
Правда ляшка
Чернігівщина

Моє стратегічне завдання - створити державу, де кожна 
людина матиме роботу, гідну зарплату і впевненість у 
завтрашньому дні. Це дозволить перетворити Україну в 
одного зі світових економічних і геополітичних лідерів.

Після вибухів на складах боєприпасів у містечку Калинівка на Вінниччині 
Україною поповзли чутки: мовляв, наступні вибухи мають відбутися 
на складах боєприпасів поблизу Ічні, оскільки місцеві жителі начебто 
бачили там пролітаючий безпілотник. А це, мовляв, перша ознака того, що 
планується диверсія. 
Подібні обставини супроводжували вибухи на військових складах в інших 
містах нашої держави – наприклад, у Сватовому, Балаклії та дрібніших, 
не помічених ЗМІ, пожежах на складах, як, приміром, у селі Вершина 
Запорізької області. Очевидці всіх попередніх пожеж стверджували, що 
перед загорянням в сторону складів начебто летіли безпілотники.

АКЦЕНТ

ВІДВЕРТО ПРО АКТУАЛЬНЕ

ІчнянськІ «радикали» 
готовІ захистити 
чернІгІвщинУ вІд лиха
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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко до-
бився виділення 110 мільйонів гривень на со-
ціально-економічний розвиток Чернігівщини. 
Ці кошти стали вагомою підтримкою для 
шкіл, дитячих садків, лікарень, інших со-
ціально-важливих закладів та об’єктів інф-
раструктури в різних районах області. Після 
кількарічної перерви відновили будівництво 
нового корпусу гімназії в Прилуках. В Ічні 
стартують роботи з ремонту спортивної шко-
ли та Будинку культури. Малеча в Новій Басані 
невдовзі матиме змогу розвиватися в сучас-
ному приміщенні дитсадка. Капітальний ре-
монт очікує і на будинок для людей похилого 
віку в Карпилівці на Срібнянщині. Це лише 
деякі із закладів Чернігівської області, у які 
підтримка Радикальної партії вдихнула нове 
життя. Додам, що представники РПЛ на міс-
цях пильно контролюють освоєння коштів і 
якість будівельних робіт.

Радикальна партія постійно за-
хищає сільські школи, у чому вже пе-
реконалися жителі багатьох районів 
Чернігівщини. Цієї осені нам вдалося 
врятувати дев’ятирічку в Понорах на 
Талалаївщині, яку місцева влада будь-
що намагалася закрити. Чиновники не 
встояли під натиском наших активіс-
тів, котрі разом із громадою бороли-
ся за школу. Особливу вдячність хочу 
висловити п’ятирічній Віталіні Голуб. 
Ця дівчинка – справжня героїня, адже 
вона стала рятівною 25-ю ученицею 
школи, яка продовжує працювати.

Не секрет, що закони в Україні далекі від 
досконалості та часто пишуться під окремих 
олігархів, а не на благо простого народу. Поки 
що Радикальна партія Олега Ляшка не має 450 
голосів у Верховній Раді, аби докорінно зміни-
ти ситуацію. Силами фракції, що складається з 
двох десятків депутатів, ми виборюємо право 
українців на гідне життя. Радикальна партія 
вимагає підвищення мінімальної зарплати та 

пенсії, категорично виступає проти підняття 
пенсійного віку. Для відродження економі-
ки та створення високооплачуваних робочих 
місць партія домагається запуску індустріаль-
них парків, зняття мита з виробничого облад-
нання і запровадження моделі безкоштовного 
підключення підприємств до газу, світла й 
води. Олег Ляшко переконаний, що природне 

багатство держави мусить слугувати кожному 
українцеві. Мораторій на вивіз лісу-кругля-
ка та продаж земель сільськогосподарського 
призначення – реальні результати роботи на-
шої команди в цьому напрямку.

Радикальна партія має дієву парламент-
ську фракцію. У Чернігівській обласній раді 
наше представництво також досить потужне 
– 12 депутатів захищають інтереси простих 
людей. Наразі нам потрібно створити міцні 
команди в місцевих радах об’єднаних тери-
торіальних громад. Саме від цього залежить 
успішне вирішення проблем, які хвилюють 
жителів конкретно того чи іншого міста або 
села. Адже Радикальна партія Олега Ляшка 
постійно працює заради гідного життя в на-
шій країні. 

Кожен із вас має можливість зробити 
29 жовтня свій вибір на користь реальних 
справ. Приєднуйтесь до команди однодумців 
Радикальної партії Олега Ляшка! 

Щиро ваш
Олег АВЕР’ЯНОВ,

депутат Чернігівської обласної ради, 
голова Чернігівської територіальної 

організації Радикальної парті 
Олега Ляшка

радикальна ПартІя 
роБить реальнІ сПрави 

і не дає порожніх обіцянок

ШАНОВНІ зЕмЛяКи!
29 жовтня пройдуть вибори до місцевих 
рад об’єднаних територіальних громад. 
Так склалося, що люди здебільшого не 
чекають від виборів позитивних змін. 
Це легко зрозуміти, адже різношерсті 
кандидати в передвиборчий період 
годують народ усе новими обіцянками, 
а потім знову залишають його наодинці 
зі старими проблемами. Постає дуже 
важливе питання: як же багаторазово 
обманутим людям відрізнити брехню 
від правди? Можу вас запевнити, що 
поки одні політики наввипередки 
обіцяють виборцям манну небесну, 
інші мовчки працюють.

Під натиском Радикальної партії влада відступила та 
відмовилася запровадити ринок землі. За ініціативу Олега 
Ляшка – продовжити мораторій на продаж земель сільсько-
господарського призначення – проголосувало 297 народ-
них депутатів.

Олег Ляшко наголосив, що земля для України – таке ж саме 
національне багатство, як нафта для Еміратів. І українці просто 
не мають права розбазарювати те, що дано їм Богом. Потрібно 
не землю продавати, а продукцію, вироблену на ній, і годувати 
свою націю.

– Україна володіє найкращими чорноземами у світі, 
і мудра державна політика повинна зробити інтен-
сивне аграрне виробництво одним із локомотивів 
української економіки, а українське село – престиж-
ним і сучасним місцем для роботи та проживання, 
– впевнений Олег Ляшко.

Також, на думку «радикалів», у державному бюджеті на 2018 
рік необхідно передбачати цільові програми підтримки тварин-
ництва. Адже якщо в селі не буде корови, не буде і села.

– Треба не землю продавати, а підтримувати розвиток тва-
ринницької галузі. Давати кожному, хто утримує корову, 500 
гривень дотації. Повертати ПДВ в розпорядження сільгоспви-
робників. Зафіксувати мінімальну ціну на молоко не нижче 5 
гривень за літр, а головне – запровадити доступні дешеві кре-
дити для людей сільськогосподарської праці, – підкреслив лідер 
Радикальної партії. – Якщо в кожному селі будуть фермерські 
господарства, то буде успішне село, а в Україні – робочі місця та 
потужна економіка.

Депутати із фракції Радикальної партії також вимагають 
підняти зарплати і пенсії.

– Люди не повинні рахувати копійки та економити на цукер-
ках для дітей, на одязі, на їжі, – наголосив Олег Ляшко.

Буде село - 
буде й Україна

”
радикальна партія скасує більшість податків, 
які нищать український бізнес. Податки будуть 
невисокими, простими та обов’язковими. Ми 
викуримо всіх «паразитів» з перевіряючих 
структур - заборонимо безкінечні перевірки, 
комісії та «відкати»
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Однак за жодним з фактів 
таких подій не було прове-
дено розслідування, а відтак 
не були оприлюднені й ви-
сновки розслідувань. І, що 
найбільш цікаво, у всіх випад-
ках після вибухів події розгор-
талися приблизно за одним і 
тим же сценарієм: на перших 
порах військова прокурату-
ра порушувала кримінальне 
провадження за статтею про 
диверсію, згодом перекваліфі-
ковували його на службову не-
дбалість.

Після цього за військо-
вослужбовців «ставав го-
рою» Генштаб Міноборони. 
І вже потім, коли інтерес із 
боку ЗМІ до даної теми пово-
лі згасав, справа спускалася, 
як кажуть у подібних випад-
ках, «на гальмах». Як резуль-
тат, відсутність належного 
розслідування породжувала 
непевні настрої серед на-
селення Ічнянщини. Люди 
почали всерйоз задумуватись: 
а чи все так добре й безпечно 
на розташованих поруч скла-

дах боєприпасів? І чи не скине 
який-небудь безпілотник од-
ного дня займисту речовину на 
склади?

Після сюжету ТСН, журналіс-
ти якої так і не змогли непомі-
ченими прослизнути на склади 
(в такий спосіб кореспонден-
ти прагнули перевірити, як же 
охороняється надважливий для 
Українського війська об’єкт), 
люди все одно не почувалися в 
безпеці. Кожен наступний день 
міг піднести яку-небудь ка-
пость: нічого не вдієш – живе-
мо ми в такій непередбачуваній 
країні!

Голова Ічнянської місцевої 
організації Радикальної пар-
тії Олега Ляшка Валентина 

Колос зазначає, що питання 
безпеки мешканців району 
для місцевої парторганізації 
РПЛ є надзвичайно актуаль-
ним. Адже від того, наскіль-
ки люди будуть відчувати 
себе комфортно й безпечно, 
йдучи, приміром, на роботу, 
зустрічаючи дітей зі школи 
чи прогулюючись вулиця-
ми, залежатиме дуже багато, 
якщо не все. «Незважаючи 
на те, – говорить Валентина 
Григорівна, – що склади 

підпорядковані Міністерству 
оборони, а це означає, що ва-
желів впливу на військових 

практично немає, ми повністю 
контролюємо ситуацію. Член 
«радикальної» команди, 
учасник бойових дій на Сході 
Валерій Сахаров, обіймаючи 
посаду завідувача сектору взає-
модії з правоохоронними орга-

нами, мобілізаційної роботи та 
надзвичайних ситуацій апарату 
Ічнянської РДА, систематично 
проводить безпекові наради, 
часто буває на складах боєпри-
пасів, тісно співпрацює в цих 
питаннях із військовими».

Інший член місцевої ор-
ганізації РПЛ, кандидат у 

депутати Ічнянської міської 
ради Світлана Кубишкіна, 
коментуючи ситуацію довкола 
складів, відзначає, що в мере-
жі Інтернет, окрім інформації 
стосовно можливої атаки скла-
дів із неба, йшлося й про не-
задовільні умови зберігання 
боєприпасів у військовій час-
тині неподалік Ічні, де працює 
жінка.

«Не перший рік я працюю 
начальником обчислювальної 
групи у військовій частині, – 
зазначає Світлана Миколаївна. 
– Тому знаю достеменно, на-
скільки серйозно команду-
вання військового підрозділу 
приділяє увагу питанням без-
пеки зберігання боєприпасів. 
Кожен військовослужбовець, 
заступаючи на бойове чергу-
вання, проходить відповід-
ний інструктаж. Боєприпаси в 
нас, хто б там чого не говорив, 
зберігаються в належних умо-
вах. Усі об’єкти пильно охоро-
няються. Поширена в мережі 
Інтернет інформація стосовно 
того, що в нас нібито 14 жовтня 
мало статися загорання, є про-
сто безпідставною. Я оптиміст, 
вірю лише в усе добре, тому не 

тетяна 
Булавін
Кандидат у депутати 
Малодівицької 
селищної ради

«Мої пріоритети: 
сімейні цінності, здо-

рова молодь, повага до старшого по-
коління, розвиток підприємництва, 
увага до кожної працюючої людини. 
Буду добиватися постійного підвозу ді-
точок із Радьківки до Обичівської шко-
ли, старшокласників – із Обичева до 
Малодівицької школи. Всебічно підтри-
муватиму молоді родини, бо саме від них 
залежить демографічна ситуація та по-
дальше життя нашої сільської школи».

наталія гарячун
Кандидат у депутати Талалаївської 
селищної ради

«Дуже хочеться створити в 
Талалаївці такі умови, щоб тут ли-
шалася молодь. От у нас нова лікарня, 
але не вистачає кваліфікованих кадрів. 
Тому всією громадою потрібно працю-
вати як над створенням нових робочих 
місць, так і над розробкою перспектив-
них соціальних програм».

даЙдЖест ПередвиБорчих наМІрІв

ВІДВЕРТО ПРО АКТУАЛЬНЕ

Ічнянські «радикали» готові

Обіцяй лише те, що ти в силах зробити, – таким негласним правилом 
керуються кандидати від Радикальної партії Олега Ляшка, які йдуть 
на вибори до місцевих рад у Бобровицькій, Ічнянській, Талалаївській, 
Малодівицькій, Срібнянській і Новобасанській об’єднаних громадах. 
При цьому кожен із них переконаний, що підтримка Радикальної 
партії допоможе їм вирішити багато актуальних проблем.
Що ж хочуть зробити наші кандидати, якими проблемами своєї 
місцевості переймаються?

олександр
коваленко
Кандидат у депутати Ічнянської 
міської ради

«Я працюю землевпорядником 
у міській раді, тому добре знаю, що 
земельні питання дуже хвилюють 
ічнянців. Робитиму все від мене за-
лежне, щоб природнє багатство рід-
ного краю слугувало для громади, 
а не для чийогось особистого зба-
гачення. Боротимуся проти неці-
льового використання земельних 
ділянок, щоб бюджет громади не по-
терпав від недобросовісних оренда-
рів. Сприятиму повноцінному та 
прозорому обліку земельних ре-
сурсів у межах новоутвореної гро-
мади задля забезпечення законного 
права АТОвців на отримання ділянок 
під будівництво чи для ведення гос-
подарства».

світлана 
Жадько
Кандидат у депутати 
Малодівицької 
селищної ради

«Не буду обіцяти зо-
лоті гори, але по мож-

ливості, з допомогою громади, зроблю все 
для села. Буду добиватися укріплення 
матеріально-технічної бази закладів со-
ціальної сфери – ФАПу і Будинку культу-
ри, який не опалюється. Дбатиму про людей 
поважного віку, щоб у кожного було паливо 
на зиму, безплатні ліки, виораний город...»

Інна архіпова
Кандидат у депутати Новобасанської 
сільської ради

«На території колишнього колгоспу 
в нас у селі функціонує хімічний склад. 
Коли я стану депутатом, ініціюватиму 
питання про винесення цього скла-
ду за межі села, бо хімічні речовини 
не можна зберігати так близько до жит-
лових будинків. Також моїх односель-
ців хвилюють проблеми відсутності 
вуличного освітлення та браку робочих 
місць для молоді. Тому я буду активно 
працювати й у цих напрямках».

алла дейнека
Кандидат у депутати Срібнянської 
селищної ради

«Дороги в нас нікудишні. На Загайках 
люди навозили на грунтовку цегли, щебе-
ню, щоб якось можна було проїхати, бо зго-
ри біжить вода і розмиває дорогу. Вважаю 
за необхідне якомога скоріше добитися 
виділення коштів на ремонт цієї ділян-
ки. Крім того, у Срібному зробили очисні 
споруди, які по суті не працюють. Із людей 
беруть плату, але каналізацію не викачу-
ють, а звозять сюди нечистоти з усього 
району. Сподіваюся нарешті навести лад у 
цьому питанні».

сергій задорожний
Кандидат у депутати Талалаївської 
селищної ради

«Буду добиватися вирішення ак-
туальних проблем села Скороходове. 
У першу чергу подбаю про благоу-
стрій, зроблю все від мене залежне, 
щоб навести в селі порядок. Дуже 
прикро дивитися на вулиці, які поза-
ростали бур’янами...

Старатимуся вирішити пробле-
му вуличного освітлення, а також 
питної води, яка відсутня на терито-
рії половини села. Потрібно нарешті 
зробити свердловину, яка забезпечить 
водою населення».

валентин 
якушко
Кандидат у депутати 
Бобровицької 
міської ради

«Я йду в депутати, 
тому що хочу зробити 

якомога більше корисних справ для жи-
телів приміського села Макарівка. У пер-
шу чергу необхідно добитися виділення 
коштів на ремонт доріг, облаштувати 
вуличне освітлення, прибрати стихій-
не сміттєзвалище, почистити ставок. 
Казкових обіцянок не даю – лише те, що 
реально в моїх силах».

володимир глушак
Кандидат у депутати Новобасанської 
сільської ради

«Проблем у нас громаді дуже бага-
то, але головна з них – корупція. Малий 
бізнес давлять з усіх боків. Мені, як під-
приємцю, дуже добре знайома ця про-
блема. Ми сплачуємо податки, а куди 
йдуть ці гроші – не зрозуміло... Тому я 
намагатимуся будь-що викорінити 
хабарництво – раз і назавжди. Ясна 
річ, буде нелегко це зробити, але почи-
нати треба. Починати рішуче та невід-
кладно».

Михайло семенюк
Кандидат у депутати Срібнянської 
селищної ради

«Хочу змінити ставлення до людей села, 
які, на жаль, дозволяють дивитися на себе 
як на рабів. Агрохолдинги забрали в них 
землю в оренду на 49 років і платять за це 
копійки. Переконаний, що це питання слід 
уважно розглянути та вжити необхідних 
заходів, щоб захистити сільських мешкан-
ців. Також мене хвилює спосіб життя нашої 
молоді, яка не займається спортом і росте 
фізично слабкою. Вважаю за необхідне іні-
ціювати розробку дієвих програм, які 
сприятимуть здоровому способу життя 
підростаючого покоління».

відсутність належного розслідування 
породжувала непевні настрої серед 
населення Ічнянщини. люди почали 
всерйоз задумуватись: а чи все так 
добре й безпечно на розташованих 
поруч складах боєприпасів? І чи не 
скине який-небудь безпілотник одного 
дня займисту речовину на склади?

Валентина Колос

Валерій Сахаров

радикальна партія знищить свавілля 
олігархів і монополістів - правила 
ведення бізнесу будуть одні для всіх! 
лише вільний ринок із мінімальною 
державною регуляцією дасть змогу 
розвиватися Україні
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Під час офіційної частини заходу з ві-
таннями до місцевої громади звернувся 
голова Чернігівської територіальної орга-
нізації Радикальної партії, голова фрак-
ції РПЛ у Чернігівській обласній раді Олег 
Авер’янов. Він подякував новобиківчанам, 
які служили або нині служать на Сході 
України, боронячи суверенітет, свободу та 
незалежність нашої держави.

допускаю, що на складах під 
Ічнею може щось лихе трапити-
ся. Добре усвідомлюючи, що йде 
війна з Росією, а значить ворог 
може вдатися до будь-яких дій 
і провокацій, я схильна думати, 
що ми здатні тримати ситуацію 
під контролем».

У своєму коментарі Світлана 
Кубишкіна також зауважила, 
що мандат депутата, за який 
вона побореться на виборах 
до Ічнянської міської ради, 
надасть їй додаткових можли-
востей і натхнення з більшим 
ентузіазмом перейматись пи-

таннями, які турбують вибор-
ців, у тому числі й тими, що 
пов’язані з військовим арсена-
лом неподалік Ічні.

Тему вибухів на бом-
босховищах, що останнім 
часом потрясають нашу дер-
жаву, порушив й очільник 
Чернігівської територіаль-
ної організації Радикальної 
партії Олега Ляшка, голова 
фракції РПЛ в Чернігівській 
облраді Олег Авер’янов, який 
свого часу був заступником го-
лови ДСНС, тому добре розби-
рається в подібних справах. Він 
окреслив кілька причин, чому, 
власне, в Україні час від часу 
вибухають склади, і одна з них 
– хронічне недофінансування. 
Серед найбільш проблемних 
моментів Олег Вячеславович 
також називає відсутність про-
зорості та підзвітності військо-
вих. На його думку, в Україні 
має бути сформована систе-
ма цивільно-демократичного 
контролю над силовими струк-
турами. За словами головно-
го «радикала» Чернігівщини, 
РПЛ сьогодні готова підставити 
плече військовим, які опіку-
ються охороною боєприпасів 

(у плані допомоги спец-
технікою, яку можна ви-
готовити на підприємстві 
«Пожмашина» в Ладані). 
Якщо ж буде потрібна під-
тримка з боку лідера РПЛ 
Олега Ляшка, то обласна 
організація Радикальної 
партії готова звернутися 
за такою підтримкою до 
Олега Валерійовича, яко-
му ніколи не була байду-
жа доля людей його рідної 
Чернігівщини.

Сьогодні кандида-
там від РПЛ на виборах 

до Ічнянської міської ради 
потрібна підтримка з боку 
виборців. Адже тільки вона за-
безпечить можливість реалі-
зовувати на місцевому рівні 
плани, які є відповіддю на всі 
запити, побажання й сподіван-
ня громадян. Опираючись на 
підтримку керівника фракції 
Радикальної партії у Верховній 
Ради України Олега Ляшка, пар-
тійні активісти на місцях нала-
штовані відстоювати інтереси 
населення Ічнянщини чесно, 
принципово й безкомпроміс-

но. І немає таких проблем, яких 
би не можна було розв’язати, 
маючи в місцевих радах власну 
фракцію, сформовану з людей 
активних, небайдужих, із про-
гресивними ідеями та помис-
лами. Зрозумілим і таким, що 
не потребує додаткових аргу-
ментів, є й те, що лише коман-
да, об’єднана єдиною метою і 
спільними цінностями, здат-
на сьогодні працювати ефек-
тивно з користю для місцевої 
 громади.

Не буває так, що розрізнені 
політично й ментально люди 
досягають успіхів. Українські 
Лебідь, Рак і Щука ніколи не 
зрушать воза проблем, що на-
копичилися десятиліттями, з 
місця, а тому «радикали» го-
тові тягнути цього воза, яким 
би він важким не був. Справа 
лише за підтримкою «ра-
дикальної» команди з боку 
громадян, які, найпевніше, 
вже розібралися: хто щось 
корисного робить, а хто лише 
базікає про речі другорядні 
й несуттєві для переважної 
більшості людей. 

П. Гудзенко

ТУРБОТАгромаді важлива підтримка

захистити чернігівщину від лиха

Радикальна партія привітала жителів Нового Бикова, що на Бобровиччині, з Днем села
Кожного року, якраз на 
церковне свято Покрови 
Пресвятої Богородиці, а також 
у День захисника України та 
День Українського козацтва, 
новобиківська громада 
відзначає День села. Цього 
дня новобиківчан зі святом 
вітають чисельні гості. День 
народження села – це чудова 
нагода сказати людям, які 
трудяться на землі, теплі слова, 
подякувати їм за щоденну 
працю на благо рідного краю.

Після виступу Олег Авер’янов вручив директо-
ру Новобиківської загальноосвітньої школи Тетяні 
Шкаліді ноутбук, а керівнику садочка «Яблунька» 
Наталії Єрмак – принтер та праску.

– У стінах школи нині навчається й виховується 
дійсно достойна зміна, здатна своїми знаннями, вмін-
нями й громадянською позицією принести рідній 
державі багато користі. Ваша увага до матеріально-
технічного забезпечення навчального закладу спри-

ятиме тому, що учні отримають ширші 
можливості для навчання, – відзначила 
директор школи, звертаючись від імені 
учнів, батьків та колективу навчального 
закладу до депутата обласної ради.

– Я переконаний, що Україна в цій визвольній боротьбі 
переможе, адже з нами правда та Господь Бог, – зазначив 
Олег Авер’янов. – Дякую кожному із захисників нашої неза-
лежності, оскільки саме вони дають змогу діточкам сьогодні 
виступати на цій сцені, а нам – радіти за них та пишатися 
їхніми талантами. Незважаючи на спротив системи, ми з 
вами вибороли значні повноваження для об’єднаних тери-
торіальних громад і 29 жовтня обиратимемо їхнє керів-
ництво. Ви самі вирішуватимете, яким чином вам жити, 
що вам будувати і як вам витрачати кошти, які ви заро-
бляєте. Радикальна партія Олега Ляшка висуває своїх кан-
дидатів, щоб мати надійних представників і вже через них 
допомагати вирішувати проблеми громад. Тільки в цьому 
році завдяки наполегливості Радикальної партії на соці-
ально-економічний розвиток Чернігівської області виділено 
110 мільйонів гривень. Кошти спрямовані на будівництво 
гімназії в місті Прилуки, ремонту дитячого садочку у Новій 
Басані, оснащення інших сільських шкіл Бобровицького ра-
йону. Адже ми впевнені: буде школа – буде й село.

”

за словами головного «радикала» 
чернігівщини, рПл сьогодні готова 
підставити плече військовим, які 
опікуються охороною боєприпасів 
(у плані допомоги спецтехнікою, яку 
можна виготовити на підприємстві 
«Пожмашина» в ладані). якщо ж 
буде потрібна підтримка з боку 
лідера рПл олега ляшка, то обласна 
організація радикальної партії готова 
звернутися за такою підтримкою до 
олега валерійовича, якому ніколи не 
була байдужа доля людей його рідної 
чернігівщини.

Світлана Кубишкіна

Олег Авер’янов

стратегічне завдання радикальної 
партії - створити державу, де кожна 
людина матиме роботу, гідну зарплату 
і впевненість у завтрашньому дні. 
Це дозволить перетворити Україну 
в одного з світових економічних і 
геополітичних лідерів 

Цього ж дня за сприяння Радикальної 
партії сільська амбулаторія отримала 
повітряний стерилізатор. Завідувачка 
лікувального закладу Ольга Могильна, 
висловлюючи слова подяки на адресу 
Олега Авер’янова, принагідно подяку-
вала новобиківському сільському голо-
ві Михайлу Корнобаю, який постійно 
працює над залученням до населеного 
пункту доброчинної допомоги, що ви-
користовується на благо всіх мешканців. 
Серед благодійників чільне місце на-
лежить саме Радикальній партії Олега 
Ляшка, яка завжди підтримує громаду 
найнеобхіднішим.

Святкування продовжилося безпро-
грашною лотереєю за участі ведучих 
телепрограми «Народний мікрофон». 
Партнери та друзі Радикальної партії 
отримали можливість мандрувати та 
дарувати подарунки в різних куточках 

країни. Зокрема, троє новоби-
ківчан стали власниками прас-
ки, чайника та мультиварки. 
Від старого й до малого жителі 
Нового Бикова раділи подарун-
кам від партії народної довіри, 
як називають поміж собою люди 
Радикальну партію. Одним сло-
вом, свято Дня села в Новому 
Бикові залишило в його учасни-
ків і гостей безліч позитивних 
емоцій та яскравих спогадів.

Петро СаГайдак



Марина Небрат народилася 27 
грудня 1964 року в республіці 
Крим. Через п’ять років 
переїхала разом із батьками 
в Товкачівку Прилуцького 
району, де виросла її мама. 
Оселилися вони в бабусі 
Марини в маленькій хатинці 
з глиняною підлогою. 
Згодом батько, досвідчений 
будівельник, збудував для 
родини дім у центрі села біля 
школи.

У перший клас дівчинка пішла до 
Товкачівської школи. У дев’ятирічному 
віці вступила до Прилуцької міської 
музичної школи, щоб навчатися гри на 
баяні. Спочатку її не хотіли навіть за-
раховувати – мовляв, дівчинка із села, 
яким чином вона буде їздити на за-
няття?.. Але погодилися, побачивши, 
скільки в ній наполегливості та бажан-
ня вчитися музиці.

Маринку, дуже маленьку й худень-
ку, ледве було видно із-за музичного 
інструмента. Баян був таким великим 
і важким, пальці німіли, але вона не 
здавалася. Батьки підтримували її, хо-
тіли дати дитині гарну освіту. Мама, 
відпрацювавши зміну на Прилуцькому 
меблевому комбінаті, чекала її під 
музичною школою. Вже пізно ввече-
рі після уроків вони добиралися до 
Товкачівки – коли пішки, коли автобу-
сом... Марина закінчила музичну шко-
лу на відмінно, а музика залишилася 
поруч із нею на все життя.

З 9 класу дівчина стала навчатися 
в Прилуцькій середній школі №2, яку 
закінчила із золотою медаллю. Потім 
було навчання на природничому фа-
культеті Ніжинського педінституту. 
Після закінчення працювала методис-
том у районному будинку піонерів, 
викладала хімію та біологію в школах 
району.
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Замовник: Чернігівська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка. Надруковано на власному обладнанні. Наклад: 10 000 примірників. Відповідальна особа: Копачевський В. І.

ПОсмІхНІТЬся

смАчНОгО!

Радикальна партія Олега 
Ляшка веде на вибори до 
місцевих рад в ОТГ багато 
знакових авторитетних 
людей, яких поважають 
земляки. Серед них – і Наталія 
Наконечна із села Олексинці 
Срібнянського району.

Дипломований спеціаліст у 
сфері банківського менеджмен-
ту, Наталія Борисівна тривалий 
час була на провідних ролях відді-
лень «Ощадбанку» в Чернігові та 

Срібному. Також вона двічі обирала-
ся депутатом районної ради. Зараз 
Наталія Наконечна працює голо-
вним бухгалтером у Срібнянській 
лікарні ветеринарної медицини, а 
чим займається у вільний від робо-
ти час – саме про й піде мова далі.

Таке насичене та цікаве життя 
в цієї енергійної жінки! Вона за-
ймається громадською роботою, 
навчає срібнянських дітей осно-
вам християнства в недільній 
школі, ніжно турбується про сво-
їх п’ятьох онуків. Усі вони ходять 
із бабусею до храму на служби, а 
двоє ще й прислужують у вівтарі 
священику.  Крім того, бувають із 
любимою бабусею в паломництвах. 
Разом з іншими членами церковної 
громади вони відвідали Почаєві, 
Глинській пустині, Святогорській 
Лаврі, в Густині...

Наталія Борисівна говорить, що 
паломництво – це не просто турис-
тична мандрівка:

– Ми подорожуємо по святих 
місцях, щоб заглибитись у себе, 
очиститися, відчути особливу Божу 
присутність. Це пошук Бога у собі...

Незважаючи на безліч справ 
(життя в селі – це і городи, і госпо-
дарство), жінка знаходить час для 
ще одного свого захоплення – ви-
шивання. Вишивати почала в ди-
тинстві – мабуть, це передалося 
їй генетично від мами. Ніжні сер-

ветки, сюжетні картини, наволоч-
ки, простирадла та підзорники для 
ліжка, занавіски на вікна та двері, 
розкішні скатертини, рушники – 
не злічити всього, що створили її 
золоті руки! До прикладу, Наталія 
Борисівна вишила сім портретів 
Тараса Шевченка і з десяток рушни-
ків для храму.

Роботи майстрині сповнені до-
бра, світла й сонця. І справа, мабуть, 
не тільки в яскравих нитках, що 
переливаються десятками диво-
вижних відтінків. Вони створені її 
жіночим серцем, яке вміє співчува-
ти і плакати, турбуватися про інших 
і жити далі.

Кожен орнамент, кожен візе-
рунок має своє глибоке значення. 
Птахи та метелики символізують 
янголів-охоронців, полум’яні маки 
– захисники від пристріту, три-
кутник – символ триєдиного Бога, 
калина – символ дівочої краси та 
ніжності...

– Люблю калину, – зізнається 
Наталія Борисівна. – І як вона цві-
те, і ягоди її, і вишивати кетяги на 
полотні. Її і до столу наші пращури 
подавали, і весільний коровай нею 
прикрашали... У народі кажуть: 
«Червона калина від ста хвороб 
лікує».

Цвіте, буяє калина – під вікнами 
оселі, на полотні та в серці цієї ди-
вовижної жінки.

***
Дізнавшись, що Порошенко раз на рік 

проводить пряму лінію, Кличко купив собі 
олівця, лінійку і тепер проводить кілька 
прямих ліній на день.

***
Проживаючи в Росії вже три роки, 

Азаров так і не зміг позбутися україн-
ського акценту...

***
– А коли українці простять Путіна?
– Думаю, швидко, уже на 40-й день...

***
Уряд намагається якось полегшити 

становище пенсіонерів та інших малоза-
безпечених громадян, але ті вперто від-
мовляються помирати.

***
У програмі «Старі пісні про головне» 

Тимошенко заявила, що знову йде в пре-
зиденти.

***
— Куди біжиш?
— У міністерство, порядок там наво-

дити.
— О, а як ти туди пробилася?!
— Та влаштувалась працювати приби-

ральницею.

радикальнІ 
Жарти

зНАЙОмсТВО зБЛизЬКАЇЇ Баян сПІває 
нІЖно та щеМливо

«Без калини неМа УкраЇни...»

як Боротися 
з осІнньоЮ нУдьгоЮ:
шість порад від Марини небрат

1. Довгими вечорами дивіться 
всією родиною хороші фільми, 

кінокомедії, гумористичні та розва-
жальні шоу.

2. Частіше слухайте легку спокій-
ну музику. Можна й борщ вари-

ти під музику!

3. Зберіть дітей, онуків і органі-
зуйте прогулянку в ліс – назби-

райте опеньків, влаштуйте шашлик 
на природі.

4. Підіть у гості до подруги, у якої 
давно не були. Почаюйте, по-

згадуйте щось приємне.

5. Відвідайте батьків. Принесіть 
тату свіжу пресу, мамі – букет 

осінніх квітів.

6. Полюбіть осінь – вона це відчує 
і полюбить вас у відповідь.

Нині Марина Небрат працює завід-
увачем Малодівицького денного відді-
лення соціально-побутової адаптації 
Прилуцького територіального центру. 
Її підопічні – люди поважного віку, 
 інваліди.

– Рятуємо їх із колегами від само-
тності та хвороб. Центр для цих людей 
– друга домівка. Вони спілкуються тут, 
ліплять смачні вареники, опановують 
комп’ютер. А ще – вишивають картини, 
співають, бо яке ж життя без пісні, – роз-
повідає Марина Миколаївна.

Дивлячись на своїх підопічних, 
вона з болем у серці згадує свою бабу-
сю Марину – згорблену, виморену пра-
цею, яка підняла на ноги десятеро дітей, 
свого мудрого і працьовитого батька. Їх 
уже немає на цьому світі... Старість по-
трібно поважати. Потрібно шанувати 
людей, які так важко працювали, вирос-
тили дітей, відбудовували країну... І від-
стоювати їхні права, як це робить лідер 
Радикальної партії Олег Ляшко. Їй подо-
бається його сміливість і принциповість, 
адже він не боїться сказати правду всу-
переч брехні можновладців.

Марина Небрат іде в депутати, щоб 
піклуватися про своїх земляків, чудових 
людей, підтримувати їх. Вона робитиме 
все можливе, щоб залучити інвестиції 
для придбання масажного ліжка у відді-
лення, добиватиметься відкриття апте-
ки й банкомату в центрі селища. Марина 
Небрат також хоче домогтися того, щоб 
у селище приїздив лікар-стоматолог і 
проводив прийом хворих поважного 
віку. Не менш важливе завдання – по-
стійно тримати на контролі своєчасне та 
повне дотримання всіх державних пільг 
і гарантій щодо пенсіонерів.

Життя продовжується, і жінка щас-
лива тим, що потрібна людям, що в неї є 
прекрасна донька, двоє чудових онуків. 
Що в рідному селі так рясно цвітуть чор-
нобривці, що її баян усе співає... Співає 
ніжно та щемливо...

Для приготування нам будуть потрібні на-
ступні інгредієнти: свіжа калина — 2 кг, яблука 
— 5 кг, цукровий пісок — 5 кг. 

Ягоди калини відокремлюємо від гілочок, 
перебираємо. Ретельно промиваємо, даємо час 
трохи обсохнути. Перекладаємо ягоди в миску і 
гарненько мнемо товкачкою. Добре віджимаємо 
калиновий сік — м’якоть нам не знадобиться. 

варення 
з калини і яблук 
від наталії наконечної

Яблука промиваємо, обсушуємо, видаляє-
мо серцевинки з насінням. Нарізаємо тонкими 
пластинками. 

Засипаємо яблука цукром і ставимо на по-
вільний вогонь. Варимо, постійно помішуючи, 
поки не розчиниться цукор. Потім вимикаємо 
вогонь і даємо яблучному варенню повністю охо-
лонути. 

У миску з варенням виливаємо калиновий 
сік, добре перемішуємо і знову ставимо на во-
гонь. Доводимо до кипіння, знімаємо пінку і ви-
микаємо вогонь. 

ГОТУЙТЕ ТА СМАКУЙТЕ!


