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Єдина опозиційна партія 2016

Опозиційний кандидат вийшов на друге місце у перегонах по 206-му округу

Решта кандидатів набирає менше 5% голосів виборців
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Дослідження проведено 1-3 липня 2016 р. громадською організацією "Громадський центр "Ініціатива Сіверщини"  
в межах Новозаводського району м. Чернігова, Ріпкинського та Чернігівського районів Чернігівської області.  

Опитано 1200 респондентів віком від 18 років. 
Теоретична похибка вибірки – 2,5%.

Сьогодні ми разом маємо знайти шлях до миру і спокою, злагоди й достатку. Ми повинні на-
вчитися чути один одного, знаходити компроміси. Оскільки жінка за своєю природою більш 
спокійна та врівноважена, то й рішення, що приймаються жінкою-політиком, безумовно, 

будуть більш гармонізувати життя нашої країни.
Я народилася й виросла в чудовому Поліському краї. Тут мої батьки, моя сім’я, рідні та 
близькі мені люди. Але щодня доводиться стикатися з безліччю буденних проблем в 
нашому житті. На жаль, гендерна рівність все ще перебуває на рівні слів. На ділі 
жінки зустрічаються з повсякденним утиском своїх прав лише тому, що вони 
– жінки. Це необхідно виправити заходами реального державного впливу. Мій 
досвід пошуку виходу з реальних проблем наштовхнув на думку про те, що нашу 
Чернігівщину у Верховній Раді повинна представляти особа, знайома з пробле-
мами простих людей.
Людина повинна бути захищена, мати доступ до якісної освіти та медичного 
обслуговування. Спокійно виховувати дітей і впевнено зустрічати старість.
Та тільки в мирній країні, в достатку і злагоді людина буде щасливою!
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Продолжается сбор подписей в поддержу требований Лидии 
Гаевской к областным и городским властям
в начале июня кандидат в народные депутаты Лидия 
Гаевская выступила с инициативой сбора подписей 
жителей Чернигова и окрестных сел в поддержку реше-
ния проблем свалки бытовых отходов и черниговской 
теплоэлектростанции. 
По ее мнению, назревает экологическая катастрофа: 
«власть наблюдает, а люди вблизи свалки пьют за-
грязненную воду и дышат отравленным воздухом.  По 
официальным данным, ТЭЦ является наиболее загря-
зняющим предприятием в Черниговской области. Мы 
будем требовать статистики заболеваний отдельно по 
жителям микрорайонов находящихся вблизи опасных 
объектов.  Будем требовать программы медицинского 
обследования горожан, принятия программы бесплат-
ного питания детей, живущих неподалеку ТЭЦ и свалки, 
бесплатного обследования и лечения».

На фоне трагедии на свалке во Львове существует опасность и в Чернигове. 
Последний раз полигон бытовых отходов пожарные проверяли в 2013 году.  
После этого проверки запретили законодательством.

Смотреть на город Чернигов и его красоту надо не только 
из кабинетов чиновников в центре, из которых видны Крас-

ная площадь, фонтаны и церковь, но и из окон домов, которые вы-
ходят на вечнодымящие трубы ТЭЦ и городскую свалку.  У нас не 
может быть деления на  центр и окраину – у нас одни люди, один 
город и одни проблемы, решать которые надо вместе».

Сейчас городские чиновники живут по принципу: «Дым 
вам, а фонтаны, новые аллеи - нам». Поэтому Лидия 
Гаевская собирается изменить это в интересах людей:



Чернігівська область, м. Чернігів. 
Друк: ПаТ «Пвк «Десна», 14000, м. Чернігів, проспект Перемоги, 62, 
тел. (0462)97-52-04.

Редактор: володимир СеРДЮк. 
Тираж – 100 000.

За три роки українці збідніли втричі. Ціни на комунальні послуги 
стали захмарними, а заробітні плати, пенсії, соціальні випла-
ти завмерли на місці. Людей довели до стану, коли ти думаєш 

лише про те, як прогодувати свою родину, зібрати дитину до школи, 
купити необхідні ліки і сплатити шалені тарифи, щоб на старість 
років не залишитись викинутим судом на вулицю через борги. Так 
швидко перетворити людей на жебраків не вдавалось іще нікому. Але 
яка ж мета? Невже є ті, хто просто хоче знуща-
тись над людьми заради власного швидкого зба-
гачення? Впевнена, що все набагато простіше.  продатиза безцінь?

гречка

рис

Чим бідніші люди, тим легше у них «відібрати», 
точніше скупити за безцінь, землю. Прийдеться 
обирати між здоров’ям своїх дітей, онуків та клап-
тиком рідної землі. Між теплою хатою взимку та 
залишеною у спадок годувальницею землею. Влада 
вже в наступному році планує дозволити продавати 
землю. І це в час, коли з людей через ціни на ліки, про-
дукти харчування витягнули все. Українська земля 
має залишитись недоторканною. Вона була, є і має 

бути годувальницею її власників – мільйонів 
громадян України, а не купки олігархів, які, кори-
стуючись бідністю, зубожінням людей, скуплять 
її за копійки. Переконана, що сьогодні, поки люди 
не живуть, а виживають продаж землі – це 
злочин. Спочатку Україні необхідно повер-
нути мир, людям – гідне життя і лише 
тоді, спільно з людьми, вирішити долю 
української землі". Лідія ГаєвСька

Как изменились цены на продукты в Украине за три года

10.06.2016 г.

7.06.2013 г.

7 грн
15 грн

7 грн
42 грн

15 грн
32 грн

масло 
подсолнечное

5 грн
10 грн

5 грн
9 грн

5 грн
10 грн

мука

макаронные изделия

Провластные кандидаты  
после Победы Лидии Гаевской 
на выборах в 206-м округе

хлеб

курятина

свинина/говядина

24 грн
38 грн

сало

21 грн
39 грн 46 грн

66 грн
55 грн
82 грн

5 грн
12 грн

яйца

сливочное 
масло

57 грн
106 грн

морковь

6 грн
13 грн

3 грн
6 грн

картофель

5 грн
9 грн

лук

5 грн
3 грн

капуста

44 грн
71 грн

сыр

6 грн
14 грн

сахар

4 грн
11 грн

свекла

сметана
7 грн
12 грн

19 грн
32 грн

вареные 
колбасы

33 грн
57 грн

молоко

Не дамо вкрасти землю!


