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НАША ГАЗЕТА
Дорогі друзі! Наша країна зустрічає своє головне свято –

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Соборна, могутня, квітуча, багата і щаслива – ми всі прагнемо жити в такій країні.
Незалежність України починається з кожного з нас. Тільки вільні духом, сильні люди в змозі
зробити Україну заможною, величною, насправді незалежною та могутньою європейською
державою. Завдяки нашій незгасимій любові до своєї країни. Завдяки нашій вірі в
незалежну Україну. Все в наших з вами силах. Запорука щасливого майбутнього – наші
єдність та порозуміння, наша спільна праця та мета, наша впевненість у вибраному шляху.
Від душі бажаю вам, дорогі друзі, міцного здоров’я, гарного настрою, радості, щастя!
Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі. Нехай це свято додає наснаги і
натхнення для нових професійних, творчих та особистих здобутків, для нових звершень в
ім’я процвітання нашої незалежної Вітчизни! Зі святом!
Ростислав Шурма,
Генеральний директор ПАТ «Запоріжсталь»,
голова Запорізької обласної організації Опозиційного блоку

НЕЗЛАМНИЙ
КОЗАЦЬКИЙ ДУХ

УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДУ
» СТР. 3

Коммунального
коллапса в
Запорожье не будет!

» СТР. 2

У Приазовському
селі з’явився
довгоочікуваний газ

» СТР. 6
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НЕДЕЛЯ.ФАКТЫ
Шановні земляки!
Прийміть щирі привітання з Днем Незалежності нашої
Батьківщини!
Незалежній Україні — 26 років. У порівнянні з більшістю
європейських держав, наша країна ще досить юна. Але ми
віримо, що це не завадить нам побудувати дійсно успішну та
щасливу державу. Адже наші пращури сторіччями виборювали незалежність Батьківщини, тому наш святий обов’язок
– працювати на розвиток та успішне майбутнє України.
Відбудуємо разом сильну та по-справжньому незалежну, кращу в світі країну – нашу Україну!
Добра та вдачі кожній запорізькій родині, миру, достатку та злагоди.

З Днем Незалежності України,
друзі!
Шлях нашого народу до Незалежності був нелегким. Але ми домоглися права самостійно визначати своє
майбутнє. Зараз нам потрібно будувати державу, в якій
молодість має майбутнє, а старість – отримує увагу та
турботу, в якій кожна родина відчуває себе захищеною,
заможною та благополучною.
Бажаю кожному запоріжцю сил та міцного здоров’я!
Миру та злагоди кожній родині! Нехай кожен з нас має
підстави пишатися рідним містом та нашою країною!

Олег АДАМАНОВ,

Ігор ЧУМАЧЕНКО,

депутат Запорізької міської ради

депутат Запорізької міської ради

КОММУНАЛЬНОГО КОЛЛАПСА
В ЗАПОРОЖЬЕ НЕ БУДЕТ!
Так называемые «демократические силы»
Запорожского горсовета предприняли попытку
самого настоящего переворота. Преследуя
корыстные интересы и желая закрепить влияние над
сферой управления домами города, они запугивали
сотрудников департамента ЖКХ, активистов и даже
угрожали расправой всем, кто с ними не согласен

Демократия –
соблюдение законов

Напомним, 17 августа была
созвана внеочередная сессия
Запорожского городского совета. На нее выносился единственный вопрос: депутаты «Укропа»,
«Батькивщины» и «Самопомощи»
требовали, чтобы мэр Владимир
Буряк изменил условия конкурса на определение управляющих
компаний, которые будут обслуживать дома, не определившиеся с формой собственности. Все
многоэтажки города разделили на
четыре лота, выдвинув требования, которые выполнить по силам
только серьезным, крупным компаниям.
– Количество лотов определено
решением исполнительного комитета. Почему именно четыре. Это
сделано осознанно, чтобы обеспечить в дальнейшем стабильное предоставление услуг, надлежащий контроль за их качеством.
Если разбить дома на несколько
десятков лотов, снизить требования к участникам, то уже скоро
можно столкнуться с ситуацией,
когда та или иная фирма прекратит
работу, не сможет предоставлять
услуги или они будут некачественными. В результате запорожцы рискуют на какой-то период остаться
один на один с проблемой, – говорит заместитель начальника Департамента ЖКХ Сергей Полевой.
Однако часть «демократических» депутатов, преследуя личные корыстные интересы, решили
поучаствовать в данном процессе,
приведя свои фирмы, которым такие условия не по зубам.
Однако сессия не состоялась,
так как не было кворума.
Спустя три дня, 20 августа, в департаменте ЖКХ в два заседания
конкурс все же состоялся. На него
опять-таки явились «демократы» в
лице депутатов от вышеназванных
партий. В ход пошли угрозы чле-

нам комиссии, предупреждения,
что в случае, если конкурс будет
проведен, они могут «не повести
своих детей 1 сентября в школу».
Заседание комиссии прервали
на несколько часов и после 15-00
вскрыли конверты с предложениями. Результаты конкурса будут озвучены в течение 10 дней.
Владимир Буряк, мэр Запорожья, так прокомментировал заседание комиссии:
– Событие, значение которого
трудно переоценить, некоторые
депутаты горсовета попытались
превратить в политическое шоу. Не
погнушались ничем. Запугивание и
шантаж членов комиссии, угрозы,
оскорбления и нецензурная лексика, стычки с охраной департамента
и неизвестные люди с газовыми
баллончиками – так некоторые депутаты видят демократию.
Для меня демократия – это,
прежде всего, соблюдение закона в интересах людей. Проведение конкурса – это не прихоть
городской власти. Это требование закона, которое мы обязаны
выполнить. Все этапы подготовки
осуществлялись строго в рамках
действующего законодательства
и установленных законом сроков.
Уверен, это понимают и некоторые депутаты. Поэтому действуют
не в рамках закона, а вопреки ему,
используя громкие заявления и
радикальные действия.
Я понимаю, что тема ЖКХ –
это прекрасное поле для пиара.
Слишком много проблем, которые накапливались годами. Но
решать их необходимо. И решать не на трибунах и в драках от
сессии к сессии, а ежедневным
трудом. Мы это делаем, реализуя ряд крупных городских программ, поэтапно и системно. Мы
слышим критику, принимаем ее и
идем дальше.
Но то, что произошло 20 августа, – это не критика, это популизм
и шантаж всего города. Ведь срыв

конкурса подставит не только городскую власть, но и тысячи жителей города.
Я не допущу шантажа и беспредела. Мы действовали и будем действовать в рамках закона. Первое заседание комиссии
состоялось. В течение 10 дней
конкурсная комиссия детально
обработает полученные данные
и объявит победителей. Каждый
житель Запорожья будет знать,
кто обслуживает его дом и несет
ответственность за его состояние.
Этого требует закон. И мы его выполним.

«Смотр сил»
и подготовка
к финансовому
«порабощению»
области

Инициация
внеочередной
сессии и активное вмешательство в проведение конкурса на
определение управляющих компаний говорит о многом. Таким
образом «демократы-депутаты»
превращаются в бизнесменов,
торгуя своими мандатами, волеизъявлением избирателей направо и налево для того, чтобы
получить какие-то финансовые
или карьерные блага.
– Попытка проведения вне
очередной сессии Запорожского
городского совета – это продолжение «похода» главы областной
государственной
администрации по взятию под контроль двух

крупнейших бюджетов региона –
городского и областного, – рассказал политолог Владислав Николаев в интервью запорожским
СМИ. – Внеочередные сессии
используются как определенный
смотр сил для того, чтобы понять,
есть ли у прогубернаторских депутатов возможность изменить
регламент, по которому работают
городской и областной советы. И
на основании уже этого измененного регламента провести кадровые изменения руководства как в
областном совете, так и секретаря и заместителя городского совета.
За большинством вопросов,
которые выносятся и так настойчиво лоббируются прогубернаторскими депутатами, конечно, есть финансовый интерес.
Ресурсы у власти, в том числе
областной, достаточно ограничены. И так получилось, что крупнейшие бюджеты Запорожской
области – Энергодара, Днепрорудного, Запорожья, а также областной бюджет – в общем-то не
подконтрольны главе областной
администрации, а взять под контроль их очень хочется. В связи
с этим достаточно непонятной
представляется позиция «Батькивщины», «Укропа», которые позиционируют себя прежде всего,
как оппозиционные политические силы, но в то же время события показывают, что они попросту
превращаются в марионеток главы областной администрации.
Сергей Горов
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АКЦЕНТЫ
Дорогі жителі Запорізької області!

ШАНОВНІ
ЗАПОРІЖЦІ!

З чистими помислами і надією на краще ми зустрічаємо знакову для кожного з нас
подію – 26-ту річницю Незалежності України!
Події останніх років вимагають від нас більш критичного погляду на владу, більш відповідального ставлення до своїх соціальних функцій, більшої поваги до праці. Все це –
важелі підвищення статусу нашої незалежної держави. Адже Незалежність – це мир і
стабільність. Незалежність – це гордість за свою країну. Незалежність – це впевненість у
завтрашньому дні. Знаю єдиний, але ефективний спосіб подолати труднощі – чесно працювати на благо країни та допомагати тим, хто опинився в складній ситуації. Попереду у
нас складний шлях виходу з кризи та покращення рівня життя людей. Разом ми зможемо
виконати ці завдання і стати насправді сильною і авторитетною державою.

Прийміть вітання з нагоди 26-ї
річниці незалежності України та Днем
Державного Прапора України!
З шаною до рідної землі, з вірою
у мирну Україну бажаю усім злагоди, сімейного благополуччя, міцного
здоров’я, незламності духу, мирного неба над головою, натхнення та
успіхів у добрих справах, оптимізму та віри!

Віктор Бусько

Голова міської організації «Політична партія «Опозиційний блок»,
Генеральний директор ПрАТ «Запоріжвогнетрив»

З повагою, Олександр ДУДКА,
народний депутат України VII скликання

СВЯТО

НЕЗЛАМНИЙ КОЗАЦЬКИЙ ДУХ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Сьогодні незалежній Україні — 26. Наші пращури
сторіччями виборювали незалежність української
держави. Наприкінці 80-х років минулого сторіччя це
питання знов стало як ніколи актуальним, і ось вже у
серпні 1991 року нарешті відбулось проголошення
незалежності України.
З тих пір минуло цілих 26 років. За цей час в нашій країні
та особисто Запорізькому регіоні було багато цікавих
подій
У 2004 році почали будувати
мости через Дніпро. Запорожці
сподівалися отримати їх років через 5, але вже пройшло більше 12,
а будівництво все ще триває.

У 2007 році острів Хортиця
увійшов до списку «Семи чудес
України». Щорічно наша святиня
приймає сотні тисяч туристів. Але
в цьому році така популярність
плюс небувала спека стали величезною проблемою: на Хортиці
щодня спалахують пожежі. Станом
на 22 серпня їх за літо було 66.

Енергія самої природи. У
2008 році була розроблена і за
тверджена концепція розвитку
бізнесу ДТЕК в області вітро

енергетики. 4 жовтня 2012 року
відбувся офіційний запуск пер
ших турбін. Площа поверхні, що
описується лопатями турбіни, становить майже гектар. Сумарна вага
агрегату – 400 тонн! Ботієвська ВЕС
входить в п’ятірку найбільших Центральної та Східної Європи.
Уродженець Запоріжжя Олег
Скрипочка став нашим першим
земляком, який побував в кос
мосі. Перший раз він відправився
в політ 8 жовтня 2010 року в якості
борт-інженера корабля «Союз
ТМА-М». Під час другого польоту
Олег Скрипочка зробив з космосу
знімки острова Хортиця, на якому
провів своє дитинство.

9 червня 2011 року в нашій
області з’явилася компанія ТОВ
«Токмак Солар Енерджі». Її основний вид діяльності – перетворення
енергії сонячного випромінювання
в електроенергію. Виробництво засноване на передових технологіях і
є не тільки високоефективним, але
й екологічно чистим.

У 2011-му у Мелітопольско
му районі визнаний перелік
місцевих визначних пам’яток.
В чудову сімку району увійшли:
національний історико-археологічний музей-заповідник «Кам’яна Могила», храм св. архістратига
Михаїла в с. Тіхоновка, лінія оборони «Вотан» біля с. Мордвинівка,
мелітопольська черешня, заповідна зона с. Терпіння – цілющі джерела і дуб-патріарх, Старобердянське лісництво, колодязь щастя в
с. Спаське.

У Запоріжжі площу біля ДК
Шевченко назвуть на честь Ве
ликого Кобзаря. Також місту
вдалося зберегти Тарасову грушу
– дерево, біля якого поет відпочивав, коли бував у нашому місті.
Чемпіонат Європи з футболу
2012 року проходив в Україні
та Польщі. З 8 червня по 1 липня
запорожці мали змогу на каскаді
фонтанів «Райдуга» безкоштовно
подивитися ігри на величезному
екрані.

У 2016 році кожен з семи за
порізьких спортсменів, які бра
ли участь в Паралімпійських
Іграх, отримав від міської влади
по 531 тисячі гривень на покуп
ку житла.
Запорізька область посідає
друге місце в Україні за ди
намікою соціально-економіч
ного розвитку, основу якого
становить зростання промис
лового виробництва на 7,1%, в
порівнянні з падінням по країні
в 1,3%.
За
підсумками першого
півріччя 2017-го
за обсягом реалізованої продукції – 76,98
мільярда гривень – Запорізька
область
посіла
третє
місце в країні.
Це стало можливим завдяки стабільній роботі
промгігантів ПАТ «Запоріжсталь»,
АТ «Мотор Січ», ПАТ «Дніпроспецсталь», ПрАТ «Запоріжкокс», ПрАТ
«Запоріжвогнетрив». З початку
року підприємства перерахували
до бюджетів різних рівнів понад 2,8
млрд. грн.
У структурі промисловості регіону провідне місце займають електроенергетика, металургія, машинобудування і металообробка.
При належній старанності і
економному ставленні до гро
шей у запорожців з’явилася
можливість вільно подорожува
ти країнами Європи без оформ
лення віз.

Насправді в нас є багато перемог – великих і маленьких. А ще
в нас є працьовитість, завдяки якій навіть у найскладніші часи в
України видобуваються копалини, збираються рекордні врожаї
різноманітних сільгоспкультур, виробляється метал, обладнан
ня, тощо.
Ми віримо, що козацький дух українського народу не зламає
ані ворог, ані недобросовісні пани. Ми віримо, що нарешті до
влади прийдуть гідні українці, слова яких не будуть розходитись
з ділом, та Україна стане насправді сильною державою.

З Днем Незалежності!
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АНТИДОСТИЖЕНИЯ

УКРАЇНЦІ ЗМУШЕНІ ХАРЧУВАТИСЯ
НАЙДЕШЕВШИМИ ПРОДУКТАМИ
Влада готується відзначати 26-річчя
Незалежності України, анонсуючи військові
паради, концерти та інші масові заходи. А
сотні тисяч людей тим часом віддають останні
гроші, щоб зібрати дитину в школу або купити
ліки. Навіть на саме скромне святкування Дня
Незалежності коштів у багатьох просто не
вистачить
М’ясо великої рогатої худоби свіже чи
охолоджене, тис.т

Як то кажуть, «здобули»: в кінці липня представники влади заявили,
що рівень виробництва різних видів продукції зріс. Але забули уточнити: виріс в порівнянні з минулим місяцем. Однак у порівнянні з
обсягами виробництва минулих років промисловість знаходиться в
глибокій ямі. «Наша газета» проаналізувала, скільки щомісяця різної
продукції випускали в країні в 2010 році і скільки в цьому. Результати
жахають: виробництво навіть таких необхідних продуктів, як молоко,
хліб, м’ясо скоротилося більш ніж наполовину. Зате зросло виробництво і споживання людьми дешевого і шкідливого маргарину-спреда,
алкоголю. Таке враження, що влада цілеспрямовано знищує українців

Молоко рідке оброблене, тис.т

в 2010 году
в 2017 году

7,27
4,4

66,75

Масло вершкове, тис.т

Вироби ковбасні, тис.т

20,5

23,59

Хліб та вироби хлібобулочні нетривалого
зберігання, тис.т

87,0

150,7

Шоколад та готові харчові продукти, що мі
стять какао (крім какао-порошку підсолодже
ного), у пакованнях масою менше 2 кг, тис.т

11,7

6,63

Маргарин і жири харчові подібні, тис.т

5,5

Взуття, тис. пар

76,7

2142,0

1927,0

Костюми, комплекти, піджаки, блейзери,
сукні, спідниці, спідниці-брюки, брюки,
комбінезони, тис.шт

384

269

Тканини вовняні, бавовняні, з ниток синте
тичних та штучних, тис.м2

18,6

Олія соняшникова нерафінована та її
фракції (крім хімічно модифікованих),
тис.т

7006,0
7350,0
Білизна постільна, тис.шт

9,1
249,17

29,3
Печиво солодке і вафлі, тис.т

20,3

16,8
31,33

990

880

М’ясо свиней свіже чи охолоджене, тис.т

13,67

19,8

30,58
Соки фруктові та овочеві
(крім сумішей), тис.т

451,0

Картопля, тис.т

1558,7

1812,5

По інфографіці зрозумило, що за минулі сім років
зросло виробництво деякої продукції, наприклад,
свинини, соняшникової олії. Але це не означає, що
люди стали більше купувати ці продукти! Бізнесмени
оптом відправляють товари за кордон та отримують
з держбюджету за це додаткові «плюшки». А зростання виробництва молока взагалі змушує замислитися:
кількість корів в країні зросла незначно – звідки ж у
фабрик молоко? Шляхом нехитрих експериментів
ділки перетворюють набір хімічних розчинів в молоко
і продають його в магазинах по 18 (і більше) гривень
за літр. А у жителів сіл, як і раніше, скуповують натуральний продукт за копійки.
Картопля, «хімічне» молоко, вершкове масло,
зроблене з пальмового, і дешевий спред – ось
такою стала основа меню більшості українців.
«Жити по-новому» – зовсім несмачно і некори
сно.
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БЛИЖЕ К ДЕЛУ

ПОКИ ВЛАДА ОБІЦЯЄ, ДЕПУТАТИ
ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ ПРАЦЮЮТЬ
Депутати від Опозиційного блоку впроваджують
в життя важливі проекти з покращення
інфраструктури населених пунктів і допомагають
простим людям

Депутат Запорізь
кої міської ради від
Опозиційного блоку
Олександр Воронцов
регулярно проводить
особисті прийоми
громадян. Люди звер
таються з різними
питаннями: від про
хань про матеріальну
допомогу до вирі
шення комунальних
проблем

ДИТСАДОК ТОКМАКА
ОТРИМАВ НОВИЙ ФАСАД
Депутат Запорізької обласної ради
Олександр Репкін надає система
тичну допомогу установам свого
округу. Особливо депутат чуйний на
прохання про допомогу від дошкіль
них установ
Нещодавно завідуюча дитячим дошкільним закладом «Олімпійський» Тетяна Зальотіна звернулася з проханням
виконати ремонт ганку. Олександр Репкін допоміг не словом, а ділом, сплативши роботи будівельників. Тепер «Олімпійський» буде зустрічати своїх юних
вихованців оновленим фасадом.

Вхід в дитсадок красивий
і безпечний

ШКОЛЯРИ ДОНБАСУ
ОТРИМАЮТЬ ПОДАРУНКИ
ВІД ЗАПОРІЖЦІВ
У Запорізькій
області жін
ки-політики взяли
мирну естафету
від організаторів
національної
платформи «Жін
ки за мир», яка
полягає в зборі
шкільного канце
лярського при
ладдя для дітей з
«сірої зони»
Як розповіла депутат Запорізької
обласної ради від Опозиційного блоку
Людмила Любим, зараз проводиться
збір зошитів, альбомів, ручок, олівців,
портфелів і інших приналежностей для
того, щоб допомогти сім’ям зі Слов’янська, Мар’їнки, Авдіївки, які відправляють своїх дітей в перший клас.
Депутат вже сама купила багато
канцелярських товарів для школи. Все,

і парапетом, знаходяться в жалюгідному стані. Тому робити ремонт
– марна трата грошей.
Для того щоб замінити загальнобудинкові водопровідні труби
гарячої та холодної води, необхідне додаткове фінансування. Частину грошей Воронцов пообіцяв
виділити зі свого депутатського
фонду, частину робіт оплатить КП
«Наше місто».

ДІТЯМ – КРАСУ І
ЗНАННЯ

Допомогти дітям може кожен

що вдалося зібрати, відправлять до
Слов’янська координаторам платформи «Жінки за мир».
– Діти України мають невід’ємне право на отримання освіти. Ми не ділимо їх
на дітей «сірої» зони, західної України,
Києва або Запоріжжя. Для нас всі діти
– наші, – заявила депутат Людмила Любим. – Якщо вони будуть потребувати
допомоги, ми всім миром їм її надамо.

Одним із сучасних методів ефективного і швидкого лікування цих захворювань зараз є небулайзерна
терапія, яка може застосовуватися у хворих будь‑ якого віку. Лiкарi звернулися до
голови ТО ПП “Опозиційний
блок” у Гуляйпільському
районі Любові Тарасенко з
проханням допомогти від-

Депутат проводить результативні
прийоми громадян

Минулого тижня до депутата
звернулася Світлана Акселенко,
мешканка будинку №54, розташованого на вулиці Наукове містечко. На ремонт парапету і
встановлення козирків в цьому будинку Олександр Васильович уже
раніше виділяв кошти. Але коли
мешканці підійшли до ремонту,
виявилося, що водопровідні труби, що знаходяться під під’їздом

Минулого тижня
прийом громадян
провів Микола
Силін, депутат
Запорізької міської
ради від Опози
ційного блоку. До
нього звернулися
представниці бать
ківського комітету
дитячого садка
№126

ДЕПУТАТИ ОБ ГОТОВІ
ПРИЙТИ НА ДОПОМОГУ
Щодня дитяче терапевтичне від
ділення Гуляйпільської ЦРЛ приймає
десятки маленьких пацієнтів, кожен
із яких потребує індивідуального
огляду та якісного оперативного
лікування. Серед найрозповсюджені
ших діагнозів як взимку, так і влітку
залишаються гострі респіраторні та
вірусні інфекції, які супроводжують
ся запаленням дихальних шляхів чи
легенів

ВІД ОЗДОРОВЛЕННЯ ДО РЕМОНТУ БУДИНКІВ

Молоді, ініціативні
мами хочуть, щоб їхні
діти в садочку бачили
красиві речі, пере
бували в комфортних
умовах і мали можливість займатися по
розвиваючих програмах. У зв’язку з цим
жінки попросили Миколу Силіна допомогти

діленню придбати новий небулайзер, і вона
відгукнулася на це важливе питання.
Небулайзер
вже
передано
дитячому
відділенню ЦРЛ. “Добре, що в нашому районі є люди, які готові
робити добрі справи
й допомагати тим,
хто цього потребує»,
– висловила думку колективу лікар-педіатр
Наталя Азарова.
Євгенія БЕРЕЖНА

Батьки вдячні Миколі Силіну
за допомогу

їм провести суботник
в садку і придбати сучасний багатофункціональний пристрій
для роздруківки наочних матеріалів.
– Я вирішив підтримати
батьків
малюків
дитсадка
№126. Для проведення суботника їм

будуть
доставлені
будматеріали, а самі
роботи
проведуть
тата і мами, – каже
Микола Силін. – І
заяву з приводу покупки МФУ ми також
розглянемо: діти повинні в садку мати
можливість вчитися і
розвиватися.

Небулайзер вже передано дитячому
відділенню ЦРЛ
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LIFE
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВАКЦИНАЦИЯ – НЕ ДЛЯ ВСЕХ?

В ЗАПОРОЖЬЕ 3000 ДЕТЕЙ НЕ
ПРИВИТЫ ОТ ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
На протяжении последних трёх лет в Украине
складывается катастрофическая ситуация
с вакцинами. Чиновники Министерства
здравоохранения уничтожили систему санитарноэпидемиологического контроля и не сформировали
запас необходимых препаратов. Всемирная
организация здравоохранения бьет тревогу
относительно уровня вакцинации населения в
Украине, еще в прошлом году оценив нашу ситуацию
как худшую в Европе.
Подробнее об этом – в интервью с Зинаидой
Гальчинской, депутатом Запорожского городского
совета от Оппозиционного блока, членом комиссии
по здравоохранению, главой общественной
организации «Победим рак!».
– Зинаида Николаев
на, как сейчас обстоят
дела с вакцинацией ма
лышей и школьников?
– В Запорожье около
114 000 детей. Согласно
календаря прививок, им
должны провести иммунизацию против 10 инфекционных заболеваний. В
больницах города сейчас
есть вакцины, но проблема
в том, что не все родители
соглашаются
прививать

своих детей. В Одессе в
этом году скончались двое
деток от кори – родители
этих ребят ранее отказались делать им прививки.
Чтобы подобные трагедии не повторялись, врачи
должны вести разъяснительную работу с папами
и мамами детей. Отказ от
вакцинации – преступление. Наши дети не должны
подвергаться риску зара
зиться опасным недугом и

умереть только потому, что
их мамы прочитали где-то,
что вакцинация – это плохо.
В некоторых европейских
странах родителей, которые не разрешают их детям
делать прививки (без основательных причин, конечно) грозит штраф по 2500
евро. В Запорожье около
3000 непривитых детей,
половина из них не вакцинирована просто из-за
убеждений родителей.

За семь месяцев 2017 года в Запорожье от
коклюша, дифтерии, столбняка привиты 32%
детей возрастом до года, 25% малышей в
возрасте до 1,5 лет, 47% детсадовцев и 45%
школьников.

– Как обстоят дела
с
наличием
сыворо
ток против ботулизма,
столбняка?
– Недавно завезены в
страну дозы вакцины от ботулизма, которые сейчас
хранятся в Киеве. В этом
году в Запорожской области более 10 человек заразились этой смертельно
опасной болезнью, к счастью, обошлось без смертей. Родные пострадавших с помощью медиков
смогли на черном рынке
приобрести необходимые
препараты, заплатив за
них огромные средства, и
спасли своих близких. Хотя
на самом деле сыворотки
должны быть в больницах!
Еще 3-4 года назад такой
проблемы не существовало, а сейчас они почему-то
считаются нормой. Если
бы власть действительно
занималась охраной здоровья граждан, а не просто выдавала на-гора ан-

тинародные реформы, то
таких проблем не было бы.
В центре любой реформы
должен быть человек, его
здоровье и безопасность, а
не экономические расчеты,
где и на чем можно сэкономить.
– Менять систему
можно и на местах. Ка
кие планы у вас на бли
жайшее время?
– Я инициирую проверки
в городских больницах по
поводу наличия информационных стендов о наличии
лекарств. Каждый запорожец согласно приказу МОЗ
№459 имеет право получить данные о том, какие
препараты и медикаменты,
купленные за бюджетные
средства, есть в больнице.
И эти данные должны быть
в открытом доступе, в идеале – на информстенде. И я
сделаю все, чтобы горожане имели возможность получать нужную им информацию.

БУДЕМО ЖИТИ

У ПРИАЗОВСЬКОМУ СЕЛІ З’ЯВИВСЯ
ДОВГООЧІКУВАНИЙ ГАЗ
Навіть коли уряд зупинив фінансування раніше
початих проектів по газифікації
Приазовського
району, депутат виступав
на підтримку своїх виборців і вирішував питання виділення коштів з обласного
та районного бюджетів.
У минулому році Вадим
Сухіна знову зустрічався
з підрядником, який виконує роботи, щоб відновити
процес газифікації. Це дозволило зрушити з мертвої
точки заморожений раніше
процес.
У липні цього року довгоочікуваний газ з’явився
в перших будинках жителів
смт Приазовське.
– Зараз газ недешеве
задоволення. Але і без нього дуже важко: для приготування їжі використовували
балонний газ, він теж недешевий, але не особливо
якісний. Опалювали будинок дровами, які також постійно дорожчають. Зате
тепер, після газифікації
села, ми зможемо і готувати в нормальних умовах, і
взимку не будемо мерзну-

Депутат Запорізької обласної ради від Опозиційного
блоку Вадим Сухіна з 2011 року, ще будучи главою
Приазовської райдержадміністрації, займався
питанням газифікації району. І зміг домогтися
успішного рішення!
ти, – каже Ганна Семенівна,
мешканка смт.
Депутати фракції Опозиційного блоку наполягли, щоб за рахунок коштів
обласного бюджету профінансувати роботи по
монтажу газопроводу, що
підводить блакитне паливо
до селища. Вулицями Приазовського розводка ліній
здійснювалася за кошти
кооперативів.
Така ж ситуація була і
в селі Добревка. Селяни,
вступивши в кооператив,
оплатили монтаж труб в
своїх будинках і на вулицях.
4 серпня для жителів
Добревкі видався незвичайним днем – перші 11 будинків підключили до газопроводу. У кухнях будинків
з’явилося довгоочікуване
блакитне паливо.
На урочистому пуску був
присутній і депутат Вадим

Сухіна. Всі місцеві жителі
дякували йому за те, що
зробив для їх села.
– Це дуже важлива подія.
Адже вугілля постійно дорожчає, а газ в балонах
в Добревку не привозять
вже близько трьох років,
– зазначив Вадим Сухіна.
– А газифікація – це збереження села, його розвиток і
перспектива.
Як розповів депутат обл
ради, газопровід підвести
залишилося ще до двох сіл
району – Ботієво і Строгановці. Ці роботи також
оплачені за кошти обласного бюджету.
– У Ботієво і Строгановці справа залишилася за
самими кооперативами та
підрядником, – підкреслив
депутат. – Я вірю, що скоро
ми завершимо газифікацію
району.
Також Вадим Сухіна ще

Жителі Приазов’я будуть жити
з усіма зручностями

на початку літа виділив зі
свого депутатського фонду
майже 680 тисяч гривень
для відновлення освітлення на центральних вулицях усіх сіл Приазовського
району. Адже в більшості
сіл освітлення не ремонтувалося ще з радянських
часів. Сьогодні воно вже
функціонує на вулицях Вла-

димировки, Дмитрівки, Федорівки, Воскресенки, Прудентове, Гірсівки, Дунаївки,
Добревки, Богданівки і Степанівки-Другої.
– Люди вже оцінили
появу
довгоочікуваного
освітлення. Кажуть, стало
приємно виходити ввечері на вулицю, дякують, –
зазначає Вадим Сухіна.

Вадим Сухіна повернув світло в села свого округу
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РАКУРС

ЛЕТО-2017: ОТРАВЛЕНИЯ, ГРЯЗЬ И
БЕШЕНЫЕ ЦЕНЫ
Август практически закончился, и уже
можно подвести итоги жаркого сезона.
Основные три курорта нашего региона
– Кирилловка, Бердянск и Приморск –
получили свою долю туристов и денег.
Но так и не дождались от власти
обещанных благ

Дорогой ты наш
Бердянск
Жемчужина Азова в
этом году удивила немалыми ценами на проживание
в гостиницах. Например, в
отелях класса люкс стоимость одного номера (без
питания) превышала 10 000
гривен в сутки! Продукты,
аренда квартир, развлечения – все также значительно подорожало. Такое
впечатление, что владельцы баз отдыха, расположенных на косе, боятся, что
из-за «наступления» моря
на сушу (из-за этого размывается коса – ред.) их
бизнес накроется медным
тазом с морской водой, и
в будущем году базы могут просто не открыться. А
что делать людям, которые
постоянно живут на косе?
Слушать обещания власти,
мол, косу укрепим, проблему решим, они уже просто
устали…

В Приморске все
спокойно
Самый тихий курорт региона. Базы отдыха – от
бюджетных до неприлично
дорогих – встречали туристов всех возрастов. В этот
город, как правило, едут те,
кто не любит суеты и шума.
Дискотек на побережье
мало, зато чистого воздуха
полно! Ходи себе по мостикам через лиман, купайся
в чистом море и оздоравливайся. Добавить бы го-

роду побольше развлечений, привлечь инвесторов
для обустройства улицы
Курортной, и в Приморске
будет туристов не меньше,
чем в Бердянске.

Смертельно
опасно!
В поселке Кирилловка,
как и в прежние годы, туристов считали сотнями
тысяч, но никаких улучшений, обещанных председателем Запорожской
облгосадминистрации
Константином
Брылем,
так и не увидели. Громкие
обещания
губернатора
второй год подряд остаются лишь пустыми словами, а курортный поселок
все так же далек от благ
цивилизации. «Дети плавают, а через 30 метров в
море фекалии выливаются. В Кирилловке нет ни
водопровода, ни канализации. «Сколько взрослых,
сколько детей возвращались с инфекционными заболеваниями после такого
отдыха, – возмущался в
прошлом году Константин Брыль в присущей ему
эмоциональной манере. –
Экологическая катастрофа спит, но в любое время
может проснуться. Кирилловка – схема обогащения
всех контролирующих органов, которые есть в Запорожской области».
Тогда же руководитель
Запорожского регионального центра развития дее-

способных территориальных громад Олег Кузьменко
заверил, что чистая питьевая вода и централизованная канализация в Кирилловке появится уже через
три года.
– Проект большой, сложный. Строительство займет
порядка трех лет, потому
что предстоит выполнить
достаточно большой объем
работ, – пояснил тогда Олег
Анатольевич. – Проект будет разбит на три очереди.
Первая очередь – это строительство очистных сооружений. Вторая очередь –
уже подключение всех баз
отдыха. Третья очередь –
это подключение к нашему
«Водоканалу».
Сказано было неплохо, а вот до дел так и не
дошло. Ни качественного
централизованного водоснабжения, ни канализации в поселке до сих пор
нет. Хотя туристов – хоть
отбавляй! И цена на отдых в «дикой» Кирилловке выше, чем во многих
других курортных городах
страны. При этом вода в
поселке привозная, а фекалии продолжают «хоронить» в выгребных ямах и
небольших отстойниках,
расположенных в природоохранной зоне – в нарушение всех норм!
– Если мы еще 5-10 лет

будем сливать отходы, во
что мы превратим Кирилловку? Побережья не будет. Просто будет плавать
зелень и все, – мягко спрогнозировал ситуацию начальник службы безопасности КП «Жилкомсервис»
Сергей Зайцев.
Частные базы отдыха
продолжают
сбрасывать
стоки в лиман. Только в
этом году выявили шесть
случаев такой незаконной
деятельности. Однако это
лишь вершина айсберга,
ведь точное количество загрязнителей невозможно
установить из-за запрета
на проверку частных баз
отдыха. А снять этот запрет,
между прочим, год назад
обещал глава облгосадминистрации. Но воз и ныне
там.
И если канализационные проблемы являются
бомбой замедленного действия, которая взорвется
вот-вот, то уже сегодня жители и гости Кирилловки
ощущают на себе катастрофическую нехватку питьевой воды. Однако обещания руководителя области
остаются лишь на словах, а
жители и отдыхающие – со
своими проблемами один
на один.
– Еще год-два и Кирилловка не выдержит. Воды
мы даем не то количество,

Владельцы частных баз отдыха сливают нечистоты прямо в лиман

которое нужно. Отстойники
тоже перегружены. Мы же
понимаем прекрасно, решить вопрос с водоснабжением мы не можем. И без
водоотведения Кирилловка
утонет в стоках, – говорит
глава Кирилловского поселкового совета Иван Малеев. – Выделялся в прошлом году миллион гривен
на разработку технико-экономического обоснования
(ТЭО). ТЭО разработано,
прошло экспертизу, как
я понимаю, и следующая
стадия – это проектирование. На проектирование
нужны деньги. Порядка 10
млн грн.
На специальном счете поселкового совета
уже аккумулировано чуть
больше 3 млн грн. Остальную сумму, как утверждает
глава поселкового совета,
обещала добавить областная власть. Однако к
завершению подходит уже
второй курортный сезон в
Кирилловке, а денег так и
нет…
Исходя из фактов, уже
с уверенностью можно
утверждать, что за обещанные три года проблема Кирилловки решена не будет.
И не удивительно – ведь
губернатор со своей семьей отдыхает не на Азовском
побережье, а на дорогих
курортах за границей.

УЖАС!
Кроме этого, Кирилловка «отметилась» в двух
скандалах. В первом случае из-за пищевого отравления в больницу попали более 10 детей воинов АТО. Ребята из Днепра отдыхали в оздоровительном центре пгт. Но вместо позитива получили
огромные проблемы со здоровьем. Кто из чиновников Днепропетровской и Запорожской ОГА нажился на выдаче разрешения на работу ДОЦ без
проведения детальной проверки – неизвестно. Но
ясно одно: причиной пищевого отравления детей
стало несоблюдение правил в кирилловском ДОЦ.
Второй случай непростительного разгильдяйства в Кирилловке вовсе заставил ужаснуться всю
страну: в больнице от непонятной болезни умерла
школьница. Оказалось, что девочка на протяжении
нескольких дней жаловалась воспитателям лагеря
на недомогание, но те не спешили отправлять ее
в больницу. И когда девчушка попала к медикам,
те уже не могли ей ничем помочь. Кто ответит за
смерть ребенка? Вопрос риторический…

8

«Наша газета» | Выпуск №15 (54), 23 августа 2017 г.

ОБЩЕСТВО
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ШКОЛЕ
До 1 сентября осталась всего неделя. Сейчас родители
школьников штурмуют рынки и магазины, затариваясь
канцтоварами и вещами. А сама детвора старается в
последние дни лета по максимуму погулять, забывая о сне и
не думая о грядущем учебном годе
Еще семь дней можно спать до обеда и гулять
до утра. Однако с 1 сентября «лафа» закончится:
к 8-30 придется ходить в школу. Поэтому педиатры уже сейчас советуют родителям ужесточить
контроль за времяпровождением детей. Не обязательно отправлять спать старшеклассников в
21-00, но нормализовать распорядок дня необходимо. Иначе с началом учебного года ваше чадо
будет просыпать уроки и начнет учебу с пропусков
и замечаний учителей.
Особое внимание нужно уделить первоклассникам. Вашему ребенку может быть банально
страшно перед новым этапом в своей жизни: ему
придется идти в незнакомое место, общаться с
новыми людьми, выполнять новые задания. Порой
довольно сложные задания. Уделите сейчас будущему школьнику максимум внимания, расскажите
о своих школьных годах, одноклассниках, припомните веселые истории, связанные с уроками.
Пусть ваш малыш поймет, что школа – это совсем
не страшно, хоть и очень ответственно. Настроение ребенка играет огромную роль в начале обучения. И если он не будет воспринимать будущее
обучение как тяжелую повинность, вам же самим
будет легче делать с ним уроки, учить новый ма-

териал и продираться сквозь «дебри» примеров и
правил.
Но подготовка к 1 сентября — это не только
здоровый распорядок сна и оптимизм. Необходимо еще приобрести массу вещей: от карандашей
до формы. Рачительные родители готовились к
этому загодя, делая заказы на китайских сайтах,
где портфели стоят в 2-3 раза дешевле, чем в
Украине. Например, качественный рюкзак можно
было приобрести за 200-260 гривен, а не за 600,
как в нашей области. Если вы не успели «затариться» на иностранных сайтах, придется нести свои
кровные отечественным продавцам.
Откажитесь от покупок в небольших торговых
точках. Чем крупнее магазин – тем ниже наценка
на товар. Оптимальным вариантом станут оптовые склады, где можно купить товар в розницу.
В среднем покупка самых необходимых школьных товаров в этом году обойдется родителям в
2500 гривен: канцтовары, рюкзак, парадные туфли, рубашка и блуза. Отдельной «строкой» идет
школьная и спортивная форма – от 450 гривен за
сарафан или брюки с жилеткой. Неплохие кроссовки обойдутся в 350-7000 гривен, спортивный
костюм – минимум 500.

ЗАПОРОЖСКИЕ
ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧАТ
ПОДАРКИ К 1 СЕНТЯБРЯ
Эта замечательная акция действует на
предприятиях ПАО «Запорожсталь», ЧАО
«Запорожогнеупор», ЧАО «Запорожкокс»
и Запорожского литейно-механического
завода.
По словам начальника отдела взаимодействия с персоналом ПАО «Запорожсталь» Владимира Рыбаченко, раньше подарки получали
только первоклассники. А в этом году школьные наборы получат все школьники, родители которых работают на таких предприятиях,
как ПАО «Запорожсталь», ЧАО «Запорожогне
упор», ЧАО «Запорожкокс» и Запорожский литейно-механический завод.
Дочь специалиста отдела кадров ПАО «Запорожсталь» Натальи Евчак Виктория в этом
году идет уже в седьмой класс. «В этом году
наша дочь получит набор школьника. Учитывая то, насколько дорого сегодня собрать ребенка к школе, такая поддержка со стороны
комбината является существенной помощью
для нас», — отметила Наталья Евчак.
Всего подарки получат 6000 запорожских
детей.

СКАНДАЛ

МИНИСТР УПРЕКНУЛ
УКРАИНЦЕВ В ОБЖОРСТВЕ
Министр социальной политики Андрей Рева, обладатель весьма колоритной
внешности и более чем весомых заработков, заявил, что жители Украины
слишком много едят и поэтому им не хватает пенсий и зарплат. И рассказал, что
экономные немцы тратят на еду всего лишь 14% своих доходов, а не 50%, как
украинцы
– У наших людей есть такая историческая традиция:
голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме
питания не так, как в других
странах. Немцы едят немного по-другому, их культура
питания очень отличается от
нашей. И поэтому они тратят
меньше, по сравнению с нашими людьми, – сказал Рева в
одном из интервью.
Правда, разницах в средних
зарплатах – 2,5 тысячи евро в

Германии и менее 200 долларов в Украине, остались «за
кадром» этих рассуждений.
Стоит отметить, что зарплата самого министра Ревы
за июль составила 103 тыс.
грн, из них 48 тыс. грн – помощь на оздоровление. С
такими доходами даже немецкий «питательный порог»
выглядит более чем внушительно – на 14 400 гривен
можно позволить себе любые деликатесы.

Эксперты-диетологи говорят, что украинцы тратят
много на еду из-за высоких
цен на продукты питания и
низких зарплат. И при этом
наш рацион менее полезный,
чем у немцев. Рыбу покупают
украинцы нечасто – ее стоимость сейчас далеко не всем
по карману. Деликатесная
семга – более 300 грн. за
килограмм, бюджетный минтай, который раньше покупали только для котов, – около

ПОГОДА В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

60 грн. за кило. Доступными
остаются лишь речные жители вроде мелкого карпа
– порядка 20 грн. Свинина,
которая сейчас стоит более
120 грн. за кило, также перешла в разряд деликатесов.
В крупных городских магазинах на ура идут лишь куриные субпродукты да «рога
и копыта» – крупные кости с
суставами, на которых есть

остатки мяса. Из них рачительные хозяйки варят холодец, добавляя немного курятины.
Из круп самой популярной является ячневая, диетическая гречка слишком
дорога для большинства
украинцев. Дешевые макароны с маргарином (подробнее об этом на стр.4) – вот и
все меню. Так и живем.
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