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На першому 
пленарному засіданні 
Ірпінської міської 
ради новообраний 
мер намагався 
просунути «свої» 
кандидатури 
на ключові 
посади в установі. 
Проте більшість 
депутатів помітили 
грубі порушення 
регламенту та 
відмовилися 
голосувати.

Свого часу в Сполучених Штатах була запропонована 
поправка до Конституції, яка передбачала 
введення права відкликання виборцями сенаторів і 
представників від штату. Її відхилили. Однак навіть 
відсутність у цій країні такого поняття як імперативний 
мандат наразі не викликає спокуси у політиків міняти 
свої уподобання — у США практично неможливо 
«заснути демократом, а прокинутися республіканцем». 
А от в Україні це цілком типове явище — до опівночі 
можна в одному ліжку бути з «новими обличчями», 
після — схилити втомлену голову на електоральну 
подушку з полум’яним серцем «Батьківщини», а вже 
до перших півнів знову опинитися під теплою і такою 
рідною ковдрою старих «нових». І навіть футболку з 
партійним лого не обов’язково знімати.
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ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ!
ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ БУЧАНСЬКОГО 
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В ідповідно до постанови Ірпінської міської територіальної виборчої комісії Бучанського району Київської області від 24.11.2020 р. № 252 
«Про визнання особи, обраної депутатом Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області, такою, яка відмовилася від де-
путатського мандату та обрання депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати від Київської обласної організації Політичної 

партії «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»
Кременчук-Дворнікову Віолетту Віталіївну, що обрана на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року депутатом Ірпінської міської ради 

Бучанського району Київської області від Київської обласної організації Політичної партії «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА», ви-
знано такою, що відмовилася та не набула депутатського мандату.

Визнано обраним депутатом Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області наступного за черговістю кандидата у депутати 
від Київської обласної організації Політичної партії «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА», Гуріна Артема Вікторовича, 14.03.1990 року 
народження, освіта вища, член партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», заняття — Фізична особа-підприємець, проживає в м. Ірпінь, 
Бучанського району, Київської області, у єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком Київської обласної орга-
нізації Політичної партії «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

Відповідно до постанови Ірпінської міської територіальної виборчої комісії Бучанського району Київської області від 24.11.2020 р. № 253 «Про 
реєстрацію депутата Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області»

Гуріна Артема Вікторовича — зареєструвано депутатом Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області від Київської обласної 
організації Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

«НОВІ ОБЛИЧЧЯ» НАМАГАЛИСЯ ПРОСУНУТИ 
«СВОЇХ» НА ТОПОВІ ПОСАДИ У МІСЬКІЙ РАДІ

стор. 2
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 ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

Офіційний документ закріпили своїми підписами 20 депутатів.

Новообрана Ірпінська міська рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою Олександром 
Маркушиним. Пропонували мер та партія «Нові обличчя» на це місце представницю «Слуги народу» Анжелу Макеєву. Саме її Маркушин та 
«Нові обличчя» 2019-го незаконно звільнили з роботи. 

В ІРПЕНІ ДЕПУТАТИ ЧОТИРЬОХ ПАРТІЙ ПІДПИСАЛИ «МЕМОРАНДУМ 
БІЛЬШОСТІ»

16   листопада в  Ірпінській міській раді депутати, обрані 
на  виборах 25  жовтня від партій “Батьківщина”, “Євро-
пейська Солідарність”, “Голос” і “Свобода”, підписали 

Меморандум про спільну діяльність і створення більшості в  ІМР 
нового скликання.

Вони планують створити об’єднання «Успішна громада» та став-
лять перед собою цілу низку першочергових заходів.

Окрім організаційних питань, це фінансовий та земельний аудит 
рішень попередників, перевірка виданих містобудівних умов.

Серед нагальних — скасування фейкового Генплану м. Ірпеня та 
зонінгу, зупинення забудови заплавних земель, впровадження 
програм щодо озеленення тощо.

«НОВІ ОБЛИЧЧЯ» НАМАГАЛИСЯ ПРОСУНУТИ «СВОЇХ» НА ТОПОВІ 
ПОСАДИ У МІСЬКІЙ РАДІ
Н а першому засіданні Ірпінської міської 

ради, попри спротив більшості депу-
татів, Олександр Маркушин хотів про-

вести голосування порядку денного за  такі 
рішення:

• обрання секретаря ради;
• призначення очільника виконавчого ко-

мітету;
• створення комісії з  обговорення гене-

ральному плану Ірпеня.
Очільники партійних осередків «Європей-

ської Солідарності» та «Голосу» помітили 
маніпуляції і відразу декілька порушень 
у  дотриманні регламенту засідання. Клю-
човим з яких було невчасне інформування 
депутатів міської ради про порядок денний. 
Відповідно до  чинного законодавства гро-
мадськість та депутатів мали ознайомити з питан-
нями порядку денного за 10 днів до засідання.

На посаду секретаря ради очільник Ірпеня ре-
комендував  Анжелу Макеєву. На  голосуванні, від 
якого відмовилася більшість депутатів, за призна-
чення даної кандидатури проголосувало 19 депу-
татів, один — проти. Наступна спроба партії «Нові 
обличчя» просунути свою кандидатуру не увінча-

лася успіхом, адже мер так і не зміг набрати біль-
шість, навіть, попри старання.

Жодне із запланованих питань порядку денного 
не було прийняте, адже більшість депутатів були 
проти голосування через порушення регламенту. 
Отож, у  очільників політичної партії «Нові об-
личчя» не вийшло вкотре призначити на посади 
«своїх».

МАКЕЄВА, ЯКА РІК ТОМУ СУДИЛАСЬ ІЗ МАРКУШИНИМ, НА ПОСАДУ 
СЕКРЕТАРЯ ІМР БУЛА ЗАПРОПОНОВАНА... МАРКУШИНИМ

20   листопада приступили до  ви-
конання своїх обов’язків но-
вообрані депутати Ірпінської 

міськради, а також міський голова Ірпеня 
Олександр Маркушин.

Окрім офіційної частини, відбулося та-
ємне голосування за секретаря міськради, 
яке ініціював Маркушин, запропонував-
ши кандидатуру Анжели Макеєвої. Рішен-
ня не ухвалено.

«Наша фракція «Батьківщини», як й 
інші депутати новоствореного депу-
татського об’єднання «УСПІШНА ГРОМА-
ДА», не  брали участь у  голосуванні. Ми 
спільно визначимо кандидатуру на  по-
саду секретаря та надамо пропозицію 
на розгляд наступної сесії», — зазначили 

з цього приводу на офіційній сторінці ір-
пінського осередку партії «Батьківщина».

Якщо  ж говорити про кандидатуру Ан-
жели Макеєвої, то  у  відкритому доступі 
з’явилась інформація, що на  секретаря 
міськради її намагалися «прилаштувати» 
забудовник-аферист Антон Мирончук ра-
зом із ексмером Ірпеня Володимиром Кар-
плюком.

Нагадаємо, Анжела Макеєва  — дирек-
торка стадіону «Чемпіон», яку у 2019 році 
вигнали з роботи, коли вона відмовилась 
займатись політичною агітацією на робо-
чому місці. Через стрес вагітна жінка втра-
тила дитину. Також вона судилась із Мар-
кушиним, а захищав її Масі Найєм. А ще їй 
за дивних обставин спалили машину.

Але пережиті приниження не вплинули 
на  її сьогоднішній вибір  — Макеєва під-
далася на  пропозицію своїх колишніх 
кривдників.

Щодо скандального забудовника Анто-
на Мирончука, то наразі по-суті є бан-
крутом — «Орлан Інвест-Груп» має бага-
то проблемних об’єктів, все його майно 
було заарештовано, майже по  всіх за-
будовах зафіксовано суттєві порушення 
та відкрито кримінальні справи. Зараз 
роботи на його об’єктах практично не ве-
дуться, а  ошукані інвестори не  знають, 
що їм робити. Наприклад, тільки в  Ірпе-
ні зупинили будівництво ЖК «Фаворит 
2», ЖК «Chehov Парк», ЖК «Олімп» та 
ЖК «Нью Йорк».

 КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ

Віталій КУПРІЙ,  
адвокат, правозахисник

20 листопада на  першій сесії Ірпінської 
міської ради восьмого скликання було 
оголошено результати місцевих виборів, 
які відбулися 25 жовтня. Новообрані депу-
тати та міський голова Олександр Марку-
шин прийняли присягу та вступили у  свої 
повноваження. Одразу  ж після отримання 

повноважень Маркушин став головувати на пленарному засіданні, про-
те надалі вчинив незаконні дії, які пов’язані з порушенням процедури 
розгляду питань, які знаходяться у віданні міської ради.

Відповідно до п. 7 ч. 1 та ч. 3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публіч-
ної інформації» розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати, 
плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань, а проєк-
ти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядуван-
ня, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними 
не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Вищезазначені правові норми вказують на те, що міський голова Мар-
кушин як посадова особа органу місцевого самоврядування, мав їх до-
тримуватися, проте запропонував депутатам перейти до  розгляду пи-
тань і ухвалення рішень щодо них без оприлюднення проєктів порядку 
денного сесії та проєктів рішень. Зазначені дії міського голови мають 
ознаки кримінального правопорушення (зловживання владою), яке пе-
редбачене ст. 364 КК України.

На першій сесі було також порушено права депутатів. Відповідно 
до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депу-
тат місцевої ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, 
що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він 
входить.

Депутати мали право на першій сесії ІМР голосувати з усіх питань, але 
частина обранців була позбавлена своїх законних повноважень, оскіль-
ки міський голова порушив законність під час сесійного засідання  — 
не  оприлюднив заздалегідь порядок денний сесії та проєкти рішень. 
При цьому депутати перебували в  залі пленарного засідання і окремі 
з них, наприклад Ярослав Куц, вимагали у міського голови припинити 
порушувати закон.

Міський голова не виконав законні вимоги депутатів, створив штучні 
перешкоди у їхній роботі, що є ознакою кримінального проступку, який 
передбачений ч. 1 ст. 351 КК України.

Наразі я вже звернувся із відповідною заявою до Ірпінського відділу 
поліції ГУ Національної поліції України в Київській області про вчинення 
кримінального правопорушення. Окрім того, подано дві позовні заяви 
до суду стосовно оскарження дій міського голови та прийнятих ІМР рі-
шень.

Депутат Страховський — міському голові Маркушину:
“Я б хотів, щоб ти дослухався до всіх депутатів, а не тільки якоїсь однієї партії і якоїсь людини зі «Шкіпера». 
Саша, ти зараз можеш повернути історію Ірпеня — і стати самим справжнім мером нашого міста!»
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І сторія депутатки Ірпінської міської ради 
Віолетти Кременчук-Дворнікової  — це 
яскравий приклад, як можна зробити 

кар’єру, дякуючи хіп-хопу. Ні, про участь 
у  талант-шоу на  кшталт «Танцюють всі» 
не  йдеться. Просто одного разу ефектній 
білявці вартувало опинитися у  потрібний 
час у потрібному місці. «Потрібним» місцем 
став центральний вхід офісу прокуратури 
Київської області, де тодішня керівниця сту-
дії сучасного естрадного танцю разом з де-
путаткою Анастасією Попсуй, головним ко-
мунальником Ірпеня Літвіновим та парою 
«небайдужих громадян» під конферанс ще 
одного депутата Плешка влаштували тан-
цювальний батл. Танці не  були брудними, 
а от сама їхня ідея відверто смерділа — тан-
цюристи вийшли підтримати свого шефа, 
тодішнього міського голову Ірпеня Карплю-
ка, проти якого в 2017-му було відкрито кіль-
ка кримінальних справ за фактом переви-
щення службових 
повноважень. Тоді 
у  міській раді три-
вали обшуки, а сам 
мер переховувався 
від слідства.

Усі учасники того 
імпровізованого 
талант-шоу таки 
« н ата н ц ю ва л и » 
собі на  посади. 
Попсуй після вте-
чі Карплюка стала 
в. о. міського голо-
ви Ірпеня. А  Літві-
нов трохи пізніше 
замінив її у  цьому 
кріслі. Саме тоді, 
коли Анастасії ста-
ло вже зовсім непереливки і над нею домо-
кловим мечем нависла реальна небезпека 
опинитися у в’язниці за ухвалені протиза-
конні рішення. Натхненні танці Віолетти 
Кременчук також не  залишились непомі-
ченими. Нагорода знайшла її менше, ніж 
за місяць — на початку січня 2018-го вона 
стала депутаткою міської ради від кишень-
кової партії Карплюка «Нові обличчя».

Депутатський мандат змінив життя Ві-
олетти Кременчук. Звичайно, на  краще. 
Того  ж року вона придбала квартиру. Су-
дячи з декларації — за смішні гроші. 4 ти-
сячі гривень за  квадратний метр. 
У  передмісті Києва. У  2018  — му 
році. Погодьтеся, це справжній 
ДЖЕКПОТ!

Віолетта була сумлінним депута-
том. Сесії не  прогулювала. Пульт 
під час голосувань натискала 
справно. В  тому числі і тоді, коли 
у сесійній залі ІМР було по-справж-
ньому гаряче. Наприклад, як під 
час ухвалення фейкового Гене-
рального плану. Партійну дисци-
пліну Віолетта теж не порушувала. 
Бо ж знала, як у партії ставляться 
до  непокірних. І як ті непокірні 
швидко з депутатів перетворюють-
ся на пересічних і непомітних.

Головний лайфхак депутатства — 
піар. Не важливо де і як, важливо — 
багато. Кременчук цю істину узріла 
швидко. Її навіть дріб’язкові «гар-
ні» справи на виборчому окрузі су-
проводжувалися потужною інфор-
маційною підтримкою. І байдуже, 
що все заасфальтоване, відремон-
товане і встановлене виконува-
лося за  рахунок коштів платників 
податків і силами КП міста. Зате 
вже зовсім скоро про депутатку 
почали говорити: «вона щось ро-
бить». Однак все змінилося після 
прийняття Генплану-2018, який з 

громадою не погоджували, а обговорення 
було фейковим, і за який Віолетта Кремен-
чук проголосувала. Генплан, який по-су-
ті нищив приватний сектор і легалізував 
хаотичну забудову міста, вирубку зелених 
зон та нищення заплави річки Ірпінь, став 
каменем спотикання у стосунках виборців 
і депутатки. Вона не могла чітко пояснити 
тим, хто за неї голосував, чому вона пішла 
на повідку у забудовників. Так, вона нама-
галася щось вигадати і аргументувати свій 
вчинок. Наприклад, ось такими словами: 
«Проголосувала, щоб були дитячі садочки 
і школи. Ця проблема в нашому місті біль-
ше 30-ти років! Коли я навчалася в школі, 
у мене було в класі 42 чоловіки і я ходила 
в дві зміни!». Але як же непереконливо ви-
глядали ці артикуляції в той час, коли тема 
ЖК «Школа» в  Ірпені набула широкого 
розголосу і викликала у  громади обурен-
ня і огиду. Депутатка Кременчук і справді 
не знала, що бігборди «Тут незабаром буде 
школа!» — лицемірна брехня? Вона була 
не в курсі, що ніхто з її однопартійців — ні 
Карплюк, ні його забудовники — у наступні 
два роки НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ будувати в Ірпе-

ні школи? І що питання із садочками «Нові 
обличчя» почнуть мінімально (дуже міні-
мально!) вирішувати тільки перед наступ-
ними місцевими виборами?

Коли корабель тоне, варто знайти ря-
тувальний засіб. Рейтинги «Нових 
облич» перед цьогорічними місце-
вими виборами не радували очіль-
ника партії Володимира Карплюка. 
Не  тішили вони і Віолетту Кремен-
чук-Дворнікову, але не  думаю, що 
вона саме через це залишила лави 
партії. Подейкують, що їй запропо-

нували у партійному списку місце аж у дру-
гому десятку. Це не могло не образити. Од-
нак, можливо, план був набагато глибшим. 
Ексмеру, аби продовжити втілення проєкту 
«Сінергія Сіті» (забудова заплави), котрий 
мав принести його кураторам (Карплюку 
і Ко), за  скромними підрахунками, від 
3 до 10 мільярдів гривень, конче необхідно 

було мати у  новій місь-
кій раді СВОЮ більшість. 
Новообличчівських баг-
нетів для цього апріорі 
не  вистачало. Тому по-
трібно було застосува-
ти стару і перевірену 
схему: купити прохідні 
місця у  рейтингових 
партіях для потрібних 
людей. Десь «НО» ку-
пували місця відкрито, 
інколи — таємно, а десь 
взагалі фінансували 
партії-сателіти. В  історії 
Кременчук-Дворнікової 
та «Батьківщини» все 
вийшло на  перший по-

гляд органічно. Ну, залишила людина одну 
партію, покаялась, розказала, як їй в  тій 
партії було некомфортно. Інша політси-
ла її взяла до себе. Приблизно так і було. 
Віолетта, одягнувши футболку з черво-

ним серцем, непогано зіграла свою роль 
і багато людей їй навіть повірило. Однак, 
проаналізувавши її публічну поведінку, 
риторику, соціальні мережі, активність 
в них Кременчук-Дворнікової та продуко-
ваний нею контент, можна було ще за мі-
сяць до виборів зробити висновок: з того 
роя нічого не вийде.

Так і сталося — партія, яка з хорошими 
гаслами і конкретною програмою дій піш-
ла на  вибори, подолала бар’єр, завела 
до ради шістьох депутатів, підписала Ме-
морандум і увійшла до опозиційної «Но-
вим обличчям» більшості отримала нато-
мість… зрадника. Причому, сталося це вже 
на першому сесійному засіданні!

В «Батьківщині» швидко відреагували 
на  демарш Кременчук-Дворнікової. На-
ступного після першої сесії дня вийшла 
офіційна заява ірпінського осередку пар-
тії. Ось її текст:

«Нам прикро визнавати, що один із 6 де-
путатів вирішила діяти одноосібно та взя-
ла участь у таємному голосуванні щодо об-

рання секретаря міськради.
При цьому ще вранці на засі-

данні фракції «Батьківщини» 
Віолетта Кременчук-Дворнікова 
підтримувала позицію депутат-
ського об’єднання «УСПІШНА 
ГРОМАДА» щодо утримання від 
голосувань без попереднього 
обговорення усіма учасниками 
коаліції.

При цьому депутат публічно 
пояснила свої дії особистою ви-
годою, зазначаючи, що не може 
утриматися від голосування, 
оскільки її чоловіка Ігоря Двор-
нікова фракція «Нові обличчя» 
пропонує висунути на  посаду 
заступника міського голови. 
Відповідну пропозицію було 

зазначено у розданому за декілька хвилин 
до голосування порядку денному.

Ми у фракції «Батьківщина» цінуємо дум-
ку та позицію кожного депутата. Однак 
вважаємо недопустимою зміну пріорите-
тів, порушення політичних домовлено-
стей та ведення подвійних ігор зі сторони 
будь-якого депутата.

Тому найближчим часом будуть зроблені 
кадрові висновки щодо дій Віолетти Кре-
менчук-Дворнікової».

Ще через два дні Кременчук звернулась 
до лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тим-
ошенко з відкритим листом. У цьому «плачі 
Ярославни» згадуються і тиск, і сексизм, і 
погрози, і «політичне рабство», і немож-
ливість займатися конструктивними спра-
вами на благо Ірпеня. А ще — дуже багато 
звинувачень, домислів і відвертої брехні. 
Усе написано складно і гладко, у  добрих 
традиціях геніальних медійників Карплю-
ка. А їхні методи в Приірпінні відомі. Пер-
ший постулат, за  яким вони працюють  — 
якщо накосячив, то  нападай першим. 
Другий — коли немає доказів та аргумен-
тів, вигадуй і бреши. Причому, брехня має 
бути такою мерзенною і цинічною, щоб 
у неї повірили. Третій… Ну, їх ще багато і це 
не надто цікаво…

Повернемось до  відкритого листа опри-
людненого Віолеттою Кременчук. Є великі 
сумніви, що Юлія Володимирівна Тимо-
шенко або хтось інший із керівного складу 
партії на нього реагуватимуть. Чому? Тому, 
що «Батьківщина»  — одна з небагатьох 
українських політсил, яка з середини дво-
тисячних ратувала за введення імператив-
ного мандату і яка за  роки незалежності 
найбільше постраждала від зради політич-
них «тушок». Ну, а вислів Тимошенко про 
зрадників — це вже з підручників:

«А про самих «тушок» мені нічого не хо-
четься казати, це як у  в’язницях: є полі-
тичні, а є… назвемо їх «нещасні». Остан-
ніх не вважають за людей, їх викидають 
із кожної тюремної камери, з ними навіть 
не вітаються».

Ось так… У  «Батьківщині» зрадників 
не  люблять. А  в  Ірпені була саме зрада. 
Цікаво, що зараз найбільше намагаються 
роздмухати з цього якусь «гарячу тему» 
саме представники «Нових облич». Мож-
на провести паралелі з 2017-м, коли Кар-
плюк, не  дочекавшись закінчення каден-
ції, забрав мандати в окремих депутатів 
своєї партії. Інколи за те, що ті мали свою 
позицію. Але то була саме позиція, а зараз 
мова йде про «договорняки». До речі, Віо-
летта Кременчук-Дворнікова свій перший 
депутатський мандат отримала тоді, 
коли інші були його позбавлені. Ефект бу-
меранга? 

 Закінчення. Початок на стор. 1

ВІОЛЕТТА КРЕМЕНЧУК-ДВОРНІКОВА СТАЛА ПЕРШОЮ 
“ТУШКОЮ” У НОВІЙ МІСЬКРАДІ ІРПЕНЯ
На першому сесійному засіданні ІМР VIII скликання представниця «Батьківщини» зрадила своїх колег 
по фракції одразу після отримання мандату депутата.

 ОТАКОЇ!

  Олександр КАЗАНЕВСЬКИЙ 
ПОГЛЯД

Грудень 2018-го. Ухвалення фейкового Генплану Ірпеня. Віолетта Кременчук у перших рядах тих, 
хто проголосував за нищення міста.

Підпис під «Меморандумом більшості» Кременчук-Двор-
нікова поставила однією з найперших...

2017 рік. Віолетта Кременчук — депутат ІМР 
VII скликання
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 9 листопада, ІРПІНЬ. Поліцей-
ські виявили та припинили в Ірпені 
незаконну діяльність двох гральних 
закладів, які відкрили по вул. Цен-
тральна. Документацію і техніку, 
за допомогою якої надавали послуги 
у сфері грального бізнесу, вилучили.

 13 листопада, ГОСТОМЕЛЬ. Неві-
домі вкрали шість опор вуличного 
освітлення та майже 300 метрів дроту. 
Заяву про злочин подали до поліції. 
Повідомляється, що працівники КП 
«УЖКГ «Гостомель» перед тим, як ста-
лася крадіжка, встановили їх по вул. 
Свято-Покровській, 24. Суму збитків, 
завданих від крадіжки комунального 
майна, встановлюють.
 17 листопада, БУЧА. О 10:53 ряту-
вальники отримали прохання про 
термінову допомогу на залізничній 
колії. Прибувши на місце виклику, 
вони встановили, що чоловік під-
нявся на залізничний вантажний 
вагон, який був розміщений на при-
йом-відправному пункті залізничної 
станції «Буча», внаслідок чого отри-
мав ураження електричним струмом. 
Рятувальники за допомогою мотузки 
зняли чоловіка з цистерни та пере-
дали працівникам екстреної медич-
ної допомоги.
 17 листопада, ІРПІНЬ ТА БУЧА. 
В Ірпені та Бучі правоохоронці при-
крили мережу із чотирьох гральних 
закладів, які працювали підпільно. 
Під час обшуків вилучили 61 оди-
ницю комп’ютерного обладнання 
із доступом до «онлайн казино». 
Продовжуються слідчі дії у рам-
ках кримінального провадження 
за ч. 1 ст. 203–2 (зайняття гральним 
бізнесом) ККУ. З’ясовують усі об-
ставини та встановлюють осіб, які 
до цього причетні.
 21 і 22 листопада, ІРПІНЬ. Право-
охоронці двічі за вихідні закривали 
один із нелегальних закладів азарт-
них ігор. Так, у суботу, 21 листопада, 
поліцейські вилучили 9 комплектів 
комп’ютерного обладнання, однак 
упродовж доби завзяті «бізнес-
мени» облаштували приміщення 
технікою та відновили роботу. Пра-
воохоронці знову провели обшук та 
повторно вилучили техніку. Наразі 
встановлюється коло осіб, при-
четних до організації підпільного 
грального бізнесу для притягнення 
їх до відповідальності.
 23 листопада, ІРПІНЬ. Близько 
11:00 на вул. Соборній на пішохід-
ному переході автомобіль збив 
64-річну жінку. Сталося це внаслідок 
неуважності водія — 20-річного чо-
ловіка з Бучі. Після цього жителька 
Ірпеня була доставлена до реані-
мації.

 КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

1088 ДЕРЕВ: В ІРПЕНІ ПАРК ГЕРОЇВ АТО ПРОДОВЖУЮТЬ 
ЗАХИЩАТИ ВІД ЗАБУДОВИ
В Ірпені місцеві жителі пронумерували дерева у мальовничому парку Героїв АТО, який давно «роздерибанили» і нама-
гаються забудувати.

 ПРИГОДИ

У ГОСТОМЕЛІ МИТНИКИ ВИЛУЧИЛИ 
ПРИЛАДИ ДО ГВИНТОКРИЛА
На аеродромі «Гостомель» Київська митниця вилучила 
модулі керування ракетами та автопілотом вертольотів, 
які прибули з Афганістану.

Цьогоріч на Київщині 11 дорожньо-транспортних пригод трапилось через перевтому та сон за кермом.

В антаж з товарами військового призначення прибув зі столиці 
Афганістану — Кабулу — через міжнародний пункт пропуску 
«Гостомель» (аеродром «Гостомель»), повідомляє Київська 

митниця Держмитслужби.
У декларації до  нього було 

зазначено, що в  Україну ім-
портуються вертоліт та зап-
частини до  нього. Однак під 
час митного огляду в дерев’я-
ному ящику та коробках ін-
спектори виявили 4  вироби, 
які не були зазначені в авіа-
ційній вантажній накладній 
та не  вказані в  декларації  — 
2  блоки керування автопіло-
том (попередньо  — до  вер-
тольотів Мі-17 (Мі-8  МТ)) та 
2 модулі для керування раке-
тами, якими оснащуються вій-
ськові вертольоти.

Згідно з паспортами, виро-
би виготовлені у 2011, 2013 та 
2017 роках. Таким чином, капі-
тан повітряного судна подав 
митному органу документи, 
що містять неправдиві відомості в частині найменування товарів 
та кількості вантажних місць.

За виявленим фактом стосовно капітана літака склали протокол 
про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу Україну, 
а товари вилучили.

Д нями в Ірпені у парку на вул. Котляревського (відомий як парк Героїв 
АТО) відбулась вельми корисна акція. Про це повідомляють у  фей-
сбук-групі «Парк відпочинку імені Михайла Стельмаха».

«Попри собачий холод та пасмурну погоду, у цій зеленій зоні зібралось 
півтора десятки небайдужих мешканців Ірпеня. Мета була благородна: 
пронумерувати усі здорові дерева. Декілька годин роботи пензликом та 
водоемульсійною фарбою, і вуаля! Маємо у парку 1088 сосен, берез та ду-
бів», — зазначає місцевий мешканець Денис Тимошенко.

Також він розповідає, що вже декілька депутатів від різних політичних сил 
погодились підписати відповідні акти про обстеження території парку, і ці 
документи будуть зафіксовані в апараті Ірпінської міської ради і далі мо-
жуть бути використані як доказові матеріали у судових справах, пов’язаних 
із захистом та збереженням цього парку від забудови.

«Парк Героїв АТО давно «роздерибанений». Взимку 2017 року туди вночі 
вже приїздили невідомі з бензопилами. Тоді вони встигли похапцем спиля-
ти понад десять дерев. Місцеві здійняли ґвалт — не дозволили знищити 
природу. А вона там неймовірна! У цьому парку мало людей і собак. Зате — 
неймовірна кількість їжаків. Дякую всім-всім, хто прийшов і зробив свій 
безцінний вклад у зелене майбутнє наших дітей! Далі буде», — зазначає 
Тимошенко.

ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ: НЕ СІДАЙТЕ ЗА КЕРМО У «СОННІ ГОДИНИ»!

П атрульна поліція Київщини звертає увагу на стан водіїв на кермом.
«Пам’ятайте, сідати за кермо не рекомендується водіям, які 

не  виспались, не  відпочили або мають погане самопочуття. 
Якщо ви вже зафіксували момент моргання — це знак, що потріб-
но зупинити авто, щоб не допустити автопригоду», — закликають 
пам’ятати поліцейські.

Зокрема, на території Київської області за період з січня до жовтня 
через перевтому та сон за кермом трапилось 11 ДТП.

Патрульні поліцейські наголошують, що варто бути особливо уваж-
ними в «сонний період». Це — ранок та проміжок з 16 до 17 год. Саме 
у цей час настає спад енергії в організмі людини. Тим, хто вирушає 
у далеку дорогу, рекомендується кожні півтори-дві години влаштову-
вати зупинку.

«Вже скоро починається новий робочий тиждень, а отже сьогодні 
рекомендуємо вам добре відпочити та набратись сил!», — зазнача-
ють патрульні поліцейські.

НАЙБІЛЬШЕ ПРОТОКОЛІВ ЩОДО 
КІБЕРБУЛІНГУ СКЛАДЕНО НА 
КИЇВЩИНІ

П ід час Всеукраїнської кам-
панії проти кібербулінгу 
Docudays UA було проаналі-

зовано ситуацію з онлайн-цьку-
ванням в Україні, українське та між-
народне законодавство, найкращі 
світові практики з попередження 
і протидії кібербулінгу. Команда 
Всеукраїнської кампанії опри-
люднила аналітичне дослідження 
«Попередження та протидія кі-
бербулінгу в дитячому середовищі 
України». Про це повідомляється 
на Фейсбук-сторінці МОН.

«Аналітики дослідження реко-
мендують розглядати «кібер-
булінг» як окремий термін, щоб 
визначити відповідальність 
за онлайн-цькування та як попе-
реджувати й протидіяти цьому 
явищу», — йдеться у повідомленні.

Отже, основні резуль-
тати дослідження такі:
 понад 18 % рішень 

щодо булінгу стосу-
ються випадків вико-
ристання засобів елек-
тронних комунікацій, 
тобто дій, які завдали 
психологічних страж-
дань і були вчинені 
за допомогою гаджетів 

в інтернеті;
 найбільше протоколів щодо 

онлайн-цькування або  ж кібер-
булінгу складено на  Київщині. Як 
з’ясувалося, частіше ображають 
хлопці (70 %), о ось страждають від 
кібербулінгу переважно дівчата 
(близько 80 %);
 з’ясувалося, що найпоши-

ренішими видами кібербулінгу 
в  дитячому середовищі України є 
створення фейкових сторінок, по-
ширення інтимних фото, тролінг та 
оприлюднення відеозаписів бійок.
 також фокус-групи, проведені 

для дослідження серед вчителів, 
учнів, патрульних поліцейських та 
фахівців ювенальної превенції, 
свідчать, що поки немає способів 
подолання загроз кібербулінгу.

ПОРУШЕННЯ «ЄВРОБЛЯХЕРІВ» ПОЧАЛИ ФІКСУВАТИ КАМЕРИ НА ДОРОГАХ
З 19 листопада система автофіксації почала реєструвати порушення, скоєні власниками авто на іно-
земній реєстрації.

Я к повідомляє МВС України, власники «євроблях» будуть 
нести відповідальність за перевищення швидкості та пору-
шення інших правил дорожнього руху.

«Прикордонник при в’їзді авто на номерах іноземної реєстрації 
вносить в базу даних номер машини, ПІБ і паспортні дані того, 
хто був за кермом. Далі, якщо водій на цій машині перевищить 
швидкість, то система автоматично знаходить дані порушни-
ка, взявши їх з бази даних ДПСУ», — заявив Антон Геращенко.

Також зазначається, якщо власник авто на іноземних номерах є 
громадянином України та відмовився сплачувати штраф, на нього 
чекає арешт майна або стягнення з банківських рахунків.

Повідомляється, що цей проєкт був реалізований разом із Держ-
прикордонною службою.

 ЕКОЛОГІЯ
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 НОВАЦІЇ

ЗАПРОВАДЖЕНО ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД 
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ОРГАНІВ НАЦСОЦСЛУЖБИ

Н а засіданні Кабміну 25  листопада затвердили постанову про запрова-
дження до  1  липня 2021  року перехідного періоду для формування те-
риторіальних органів Національної соціальної сервісної служби України.

«Рішення щодо формування структури територіальних органів Нацсоц-
служби, її кадрового потенціалу прийняте для забезпечення поступовості 
передання таким органам повноважень з реалізації державної політики 
у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей, а також здійс-
нення державного контролю за дотриманням вимог законодавства у зазна-
ченій сфері», — пояснює Урядовий портал.

Концепцію реалізації державної політики щодо соціального захисту населен-
ня та захисту прав дітей Уряд затвердив 26 серпня. 

«Національна соціальна сервісна служба України здійснюватиме три ос-
новних функції. Перша — це реалізація політики, соціального захисту насе-
лення і захисту прав дітей. Друга — здійснення державного контролю під час 
надання соціальної підтримки та захисту прав дітей. І третя — це мето-
дичне забезпечення та координація дій органів влади і органів місцевого са-
моврядування щодо забезпечення прав дітей, проведення соціальної роботи, 
надання базових соціальних послуг і соціальної підтримки відповідно до по-
треб жителів територіальних громад», — повідомляється на  офіційному 
сайті Мінсоцполітики.

21 жовтня уряд призначив Владислава Машкіна Головою Національної соці-
альної сервісної служби України.

ЧОМУ 31% ДЕПУТАТІВ В УКРАЇНІ ОБРАЛИ ПОВТОРНО?

З а офіційними результатами виборів 
у  міські ради обласних центрів, в  серед-
ньому 31 % депутатів попереднього скли-

кання зберегли свій мандат. Про це повідомляє 
рух ЧЕСНО.

Аналітики руху зазначають, що в одному місті 
країни переобралася навіть більшість депута-
тів попереднього скликання  — 52 %. Це  — Іва-
но-Франківськ. Натомість Миколаївська та Чер-
каська міські ради оновилися найбільше. У цих 
містах лише 7 % та 10 % переобраних депутатів 
відповідно.

Для порівняння, Верховна Рада після поза-
чергових парламентських виборів 2019  року 
оновилася на 81 % (переобратися змогли лише 
82 нардепи 8-го скликання із 423).

Координаторка Руху ЧЕСНО Віта Думанська 
пов’язує переобрання депутатів минулого 
скликання із нерівними стартовими умовами: 
“У депутатів міських рад є доступ до бюдже-
ту, який вони можуть використовувати для 
власного піару. Це так зване бюджетне греч-
косійство. Низка місцевих рад в обласних цен-

трах має депутатські фонди, з яких депута-
ти можуть роздавати матеріальну допомогу. 
Депутати, як правило, визнають, що це “сов-
ковий” рудимент, який має бути скасований, 
бо кошти і блага тим, хто цього потребує, 
мають надавати не  з депутатських фондів, 
а  відповідні соцслужби, але  ж депутати самі 
проти себе не підуть і не готові скасовувати 
такий інструмент, бо це  — конкурентна пе-
ревага”.

“Також депутати місцевих рад мають 
більше доступу до  місцевих ЗМІ впродовж 
своєї роботи, що суттєво підвищує їхню 
впізнаваність. Ну  і для менш популярних 
партій на цих виборах рівень застави, якої 
взагалі не було на попередніх виборах, став 
серйозним викликом. За  коротку кампанію 
треба було зібрати кошти для застави і 
ще на  додачу мати кошти для того, щоб 
провести агітацію. І це все в  тих умовах, 
коли правила гри у новому Виборчому кодек-
сі затвердили, по  суті, перед виборами”, — 
додає Думанська.

 ІНФОГРАФІКА

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020 В ІРПЕНІ: ПІДСУМКИ
25 жовтня відбулися 
вибори до місцевих рад. 
В Ірпені 
п’ятивідсотковий 
прохідний бар’єр 
подолали шість партій. 
Чотири з них — «Голос», 
«Свобода», «ЄС», 
«Батьківщина» — вже 
підписали меморандум 
про співпрацю, який 
назвали «Успішна 
громада». Разом вони 
мають 20 голосів — 
рівно стільки треба для 
формування більшості.
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 КУЛЬТУРА

ШАНОВАНІ МИТЦІ З ІРПЕНЯ — МИХАЙЛО ВЕРИКІВСЬКИЙ ТА МИКОЛА НОСОВ

МОЛОДИХ ЛІТЕРАТОРІВ ЗАПРОШУЮТЬ ВЗЯТИ 
УЧАСТЬ У ТВОРЧОМУ КОНКУРСІ

ФОТОФАКТ: в Ірпені пройшла 
виставка 80-річної майстрині 
Ганни Корженівської

В Ірпінському історико-краєзнавчому музеї пройшла виставка вишивки 
80-річної майстрині Ганни Корженівської. Вона була приурочена до Всеукра-
їнського дня працівників культури і аматорів народного мистецтва. Народ-

на майстриня займається вишивкою картин, ікон, рушників та серветок у техніці 
«хрестик».

В идавництво «Смо-
лоскип» проводить кон-
курс для молодих укра-

їнських літераторів. До участі 
у  ньому приймають раніше 
не  публіковані твори, напи-
сані українською мовою.

Як повідомляє Часопис 
КРИТИКА, конкурси від цьо-
го видавництва тривають з 
1993 року. В конкурсі перема-
гали відомі зараз автори та 
авторки Софія Андрухович, 
Сергій Жадан, Маріанна Кі-
яновська, Андрій Кокотюха, 
Олег Коцарев, Дмитро Лазут-
кін, Мирослав Лаюк, Тарас Прохасько, Мар’я-
на Савка, Ірина Шувалова та багато інших. 
Твори на  розгляд журі запрошують подавати 
до 31 грудня кожного року. Деталі за посилан-
ням.
Порядок підготовки робіт до участі у конкурсі:
 Рукописи слід надсилати на  конкурс в  од-

ному примірнику. Обсяг поетичної збірки  — 
не менше 50 сторінок, обсяг прози та гуманіта-
ристики — не менше 100 сторінок.

 Рукопис надсилають лише у роздруковано-
му вигляді на адресу: Київ 04071, вул. Межигір-
ська, 21. Журі не розглядає твори лавреатів І і II 
ступеня конкурсу видавництва «Смолоскип» 
попередніх років, а  також може дискваліфі-
кувати твори, які (1) мають антиукраїнський 
характер, (2) антиреліґійне, шовіністичне або 
ксенофобне спрямування, (3) порноґрафічні 
твори та твори, в  яких вживають нецензурну 
лексику.

23 листопада відзначали дні народження двох відомих митців, які жили і творили в Ірпені — композитора Михайла Вериківського та автора 
«Незнайка» Миколи Носова. До вашої уваги — декілька цікавих фактів із їхнього життя.

Цього дня виповнилося 
124  роки з дня народження 
відомого українського ком-
позитора Михайла ВЕРИКІВ-
СЬКОГО (1896–1962).

Михайло Іванович не лише 
писав прекрасну музику, 
також він був видатним пе-
дагогом, диригентом, фоль-
клористом та музично-гро-
мадським діячем, батьком 
Ірини та Олени Вериківських.

У 1920 році — керівник Укра-
їнського національного хору; 
1921–1928  — співзасновник, 
член правління і голова То-
вариства ім. Миколи Леон-
товича (керівник хору-студії 
при ньому); 1926–1928 — дири-
гент Київського, 1928–1935  — 
Харківського театрів опери 
та балету; 1940  — керівник 
державної капели «Думка»; 
1950–1958 — науковий співро-
бітник Інституту мистецтвоз-
навства, фольклору та етнографії АН УРСР.

Михайло Іванович зі своєю родиною у 1936 році оселився 
в Ірпені, жив по вул. Піонерська (тепер носить його ім’я) 
у будинку № 12. У Приірпінні у 1940 році композитор ство-
рив один з найкращих своїх творів — оперу «Наймичка».

На сесійному засіданні Ірпінської міської ради 27 липня 
2017 року депутати ухвалили рішення про присвоєння ір-
пінській дитячій музичній школі імені Михайла Вериків-
ського (наразі її повна назва — Комунальний початковий 

спеціалізований навчальний заклад (школа 
естетичного виховання) «Ірпінська дитяча 
школа мистецтв імені Михайла Вериківсько-
го»).

Крім того, відзначали 112 років із дня народ-
ження творця «Незнайка» — Миколи НОСОВА.

Народився Микола Миколайович Носов 
у  1908  році в  Києві в  сім’ї актора-естрадника 
Миколи Петровича Носова та Варвари Пе-
трівни Носової. Дитинство провів в  Ірпені. 
Потім родина мешкала у Києві, а з 1923 року — 
знову в  Ірпені. Пропонуємо вам 
цікаві факти з життя легендарного 
творця «Незнайки».

Дитинство письменника про-
йшло в  Ірпені. Там він ходив 
до  гімназії, випускав рукописний 
журнал «ІКС», і ставив спектаклі 
на  шкільній сцені, навіть «Тараса 
Бульбу».

В юності Носов мріяв стати му-
зикантом, але погравши трохи 
на скрипці, вирішив, що це занад-
то важко. У шкільні роки він захо-
пився хімією, влаштував лабора-

торію на горищі і проводив експерименти.
В Ірпені після гімназії працював чорноробом 

на  бетонному заводі, на  цегельному заводі 
в Бучі. Також підробляв косарем, землекопом.

Першим оповідання Носова були «Витів-
ники», написані ним в  1938  році. Крім кни-
жок, він написав сценарії до  кількох фільмів, 
включаючи знаменитих «Фантазерів», а також 
до мульт фільмів, серед яких — «Бобик в гостях 

у Барбоса» (1977).
Носов дружив з безпритульними хлопчаками, а тим лю-

дям, які не могли придбати його книги, відправляв їх пош-
тою. До речі, хоча твори Носова дуже веселі, сам мав репу-
тацію людини похмурої і потайної.

Довготривалу популярність і любов читачів здобули його 
казкові твори про Незнайка. Перший з них — казка «Гвин-
тик, Шпунтик і пилосос». Надалі герой з’явився в знаме-
нитій трилогії, що складається з романів-казок «Пригоди 
Незнайка і його товаришів» (1953–1954), «Незнайко в Со-
нячному місті» (1958) і «Незнайко на Місяці» (1964–1965).

«КАВОВА ОДІССЕЯ ВІД ОЛЕКСАНДРА 
МОКРОВОЛЬСЬКОГО» В ІРПЕНІ

Н ещодавно в Ірпінському істори-
ко-краєзнавчому музеї прохо-
дила виставка «Кавова одіссея 

від Олександра Мокровольського». 
Наразі він мешкає у Будинку творчості 
письменників «Ірпінь».

Мокровольський — український поет 
і перекладач, журналіст. Лауреат пре-
мії ім. Максима Рильського, якою на-
городжують за  видатні досягнення 
в галузі перекладу.

У творчому доробку митця  — пере-
клади українською Шекспіра, Діккен-
са, Джойса («Улісс») та інших письмен-
ників.

Окрім англійської, він перекладає із 
німецької, італійської та інших мов.

Фотохудожник знімає кавову гущу, 
що зостається в  чашці, коли випити 
напій. Це мистецтво отримало назву 
каво-арт.

Часом створюються дивовижні об-
рази, якими можна не  лише милува-
тися, а й по-різному їх інтерпретувати.
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 ЗДОРОВ’Я

Переобладнання мотоблоків МТЗ-05

Беларус-132 Н, (152)
ДТЗ-160, Синтай

та інші

Беларус-09 Н, Кентавр,
Форте та інші

від 10 700 грн

ЯК ЗРОБИТИ ТЕСТУВАННЯ НА КОРОНАВІРУС?
Існує кілька видів тестів на коронавірус: експрес-тести, тести імуноферментного аналізу (ІФА), тести методом полімеразної 
ланцюгової реакції (ПЛР). Усі їх роблять в Україні.

РІЗНОВИДИ ТЕСТІВ
Експрес-тест — це найшвидший, але найменш надійний 

метод тестування. Для аналізу потрібна кров із пальця, 
а результат можна дізнатись за 15 хвилин. Аналіз не по-
требує спеціального лабораторного обладнання та часто 
робиться у  польових умовах, наприклад, в  аеропортах. 
Такий тест визначає наявність антитіл до  коронавірусу 
в  крові, але не  присутність самого вірусу. Дослідження 
показують, що такі експрес-тести можуть давати похиб-
ку 30–40 %, тому не  є надійним методом діагностики. 
Нещодавно в  Україні з’явився ще один різновид екс-
прес-тестів  — на  антиген. У  МОЗ сподіваються, що вони 
даватимуть точніший результат, ніж швидкі тести на ан-
титіла.

ІФА-тестування — надійніший метод. Для нього потрібна 
венозна кров, а  також лабораторні умови та спеціальне 
обладнання. ІФА-тест так само виявляє рівень антитіл 
до хвороби, але має більшу чутливість і точність порівня-
но із експрес-тестами. У випадку оперативної роботи ла-
бораторії результат ІФА-тесту можна отримати за 1–2 доби. 
Але, зверніть увагу, позитивний результат — підстава для 
подальшого ПЛР-дослідження.

ПЛР-тестування — найдостовірніший метод визначення 
COVID-19. Це повноцінне лабораторне дослідження, яке 
дозволяє виявити безпосередньо сам вірус. Для прове-
дення тесту у пацієнта беруть мазок з носа і рота. Отримати 
результат такого тесту можна вже за 1–2 доби. ПЛР-тест ви-
являє безпосередньо генетичні послідовності вірусу в маз-
ку зі слизових оболонок. Якщо просто взяти мазок з носа, 
то там буде величезна сума найрізноманітніших мікроорга-
нізмів. Також при заборі забирається і власна ДНК пацієнта. 
Метод ПЛР дозволяє з цієї мішанини генетичних послідов-
ностей вибрати одну, розмножити її і зафіксувати.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ТЕСТУВАННЯ?
За 3–4 години не їсти, не пити, не полоскати горло, не ку-

рити, не  чистити зуби, відмовитися від жувальної гумки 
або льодяників для горла.

БЕЗКОШТОВНО ЧИ ПЛАТНО?
Тестування на коронавірус наразі роблять як у держав-

них, так і в  приватних лабораторіях України. Через це 
може різнитися вартість та час очікування результатів.

Безкоштовне ПЛР-тестування можуть зробити в держав-
ній лабораторії за направленням сімейного лікаря. Також 

безкоштовний тест роблять пацієнтам із пневмонією, які 
госпіталізовані і чекають на підтвердження діагнозу. Про-
те через високе навантаження на  державні лабораторії 
охочі зробити безкоштовне тестування змушені чекати 
своєї черги по кілька тижнів, а ті результатів — до 10 днів. 
У Приірпінні тест роблять умовно безкоштовно — за 108 
грн, а на разультат очікують зазвичай від 2 до 5 днів.

Для швидкого результату ПЛР-тест можна зробити без 
направлення, звернувшись до  приватної лабораторії, 
сплативши від 700  до  2,5  тисяч гривень, ІФА-тестування 
коштує в межах 300–800 грн. Результати тестування в при-
ватних лабораторіях будуть готові за 1–3 доби.

Телефони державних амбулаторій у Приірпінні, де ведуть 
прийом сімейні лікарі, також можна дізнатися за номером 
гарячої лінії: 0–800–60–20–19. Контакти приватних лабора-
торій Ірпеня: «Сінево»: вул. Личака, 16, тел.: 044–205-00-20; 
«Неолаб»: вул. Пушкінська, 78, тел.: 044–455-90-00; «Клін-
фарм»: вул. Шевченка, 3, тел.: 044–390-73-71; «Діла»: 
вул. Д. Попова, 22, тел.: 0-800 -217 -887. Дізнатися про на-
явність лікарських засобів та медичної техніки в  апте-
ках Приірпіння (а  також забронювати їх) можна на  сайті 
tabletki.ua.

Нагадаємо, що в жовтні МОЗ анонсувало проведення ПЛР-
тестів і в приватних лабораторіях за державний кошт. Для 
цього уряд виділив додаткові 100  млн грн. Наразі Кабмін 
домовляється про процедуру з приватними лабораторіями.
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 СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

 ВАРТО ЗНАТИ

 ДОВКІЛЛЯ

 ГОРОСКОП

Місяць буде успішним майже для всіх знаків зодіаку. 
Багатьох в житті чекають зміни. Крім цього, дове-
деться вирішувати проблеми, які накопичилися за 
рік. Підведіть підсумки 2020-го і зробіть правильні 
висновки.

Грудень

Овен. Всього лише 
невелике зусилля ві-
докремлює вас від 

успіху. Будьте стриманішими і 
спокійнішими — і ви точно от-
римаєте те, про що мріяли.

Телець. У  вас очіку-
ються зміни в багатьох 
сферах життя. У  пер-

шій половині місяця зірки ра-
дять не підлаштовуватися під 
обставини, а  намагатися змі-
нити їх в потрібну вам сторо-

ну.

Близнюки. Вас мо-
жуть почати дратува-
ти люди. Краще «за-

лягти» на  тиждень в  якийсь 
«барліг» і побути там в тиші — 

мізантропію як рукою зніме.

Рак. Вам не  доведеть-
ся нудьгувати без ро-
боти і уваги началь-

ства. Від того, як ви себе про-
явите, будуть залежати ваші 

кар’єрні перспективи.

Лев. Вам необхідно спустити-
ся з небес на землю — 
насущні справи вима-

гають негайної участі. Щоб 
колеги не тримали на вас зуб, 

працюйте в повну силу.

Діва. Ви витратите чи-
мало нервів, щоб вирі-
шити складну сімейну 

ситуацію. Але не намагайтеся 
притягнути логіку  — важли-

віше проявити добрі почуття.

Терези. Для пред-
ставників вашого зна-
ку грудень буде бага-

тим на сюрпризи, в основно-
му, — від родичів. Не  зліть-
ся на  них  — і все закінчить-

ся добре.

Скорпіон. Вам захо-
четься поїхати у  від-
пустку. Але відпочинок 

доведеться відкласти: у  сім’ї 
виникнуть серйозні пробле-
ми — їх треба обов’язково ви-

рішити.

Стрілець. У вас відкри-
ється «друге» дихання. 
Використайте цю фазу 

підйому і наведіть порядок 
в справах. І робота, і сім’я по-

требують вашої уваги.

Козеріг.  Ви відчує-
те себе хижаком, який 
готується до  стрибка. 

Зберіть всі сили для рішучих 

дій — удача на вашому боці.

Водолій. Вас будуть 
турбувати багато ре-
чей. Повірте, зараз 

ваш головний помічник — це 
ви самі. Зосередившись, ви 
відповісте на всі питання, що 

мучать вас.

Риби. Зробіть висно-
вки, з ким варто спіл-
куватися, а  з ким  — 

ні. І подумайте, чи братися 
за нову справу — раптом для 
її втілення потрібно ціле сто-
ліття?

ЯКОЮ БУДЕ ГОЛОВНА ЯЛИНКА КРАЇНИ?

ЗИМА БЛИЗЬКО: ЧИМ МОЖНА І ЗАБОРОНЕНО 
ГОДУВАТИ ПТАХІВ?

Д о Нового року залишився місяць, але вже зараз хо-
четься свята в серці. Тож тим, хто очікує на новорічне 
свято з нетерпінням та традиційно відвідує головну 

ялинку країни в  Києві, буде цікаво дізнатись, якою буде 
головна новорічна красуня.

Як пише Folk Ukraine, прийдешній Новий рік буде справді 
особливим і казковим. «Відтепер, будемо розповідати біль-
ше про казку, яку ми обов’язково втілимо для вас у реаль-
ність!», — йдеться у дописі. Тож і символ Нового року, який 
встановлять на  Софійській площі, буде у  стилі казкового 
лісу. Головна красуня буде прикрашена більш ніж 10 км гір-
лянд та понад 1500 іграшками. Її висота сягатиме 31 м.

Також столична влада розробила чіткий план щодо до-
тримання карантинних правил.

Так, новорічна красуня-ялинка традиційно стоятиме 
на  Софійській площі, але фуд-кортів не  буде, лише су-
веніри та напої. Також заплановано новий новорічний 
маршрут: Арка дружби народів  — пішохідно-велосипед-
ний міст — парк «Володимирська гірка» — Алея художни-
ків — Андріївський узвіз — Контрактова площа. Маршрут 
супроводжуватиметься красивими, цікавими та смачними 
локаціями.

Детальніша інформація щодо святкування буде зовсім 
скоро.

Організатори свята просять дотримуватись правил ка-
рантину — тримати соціальну дистанцію та носити засоби 
захисту.

До зустрічі у новорічній казці!

П равилами підгодівлі пернатих взимку поділили-
ся на Facebook-сторінці Українського товариства 
охорони птахів.

З настанням холодів з кожним роком все більше міс-
тян встановлюють біля будинків чи в парках годівниці 
для пернатих. Проте, незважаючи на зусилля і витра-
чений час, нову їдальню птахи облюбовують не завж-
ди. Чому так?

Головне, вважають фахівці, щоб меню для підгодо-
вування птахів взимку було поживним, а поповнюва-
лось воно регулярно.

Отже, підходить для підгодівлі птахів у холодну пору 
року: насіння, горішки, зерна, тваринні жири, ягоди та 
фрукти.

Натомість класти в годівницю заборонено: хліб, сма-
жене, солоне, запліснявіле, пшоно.

Найголовніше, якщо ви вже вирішили встановити 
годівницю, до  справи підійти максимально відпові-
дально і протягом всієї зими наповнювати її 1–2 рази 
на добу. Чому? Пернаті звикають до місця і часом ос-
танні сили витрачають на  те, щоб дістатися туди, де, 
як вони впевнені, чекає на них новий «запас енергії». 
Якщо ж їжі у такий відповідальний момент не буде — 
птаха може просто померти.

До речі, якщо ви знаєте, які саме пернаті мешкають 
в  обраній для годівниці місцевості, враховуйте їхні 
вподобання в їжі: водоплавні їдять зерна, горох, дріб-
нонарізані овочі; зерноїдні  — зерна, насіння (сире!); 
всеїдні полюбляють поживні горішки; комахоїдні  — 
тваринні жири; плодоїдні — ягоди та фрукти.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО У ВАС ПІДТВЕРДИВСЯ COVID-19?
Коронавірус продовжує атакувати українців. Щодня в країні реєструється близько 10 тисяч нових випадків захворювання. Дізнавшись про позитивний результат 
на COVID-19, хтось біжить в аптеку і самостійно купує кілька видів атибіотиків, а хтось відразу вимагає госпіталізації.

Очільник МОЗ Максим Степанов наголо-
шує на тому, що не варто займатись само-
лікуванням, а  за  перших ознак COVID-19 
чи у  разі появи симптомів гострого рес-
піраторного захворювання телефонувати 
своєму сімейному лікарю.

Для пацієнтів, які не можуть сконтактува-
тись зі своїм сімейним лікарем, була ство-
рена цілодобова «гаряча» лінія 0–800–60–
20–19, зателефонувавши на  яку, людина 
дізнається подальший алгоритм дій.

Міністр наголошує, що в  Україні не  гос-
піталізують людей із легким перебігом 
COVID-19. Лікування вдома має відбуватися 
виключно за  показаннями та призначен-
ням сімейного лікаря відповідно до  про-
токолу. За лікуванням таких пацієнтів у до-

машніх умовах повинні пильно стежити 
медичні працівники.

ЩО ЗНАЧИТЬ ЛЕГКИЙ ПЕРЕБІГ COVID‑19?
Переважно ці симптоми нагадують озна-

ки легкої застуди:
 невелика гарячка (до  38 °C), що добре 

контролюється прийомом жарознижуючих 
препаратів;
 нежить;
 сухий кашель без ознак дихальної недо-

статності (утруднене дихання, збільшення 
частоти дихальних рухів, кровохаркання);
 відсутність шлунково-кишкових про-

явів та змін психічного стану.
Зверніть увагу, що ускладнення з боку 

дихальної системи при COVID-19 зазвичай 
розвиваються на  другому тижні хвороби, 

тому рекомендовано активно спостерігати 
за хворими саме в цей період.

Нині станом на  11  листопада в  лікарнях 
з важким перебігом захворювання або 
підозрою на  коронавірус перебувають 
28 564 хворих. За словами Степанова, лише 
20–25 % хворих на  COVID-19 потребують 
госпіталізації. У  решти хвороба протікає 
у легкій формі або безсимптомно.

Нагадаємо, за  даними МОЗ, лікувати ко-
ронавірусну хворобу у медичному закладі 
повинні пацієнти, які мають:
 ниркову недостатність;
 онкологічні захворювання;
 аутоімунні захворювання;
 цереброваскулярні захворювання 

на стадії декомпенсації;

 артеріальну гіпертензію зі складним пе-
ребігом;
 декомпенсований цукровий діабет;
 імуносупресивний стан;
 тяжку хронічну патологію серцево-су-

динної та дихальної систем;
 тяжкі алергічні хвороби.
З 26 листопада через цілодобовий кон-

такт-центр із протидії поширенню 
COVID-19 (тел.: 0–800–60–20–19) можна ви-
кликати мобільну бригаду хворим, які ма-
ють симптоми COVID-19. Така послуга поки 
що працюватиме в тестовому режимі.  Та-
кож до кінця поточного місяця планується 
запустити консультації сімейних лікарів 
через цей контакт-центр. Наразі вже роз-
почато набір лікарів.


