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На якій підставі На якій підставі 
перевірка?перевірка?
Якщо ви потрапили Якщо ви потрапили 
в поле зору в поле зору 
правоохоронців, правоохоронців, 
не панікуйте. не панікуйте. 
Можливо, поліціянти Можливо, поліціянти 
проводять оперативно- проводять оперативно- 
профілактичні заходи.профілактичні заходи.

Над містом Над містом 
лине Благовістлине Благовіст
Саме у храмі людина Саме у храмі людина 
шукає захисту, шукає захисту, 
чекає доброї порадичекає доброї поради

Немов справжні Немов справжні 
професіоналипрофесіонали
Улюблені пісні та Улюблені пісні та 
гарний настрій гарний настрій 
подарували своїм подарували своїм 
прихильникам учасники прихильникам учасники 
вокального ансамблю вокального ансамблю 
«Джерело»«Джерело»

3 с.

6 с.

12 с.

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ НІКОЛИ!

_____ На правах реклами _____

ТОВ СП «НІБУЛОН» 
ЗАПРОШУЄ СІЛЬГОСПТОВАРОВИРОБНИКІВ 
ОБЛАСТІ ДО СПІВРОБІТНИЦТВА!
Øàíîâí³ àãðàð³¿! Ìè ðàä³ ïîâ³äîìèòè âàì, ùî 2 ëèïíÿ 
îá 11:00 â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ ââåäåííÿ â 
åêñïëóàòàö³þ íîâîãî âèñîêîòåõíîëîã³÷íîãî ïåðåâàí-
òàæóâàëüíîãî òåðì³íàëà ÒÎÂ ÑÏ «Í²ÁÓËÎÍ» ó ñ. Òåð-
í³âêà Â³ëüíÿíñüêîãî ðàéîíó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³, ÿêèé 
çíàõîäèòüñÿ çà 45 êì íà ï³âí³÷ â³ä ì. Çàïîð³ææÿ. Òîæ 
çàïðîøóºìî äîëó÷èòèñÿ äî óðî÷èñòîñòåé. Âõ³ä â³ëüíèé.

Ïåðåâàíòàæóâàëüíèé òåðì³íàë ó ñ. Òåðí³âêà Â³ëüíÿíñüêî-
ãî ðàéîíó ñòàíå òðåò³ì ï³äïðèºìñòâîì êîìïàí³¿ «Í²ÁÓËÎÍ» 
ó Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ òà ñòâîðèòü äîñòóï äî ñó÷àñíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè çåðíîâîãî ðèíêó äëÿ âñ³õ ñ³ëüãîñïâèðîáíèê³â 
íå ëèøå Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³, à é ñóñ³äí³õ ðåã³îí³â. Íàøà 
êîìïàí³ÿ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â çáåð³ãàº ë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ 
íà çåðíîâîìó ðèíêó Óêðà¿íè, òîìó äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñ³ëü-
ãîñïòîâàðîâèðîáíèêà ñï³âïðàöÿ ç íàìè — öå íàñàìïåðåä 
ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ çà 
ñïðàâåäëèâèìè ðèíêîâèìè ö³íàìè, îïåðàòèâíà îïëàòà, à 
òàêîæ ÿê³ñí³ ïîñëóãè ç³ çáåð³ãàííÿ òà äîðîáêè çá³ææÿ.

Ïðîäîâæåííÿ íà 11 ñ.

Вибори виходять 
на фінішну пряму

Çà ³íôîðìàö³ºþ îô³ö³é-
íîãî âåá-ñàéòó ÖÂÊ, ñóá’ºê-
òàìè âèáîð÷îãî ïðîöåñó º 
65 ïîë³òè÷íèõ ïàðò³¿, ³ç íèõ 
6 ìàþòü äåïóòàòñüê³ ôðàêö³¿ 
ó öüîìó ñêëàä³ ïàðëàìåíòó. 
Óñüîãî ó ñïèñêàõ ïîë³òñèë 
2335 ïðåòåíäåíò³â íà ì³ñöÿ 
ï³ä êóïîëîì âèùîãî çàêîíî-

äàâ÷îãî îðãàíó êðà¿íè. Íàé-
á³ëüøå êàíäèäàò³â ïîäàëè ïî-
ë³òè÷íà ïàðò³ÿ Âñåóêðà¿íñüêå 
îá’ºäíàííÿ «Ñâîáîäà» òà 
ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ «Îïîçèö³é-
íèé áëîê» — ïî 224. Ïîíàä 
200 ïð³çâèù — ó ñïèñêàõ ïî-
ë³òè÷íèõ ïàðò³é «Ðàäèêàëüíà 
ïàðò³ÿ Îëåãà Ëÿøêà», Âñå-

óêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ «Áàòü-
ê³âùèíà», «Ñëóãà íàðîäó».

Öå ³íôîðìàö³ÿ íà 12.00 
äâàäöÿòü øîñòîãî ÷åðâíÿ.

Äî ðå÷³, ó ïàðò³éíèõ ñïèñ-
êàõ º é íàø³ çåìëÿêè. Çîêðå-
ìà, ï³ä ¹ 37 â³ä ïîë³òè÷íî¿ 
ïàðò³¿ «Ãîëîñ» ³äå â äåïóòàòè 
æèòåëü Êðàñíîãðàäà, äè-
ðåêòîð ÏÏ «Á³îõ³ì-Ñåðâ³ñ» 
Çàêàïêî Îëåã Âàñèëüîâè÷. 
Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ «Îïîçèö³é-
íèé áëîê» âèñóíóëà  Êðàñíî-
ãðàäñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó 
Ìàêñèìà Âîëîäèìèðà ²âàíî-
âè÷à (¹ 41). À Æåðäåëüîâà 
Íàòàë³ÿ Ãåííàä³¿âíà, ìåíå-
äæåð ÒÎÂ «Salve finance», áà-
ëîòóâàòèìåòüñÿ çà ñïèñêîì 
ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Ðàäèêàëüíà 
ïàðò³ÿ Îëåãà Ëÿøêà» (¹ 143).

Â³äðàçó ï³ñëÿ ðåºñòðàö³¿ 
êàíäèäàòè ó äåïóòàòè ìàþòü 
ïðàâî ïðîâîäèòè âèáîð÷ó 

àã³òàö³þ. Òîæ ïîïåðåäó íàñ 
÷åêàþòü ê³ëüêà ³íôîðìàö³éíî 
íàñè÷åíèõ òèæí³â. 

Õî÷à çã³äíî ç êàëåíäàð-
íèì ïëàíîì, îïðèëþäíåíèì 
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ÖÂÊ, äî 
ê³íöÿ äíÿ, 25 ÷åðâíÿ, ìàº 
áóòè çàâåðøåíî ðåºñòðàö³þ 
êàíäèäàò³â äî Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè, öåé ïðîöåñ ùîäî òèõ, 
õòî âèð³øèâ áàëîòóâàòèñÿ â 
îäíîìàíäàòíèõ îêðóãàõ, íà 
÷àñ ïåðåäà÷³ ãàçåòè äî äðó-
êàðí³, ùå òðèâàâ. 

Îòæå, ïðî òèõ, õòî ïðåòåí-
äóâàòèìå íà ãîëîñè âèáîðö³â 
Êðàñíîãðàäñüêîãî, Ëîç³â-
ñüêîãî, Ñàõíîâùèíñüêîãî, 
Êåãè÷³âñüêîãî, Çà÷åïèë³â-
ñüêîãî ðàéîí³â ³ ì³ñòà Ëîçîâà 
â ÎÂÎ ¹ 179, ðîçïîâ³ìî âæå 
â íàñòóïíîìó íîìåð³ ãàçåòè.

Ï³äãîòóâàëà 
Íàä³ÿ ËßÕÎÂÀ

Двадцять 
восьмого
 червня— 
День 

Конституції
України

Саме 28 червня 1996 Саме 28 червня 1996 
року, о 09.20, після ночі року, о 09.20, після ночі 
безперервної роботибезперервної роботи
депутати Верховної депутати Верховної 
Ради прийняли нову Ради прийняли нову 
Конституцію України. Конституцію України. 
Сталося це через п’ять Сталося це через п’ять 
років після того, як наша років після того, як наша 
держава отримала держава отримала 
статус незалежної.статус незалежної.

Коли ви читаєте ці рядки, Центральна виборча 
комісія уже завершила реєстрацію кандидатів 
у депутати до Верховної Ради України як за партій-
ними списками, так і в одномандатних округах.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Виборці можуть тимчасово змінити місце голосування до п’ят-
надцятого липня. Для цього досить заяви та паспорта. Інші до-
кументи не потрібні, адже ЦВК внесла зміни до своєї постанови. 
Однак у разі зміни місця голосування виборець отримає лише 
один бюлетень — за партійними списками, і не зможе обирати 
депутата-мажоритарника.


