
«Політична партія «Всеукраїнське 
об’єднання «ФАКЕЛ» – це нова політич-
на сила, яка вперше брала участь у 
виборах на всеукраїнському рівні. Мож-
ливо, це прозвучить іронічно з вашої 
точки зору, але запевняю вас, що ми за-
доволені результатом, – так розпочала 

свій виступ  голова партії Тетяна Однорог. 
– Ми дякуємо кожному українцю, який 
повірив нам та підтримав нашу партію. 
Ми не обіцяли золотих гір, за нас не агіту-
вали відомі політики, співаки, актори, як 
було модно під час цієї виборчої кампанії. 
Нас практично не (продовження на ст.2)   

26 липня Політична партія «Всеукраїнсь-
ке об’єднання «ФАКЕЛ» провела підсумкову 
прес-конференцію за результатами парла-
ментських виборів, у яких брала участь. І поки 
інші партії та колишні кандидати лише дяку-
ють виборцям, члени партії «Факел» вже ма-
ють чіткі цілі щодо розвитку Білої Церкви. Про 
те, чи вважають свій результат поразкою, чи 
йдуть на місцеві вибори, що пропонують біло-
церківцям та як можна стати членом партії, 
політики розповіли під час своєї першої після 
виборів прес-конференції.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ФАКЕЛ»

ПАРТІЯ «ФАКЕЛ» РОЗПОВІЛА
ПРО СВОЇ ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ

ЗАПРОШУЄМО 
ДО КОМАНДИ 

РОЗВИТКУ 
БІЛОЇ ЦЕРКВИ!

Ти хочеш змінити своє місто?
Приєднуйся до команди «Фа-

кел» у місті Біла Церква!
Ти зажди хотів працювати в 

органах місцевого самовряду-
вання, бути депутатом або ак-
тивним учасником політичного 
життя міста? У тебе з’явилася 
така можливість!

Політична партія «Всеукраїн-
ське об’єднання «Факел» фор-
мує потужну демократичну 
політичну силу, що сприятиме 
розвитку нашого рідного міста 
Білої Церкви!

Ми маємо на меті підготувати 
кадри, що зможуть бути ефек-
тивними депутатами чи пра-
цівниками органів місцевого 
самоврядування, які безпосе-
редньо займатимуться страте-
гічним розвитком міста.

Для реалізації визначеної 
мети нам не вистачає саме 
тебе – студента, підприємця, 
медика, учителя, працівника 
органів державної влади – го-
ловне, небайдужого жителя 
міста!

Реєструйся та приєднуйся до 
нашої команди за посиланням: 
www.fa.org.ua. 

Реєстрація на перший на-
бір для участі в навчальному 
проекті «Команда розвитку Білої 
Церкви» закінчується 24 серпня!

Початок навчання 2 вересня!
Підтримуючи політичну 

партію «ВО «Факел», ти під-
тримуєш місто Білу Церкву!

Ніна Іванова

Прес-конференція політичної партії у м.Біла Церква



було на центральних телеканалах, тому 
що це коштує сотні мільйонів гривень. 
У нас не було політтехнологів, тому що 
їх послуги коштують дуже дорого. Ми 
сідали в автомобіль і їздили по містах, 
де спілкувалися з простими громадяна-
ми, які нам повірили. Ми на цьому не 
зупиняємося. Ми будемо брати участь у 
міських виборах, тому що в нас не зник-
ло бажання змінити на краще і країну, і 
наше рідне місто».

Члени партії також висловили свою 
думку щодо результатів виборів та 
розповіли про свої плани.  

Так, Олександр Крамар, заступник 
голови Політичної партії «Всеукраїнсь-
ке об’єднання «ФАКЕЛ» зауважив, що в 
Білій Церкві партія отримала результат 
у 10 разів кращий, ніж по всій Україні. 
«Це свідчить про те, що земляки нам 
повірили, наша політична сила є за-
требуваною. Відтак ми вирішили йти 
на місцеві вибори, коли б ті вибори не 
відбулися. Ми заявили про себе на все-
українському рівні, показали, що є така 
партія зі своєю командою, кваліфіко-
ваними людьми, які реально можуть 
змінити країну. Так, ми не потрапили 
в парламент. Проте ми будемо всіляко 
діяти, аби допомогти розвитку держа-
ви. Ми будемо показувати приклад, як 
зробити крок до економічного зростан-
ня України на прикладі рідної нам Білої 
Церкви. Ми вважаємо, що майже 8000 
голосів, відданих за нашу партію, – ва-
гомий результат. Ми не знімали серіали, 
не робили кліпів, і у нас не було кіль-
карічної пізнаваності за плечима. Тому 
з нашими ресурсами ми вважаємо, що 
досягли чудового результату», – зазна-
чає Олександр Крамар.

Ольга Євчук, член Політичної партії 
«Всеукраїнське об’єднання «ФАКЕЛ» 
зауважила, що виборців, які підтримали 
партію, насправді більше. «Ми зафіксу-
вали і зробили скріншоти з сайту ЦВК, 

коли станом на 10 годину ранку 22 лип-
ня у нас було більше голосів, ніж ста-
ном на 16:00 22 липня. Це означає, що 
у нас вкрали 165 голосів. Це ставить під 
сумнів роботу дільничих комісій та ЦВК 
загалом. «Ми сподівалися, що у демо-
кратичній країні на 28 році самостійно-
го життя має бути професійна робота 
виборчих комісій, а не робота «за до-
мовленостями». Ми будемо звертатися 
в ЦВК і захищатимемо голоси наших ви-
борців і право нашої партії на достовір-
ний підрахунок голосів», - зазначила 
Ольга Євчук. 

Лідіч Юлія, член партії,  додала до слів 
своїх колег, що в партії після виборів 
зросла мотивація покращувати життя  
в країні. «Ми горимо нашими планами, 
амбіціями, ми хочемо розвивати та ро-
звиватися. Ми обов’язково будемо йти 
вперед до нашої мети. Дякуємо, що ви 
розумієте: лише від усіх нас залежить 
те, як зміниться держава. Ми маємо 
будувати фундамент для якісного жит-
тя саме тут, в Україні. Дякую, що ви 
розумієте: складні часи – це привід не 
виїжджати за кордон, а об’єднуватися 
та змінювати державу разом».

Підприємець Олександр Гончаров, за-
ступник голови Політичної партії Всеу-
країнське об’єднання «ФАКЕЛ», додав, 
що партійці провели велику роботу та 
змогли донесли до громадян необхід-
ність упровадження в державі опти-
мального оподаткування для бізнесу, 
дійсної відповідальності посадових осіб, 
необхідність створення індустріальних 
парків. «Сподіваюся, що ті люди, які 
прийшли до Верховної Ради, врахують 
наші пропозиції, оскільки їх підтримала 
значна кількість людей. На місцеві ви-
бори йдемо, бо тут також непочатий 
край роботи. Особисто я вважаю, що 
мало грошей з бюджету міста вкла-
дається у виховання та навчання дітей: 
садочки, школи, позашкілля, спортивні 
заклади», – каже Олександр Гончаров. 

А тому партійці свій перший захід піс-
ля виборів вирішили присвятити саме 
темі розвитку дітей та благополуччя 

родин. Вони запросили білоцерківців 
з дітками 3 серпня о 10:00 на Торгову 
площу на цікавий захід – воркшоп, де  
надавалася інформація батькам щодо 
виховання, навчання, правильного хар-
чування дітей. «Ми впевнені, що май-
бутнє дітей – це майбутнє нашої держа-
ви», – каже Ольга Євчук.  

Усіх бажаючих просять попередньо 
зареєструватися на сторінках Inlider та 
Політичної партії «Всеукраїнське об’єд-
нання «ФАКЕЛ» у соцмережі Фейсбук. 

Також партійці відповіли на запитан-
ня журналістів. Зокрема, чому ново-
створена політична сила «Голос» змог-
ла пройти до парламенту, а «Факел» 
– ні. На це голова партії Тетяна Одно-
рог відповіла, що в партії «Голос» було 
кілька переваг: відомий на весь світ му-
зикант Святослав Вакарчук та популяр-
ний шоу-мен Сергій Притула в списку 
партії, багато реклами в Інтернеті та на 
телеканалі. «Наша партія відрізняється 
від інших тим, що нас не контролюють 
олігархи, ми вільні робити те, що обіця-
ли і  вважаємо за необхідне, а з іншого 
боку в нас немає такого великого ре-
сурсу для реклами», – додав Олександр 
Гончаров.

Партійці вже почали роботу над 
формуванням програми партії по Білій 
Церкві, яку обіцяють презентувати не-
забаром. А також запрошують до своїх 
лав усіх активних та небайдужих біло-
церківців, хто хоче змінювати держа-
ву, має для цього бажання, ідеї, сили 
та час. «Партія «Факел» відкрита для 
всіх.  Ми не будемо чекати виборів, ми 
вже працюємо над розвитком міста та 
опікуємося проблемами земляків. Люди 
наразі незахищені та не мають коштів 
на кваліфіковану допомогу. Тому ми 
вирішили з 1 серпня почати роботу без-
коштовної юридичної консультації, де змо-
жуть отримати консультацію як звичайні 
громадяни, так і представники малого та 
середнього бізнесу», – зауважила нао-
станок прес-конференції Ольга Євчук.

Як почати, зробивши три простих 
кроки: 1. не думайте про це; 2. просто 
починайте; 3. продовжуйте почате (Сет 
Годін).

Поговоримо про продукт? Світ змі-
нюється. Споживач вимагає змін. Сьо-
годні мало створити певний продукт, 
упакувати його та чекати продажів. 
Споживач бажає нові, нестандартні 
продукти, що задовольнятимуть його 
потреби, естетичний смак та уяву! Про-
те є інший бік медалі. Середньостати-
стичного споживача влаштовує те, що 
він має. Будемо враховувати кількість 
пропозицій, які він отримує протягом 
дня. 

До того ж, є ще одна проблема сьо-
годення – «тиранія вибору». Що б спо-
живач не обрав, – даний вибір не задо-
вольнить його, адже від чогось він має 
відмовитись. А причина тому – епоха 
капіталізму. Постійне відчуття незадо-
воленості підштовхує людину до постій-
ного вибору та бажання чогось нового. 

Саме тому варто проаналізувати кон-
курентів та віднайти свій блакитний 

океан. Реклама наразі потопає у кіль-
кості рекламного шуму. P.S. Дякуємо 
мережі Інтернет. А споживач дуже важ-
ко переходить на аналогічний продукт 
конкурента. Автор книги «Фіолетова 
корова» виділяє як дієвий інструмент – 
дизайн. Адже серед сотень аналогічних 
товарів Ваш товар може виділити кру-
тий, нестандартний, можливо, навіть 
зухвалий, дизайн. Зайдіть у перший- 
ліпший супермаркет біля свого дому і 
спробуйте обрати, наприклад, воду без 
газу. Як обиратимете? Смак? Не думаю. 
Упізнаваність бренду? Так, тепліше. 
Цікава форма та яскравий колір упаков-
ки? Чому б ні!

Отже, Ви створили новий продукт. Ви 
не зможете зацікавити всіх споживачів 
ринку! Тут у нагоді Вам стане категорія 
споживачів під назвою «новатори». 
О-о-о, як я їх люблю, адже й сама такою 
є. Вони жадають чогось нового, вони не 
бояться експериментувати, відкриті до 
інновацій, нестандартного та креатив-
ного. Орієнтуйтесь на новаторів. Лише 
вони ризикнуть оцінити новий продукт 
і, якщо він дійсно крутий, розкажуть 
про нього всім. 

Сучасного споживача привертає лише 
щось незвичайне. Витрачайте кошти 
на креативний дизайн та нестандартні 

рекламні кампанії. Класика сьогодні не 
настільки дієва! Змусьте споживачів го-
ворити про Ваш продукт!

Рекомендовані книги: «Фіолетова ко-
рова» Сет Годін, «Стратегія блакитного 
океану» Чан Кім, Рене Моборн, «Ти-
ранія вибору» Рената Салецл.
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Реєстрація місця проживання (більш 
відома як прописка)відбувається згідно 
статті 6 Закону України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця про-
живання в Україні». У цій статті зазна-
чені документи, які має подати особа 
для того, щоб її зареєстрували за пев-
ною адресою. 

З-поміж таких документів - докумен-
ти, що підтверджують право на прожи-
вання в житлі. Документом, що дає пра-
во на проживання в житлі, може бути 
ордер, свідоцтво про право власності, 
договір найму (піднайму, оренди). У 
разі відсутності зазначених документів 
реєстрація місця проживання осо-
би здійснюється за згодою власника/

співвласників житла, наймача та членів 
його сім’ї (зазначені документи або зго-
да не вимагаються при реєстрації міс-
ця проживання неповнолітніх дітей за 
адресою реєстрації місця проживання 
батьків/одного з батьків). 

Отже, для того, щоб прописати у 
своїй квартирі нового родича, потріб-
на лише згода всіх власників житла на 
таку дію. Право проживання за місцем 
реєстрації не породжує жодних майно-
вих прав на таке майно, тому власни-
ки житла можуть бути спокійними за 
цілісність свого майна. Однак за адре-
сою зареєстрованого місця проживан-

ня з особою ведеться 
офіційне листування та 
вручення офіційної ко-
респонденції. Тому будь-
те готові до того, що в 
разі активної діяльності 
зятя/невістки, на вашу 
адресу будуть приходи-
ти листи, посилки, за-
пити, перекази. А якщо 
за ними будуть помічені 
певні правопорушення, 
то правоохоронні органи 
будуть шукати таку особу 
саме за місцем реєстра-
ції, тобто у вас вдома. 

Звісно, ніхто не застра-
хований від ситуації, коли стосунки 
між родичами погіршуються і ви біль-
ше не готові надавати їм право бути 
зареєстрованими у вашому житлі. Ви-
писати таку особу зі своєї квартири 
без її згоди буде вкрай важко. Єдиним 
виходом стане звернення з позовом 
до суду, де ви будете просити суд ви-
нести рішення, яким примусово зятя/
невістку буде виписано з вашої квар-
тири. Оскільки на суд необхідно буде 
витратити чимало часу та коштів, 
тому радимо добре обміркувати крок 
щодо прописки у своїй квартирі сто-
ронньої особи.

«Чи можу я прописати у 
своїй квартирі зятя/невіст-
ку? І чи буде він/вона мати 
права на мою квартиру піс-
ля прописки?». Це найпо-
ширеніші запитання, які 
ставлять громадяни юри-
сту. Відповідно є сенс дати 
на них вичерпну відповідь, 
щоб власники житла йшли 
на такий крок абсолютно 
свідомо.

ПРОПИСУЙТЕ У СВОЇЙ КВАРТИРІ ОБЕРЕЖНО

#БІЗНЕС САМЕ ДЛЯ ТЕБЕ
Маєш свій бізнес чи лише 

плануєш відкриття своєї 
справи? Вітаю, ти у чис-
лі сміливців! І моя колонка 
#бізнесу саме для тебе!

Ольга Євчук
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Юлія Лідіч, власниця брендинго-
вої агенції Brandli, засновниця ГО 
«Бізнес-клуб Інлідер», спеціаліст з 
проектного менеджменту та сфе-
ри освіти для малого і середнього 
бізнесу, викладач.
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Олександр Крамар, заступник голови 
політичної партії «Всеукраїнське об’єд-
нання «Факел», експерт у сфері регіо-
нального розвитку, малого та середнього 
підприємництва, туризму, молодіжної 
політики та кластеризації економіки.

Олександр Гончаров, заступник го-
лови політичної партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Факел», підприємець, заснов-
ник інтернет-магазину «Табуретка».

Тетяна Однорг, голова політичної 
партії «Всеукраїнське об’єднання 
«Факел», експерт у сфері профспілко-
вої діяльності, громадська активістка.

Юлія Лідіч



Ми солідарні з ГО «Бізнес-клуб Інлі-
дер» і розуміємо, що для побудови якіс-
ного бізнес-середовища розвитку одних 
лише підприємців мало. Варто дбати і 
про майбутнє. А майбутнє залежить від 
тих, хто супроводжував на воркшопі 
своїх матусь!

Розпочався захід з корисної інформа-
ції про здоровий спосіб життя дітей та 
підлітків. Юлія Гончарова, засновниця 
та лікарка дружньої Клініки Френдлік, 
розповіла про холістичну педіатрію, про 
вакцинації та імунітет, про важливість 
правильного харчування та активного 
способу життя.

Наступною стала тема виховання та 
розуміння своєї дитини-підлітка. З дитя-
чим психологом, сімейним консультантом 
та арт-терапевтом Наталею Трофименко

3 серпня у Білій Церкві від-
бувся воркшоп для матусь 
«Я – сучасна мама! Здоров’я 
та виховання моєї дитини». 
Політична Партія «ВО Фа-
кел» стала спонсором захо-
ду, завдяки цьому організа-
тори мали змогу зробити вхід 
для мам вільним!

НАВЧАННЯ ДЛЯ СУЧАСНИХ БАТЬКІВ

БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Ми живемо в правовій державі. Тому будь-яка дія громадя-

нина має відповідати чинному законодавству. Якщо люди-
на не володіє достатнім обсягом правової інформації, щоб 
вирішити проблему самотужки, вона змушена звертатися 
до фахівця. 

Юлія Лідіч
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Офіс політичної партії

Коли рівень доходу дозволяє вибрати 
висококваліфікованого юриста, людина 
не відчуває складнощів у користуванні 
юридичними послугами.

Інша справа, коли ми говоримо про 
пільгові категорії населення: одино-
ких матерів, сиріт після досягнення 
повноліття, інвалідів, малозабезпече-
них, пенсіонерів.

Доступ до елементарної правової до-
помоги в них обмежений через скрутне 
матеріальне становище.

Саме тому Політична партія «Всеу-
країнське об’єднання «Факел» вирішила 
допомогти незахищеним верствам насе-
лення шляхом надання безкоштовних 
юридичних консультацій.

Теми, щодо яких консультуватимуть 

юристи, різноманітні і будуть відповіда-
ти запиту громадян. Наші юристи мо-
жуть надати якісну консультацію з пи-
тань місця реєстрації (більше відоме 
як прописка), власності, спадкування, 
пільг, соціального захисту, боргових 
зобов’язань, щодо надання послуг ко-
мунальними підприємствами і держав-
ними органами.

Консультуватимуть два юристи, які 
мають достатній досвід роботи і про-
фесійні знання. Керує консультацією 
член політичної партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Факел» Ольга Євчук, яка 
має 10-річний досвід роботи як з грома-
дянами, так і з бізнесом.

Консультація надавати-
меться в офісі Політич-
ної партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Факел» за 
адресою: м. Біла Церква, 
вул. Ярмаркова, буд. 1/28, 
офіс 2, що розташований 
навпроти стадіону «Трудові 
резерви».

Юристи консультувати-
муть громадян щочетверга 
з 15:00 до 18:00.

За додатковою інформа-
цією можна звертатися за 
телефоном 098-227-08-76
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Учасники заходу

мами мали змогу в ігровій формі спро-
бувати зрозуміти свою дитину та влас-
не ставлення до певних буденних си-
туацій.

Мами мали змогу отримувати інфор-
мацію спокійно, не турбуючись за своїх 
синів та донечок, адже з дітками ак-
тивно працював аніматор! А в перерві 

між активними іграми дітки мали змогу 
поласувати смачним морозивом від ТМ 
«Геркулес» та корисним соком власно-
го виготовлення від Ресторації «Тере-
зине». 

Ми прагнемо, аби підростаюче по-
коління зростало здоровішим, вихо-
ванішим та підприємливішим!


