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УНІКАЛЬНИЙ ВИПАДОКСЕРЦЕ ІВАНКА
Одного дня багатьох скадовчан здивувала інформація, що пройшла по цен-

тральному телебаченню. У Київському кардіологічному центрі на серці
новонародженої дитини зробили унікальну операцію. Хлопчик виявився нашим
земляком. З того часу пройшло трохи більше року. Як сьогодні почувається та як
живе малюк? З цими запитаннями я і завітала до оселі Марини та Іванка Смоліних.

ОЧІКУВАННЯ СИНА
Поки ми розмовляли, сприт-

ний Іванко бігав серед розкида-
них іграшок у невеличкій кімнаті
квартири, де проживають його
мама Марина, бабуся Тетяна Єго-
рівна і дядько Ігор, брат Марини.
Сьогодні життя хлопчика поза
небезпекою, його маленькому
серденьку вже ніщо не загро-
жує… Але ж рік тому, через чо-
тири дні після пологів, Марину
вразила звістка: жити її малюку
залишалося декілька годин…

– Я дуже сильно хотіла сина.
І знала, що в мене неодмінно на-
родиться Іванко, – розповідає 23-
річна Марина. – І народжувала я
чудово. Легко, швидко. Навіть лі-
карі здивувалися: «А ви дійсно
вперше народжуєте?»

Молода мама з сином вже готу-
валися до виписки, але лікарів щось
занепокоїло, і вони забрали хлоп-
чика на додаткове обстеження. І тут
з’ясувалося: у малюка вкрай важка
вроджена патологія. Для тих, хто
не розуміється на медичних термі-
нах, вона звучала ось як: замість
двох трубочок, які ведуть до серця,
дитина народилася з однією. Для
Марини це пролунало, як вирок, як
грім серед ясного неба:

– Я була під наглядом лікарів
майже всі дев’ять місяців, лежала
на збереженні, робила УЗД, і
жодних відхилень у плоду не зна-
ходили…

Марину і дитину спеціалізова-
ною автівкою «швидкої допомоги»
негайно відправили до Київсько-
го центру кардіології. Що коїлося
в душі матері – словами не пере-
дати. З кожною хвилиною, з кож-
ним кілометром розбитої дороги з
її синочка йшло життя. Чи встиг-
нуть вони дістатися лікарні, а
скільки доведеться сидіти в
передпокої, а як їх там зустрі-
нуть…? А попереду ще найважче
– надскладна операція. Чи пере-
несе малюк, якому лише п’ять днів
від народження, це випробуван-
ня, ніхто не знає і не відає…

Закінчення на 2-й стор.

23 листопада – День пам’яті жертв голодоморів
В історії України Голодомор – це невигойна рана. Він назавжди

залишиться однією з найстрашніших сторінок минулого. Живі свідки
тієї чорної пори йдуть від нас у небуття. Ми, сучасні українці, має-
мо шанувати пам’ять мільйонів загиблих, аби й наші діти не забува-
ли про ті страшні часи й робили все, щоб подібне ніколи не повто-
рилося.

23 листопада, о 15.30, біля РБК відбудеться мітинг-реквієм,
присвячений 80-м роковинам Голодомору 1932-1933 рр.
У цей день у районі будуть приспущені державні прапори,

обмежено проведення розважальних заходів.
ЗАПАЛІМО РАЗОМ СВІЧКУ ПАМ’ЯТІ ПО ЗАГИБЛИХ!

ПОДЯКА
Улянівська сільська рада,

дирекція БК висловлюють
щиру подяку голові Скадов-
ської районної державної
адміністрації Андрію Олек-
сандровичу Євстратову за
допомогу у вирішенні пи-
тання по фінансовому забез-
печенню сільської ради та її
установ.

У січні-вересні 2013 року се-
редньооблікова кількість

штатних працівників підприємств,
установ та організацій у Скадовсько-
му районі становила 6 тис. осіб.

Дані наведено по підприєм-
ствах, установах, організаціях та їх-
ніх відокремлених підрозділах із
кількістю найманих працівників
10 і більше осіб. Про це інформує
відділ статистики у Скадовському
районі Головного управління статис-
тики у Херсонській області.

Середньомісячна номінальна
заробітна плата штатного працівни-
ка у січні-вересні поточного року
становила 2119, 31 грн, що на 12,9%
нижче середнього рівня по області
(2431,85 грн) та у 1,8 рази вище рів-
ня мінімальної заробітної плати та
прожиткового мінімуму на одну
працездатну особу (1147 грн).

Порівняно з січнем-вереснем
2012 року розмір заробітної плати
збільшився в середньому на 5,4%.

Доходи
населення

ПОНЕДІЛОК,  25.11.

Міська рада
тримає

на контролі
питання

харчування дітей
 у садочках.

Село
моє рідне,
село моє
Красне.

«Агро-спорт»
знову

перший.

ВІВТОРОК, 26.11.

Шановні громадяни! Звер-
тайтеся за «телефон до-

віри» органів Державної фінансової
інспекції в Херсонській області у
місті Херсоні за номером 26-36-28,
у Скадовському районі 5-34-91,
5-09-15.

Корупція виходить за межі ха-
барництва. Це поняття включає в
себе і хабарництво (дачу винаго-
роди для спокушання особи з пози-
ції боргу), і заступництво на основі
особистих зв’язків, і незаконне
привласнення публічних коштів для
приватного використання. Корупція
– це зловживання суспільною до-
вірою для особистої вигоди.

Багато людей «малюють» коруп-
ціонера таким, який зухвало вико-
ристовує службове становище (ха-
барі, підкуп), здійснює економічні
злочини в цілому (злодійство, махі-
нації). Слово «корупціонер» завжди
має негативний зміст.

Штрихи
до портрету

корупціонера
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 Михайло ОПАНАЩЕНКО: «Угода з Європейським
союзом та співпраця з Митним союзом –
ці питання не виключають одне одного»

З ВЕРХОВНОЇ РАДИ

– Розкажіть більш детально, чого очікує
країна від підписання угоди про асоціацію з
Європейським союзом?

– В першу чергу, це збільшення товаро-
обігу, налагодження торгових стосунків між
Україною та країнами ЄС. Буде спрощено
митні процедури для наших підприємств. Віт-
чизняні товаровиробники отримають доступ
до європейського ринку. Громадяни України
отримають право вільного пересування кра-
їнами Європи і матимуть можливість легаль-
ного працевлаштування за кордоном. Зараз
йде мова не про вступ України до ЄС, а саме
про співпрацю нашої країни з європейською
спільнотою. Потрібно чітко розмежовувати

ці дві речі. Підписання угоди про асоціацію
усуне для наших підприємств багато бюрок-
ратичних перепон у співпраці з європейськи-
ми партнерами, надасть українським підпри-
ємствам можливість вільно торгувати та мо-
дернізувати своє виробництво. Це, насампе-
ред, поліпшить економічне становище
держави і добробут пересічних громадян.

– Українські підприємства занепокоєні,
що їхня продукція не витримає конкуренції
на відкритих ринках. Особливо цим питан-
ням переймаються сільгоспвиробники, адже
Херсонська область – це аграрний регіон.

– Ви знаєте, європейська спільнота теж за-
цікавлена у підписанні угоди про асоціацію.
Й одним із найважливіших факторів є саме на-
явність в Україні великих площ родючих зе-
мель, які забезпечують отримання багатих вро-
жаїв та якісної екологічно чистої продукції. Ук-
раїна має великий потенціал стати житницею
Європи. Тому саме аграріям турбуватися не-
має підстав. Ціни на європейських ринках на
якісну сільськогосподарську продукцію є на-
багато вищими. Зняття бюрократичних пе-
решкод, спрощення процедур митного оформ-
лення надасть можливість нашим сільгоспви-
робникам укладати прямі контракти з європей-
ськими підприємствами, без залучення
фірм-посередників. Сільське господарство

отримає великі переваги від налагодження
співробітництва України та країн ЄС.

Що ж до промислових підприємств, то,
дійсно, зараз в Європі діють високі вимоги до
якості продукції, але вони не вищі за ті стан-
дарти, які існували в нас за радянських часів.
Наші підприємства будуть мати близько п’яти
років для проведення модернізації вироб-
ництва. У цей період українським товарови-
робникам будуть надаватися певні переваги
та додаткові пільги. Тому підписання угоди про
асоціацію стимулюватиме наші підприємства
до покращення умов виробництва, підвищен-
ня якості продукції, запровадження сучасних
ефективних технологій. Аналізуючи практику
залучення іноземних інвестицій, можна зро-
бити висновок, що саме інвестори з інших країн
створюють умови роботи для працівників на-
багато кращі, ніж вітчизняні виробники. Тож
давайте прагнути кращого – вищої заробітної
плати, кращих умов виробництва, сплати по-
датків для забезпечення наших пенсіонерів та
підвищення соціальних стандартів, а не орієн-
туватися на низькі стандарти, як у нас іноді бу-
ває. Виробництво не конкурентоспроможне,
а ми його підтримуємо, фінансуємо його збит-
ки – тягнемо «за вуха», як кажуть. Але перспек-
тиви розвитку таке підприємство не має.

Закінчення на 5-й стор.

Сьогодні всі гілки української влади злагоджено працюють задля підписання
угоди про асоціацію з Європейським союзом. Ця угода є дуже важливою для

нашої держави, наслідки її підписання відчує на собі кожен українець. Тому документ і
сама підготовча робота до його підписання викликають багато питань та жваво обгово-
рюються. За відповідями на основні питання ми звернулися до нашого земляка  – народ-
ного депутата України Михайла Опанащенка.

Закінчення. Початок на 1-й стор.

ХЛОПЧИК ЛЮБИТЬ «ЧИТАТИ»
Операція тривала три години. Досвідчений кардіохірург Любо-

мир Богута та лікуючий лікар кардіоцентру Ольга Острась зробили
усе можливе, аби хлопчик продовжив жити.

– Підтримували дзвінки рідних та друзів, але все одно – не знаю, як
я все це пережила, – зізнається співрозмовниця.

Іванко за ці дні дуже схуд. А після операції став швидко одужува-
ти, з апетитом їсти і добирати кілограми, яких бракувало. За півроку
після операції київські кардіологи констатували: складний період у
житті їхнього маленького пацієнта минув, розвивається дитина нор-
мально. Дуже виручає й мамине молоко.

– Груди ссе й досі! Думали відлучити, вже великий, – сміється
Марина,  – а лікарі кажуть, що грудне вигодовування – це ще один із
факторів Іванкового одужання. А ще він полюбляє яйця, яблука та
банани.

Сьогодні це шустрий кмітливий хлопчак, з невеликим шрамом на
спині (пам’ять про проведену операцію). Полюбляє книжки з яскра-
вими малюнками. Уважно слухає, коли йому читають казки, показу-
ючи пальчиком на потрібну сторінку. Обожнює грати з мамою. І дуже
товариський. Повз дитячий садочок хоч і не проходь. Побачивши діт-
лахів, наполегливо тягне маму за руку до них.

– Наступної осені, швидше за все, будемо вже влаштовувати його
до садка, – каже Марина.

Лікарі дають сприятливі прогнози і надію. Щоправда, аби спосте-
рігатися в кардіолога, доводиться, на жаль, їздити до Херсона – у
Скадовську свого немає. Автобусом важко, а на таксі – дорого…

З НАДІЄЮ НА МАЙБУТНЄ
Щонеділі Марина з сином ходять до церкви з молитвою про здо-

ров’я Іванка. З батьком хлопчика Марина розлучилася майже одразу
після народження сина. І тим не менш, у малюка є повноцінна любля-
ча родина: мама, бабуся і рідний дядько. Усі вони обожнюють Іванка
і дуже раді, що він у них є. Допитлива і весела дитина, яка вже на
порозі життя пройшла складні випробовування…

Тетяна ШИПІЛОВА.
Фото Тетяни Підгородецької.

СЕРЦЕ ІВАНКА

Скадовський РЕЗ і ЕМ
повідомляє:

У зв’язку з плановими роботами по санітарній обрізці дерев
буде тимчасово припинено постачання електроенергії

з включенням на ніч.
3.12.2013 р.
м.Скадовськ: вул.Пролетарська (Набережна – Комунарів),

вул.Пролетарська,22, магазин «Джем» («Якір»), готелі: «Бакай», «Ар-
кадія», «Хвиля», кінотеатр «Скадовськ», кабельна дільниця, ДЗК, тре-
тейський суд, реєстраційна служба управління юстиції, УПСЗН.

Повідомляємо, що можливі зміни у графіку відключень.

Питання харчування вихованців міських дошкільних навчаль-
них закладів, організаційні моменти постачання постійно

перебувають на контролі міської ради. Для вирішення нагальних
питань та потреб заступник міського голови Олег Васильєв про-
водить наради з постачальниками продукції, керівниками дошкіль-
них закладів та відповідальними особами.

Днями на черговій нараді було розглянуто ряд поточних пропо-
зицій. Так, тримаючись у рамках цінових обмежень, завідуючі завжди
піклуються про якість продуктів харчування. Наразі їх зацікавило пи-
тання придбання молока іншого виробника, хоча нині воно у прода-
жу дорожче і має менший об’єм в упаковці. За цієї пропозиції буде
розглянуто можливість обговорення ціни постачальника з виробни-
ками, аби знизити ціни для дошкільнят. Говорили також про якість
картоплі, яка подекуди має велику частку відходів. Її, за виявлення
низькоякісної, буде замінено.

Для розширення асортименту у харчуванні надавалися пропози-
ції по розширенню сезонного асортименту: включити страви з каба-
ків і квашеної капусти, розглянути можливість розширення асорти-
менту риби, додавши сайру, минтай, мерлузу тощо. Зауважень щодо
постачання м’ясної продукції не було.

Зараз вже вирішено питання з придбання новорічних подарун-
ків. Цього року всі міські садочки придбають гостинці з однаковим
асортиментом для всіх дітей.

Завершуючи нараду, Олег Васильєв зауважив щодо охорони до-
шкільних закладів. У разі виявлення сторонніх осіб на території за-
кладу необхідно відразу повідомляти до райвідділу міліції для подаль-
шого розгляду правових наслідків ситуації.

Прес-центр міської ради.

НАШЕ МІСТО

Піклуючись про дітей
у садочках

Шановні батьки!
З метою створення ефективної

системи управління дошкільними
навчальними закладами в області
та районі, відкритого освітнього ре-
сурсу для батьківської громад-
ськості, впровадження в освітній
процес дошкільних навчальних за-
кладів сучасних інформаційно-ко-
мунікаційних технологій, прозоро-
сті процесу влаштування дітей
дошкільного віку в дошкільні за-
клади міста з 1 листопада 2013 ро-
ку в Скадовському районі розпо-
чато електронну реєстрацію дітей
дошкільного віку.

Відтепер ви можете зареєстру-
вати дитину в дитячий садок через
Інтернет. Для успішної реєстрації в
електронній черзі при заповненні
форми заяви, необхідно вказати дос-
товірну інформацію. Подавати заяв-
ку можна лише до одного дошкіль-
ного навчального закладу. Подача в
електронному вигляді заяви забез-
печує попередню реєстрацію дити-
ни в електронній черзі з визначен-
ням дати постановки на облік, яка є
основою формування черговості.

Ваші дії:
1. Зайдіть на сайт за адресою:

reg.isuo.org;
2. Ознайомтеся з інструкцією по

реєстрації для батьків;
3. Перейдіть до «Електронної

реєстрації  дітей в ДНЗ», де дитина
отримує постійну реєстрацію в
електронній черзі за первинною да-
тою подання заяви в електронному
вигляді.

За консультацією з даного пи-
тання звертайтеся до керівників до-
шкільних навчальних закладів та у
відділ освіти, молоді та спорту
районної державної адміністрації –
до лабораторії дошкільної освіти.

О.В.ПАНЧЕНКО,
методист КУ «Скадовський

районний методичний кабінет».

НОВАЦІЇ

Реєструємо
дошкільнят

через Інтернет

До 1 липня поточного року
фізичні особи – землевлас-

ники або землекористувачі отри-
мали від Cкадовської ОДПІ подат-
кове повідомлення-рішення із за-
значенням суми земельного подат-
ку. Так наданий час фізичні особи
– землевласники Скадовського
району сплатили податку за землю
в сумі 1,1 млн грн.

Варто пам’ятати, що до фі-
зичних осіб – землевласників, зем-
лекористувачів та орендарів, з яки-
ми узгоджено суму грошового зо-
бов’язання щодо плати за землю,
котрі не сплатили зазначену суму
до 30 серпня 2013 року, застосо-
вується штрафна (фінансова)
санкція у таких розмірах:

– при затримці понад 30 кален-
дарних днів, наступних за останнім
днем строку сплати суми грошового
зобов’язання, – у розмірі 20% пога-
шеної суми податкового боргу.

До того ж, стаття 141 Земель-
ного кодексу України передбачає,
що у разі систематичної несплати
земельного податку, земельна ді-
лянка може бути вилучена без зго-
ди землекористувача.

Детальну консультацію щодо
сплати податку за землю можна от-
римати в центрі обслуговування
платників податків за адресою:
м.Скадовськ, вул.Гагаріна,62 або
за телефоном 5-37-42.

НОВИНИ
ПОДАТКОВОЇ

За несплату
податку

за землю –
відповідальність



322 листопада 2013 рокуЧОРНОМОРЕМОРЕМОРЕМОРЕМОРЕЦЬ

Так, члени мандатної комісії,
з питань законності і пра-

вопорядку, промисловості, транс-
порту, будівництва та управління
об’єктами спільної власності тери-
торіальних громад району та ко-
місії з питань агропромислового
комплексу, екології та земельних
ресурсів розглянули 12 питань, які
відносяться до їх компетенції. Се-
ред тих, що викликали жваве об-
говорення і мають неабиякий су-
спільний резонанс – питання по-
дальшої долі острова Джарилгач.
До районної ради надійшло звер-
нення від товариства «Джарил-
гач», його представники стоять на
захисті інтересів громади у збере-
женні цієї природної перлини. І
звернення буде винесено на се-
сію районної ради. Зокрема, про-
понується заборонити на острові
будь-яке будівництво та здачу
землі в оренду терміном на 49 ро-
ків. Депутати погодилися: якщо
на території Джарилгача і функ-
ціонуватиме національний при-
родний парк, то лише з урахуван-
ням інтересів громади. Тому міс-

У РАЙРАДІ До сесії готові!

цевим радам базового рівня, а це
Скадовська міська, Лазурненська
селищна, Красненська та Володи-
мирівська сільські ради, буде ре-
комендовано обговорити це пи-
тання на громадських слуханням.

Під час засідання було пого-
джено питання сприяння розвит-
ку спорту у школах району. Пла-
нується винести на сесію проекти
рішень щодо надання згоди низці
спортивних організацій на укла-
дання договорів про співпрацю з
навчальними закладами. Точніше,
на базі Володимирівської та Крас-
ненської шкіл, за безпосередньої
участі районного осередку Все-
української громадської організа-
ції «Українська Федерація Хортин-
гу», буде розвиватися хортинг, а в
Антонівській та Новомиколаїв-
ській школах відкриються спор-
тивні секції дитячо-юнацької
спортивної школи Скадовського
району Херсонської обласної ор-
ганізації фізкультурно-спортив-
ного товариства «Спартак».

Також у рамках підготовки до
сесії депутати виважено підійшли

до питання розподілу майна між
комунальними закладами «Ска-
довський центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги» та
«Скадовська центральна район-
на лікарня», які віднедавна пра-
цюють як окремі юридичні осо-
би. До 5 грудня комісія з розподі-
лу майна має завершити розподіл
кабінетів, а до 10 грудня має на-
дати свої пропозиції для винесен-
ня на сесію. Говорили  депутати і
про те, як вже у найближчому
майбутньому бути з орендарями,
які працюють на території цих за-
кладів. Поки що вирішено не ро-
бити попереджень про розірван-
ня договорів оренди, а як буде да-
лі – покаже час, точніше, потреба
у тих чи інших приміщеннях.

На засіданні комісії депутати
також ознайомилися зі звітом
комунального підприємства
«Центральна районна аптека
№17» про діяльність за 9 міся-
ців поточного року. Приємним
фактом стала інформація про те,
що робота комунальної аптеки
з кожним днем покращується,

підприємство працює з прибут-
ком і планує активно розвива-
тися. Голова районної ради Олег
Федорович Старенький прина-
гідно зауважив, що депу-
татський корпус всіляко підтри-
муватиме в цьому заклад, адже
комунальна аптека покликана
задовольняти потреби місцево-
го населення.

Наступного дня, 20 листопа-
да, на засідання зібралися члени
президії, планово-бюджетної ко-
місії та комісії з питань гуманітар-
ної політики, медицини та соці-
ального захисту населення. Ни-
ми було проаналізовано проекти
рішень щодо затвердження звіту
про виконання районного бю-
джету за 9 місяців 2013 року, що-
до внесення змін до районного
бюджету та щодо укладення до-
говорів про передачу коштів
субвенцій у 2014 році. З цих пи-
тань заслухали начальника фінан-
сового управління районної дер-
жавної адміністрації Тетяну Лео-
нідівну Резніченко.

Також на 33 сесії районної ра-
ди планується затвердити програ-
му розвитку культури і духовності
у Скадовському районі на 2013-
2017 роки та Комплексну програму
розвитку системи освіти Скадов-
ського району на 2014-2015 ро-
ки. Остання має об’єднати 10
районних програм, які діяли у ці ро-
ки, і тим самим забезпечити покра-
щення навчально-виховного про-
цесу, розвитку матеріально-техніч-
ної бази навчальних закладів і рів-
ний доступ дітей до освіти загалом.

З усіх питань порядку денно-
го, що були винесені на розгляд
комісій, депутати прийняли від-
повідні рекомендації одностайно.
Наостанок голова районної ради
Олег Федорович Старенький по-
дякував своїм колегам за змістов-
ну роботу і зауважив, що сесія
райради, яка відбудеться 27 лис-
топада – одна з останніх напри-
кінці цього року. Отже всі питан-
ня, які забезпечують життєдіяль-
ність громади Скадовського
району, мають бути вирішені
вчасно та ефективно.

Прес-центр районної ради.

27 листопада відбудеться 33 сесія районної ради. Підготовлені проекти рішень, а їх близько
двадцяти, напередодні ретельно обговорили на засіданнях президії та постійних депутатських

комісій районної ради, які були проведені 19 та  20 листопада.

«Агро-спорт» знову перший
16-17 листопада в Херсоні відбулися змагання Відкритого турні-

ру з волейболу серед чоловічих команд пам’яті В.Ф.Заботіна. Їх учас-
никами стали п’ять кращих команд південного регіону України, три з
яких беруть участь у Чемпіонаті І аматорської ліги України з волейбо-
лу, серед них і наші земляки – команда «Агро-спорт» с.Антонівка (тре-
нер – Віктор Володимирович Дудченко).

Першого дня доля жеребу звела антонівців з командами «Богатир»
м.Кривий Ріг та «Освіта» м.Миколаїв. Продемонструвавши змістовну
комбінаційну гру, гравці «Агро-спорту» вкрай заплутали гравців
команд-суперників та впевнено здобули дві перемоги з однаковим
рахунком 3:0.

Наступного дня на «Агро-спорт» чекали змагання з командами
«КЕП» м.Херсон та «Зоря» м.Миколаїв. І знову волейболісти з Антонів-
ки диктували свій хід гри, вдало комбінували та майстерно захищали-
ся. І, як результат, дві впевнені перемоги з однаковим рахунком – 3:0.

Отже, за підсумком двох ігрових днів, «Агро-спорт» здобув чотири
впевнені перемоги і Кубок В.Ф.Заботіна помандрував до с.Антонів-
ка. Другою стала «Освіта» м.Миколаїв, третіми – «КЕП» м.Херсон.

З хорошим настроєм переможці вирушили на 1-й тур чемпіонату
України, який проходить 21-24 листопада.

Дівчата грають у волейбол
15-16 листопада у спортивній залі Скадовської РК ДЮСШ прой-

шли змагання з волейболу серед дівчат 1998 р.н. У змаганнях взяли
участь п’ять команд: «Хімік» м.Южний Одеської області, ДЮСШ м.Нова
Каховка, ДЮСШ «Золота Нива» с.Виноградово Цюрупинського райо-
ну, «ВУФК-ДЮСШ» м.Миколаїв та Скадовської РК ДЮСШ.

За результатами двох змагальних днів загальнокомандні місця роз-
поділили так:

І місце – ДЮСШ м.Нова Каховка;
ІІ місце – «Хімік» м.Южний;
ІІІ місце – ДЮСШ «Золота нива» с.Виноградово;
4 місце –  Скадовська РК ДЮСШ;
5 місце – «ВУФК-ДЮСШ» м.Миколаїв.
Окрема подяка від адміністрації Скадовської РК ДЮСШ міському

голові Олександру Гавришу за допомогу в організації нагородження
призерів та переможців турніру.

Футбол триває!
Минулого тижня були зіграні чергові матчі ІІ кола районної пер-

шості з футболу. Нульовою нічиєю закінчилася зустріч між лідерами
ФК «Скіф» та ФК «Лідія». А ось юні футболісти команди «ДЮСШ-
Інтер» порадували своїх вболівальників перемогою над ФК «Птахівка»
з рахунком 5:0.

Турнір з нагоди свята
16 листопада, в рамках святкування Дня працівників сільського

господарства, у Новомиколаївці було розіграно кубок пам’яті героя
соціалістичної праці Лідії Опанасівни Давиденко. У турнірі взяли
участь 4 команди. Після привітань від голови сільради Ю.Л.Юрчука
та представника кооператива «Лідія» А.М.Мар’євича розпочалися зма-
гання за коловою системою. Усі команди зустрічалися між собою і в
підсумку перше місце посіла ФК «Лідія», на другому – ФК «Скіф», на
третьому – команда «Юність» з Новомиколаївки, а четвертими стали
футболісти СК «Інгвар».

Усі команди отримали дипломи та грошові винагороди. Кращими
гравцями по лініях визнано і нагороджено дипломами та цінними по-
дарунками наступних учасників: воротар – Сергій Петровський (ФК
«Лідія»), захисник – Андрій Житченко (ФК «Скіф»), півзахисник – Ген-
надій Червоненко (ФК «Лідія»), нападник – Сергій Меркотан (ФК
«Скіф»). Учасники та гості щиро вдячні керівництву села та коопера-
тиву «Лідія» за організацію і проведення турніру.

Вл. інф.

СПОРТИВНА СКАДОВЩИНА

День працівників сільсько-
 го господарства є го-

ловним святом для людей, що жи-
вуть і працюють на селі. Воно
бере початок ще з сивої давни-
ни. Адже саме восени, коли було
зібрано врожай, господар оціню-
вав та зважував своє збіжжя. От
і минулої суботи у селі Красне
відбулося подвійне свято.

Для односельчан та їхніх гос-
тей насамперед була представле-
на виставка-композиція «Село моє
рідне, село моє Красне», що екс-
понувала матеріали з історії роз-
витку та сьогодення населеного
пункту, збірки місцевих авторів та
була прикрашена малюнками клу-
бу за інтересами «Витівник» і ро-
ботами місцевих майстринь.

УРОЧИСТІ ДАТИ

Село моє
рідне, село
моє Красне

Святкування продовжилося
вже на сцені будинку культури.
Сільський голова Олександр Ва-
сильович Пістолєтов привітав
усю громаду, подякував усім
спонсорам, які підтримали в про-
веденні урочистостей.

Яскравим та незабутнім ви-
дався і святковий концерт. У ньо-
му взяли участь місцеві артисти
усіх поколінь: від вихованців дит-
садка до учасників ансамблю
«Криниченька». Звучали пісні у
виконанні ансамблю хлопчиків
«Козачата», вокального ансамблю
дівчаток «Краплинка», зведеного
ансамблю «Віночок», вокального
ансамблю дівчат «Світанок».  Бу-
ли виконанні, як сучасні пісні, так
і під живий супровід баяну аком-
паніатора Л.М.Бесперстової, вір-
туоза своєї справи.

Під пісню «Живу в селі я Крас-
ному», яку виконала Анна Романюк,
хлопці-коробейники спустилися в
залу і пригощали глядачів цукер-
ками та бубликами. Яскравими бу-
ли виступи солістів Дмитра Волко-
ва, Сергія Цоя, Каріни Сафроно-
вої та Владислава Бородіна.

Завершив святковий вечір
виступ зведеного хору з компо-
зицією «Хліборобська урочиста»
під  диригуванням художнього
керівника Л.А.Говорущенко. У
цей час дівчата в українському
вбранні спустилися до зали і за-
сіяли глядачів пшеничним зерном
– зерном, яке посіє в серцях лю-
дей добро і ласку, ніжність і по-
вагу до рідної землі.

Вл. інф.
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– В Библии говорится: «Доброе имя
лучше большого богатства, и добрая
слава лучше серебра и золота». А что
для вас репутация?

– Могу продолжить словами классика
Эдгара Хау: «Репутация – это то, что гово-
рят о вас за вашей спиной». Мои поступки
– моя репутация.

– Алексей Валериевич, какими вы
помните свои детские годы?

– Это была пора выживания. Я не ждал,
что мне принесут все на блюдечке с голу-
бой каемочкой. Все делал и добивался
всего сам. Запомнился случай, связанный
с моим наставником – Тельным Иваном
Александровичем, учителем математики.
Помню, как-то он принес доску, поставил
ее вертикально, подошел ко мне, сверст-
никам и говорит: «Вы должны в вертикаль-
ную доску забить гвоздь». Я говорю: «Как?
Я не смогу, я с одной рукой». На что он
мне ответил: «Если хочешь выжить,
должен уметь все». Глубоко благодарен
ему, многим педагогам и воспитателям дет-
ского дома, в котором я вырос. Именно
они помогли мне найти в себе внутренний
стержень, укрепили желание и стремле-
ние чего-то добиться в жизни.

– Во что вы верили в детстве? Не в
плане Деда Мороза и супергероев, а что
давало силы и вдохновляло?

– Я верил в Бога, в жизнь и собствен-
ные силы, и еще в то, что мир не без доб-
рых людей. В детстве, потом в юности, я
много раз спрашивал себя: «Почему я ро-
дился такой?» Долгое время думал, что ес-
ли бы мое тело было нормальным, то, мо-
жет быть, и жизнь была другой. Тогда я
еще не понимал, что основная моя проб-
лема заключалась в рамках, которые я ста-
вил для себя, еще не видя, какие возмож-
ности предоставляет мне жизнь. Потом по-
нял, что, наверное, так было угодно Богу.
И то, что я имею сейчас –  работу, семью,
чудо-дочку – благодаря моей сильной ве-
ре и стремлению быть таким, как все.

– В одной из песен Анатолия Толсто-
ухова звучат такие слова: «Есть на зем-
ле профессия от Бога – Учитель….» Кто
он, ваш учитель?

– Мой самый главный учитель – это са-
ма жизнь, поскольку ее уроки не прогу-
ляешь. Каждый раз подбрасывала мне но-
вые задачи и проблемные ситуации. Вот и
пытаюсь их решать… Чем-то напоминает
игру в шахматы: то делаю первый ход, то
ухожу в оборону, потом отыгрываю пози-
ции. Иногда приходиться чем-то жертво-
вать (в основном временем на семью) для
того, чтобы достичь победы в главном. Ко-
нечно, много думаю, просчитываю страте-
гию, выбираю тактику. Тут помогают дру-
зья и близкие мне люди. Скажу честно – не
ищу легких путей, может быть и хотел, что-
бы что-то было легче, доступнее, быстрее,
но тогда бы то, что имею, не так ценилось.
И не останавливаюсь на достигнутом. Поч-
ти как в спорте. Если не работал, значит, не
очень хотел быть на пьедестале!

– С чего начинался ваш бизнес и ког-
да вы почувствовали себя бизнесменом?

– Начиналось все с желания быть са-
мостоятельным. Еще в детском доме я раз-
водил цыплят, занимался хозяйством, вы-
ращивал зелень в теплице. И таким обра-
зом начал зарабатывать свои первые день-
ги. В конце 1997 года создал ООО
«Содружество инициативных трудоспо-
собных инвалидов», главной задачей ко-

ИНТЕРВЬЮ БРОСИТЬ ВЫЗОВ СУДЬБЕ
И НЕПРЕМЕННО ПОБЕДИТЬ!

Наш собеседник – человек, который «сделал себя сам». Он – инвалид I группы, благодаря
неудержимому желанию стать полноценным членом общества достиг успехов в бизнесе,

общественной деятельности и политике. Мужество, стойкость, упорство, доброта и желание
следовать своей мечте – это все присуще народному депутату V и VI созывов, ныне –

Правительственному уполномоченному по правам инвалидов Алексею Журавко.
Своими взглядами на жизнь он поделился в беседе с Александрой Генрих.

торого было создание рабочих мест для
инвалидов, их трудовая реабилитация.

– В какой момент вы решили пойти в
политику? Партия регионов – ваша пер-
вая политическая сила?

– Осознание пришло, когда я устроил
на работу своих сверстников, таких же ин-
валидов, как я. Вот тогда я почувствовал
ответственность за других и понял: надо
идти в политику. Первой политической си-
лой стала Народно-демократическая пар-
тия. Второй – Партия регионов. Считаю,
что не ошибся. Здесь я нашел единомыш-
ленников и «боевых друзей».

– Вы проходили разные выборы. Ка-
кие самые трудные?

– Все выборы были трудные. Выборы
– это борьба, которая, к сожалению, час-
то напоминает бои без правил.

– Как вы прокомментируете то, что
сегодня происходит лишение депутат-
ских полномочий путем внесения судеб-
ного решения?

– Комментировать судебное решение
некорректно. Как законопослушный
гражданин Украины, считаю, что решения,
принятые Именем Украины, не обсужда-
ются, а исполняются. Только при таком от-
ношении у нас будет правовое государ-
ство. И те политики, которые комменти-
руют судебные решения, в первую оче-
редь демонстрируют неуважение к
Конституции Украины.

– В свое время, «оранжевая» власть
обвиняла вас в самых немыслимых пре-
ступлениях. Почему?

– Я бы не сказал, что именно власть
меня обвиняла. Это были простые пусто-
брехи, которые таким образом хотели со-
здать себе пиар, задеть мои уязвимые мес-
та, сделать меня беспомощным, чтобы я
опустил руки и потерял то, что мне доро-
го. Но в этом случае они оказались в по-
ложении голого короля, потому что «нет
ничего тайного, что не стало бы явным».

– Вы – народный депутат V и VI созы-
вов. При какой политической силе у
власти работалось легче, при «оранже-
вых» или при «регионалах»? Вы можете
сравнить принципы работы?

– Не хочу сравнивать. Мне легче ра-
ботать с Партией регионов, так как в ней
люди, близкие мне по духу. А работать
надо при всех и везде, где можешь по-
мочь людям.

– Алексей Валериевич, вы автор кни-
ги «Движение инвалидов в гражданском
обществе». Насколько сегодня законо-
дательно защищены права и интересы
инвалидов?

– В 2009 году Украина ратифициро-
вала Конвенцию ООН про права инвали-
дов. Поэтому сейчас законодательство Ук-
раины приводится в соответствие с при-
нятыми международными нормами, отра-
женными в этой Конвенции. Сейчас
вносятся изменения практически во все
сферы, где так или иначе задействованы
инвалиды. Так, Верховной Радой Украи-
ны принят ряд дополнений к Закону Ук-
раины «Об основах социальной защищен-
ности инвалидов в Украине», направлен-
ных на решение проблем инвалидов: улуч-
шение материального благополучия,
создание беспрепятственного доступа к
социальной и транспортной  инфраструк-
туре, условий для инклюзивного образо-
вания, реабилитации, трудоустройства,
обеспечение техническими и другими
средствами реабилитации, автомобилями,
санаторно-курортными путевками.

К сожалению, отсутствие должного
финансирования, оценки со стороны ор-
ганов исполнительной власти реализации
действующего законодательства, безответ-
ственность ряда должностных лиц порож-
дает новые потребности в предоставлении
услуг, материальной поддержке инвали-

дов. Вследствии этого проявляется сла-
бость правовых механизмов защиты прав
инвалидов. Но работа продолжается.

– Существуют ли у нас международ-
ные проекты помощи инвалидам?

– В Украине реализовывается множе-
ство международных проектов. И я как
Правительственный уполномоченный по
правам инвалидов их поддерживаю. Они
дают возможность развиваться инвалид-
ному движению и направлены на разви-
тие социальной сферы. К примеру, в этом
году НАТО передало 6 тысяч евро благо-
творительной помощи Всеукраинскому
общественному объединению «Нацио-
нальная Ассамблея инвалидов Украины»
для финансирования проекта «Сотрудни-
чество в интересах детей». На полученные
средства Нацасамблеей приобретено обо-
рудование для сенсорной комнаты, необ-
ходимой для реабилитации детей, больных
церебральным параличом в двух домах-ин-
тернатах в Одессе. В моих ближайших
планах – налаживание сотрудничества с
европейскими странами, Россией, При-
балтикой с целью обмена опытом по во-
просам социальной защиты инвалидов и
обеспечения их прав, а также с целью по-
вышения имиджа Украины.

– По результатам выборов вы не про-
шли в парламент. Но, как говорят, не
было бы счастья, да несчастье помогло.
Сегодня вы –Правительственный упол-
номоченный по правам инвалидов. Пер-
вый в Украине. Эта должность создана
специально для вас?

– На эту должность могли быть назна-
чены многие достойные люди. Я благода-
рен нынешней власти за то, что доверили
такой ответственный пост именно мне. Я
не понаслышке знаю проблемы инвалидов
и знаю, как помочь инвалиду найти себя в
обществе.

– Какие первоочередные действия вы
предпринимаете на этой должности? Что
конкретно планируете сделать для лю-
дей-инвалидов?

– Каждый новый день не похож на
предыдущий, но я и моя команда уверенно
двигаемся вперед для того, чтобы помочь
инвалидам защитить их права. Проводим
встречи с руководителями общественных
организаций инвалидов, осуществляем
рабочие поездки в дома-интернаты, ре-
абилитационные центры, протезные пред-
приятия, при необходимости проводим
встречи с участниками акций протеста
возле здания Кабмина. По результатам
проведенной работы готовим предложе-
ния Премьер-министру Украины Николаю
Азарову и центральным органам испол-
нительной власти, участвуем в конферен-
циях и круглых столах, моментально ре-
агируем на индивидуальные обращения
инвалидов.

Конкретно могу рассказать, что мы уже
сделали. Так, остановлен рейдерский за-
хват базы отдыха Украинского общества
слепых; решен жилищный вопрос инва-
лида І группы; молодежной общественной
организации инвалидов подарена ком-
пьютерная техника; остановлено незакон-
ное строительство дома, что нарушало
права инвалидов на безбарьерное пере-
движение. И этот перечень можно долго
продолжать. Что я планирую делать даль-
ше? Не люблю забегать наперед, тем бо-
лее, направо и налево разбрасывать мно-
гообещающие лозунги. Будем работать и
на деле показывать результаты.

– Расскажите немного о работе с об-
щественными организациями в Сове-
щательном комитете при Правитель-
ственном уполномоченном по правам
инвалидам.

– На сегодняшний день в Совеща-
тельный комитет при Правительственном
уполномоченном по правам инвалидов во-

шла 21 всеукраинская общественная ор-
ганизация инвалидов. Совещательный ко-
митет был создан с целью объединения
усилий Правительства с общественными
организациями для эффективного реше-
ния актуальных проблем инвалидов. Уже
состоялся ряд заседаний Комитета, на ко-
торых рассматривались самые различные
вопросы, среди которых: беспрепятствен-
ный доступ инвалидов к специальным мес-
там для парковки их автомобилей, предо-
ставление льгот предприятиям обществен-
ных организаций инвалидов, финансовой
поддержки общественным организациям
инвалидов на 2014 год, социальных услуг
и санаторно-курортных путевок инвали-
дам с умственной отсталостью и психиче-
скими заболеваниями.

– Вы – успешный политик, высоко-
поставленный чиновник, общественный
деятель. Алексей Валериевич, подели-
тесь своим секретом достижения успеха?

– Секрет прост: мечтайте о великом,
лишь большие мечты в силах затронуть
людские души – так говорил римский им-
ператор Марк Аврелий. Это первый сек-
рет успешных, преуспевающих людей. К
этому секрету еще следует добавить лю-
бовь к тому, чем занимаешься, и к людям.

– Какими принципами и критериями
вы руководствуетесь в вашей политиче-
ской и общественной деятельности?

– Всегда начинаю с того, что ставлю
конечную цель. Затем начинаю к ней дви-
гаться. Хорошо, если сразу получается.
Если нет, то выход можно найти из любой
ситуации. Сталкиваясь с проблемами, вос-
принимаю их как полезный урок, ведущий
к лучшему будущему. Знаю некоторых
людей различных профессий: бизнесме-
нов, политиков, которые потратили ог-
ромные усилия, чтобы стать знаменитыми
и богатыми, а потом обнаружили, что их
стремление к достижению цели затмило то,
что на самом деле было для них важно и
что теперь навсегда упущено. Поэтому
для достижения своих целей всегда нуж-
но оставаться самим собой.

– Алексей Валериевич, для многих и
для меня в том числе вы пример муже-
ства, силы духа. Что вы можете сказать
людям, которых жизнь больно ударила,
которые ищут себя?

– Посоветую людям задуматься, что же
будет дальше, если опустить руки. Что бу-
дет с детьми, семьей. Никогда нельзя ду-
мать только о себе. Надо думать об окру-
жающих, набраться терпения. Предста-
вить, что ты можешь встать на ноги (если
у тебя их нет) и пойти. Поднять дух и на-
строение, тогда ты все сможешь сделать.
И не только себе поможешь, а и вокруг
себя создашь соответствующую атмосфе-
ру. Инвалидность – это не повод ставить
на себе крест  и отказываться от всех ра-
достей жизни.

– Вы являетесь президентом клуба
боевых искусств и много помогаете
спортсменам, в том числе и паралимпий-
цам. Как вы видите в будущем развитие
спорта в нашей стране?

– Я всегда поощрял детское творчество
и поддерживаю многие виды спорта. Так
как свободное время детей нужно на-
сытить интересными занятиями, чтобы
уберечь  от негативного влияния улицы.
И когда ко мне обращаются за помощью, я
стараюсь помочь. Например, не так давно
ко мне обратилась Федерация каноэ Ук-
раины с просьбой оказать материальную
помощь для участия украинских парака-
ноистов в чемпионате Европы. Я начал по-
иск спонсоров. И, в результате, наши
спортсмены привезли в Украину первую в
истории страны медаль по этому виду
спорта.

Окончание на 5-й стр.
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ЦУЦЕНЯТА
лабрадору

(обох статей). Народилися
23.09.2013р. Палевий колір,
родовідна КСУ. Чудовий ком-
паньйон для всієї родини.
Фото – labrador.ks.ua;

тел.: (050) 318-52-92.

. КУРСИ масажу; тел.:
(096) 887-62-66..РЕМОНТ холодильників
із гарантією; тел.: (066) 763-95-73,
5-91-70..ЗДАМ В ОРЕНДУ примі-
щення площею 50 м2 під офіс, ма-
газин; тел.: (066) 153-77-45..ПРОДАМ 1-кімнатну квар-
тиру, 5/5, у районі магазину «Ба-
гет»; тел.: (067) 152-03-71, 5-10-40..ПРОДАМ або ОБМІНЯЮ
на квартиру 2 будинки на 1 ді-
лянці (можливі варіанти); тел.:
(068) 829-00-03.. ПРОДАМ автомобіль
Волга Газ-24 1980 р.в.; тел.:
(050) 690-30-04..ПРОДАМ очищений яч-
мінь; тел.: (050) 576-82-52..ПРОДАМ телицю (тіль-
ність 4 міс.); тел.: (097) 442-77-76.

ПРОДАМ б/в:
плити ПК (6,3х1,2) – 1200
грн/шт.; цеглу силікатну та
червону – 1,20 грн/шт.;
ферми з/б (18 м) – 5000
грн/шт.; ригель (12 м) –
3000 грн/шт.; навіс метале-
вий (33х33);

тел.: (050) 560-51-51.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, БАЛКОНИ.

Гарантія 5 років.
Найнижчі ціни;

тел.: (050) 011-87-90.

HIP – HOP
Проводиться набір

до танцювальних груп
у місті Скадовську.

Запис за тел.: (099) 097-05-78.

Пісок     морський,
річковий; щебінь;

цегла нова, б/в;
плити перекриття б/в;
тел.: (095) 277-01-60.

14 листопада Скадовськ прощався з людиною-легендою,
вчителем, майстром, культурним діячем

Закаблуком Миколою Антоновичем.
Ціла епоха відійшла в минуле, адже саме Микола Антонович

тривалий час очолював дитячу музичну школу, яка стала «alma mater»
багатьом українським музикантам. Близько тисячі юних скадовчан
приймав до школи її директор Закаблук М.А., навчав, давав путівку
у життя, а потім, вже досвідченим, вручав трудові книжки. Всі
ми, викладачі школи мистецтв, його учні, а значить, у наших сер-
цях б’ється і часточка його серця. Микола Антонович народився
22 травня 1938 року в Дніпропетровській області. У 1957 році став
студентом Херсонського музичного училища, яке закінчив у 1961
році по класу хорове диригування. У тому ж році разом з однодум-
цями – колегами Л.Д.Катречко та Л.М.Ногою приїхав до Скадовська,
де було відкрито дитячу музичну школу. З 1963 року Миколу За-
каблука було призначено її директором. Нелегкими були перші ро-
ки роботи: пошуки юних талантів, завоювання довіри батьків, фор-
мування матеріально-технічної бази – починали з нуля. Нелегкі, але
які щасливі роки! Чого тільки варті концерти, де Закаблук М.А.
співав у квартеті, грав на баяні, керував оркестром! Люди старшого
покоління пам’ятають кучерявого обдарованого юнака, який сво-
їми талантами вражав земляків!

Саме Микола Антонович сприяв створенню у школі учнівських
хорів, оркестру народних інструментів, ансамблю баяністів, домрис-

тів, духового оркестру. При
ньому слава про скадовських
музикантів починає гриміти в
районі та області. Близько 40
років Закаблук М.А. був ди-
ректором школи. При ньому
було відкрито й укомплектова-
но класи хореографії та живо-
пису, а музична школа пере-
творилася на школу мистецтв.
Саме за його керівництва шко-
ла стала однією з кращих в
області і продовжує тримати
першість.

Усі ми часто згадуємо його
мудрі поради, вимогливість,
чесність, далекоглядність, сві-
жий гумор. Він був керівником «від Бога», бо по-справжньому лю-
бив свою справу, дітей та музику.

Воістину, однією зіркою стало менше на землі, але більше на
небі. Тепло душі Миколи Антоновича залишилося з нами.

Колектив Скадовської школи мистецтв.

ПрАТ «Скадовськагропостач»
надає в операційну оренду при-
міщення під офіси, гаражі та
складські приміщення за дого-
вірними помірними цінами;

м.Скадовськ, Шмідта, 42;
тел.:5-24-12; (050) 645-87-56.

Окончание.
Начало на 4-й стр.

– Сейчас все занимаются
благотворительностью! Как,
по-вашему, отличить, где по-на-
стоящему помогают, а где пиар?

– Согласен с Ринатом Ахме-
товым, который сказал, что у бла-
готворительности тихий голос.
Если говорить обо мне, то я при-
вык помогать, делать и меньше
говорить. В то же время, обще-
ство должно знать о людях и бла-
готворительных организациях,
которые действительно оказыва-
ют помощь. А пиар – это
имиджевая благотворитель-
ность.

– У вас сильная команда. По
каким критериям вы ее подби-
раете?

– Со мной работают люди,
которые боль других восприни-
мают, как свою собственную, ко-

БРОСИТЬ ВЫЗОВ СУДЬБЕ
И НЕПРЕМЕННО ПОБЕДИТЬ!

торые умеют сопереживать и со-
радоваться.

– Развивать таланты нужно
с детства. У вас маленькая дочь.
Чем уже сегодня она вас радует?

– Радует целеустремлен-
ностью, своей энергичностью и
тем, что она всегда говорит прав-
ду. А вообще ребенок – это про-
должение рода и это уже боль-
шая радость.

– Алексей Валериевич, од-
нажды вы вернулись из Велико-
британии с двумя международны-
ми наградами. Одна награда уч-
реждена самой Королевой Вели-
кобритании и присуждается «За
честь, достоинства и доблесть»,
вторая награда учреждена Меж-
дународной ассамблеей деловых
кругов – «EUROPEAN QUALITY».
Награда – это всего лишь сти-
мул для вас или что-то другое
(большее)?

– Искренне благодарен, что

мои старания и мой труд оце-
нили за рубежом. Не забыт я и
на Родине, хотя никогда не гнал-
ся за наградами. Но предпочи-
таю «звенеть» не наградами, а
делами.

– Герой одного из фильмов
Леонида Быкова сказал: «Муж-
чины не плачут, мужчины огор-
чаются…» А Алексей Журавко?

– Мое жизненное кредо – как
бы трудно не было, никогда не
стоит опускать руки. Надо идти
вперед с гордо поднятой голо-
вой. Ведь наступит завтра, и все
изменится к лучшему!

– Куда бы вы отправились,
наткнувшись на машину вре-
мени?

– Скорее всего, никуда. И
не хотел бы, потому что жизнь
должна проходить естествен-
ным путем. Человек, по боль-
шому счету, и есть машина вре-
мени. Потому как сам себе вы-

бирает путь навстречу судьбе.
– Как часто вы говорите ва-

шим близким, как они вам до-
роги? Кому чаще: друзьям или
родным – семье?

– Чаще своим близким, род-
ным и ближайшим друзьям. У ме-
ня их много. Есть пословица: не
имей сто рублей, а имей сто дру-
зей. Убеждался в ее мудрости ты-
сячу раз.

– Что для вас самое главное
в этой жизни?

– Как говорил Николай Ос-
тровский, что самое главное в
жизни – быть бойцом, а не плес-
тись в обозе третьего разряда. И
это правильно. Нужно бороться
за жизнь и любить ее, даже в те
моменты, когда она подбрасыва-
ет вам трудности.

Александра ГЕНРИХ,
«Народный Депутат»,

№7 (94),
сентябрь-октябрь 2013.

 Михайло ОПАНАЩЕНКО: «Угода з Європейським
союзом та співпраця з Митним союзом –
ці питання не виключають одне одного»

Закінчення. Початок на 2-й стор.

– «Україна – Європейський союз» та «Ук-
раїна – Митний союз» – що ж все-таки кра-
ще? Багато громадян занепокоєні вибором
нашої держави.

– По-перше, ці два питання не виключа-
ють одне одного. Тобто підписання угоди про
співробітництво з ЄС не виключає можливо-
сті підписання угоди про співробітництво з
країнами Митного союзу. Україна географіч-
но розташована між країнами європейської
спільноти, Митного союзу та країнами Азії, і
це досить вигідне геополітичне становище.
Тож Україна відкрита для співпраці з усіма
країнами, в будь-якій галузі – освіті, промис-
ловості, сільському господарстві, науці,
транспорті та інших. Але ми не бажаємо, щоб
на нас чинили будь-який політичний вплив.
Ми обрали курс на позаблоковий, багатовек-
торний напрямок розвитку держави та еко-
номіки. І саме звільняємося від впливу, який
на нас чинили певний час деякі країни-сусі-
ди. Україна зараз докладає багато зусиль для
підписання угоди як з Європейським союзом,
так і налагодження співпраці з країнами Мит-
ного союзу. Наш курс не є проросійським чи
проєвропейським. Це саме проукраїнський
курс розвитку, обраний нашим Президентом.
І ми робимо все для того, щоб від державної
політики України наші громадяни та підпри-
ємства отримали найбільше переваг.

– Зараз Комуністична партія України ак-

тивно порушує питання про проведення
всеукраїнського референдуму. Проте, не
зовсім зрозуміло, які саме питання має вирі-
шити волевиявлення громадян.

– Ви знаєте, це такий собі політичний
жарт. Референдум за законом України має
проводитися, коли вирішуються питання
прийняття схвалення нової редакції Консти-
туції, зміни території України, прийняття за-
конодавчих актів про втрату суверенітету, де-
легування повноважень державної влади. Це
відбулося б у разі нашого приєднання чи до
Європейського союзу, чи до Митного. Наразі
йде мова про угоду про співробітництво в
обох випадках. Тому підстав для проведення
референдуму і турбувань в українського на-
роду немає жодних.

Хочу навести приклад. Всім добре відомо,
коли під час проведення виборчої кампанії
славнозвісна партія провела багато мітингів,
демонстрацій з приводу розформування
Херсонської області внаслідок проведення
адміністративної реформи. Політичні лідери
виводили людей на вулиці і переконували їх
у тому, що в разі поразки на виборах їх кан-
дидата-мажоритарника Херсонську область
буде розформовано.

Але ж минув час, на жаль, кандидат від
комуністів не переміг, а Херсонська область
була, є і буде окремою адміністративно-те-
риторіальною одиницею.

Прикро те, що деякі політики намагають-
ся впливати на емоції людей. І в багатьох ви-

падках кажуть їм неправду, обманюють. А
люди цим переймаються і дуже турбуються
за долю країни, а іноді приводів для цього,
окрім палких промов партійних лідерів,
просто немає. Це чергова страшилка, яка, я
вважаю, не заслуговує на увагу. Тому, на мою
думку, немає підстав для обговорення. При-
кро лише, що в час, коли робляться досить
важкі кроки для України, для  відстоювання
саме проукраїнського курсу розвитку дер-
жави, деякі партії, переслідуючи власний пі-
ар, намагаються в будь-який спосіб шкоди-
ти своєму народу.

– Росія багатьма своїми діями демон-
струє своє незадоволення діями України. Чи
буде це для нас мати якісь наслідки?

– Україна є незалежною державою. Так
вирішив наш український народ і саме зараз
ми дійсно стали незалежними. Ми виходимо
з-під енергетичної залежності, в яку нас по-
ставив минулий Уряд підписаними газовими
контрактами. Зараз ми отримуємо газ з Ні-
меччини набагато дешевший, ніж російський.
Тому безпідставно казати, що в нас були чи є
якісь пільги у відносинах з Росією. Вже дав-
но Росія має суто ринковий прагматичний під-
хід щодо стосунків з Україною і не надає жод-
них «братських» пільг. Наразі йде мова про
діалог на рівних умовах, як незалежних дер-
жав. Український Президент приймає неза-
лежні рішення, які підуть виключно на користь
українському народу.

Бесіду вела Юлія ЛИСЕНКО.

ДОПОМОГА
БЕЗПРИТУЛЬНИМ

ГРОМАДЯНАМ
Управління праці та соці-

ального захисту населення
районної державної адмініс-
трації звертається до всіх гро-
мадян району, небайдужих до
чужого горя та просить пові-
домити за тел.: 5-36-65 або за
адресою: м.Скадовськ, вул.Ко-
мунарів,78 про виявлених без-
притульних громадян та місце
їх розташування: в парках, під-
валах, на міських зупинках, у
під’їздах будинків, під мостами,
на горищах, об’єктах незавер-
шеного будівництва та інших
місцях, непридатних для про-
живання, з метою запобігання
їх переохолодженню та замер-
занню. Також просимо по
можливості надати допомогу
для безпритульних теплим одя-
гом та взуттям, що були у вжит-
ку, продуктами харчування
(крупи, жир, консерви та ін.).

Відповідальність за зміст оголошенняВідповідальність за зміст оголошенняВідповідальність за зміст оголошенняВідповідальність за зміст оголошенняВідповідальність за зміст оголошення
і реклами несе рекламодавецьі реклами несе рекламодавецьі реклами несе рекламодавецьі реклами несе рекламодавецьі реклами несе рекламодавець.....
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21 листопада виповнилося 9 днів, як пішла з життя наша колега

ХАРЛАМОВА Людмила Володимирівна.
Життя людське, мов тоненька нитка, обривається, зупиняючи людину

на життєвій дорозі. Пішовши в інший світ, ви залишили по собі добру
пам’ять. Тепла вашого серця і душі вистачало для нас усіх. Ми ніко-
ли не зможемо повірити в те, що навіки перестало битися ваше
турботливе серце. Плачуть за вами всі стежки, плаче дім,
бо немає господині в нім. Пам’ять про вас – чиста і світла –
назавжди залишиться в наших серцях. Хай буде пухом
вам земля, а душі – Царство Небесне.

Сумуємо, пам’ятаємо…
                                  Колектив Радгоспненської ЗОШ.

ПАМ’ЯТАЙМО
Говорят, что время лечит.
Это неправда!
Время учит жить с невыно-
симой болью, испепеляющей
душу.
Каждый день превращается
в муку от мысли,
что никогда не услышим
твой голос, не обнимем и не
поцелуем тебя.
Тепло и радость ушли,
Наступила скорбь и вечный
холод.

В повседневной суете мы ощущаем твое
присутствие, сверяя сделанное по тому, как учил.

Все, кто помнит, помяните…
Память – высшая награда!
Скорбящие жена, дочь.

21 ноября – горькая, щемящая дата.
15 лет светлой памяти

нашему дорогому мужу, отцу
БУРАВЦОВУ Борису Филипповичу

10.02.1946 г. – 21.11.1998 г.

Вже 30 років, а сліз
не осушити,
Куди не глянь – і скрізь
твоя рука.
Яка глибока в серці рана,
Доки живі ми – ти з нами!
Нам так не вистачає твоєї
підтримки, уваги, турботи.
Ти був люблячим чоловіком,
татом, дідусем і залишив нам
спомин на віки.

Усі, хто знав Михайла
Олексійовича, згадайте

його добрим словом. Він цього заслужив.
Завжди люблячі діти, онуки, правнуки.

21 листопада виповнилося 30 років,
як пішов із життя наш дорогий батько,

дідусь, прадідусь
СИНЯКОВ Михайло Олексійович

22.10.1931 р. – 21.11.1983 р.

21 листопада виповнилося 9 днів із дня смерті
нашої любої матусі, бабусі, сестри,

тітоньки, свахи

ХАРЛАМОВОЇ Людмили Володимирівни
6.10.1955 р. – 13.11.2013 р.

Перестало битися твоє
добре, турботливе серце,
у якому вистачало тепла
для всіх. Ти пішла з життя,
залишивши нас у розпа-
чі. Дім став пусткою, а
життя втратило свої бар-
ви без тебе. Немає таких
слів, щоб висловити нашу
печаль. Скільки не мине
часу, ти завжди будеш по-
ряд із нами.

Спи спокійно, наша дорога. Лебединим пухом хай
буде тобі земля і Царство Небесне.

Діти, онуки, сестра, племінниця, свати.

22 ноября 2013 года –
7 лет со дня смерти

нашей мамы,
почетного донора СССР,

ветерана ВОВ

ЗЫКОВОЙ
Анастасии

Алексеевны.
Вечная память тебе,

наша родная.
Дети, внуки.

Ты излучала лишь добро
и человечность,
И вот ушла в страну
с названьем «Вечность».
Но все напоминает о тебе,
Порою ты приходишь к нам
во сне.
Ты по судьбе прошлась
у каждого из нас,
И вот на небе звездочкою
ясною зажглась!
Из далеких миров, с высоты,
Ты свети нам, мамочка, свети!

22 ноября – 3 года светлой памяти
нашей дорогой и любимой мамы, бабушки

ЛЕБЕДЕНКО Анны Александровны.

Дети, внук Максим.Увы, нет слов и нет молитв,
Чтоб воскресить тебя…
Лишь слезы…
И мысли, словно сотни
бритв
Вонзятся в серце,
как занозы…
Твой образ –
наша память, честь…
Тебя сегодня поминаем…
Покойся с миром…
Все, что есть,

23 ноября – 5 лет горькой и невосполнимой
утраты самого любимого и дорогого нам

отца, деда
НИКИШЕНКО Николая Федотовича

12.01.1938 г. – 23.11.2008 г.

В душе навечно сохраняем…
Родные.

Рано ти пішов від нас, це
непоправна втрата для нашої
родини. Ти був працьовитим,
людиною величезної душі,
безсумнівної честі, сумління
та чистої селянської гордо-
сті, людиною життя…

Світ став порожнім без
тебе. Ми тебе ніколи не за-
будемо. Низько схиляємо
голови над твоєю могилою.
Вічного життя тобі у Царстві
Небеснім та спокою твоїй
душі.

23 листопада виповнюється 9 днів,
як пішов із життя наш дорогий чоловік,
батько, син, дядько та хороша людина
РИБАСЬ Валерій Володимирович

23.04.1956 р. – 15.11.2013 р.

Від матері, жінки, сина, доньки,
племінників та близьких друзів.

Ты был для нас надеждой
и опорой,

Любовью от невзгод оберегал.
Но день твоей кончины

скорой
Безжалостно вдруг счастье

оборвал.
Ты ушел в святую вечность,

И боли нашей не помочь,
И имя боли – бесконечность…
Ушел от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,

Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.

СТЕГНЮШИНА Василия Михайловича
26.11.1954 г. – 24.11.2012 г.

Как сон, прошел
весь этот год,
Но боль жива,
она не утихает,

И с мыслью продолжаем
жить одной –

Тебя нам в жизни очень
не хватает.

Царства Небесного,
земля пусть будем

пухом.

24 ноября исполняется год со дня смерти
нашей любимой тети, бабушки

ДУДНИК Марии Ильиничны.

Все, кто знал Марию Ильиничну,
помяните добрым словом и тихою молитвою.

Тоскуем, помним, любим…
Родные.

Минає час, а біль і смуток
живуть у наших серцях. Лю-
бимо, сумуємо, тужимо за
тобою, наша люба дружина,
матуся й бабуся. З глибоким
сумом пам’ятає про неї не тіль-
ки наша сім’я, а й усі близькі,
знайомі та друзі.

Нехай земля тобі буде пу-
хом і ангел охороняє твій віч-
ний сон.

Чоловік, син і невістка,
донька і зять, онуки.

25 листопада виповнюється півроку,
як пішла з життя

ПОЛІТІКА Лідія Семенівна.

ВИСЛОВЛЮЄМО ЩИРУ ПОДЯКУ директору, вчителям
Радгоспненської ЗОШ, кумам, сусідам, друзям, знайо-
мим, які розділили з нами велике горе і допомогли у
похованні Харламової Людмили Володимирівни.

Діти, онуки.

24 ноября исполняется год со дня смерти нашего дорогого мужа, отца, брата

На небе царствовать тебе,
А нам носить к могиле розы…

А сердце вечно рвется
к тебе,

К той памяти светлой,
что душу спасает.

И пусть все считают –
тебя больше нет,
Но помнят о ком,
тот не умирает!

Пусть земля тебе будет
пухом, а душе – вечный покой.

Любим, помним,
по тебе скорбим.

Жена, дети, родные, близкие, сваты.


