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Березівська мерія дбає

товариство охорони птахів (ТОП), партнер BirdLife
International в Україні, підготувало проектну
пропозицію щодо поліпшення гідрологічного режиму річки Тилігул і в липні 2017 року за фінансової
підтримки Фундації Кока-Кола розпочало проект
«Відновлення річки Тилігул і Тилігульського лиману».
На нещодавній зустрічі проектної команди з
мером міста Березівка Валерієм Григорашем і директором Регіонального ландшафтного парку
«Тилігульський» Віталієм Петрусенком обговорювали план дій для подальшого вирішення цих проблем.
План дій проекту передбачає детальне вивчення
стану річки і причин, які призводять до її обміління
та впровадження подальших практичних заходів,
спрямованих на відновлення гідрологічного режиму
річки, а саме забезпечення проточності річки, додавання в неї води та подальший моніторинг за її станом після впровадження природоохоронних заходів.
Окрім поліпшення гідрологічного режиму, в рамках
проекту буде організовано прибирання узбережжя
від побутового сміття.

Колективна робота партнерів

про нове життя Тилігулу
Природоохоронці б’ють на сполох. Річка Тилігул і Тилігульський лиман — два унікальні водні
об’єкти, що знаходяться на межі зникнення і потребують негайних практичних заходів із
відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму.

Ініціатива Березівського міського голови
Валерія Григораша
На даний момент ділянки, розташовані вниз за
течією та дельтою річки, майже повністю замулились і поросли очеретом, що знизило проточність
води до мінімуму і катастрофічно скоротило надходження прісної води до Тилігульського лиману,
що в свою чергу призводить до обміління лиману
та збільшення його солоності до 30 г/л, що втричі
перевищує морську (близько 13 г/л). Якщо не вжити
необхідних заходів, то це може призвести до втрати
двох важливих водних об’єктів, які є домівкою для багатьох видів тварин та птиці. Зокрема, Тилігульський

лиман є територією, важливою для існування птахів
(ІВА територія), що має міжнародне значення.
Розуміючи важливість даного питання, за
ініціативи Березівського міського голови Валерія
Григораша, депутати міської ради на черговій сесії
підтримали рішення про затвердження експертної
оцінки проектної документації з відновлення
гідрогеологічного
режиму
річок
Тилігул
і
Тартакайка. Активну позицію зайняла адміністрація
Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»,
яка нині впроваджує проект з прориття каналу, що
з’єднає Тилігульський лиман із морем. Громадськість
теж не залишилась байдужою: 2016 року Українське

Це не перший проект, спрямований на екологічне
оздоровлення водних об’єктів, впроваджуваний
Товариством. За останні три роки ТОП відновило
гідрологічний режим кількох водно-болотних угідь
на території Миколаївської і Херсонської областей.
Проекти здійснено в партнерстві з Компанією «КокаКола Україна» та за участі Міністерства екології та
природних ресурсів України. В 2015 році Українське
товариство охорони птахів взяло на себе зобов’язання
з відновлення прісноводних водойм, підписавши
тристоронній Меморандум про об’єднання зусиль
із метою поліпшення екологічного стану водойм
Півдня України між Міністерством екології та природних ресурсів України, Компанією «Кока-Кола
Україна» та Товариством. Даний Меморандум укладений з урахуванням Основних засад (Стратегії)
державної екологічної політики України до
2020 року: відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму і екологічних умов на водно-болотних угіддях; поліпшення екологічних умов
деградованих малих річок.
Усі зацікавлені сторони готуються до активних
практичних робіт зі збереження водно-болотного угіддя міжнародного значення «Тилігульський
лиман».

Олеся ОЗАРІНСЬКА

ГОСТРІ ПИТАННЯ

Порошенко & Саакашвілі —

дружбі кінець

Вибори президента вже не за горами

На фото: фірмовий потяг «Дружба» (Петрівське — Михайлопіль — Космос),
яким колишніх двоє друзів через 30 років доїхали до кінцевої станціїї «Космос» — тобто в нікуди
«Я привіз вам свого давнього друга, з яким ми товаришуємо ще з інституту, відтоді минуло вже
30 років — це Михайло Саакашвілі. Хочете його губернатором Одещини?» — з такими словами
Петро Порошенко звернувся 30 травня 2015 року до натовпу, який з неймовірним захопленням
зустрічав на площі біля приміщення Одеської ОДА двох президентів — свого українського та
колишнього Грузії. Та ця студентська дружба десятиліть тривала згодом ще недовго. 9 листопада
2016 року некерований Міхо гучно подав у відставку з посади голови Одеської обладміністрації,
заявивши, що Порошенко покриває корупцію. Ось і казочці кінець.

А чи була дружба взагалі
Петро Порошенко прийшов до президентської влади з великого бізнесу фактично один, без команди.
Згодом у цьому переконалася вся країна, коли провально закінчився експеримент за його ініціативи по
залученню до уряду американських, прибалтійських,
грузинських та польських спеціалістів. Зараз же від
них і сліду не залишилось.
Петро Олексійович доклав чимало зусиль на
міжнародній арені як дипломат заради укріплення
іміджу України. У нього це вийшло, і за це йому можна щиро подякувати. Далі гірше.
Влаштувавши Саакашвілі на роботу, наш президент покладав на нього чимало сподівань: боротьба
з корупцією, створення привабливого інвестиційного
клімату в регіоні і багато інших, таких, як виявилось, нудних речей для його друга. Все було намарно, Михайло Ніколозович майже не ходив на роботу,
роз’їжджав де хотів по Україні та за її межами. На
Одещині ніяких своїх досягнень він не показав, бо й
не здатен був на влаштування позитивних змін. Ну
не та натура в нього!
Так, днями прес-служба ОДА повідомила, що
замість чергового «латання дір» чорноморське узбережжя отримає новий інфраструктурний об’єкт.
Протягом останніх 30 років на автодорозі Одеса —
Чорноморськ експлуатується понтонна переправа,
яка потребує постійного ремонту. До наступного туристичного сезону її замінить сучасний мостовий
перехід через Сухий Лиман.
— Ми продовжуємо реалізацію програми
«Розумний Регіон». Побудова мостового переходу
необхідна, бо вона з’єднує порти Одещини. Крім постачання вантажів, об’єкт стане у нагоді всім мешканцям Чорноморська і гостям області. У наступному році ми очікуємо на 5 мільйонів туристів, —
повідомив голова одеської ОДА Максим Степанов.
Проект буду реалізовано за кошти державного, міського бюджету і ДП «Адміністрації морських
портів України». Фінансову допомогу також надасть
Державний фонд регіонального розвитку.
— За погодженням з Кабінетом Міністрів
України на будівництво виділять ще 70 мільйонів
гривень. Перший транш, який складає майже
58 млн. грн., вже спрямований у Чорноморськ. Такий
підхід економічно доцільніший, ніж постійний ремонт застарілої споруди, — підкреслив заступник
Чорноморського міського голови Юрій Крук.
Загалом на будівництво мостового переходу витратять понад 130 млн. грн. Автори проекту впевнені,
що це дасть додатковий імпульс розвитку портового
промислового комплексу і збільшенню туристичних
потоків.

Порошенко ситуацією не управляв, тому й поспіхом
нараду завершив.
«Хто ж наступна моя жертва?» — можливо в ту мить
подумав колишній президент Грузії, коли зрозумів,
що прем’єром він не стане. З відповіддю самому собі
він не забарився, нею, жертвою, виявився сам Петро
Олексійович.
Все у цьому світі має свій початок і кінець. Прийшов
так само і кінець міфу про Міхо, який навколо нього створив з самого початку Петро Порошенко. Усі
зрозуміли, що у Саакашвілі є одна цінність в житті —
його самозакохана краса, навколо якої має увесь час
відбуватись якась «помпа», а інтереси України йому
«по-барабану». А в реалії ж, все, що він робить —
справжнісінький цирк-шапіто.
Вила, якими Порошенко озброїв Саакашвілі проти своїх політичних опонентів, той розвернув проти
нього ж самого. А це вже, як кажуть, «нежданчик» для
нашого гаранта. І зараз Саакашвілі не гребує нічим,
аби рейтинг президента довести до відмітки «нуль».
Великий міф про дружбу двох колишніх студентів
так само розвіявся, як і був вигаданий. Врешті, яка
може бути дружба із людиною, яка порвала кордон
України в той час коли віддаються життя за його збереження. Для Саакашвілі це може стати політичним
крахом, який він влаштував особистою безглуздістю.
Для українського політикуму — гірким уроком того,
що треба берегти єдність, і не давати владу в руки
популістів.

Та новоспечений одеський губернатор виконав на відмінно інші доручення від президента.
Наприклад, «мочив» і «топив», як тільки міг Ігоря
Коломойського — голову Дніпропетровської ОДА,
а за сумісництвом топ-олігарха. Ігор Валерійович,
м’яко кажучи, людина не без гріха в роботі, все ж полишив державну службу, і «не уходя» повернувся до
свого бізнесу.
Важко було Саакашвілі поливати брудом чи
не головного конкурента Порошенка — Арсенія
Яценюка, на місце якого, Прем’єр-міністра України,
він націлився. Арсеній виявився занадто «міцним
горішком», але все ж Петро Олексійович домігся свого — Яценюк не прем’єр. До речі, подейкують, що на
дискредитацію Арсенія Петровича було витрачено
30 мільйонів доларів США. Так хотілося спекатися
політика, що викликав неабияку повагу заходу. На
жаль, вдалося.
Обламав собі зуби Міхо на більш гарячому, ніж він
хлопцеві кавказької крові — міністру МВС Арсену
Авакову, який на нараді у президента просто жбурнув у перекошене обличчя Міші склянку із водою.

Політична ситуація в Україні зараз «хвора на всю
голову». Окрім Саакашвілі так звані «опозиціонери»,
колишні
«регіонали»,
досить
організовано
об’єднуються, вони завжди вміли це робити на
відміну від горе-демократів. І це дуже й дуже погано
для України, «дух Януковича» з них не вивітрився. До
того ж, досі ще не визнана королевою всієї України
Юлія Тимошенко, яка тимчасово об’єднається з ким
завгодно, аби «завалити» діючого голову держави на
виборах. Так само вона загубить по дорозі усіх своїх
«однодумців», бо вона й лише вона, на її хворобливу
думку, має виключне право керувати країною.
Останнім часом з адміністрації Президента
України все частіше надходить інформація про те,
що пан Порошенко задумався над тим, що він накоїв,
прибравши колишніх своїх колег як конкурентів з
політичного олімпу. Він хоче помиритися і навіть
знову об’єднатися з Яценюком, ім’я якого нізащо
спаплюжив, і створити з ним нову політичну силу.
Нарешті, до нашого насправді обдарованого президента, повернувся зір, слух і здоровий глузд.
Принаймні, на це хочеться сподіватися.
Часу у чинного президента залишилось обмаль, для
себе він має вирішити все до кінця цього року. Бо наступний, 2018 рік, останній перед президентськими
виборами, і вже тоді він не зможе, якщо навіть і захоче, розпустити незручну для нього Верховну Раду.
І якщо зараз Порошенко полишить свою пихатість,
буде розмовляти з партнерами чесно і на рівних,
не буде займатись політичними технологіями,
сподіваючись, що саме вони принесуть йому перемогу і поперед себе поставить інтереси нашої країни —
він знову буде обраний Президентом великої
волелюбної держави, що знаходиться у самому
центрі Європи — УКРАЇНИ! Одне точно можна сказати напевне — нас чекають гарячі новини, неймовірні
нові політичні конфігурації та несподівані рішення.

Володимир ОБЖИЛЯНСЬКИЙ

Мостовий перехід до Чорноморська

замість піар-балачок
Політична балаканина вже давно набридла людям, які хочуть бачити конкретні справи, а не
гучний піар. На противагу своєму, даруйте, попереднику, нинішній очільник області показав не
тільки свою енергійність, а й перевів її у практичну площину та розпочав реалізацію кількох
значущих проектів. При цьому не звучить ні назва якоїсь політичної сили, ні заклики про його
підтримку. Людина просто робить свою роботу, на яку її призначили.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Кандидат, який вболіває
за гарну
та безпечну
громаду
Всього за два місяці, виборці Лиманської об’єднаної територіальної громади, а це жителі сіл
Зарічне, Новоселиця, Трапівка та Лиман Татарбунарського району, візьмуть участь у виборах
голови Лиманської ОТГ.

Початок кар’єри
Безпартійний житель села Лиман Левченко Артем
Васильович, усвідомлюючи всю відповідальність
прийнятого рішення, має намір висунути свою кандидатуру на голову вище згадуваної громади.
Майбутній кандидат живе разом із дружиною та
сином. Сім’я і все, що з нею пов’язано, мають особливе значення для Артема Васильовича. Звідти і задля
неї він черпає енергію, яка допомагає йому досягати
поставлених цілей. Артем Левченко — людина скромна і відверта, розумна і досвідчена. Спілкуючись з такою людиною, варто налаштуватися на інформаційну
розмову, яка залишить після себе нові знання та
приємні емоції.
Він закінчив Національний університет податкової
служби в Україні м. Ірпінь, за спеціальністю
«Правоохоронна діяльність». Незважаючи на молодий вік, 32-річний Артем Левченко три роки попрацював лейтенантом податкової міліції у Рені,

Болграді Одеської області та в Київському районі
Одеси. Протягом чотирьох років займався фермерством, а зараз головний інженер ТОВ «Агро Дар».

Благополуччя країни — в наших руках
Висуваючи свою кандидатуру на голову об’єднаної
територіальної громади Артем Левченко розуміє,
що лише в благополучній країні можна розвивати
стабільну та квітучу громаду. У його переконаннях
нинішня модель української економіки абсолютно
безперспективна.
— У нас дуже повільно відбувається структурна
перебудова економіки. Мізерні заробітні плати та
пенсії. Також система охорони здоров’я залишалась
однією з небагатьох нереформованих сфер життя
українців. Звичайно все це потребує змін. Чи складно їх реалізувати? Думаю, що не легко, але варто докладати максимум зусиль. Я вірю, що наша країна
викарабкається з усіх бід, і ми житимемо у вільній

та щасливій державі, — впевнено наголосив Артем
Васильович.

Програма для добробуту людей
Артем
Левченко
готовий
приймати
найвідповідальніші рішення в інтересах рідного
краю і прислухатися до кожного із жителів громади.
Адже першочергово має намір вирішувати найбільші
проблеми громади, а саме:
• відновлення та ремонт доріг, а також підтримка їх
належного стану взимку;
• вирішення питань щодо водопостачання;
• здійснювати контроль за сплатою туристичного
збору;
• проведення ревізії аграрних земель;
• сприяння
функціонуванню
загальноосвітніх
закладів у новоствореній громаді;
• допомога і увага шкільним та дошкільним
закладам у вирішенні їх нагальних проблем;
• залучення молодих фахівців до роботи на селі;
• сприяння постійному розвитку у роботі сільських
клубів та бібліотек.
І ще варто підкреслити найголовніше — мій
співрозмовник володіє однією чудовою рисою, яка
принесе для громади багато користі. Він знає як і де
шукати кошти для вирішення поставлених завдань.
Артем Левченко від щирого серця вболіває за гарну
та безпечну громаду.
— Якщо я знаю, що мені потрібно, то берусь за
справу прямо зараз, не чекаючи, поки ситуація в
країні стабілізується, − пролунало з вуст кандидата. Один з головних життєвих принципів Артема
Васильовича — постійно працювати для людей.
— Кожен житель нашої громади повинен почувати себе захищеним і знати, що влада піклується про
його добробут, − зауважив кандидат.
* * *
21 вересня християни відзначають богородичне свято Різдво Пресвятої Богородиці або у народі «Друга
Пречиста». У цей радісний день жителі села Лиман
святкують День села. З цієї нагоди майбутній кандидат на голову Лиманської громади Артем Левченко
звертається до мешканців села з найщирішими
привітаннями та побажаннями добра, здоров’я, родинного затишку, миру та спокою.

Наталія МУКІЄНКО

ЖИЗНЬ ОБЛАСТИ

Новый Шелковый путь может пройти
через порты Украины
Проходящая недавно в Одессе II Международная
конференция высокого уровня «Интегрированные
транспортные коридоры Европа-Азия» показала инвестиционные перспективы как страны, так и региона. По словам Министра инфраструктуры Украины
Владимира Омельяна, сейчас Украина близка к
успешному завершению переговоров с сильными
игроками мирового уровня в этой сфере.
— Мы близки к успешному завершению наших
переговоров с мировыми инвесторами, как в сфере
железнодорожного, так и морского и авиационного
транспорта, — заявил министр. — После замены менеджмента «Укрзализныци» были возобновлены переговоры с мировыми компаниями. Я уверен, что в
этом году мы будем иметь контракты с перспективой
на много лет вперед со стратегическими компаниями: американскими, европейскими, а также китайскими. Это существенно изменит качество сервиса и
надежность «Укрзализныци».
Так, по его словам, в этом году точно должен зайти
Hutchison Ports в порт Черноморск. Есть надежда на
успешные переговоры с мировым портовым оператором DP World.
В ходе конференции был подписан Меморандум о
сотрудничестве между железнодорожными компаниями Украины, Грузии и Азербайджана о совместной
эксплуатации постоянного железнодорожно-паромного сообщения ЕС-Украина-Черное море-ГрузияАзербайджан-Каспийское море — страны Азиатского
региона с использованием паролей, которые находятся в сфере управления ПАО «Укрзализныця».
К тому же, ГП «Администрация морских портов
Украины» подписала Меморандум о взаимопонимании с компанией China Harbour Engineering, предусматривающий изучение возможностей для осуществления инвестиций в развитие портовой отрасли
Украины и перспектив увеличения грузопотока по
маршруту Китай-Европа (Новый Шелковый путь) через порты Украины.

Новая «взлетка» — новые перспективы
Еще одним важным событием стало закладывание капсулы строительства новой взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта. Подчеркнул его
значимость своим присутствием Премьер-Министр
Украины. Как известно, одесская «влетка» давно уже
не соответствовала современным стандартам. Она
не обладает достаточной длиной для посадки на ней
больших самолетов. Президент же страны назвал во-

Транспортные нововведения

пойдут только на благо
Одесчина не была в последнее время разбалована решением транспортных вопросов. Область,
находящаяся на пересечении транспортных коридоров, имеющая на своей территории 7 портов,
имеющая перспективу развития туризма, не обладала ни хорошими дорогами, ни современным
аэропортом. И многочисленные заявки о решении этих вопросов проблем не решало. Но сейчас
произошло несколько событий, которые дали надежду, что мы таки будем хорошо ездить и
комфортно летать. Да и дела на железнодорожном транспорте улучшатся.
прос строительства новой взлетной полосы в Одессе
приоритетным в развитии инфраструктуры области,
да и всей страны, и уже в этом году на реализацию
проекта будет направлено 500 млн. гривен.
— На недавнем заседании правительства мы заложили полмиллиарда гривен для того, чтобы
уже в этом году начать работы. Нам нужно более
16 млрд грн., но я убежден, что эти ресурсы будут
найдены, чтобы ориентировочно за 30 месяцев аэропорт получил новую ВВП. Мы будем сопровождать
этот проект и в дальнейшем, аэропорт Одессы должен занять на карте аэропортов Европы видное место, — заявил Владимир Гройсман.
Новая взлетно-посадочная полоса кардинально
изменит возможности одесского аэропорта.
— Это будет современная полоса, способная принять дальнемагистральные и крупногабаритные
самолеты, дающая массу новых возможностей. Для
бизнеса и экономики, для развития туристического
потенциала и захода новых лоукостов, для развития
инфраструктуры и укрепления международных свя-

зей, — отметил на закладке капсулы председатель
одесской ОГА Максим Степанов.
Еще одним значимым событием в Одесской области стало открытие в одесском порту экспресс-сервиса «Автохаб». Это инновационный проект, решающий
системно в формате «единого окна» все вопросы, возникающие при импорте подержанных автомобилей.
Теперь растамаживание и регистрация таких авто
должна проходить максимально быстро и без бюрократических проволочек и коррупции. Планируется,
что пропускная способность хаба составит 50-100 автомобилей в день. А в общем весь процесс будет занимать около часа-полутора. Работать же «Автохаб»
будет без выходных, с 9 до 21 часа.
От всех вышеперечисленных нововведений и событий Одесская область только выигрывает. Она станет привлекательней для бизнеса, туристов, что безусловно должно увеличить приток денег в регион, и
дать перспективу открытия новых рабочих мест. Да и
самым жителям Одесчины будет удобно пользоваться такими благами.

Юлиана БОГДАНОВИЧ

ЖИТТЯ ОБЛАСТІ

ми. І для того, аби ви, Олесю Анатолійовичу, дійсно
розуміли, що відбувається навколо, і перебували в реальному світі, читайте далі роз’яснення на ваш пост.
Отже, пане Олесю, вас ніхто не шантажує, а діє
виключно згідно чинного законодавства. Коли ви
кажете, що залишитесь вірним принципам команди
реформаторів Саакашвілі, з якими той прийшов у
Одесу, то вам точно треба не просто йти з Одеської
обласної ради, а бігом, з низького старту, тікати з неї.
Бо так, як розвалив Одеську ОДА пан Саакашвілі, до
цього часу це не вдавалося ще нікому.
Якби ви справді боролися зі свавіллям влади, то
не намагалися будь-що залишитися депутатом від
БПП, яка і є партією влади. Тоді все дуже просто: хочеш бути опозиціонером — будь ним, і борися собі з
корупцією усіма способами, методами і засобами.
Звісно, що до партії БПП є дуже багато запитань,
і її дійсно треба добряче перетрусити від усяких
пристосуванців, значною мірою вихідців з колишньої
Партії Регіонів. Ви не були регіоналом, і це плюс. Але
те, що ви такий же пристосуванець, як і вони — це
ваш мінус. Вам треба визначитись і сказати самому
собі: «Хто ж я насправді, чи політик я взагалі, і що я
роблю відразу у трьох партіях?»

Занесений вітром
Олесь Вітряний: «І що ж мені робити,
як утриматися відразу на 3-х стільцях?»

Прорив державного кордону —
злочин проти України

Революція Гідності сколихнула всю Україну, та й не тільки її, а й увесь світ. Скоро виповниться вже
чотири роки, як вона сталася, але ще не закінчилася, кінця поки не видно. В українському Криму
засіли російські окупанти, на сході — триває війна з тими ж терористичними військами Російської
Федерації. А в середині країни — боротьба з корупцією, яка зав’язла у політичній багнюці. В Україні
з’явився новий тренд — усі «борються» з корупцією. І якщо щось не так, не по-їхньому, кричать:
«Це політичне переслідування, бо я в опозиції до влади і борюся із цією національною бідою». На
всіх таких «спеціалістів» паперу не вистачить, щоб про них написати. Та все ж один з них вартий
особливої уваги — це Олесь Вітряний, вже колишній голова Балтської РДА.

Він прийшов на поклик Саакашвілі
До цього часу все було у нього нібито й не погано. Наш «герой» попрацював зовсім трішечки вчителем, потім чиновником, навіть спробував у Києві за
бізнес зачепитися, побув депутатом обласної ради
і безробітнім. Але все це, окрім року перебування
в Києві, було в Хмельницькому, доки в Україну не
приїхав «великий реформатор і борець з корупцією»
Михайло Саакашвілі. Олесь відчув, що це його «зоряний час».
Про такий поворот у своєму житті історик написав нащадкам таке: «По-перше, я коли подавав
заявку на участь у конкурсі, то навіть не думав, що
мене відберуть. Я почув слова Саакашвілі по телебаченню, коли він сказав, якщо ви будете дивитися чи
вийде щось з цього експерименту, то не вийде нічого.
Тобто не будьте глядачами, будьте учасниками. І тоді
я вирішив подати заявку, але не вірив, що мене оберуть, бо думав, що це якийсь піар, хід від влади. Але
знаючи Саакашвілі, як великого друга України, я
власною заявкою виказав підтримку його політиці. В
решті-решт пройшовши всі тести та перевірки я опинився в Балті».
Окрім цього Вітряний примудрився стати радником самого товариша — ах! якого гарного чоловіка —
голови Одеської ОДА Саакашвілі, а також депутатом
Одеської обласної ради від БПП «Солідарність», одним словом — «повний фарш».
Та краще би він у Балту не потрапив.

Зачарований принц, або як Олесь
прокинувся після дворічної сплячки
Ось так і плинуло далі безтурботне життя Олеся
Анатолійовича до певного часу. Крісло голови
райдержадміністрації йому сподобалось, як по ньому
пошите — спину та поперек не тиснуло. Та на виконання обов’язків депутата у чиновника часу й бажання вже не було: депутатську приймальню не відкрив,
зустрічі з виборцями не проводив, він їх усіх «имел
ввиду». А для чого ж це треба, коли депутатська «корочка» і так у кишені? Тому зв’язок з виборцями у
нього був відразу втрачений — не склалося.
Ця «шара» Олеся тривала доти, аж поки людям, які
обрали його депутатом до Одеської обласної ради, ця
його безтурботність, а точніше — байдикуватість, не
набридла. І вони вирішили відправити пристосуванця туди, звідки він до них приїхав — додому.
Виборці скористалися своїм законним правом і за
народною ініціативою провели відповідні збори по
відкликанню Олеся Вітряного від виконання таких,
як виявилось, надокучливих для нього обов’язків депутата, що означає: валіза — вокзал — Хмельницький.
Від такого різкого повороту подій голова РДА
отетерів: як же так, він собі тихесенько, як у казці,
спав впродовж двох років, мов зачарований принц,

а тут на тобі — бац! — треба несподівано прокидатися, мов після поцілунку принцеси. Та то вже був не
поцілунок, а справжній гнів черговий раз обманутих
виборців.
Обурився не на жарт Вітряний, образився на народ, й не захотів з ним розмовляти. І пішов іншим
шляхом, прямо до Фейсбуку, і написав усі свої думки вголос. Ось що про що він фантазував та плакався,
цитата:
«Вже рік БПП шантажує мене із вимогою закрити
рот і стати слухняним та ручним.
Закрити очі на корупцію та злочинні схеми. Інакше —
відкличуть мене як депутата Одеської обласної ради.
У зв’язку із цим заявляю, що:
1. Ні на який шантаж не піддамся.
2. Залишуся
вірним
принципам
команди
реформаторів Саакашвілі.
3. Ніяких «зборів» по відкликанню не визнаю.
Однозначно, влада сказилася! Вони зачищають всіх
тих, хто бореться з корупцією.
Слава Україні!»
Так — героям слава! Тільки не таким «героям» як
Олесь Вітряний. Олесю, не зображайте із себе жертву, ви не на гуморині і зараз не 1 квітня — не смішіть
людей!

Одним місцем на три стільці
Грузинське вино добре на смак, але згодом його
запах вивітрюється з пляшки, яка спорожніла. Так
само виплюхнувся увесь та спорожнів одіозний
Міхо Саакашвілі, коли завершив свою «карколомну»
кар’єру на посаді голови Одеської ОДА. Він, як гордий гірський орел розправив свої крила та полетів
у невідомому напрямку. А за ним потяглися й його
прибічники, колишні підлеглі.
Але Олесь Анатолійович зробив по-своєму.
Полишивши посаду голови Балтської РДА, він нібито
поїхав додому, але зробив відразу кілька речей: вступив до партії імені Саакашвілі під назвою «Рух нових
сил», разом з тим приєднався чи то «примазався» до
ВО «Батьківщина», і при цьому несамовито хоче й
далі залишатися депутатом Одеської обласної ради
від БПП «Солідарність». Ви таке колись бачили? Якщо
ні, то дивіться — це ексклюзив у виконанні Олеся
Вітряного.
Насправді, аби всидіти відразу на трьох стільцях,
треба мати надзвичайно потужне те саме місце, що
нижче спини. У таких «відповідальних політиків» як
Вітряний з цим усе гаразд. У нього те саме місце не
має совісті та сорому, тому й він ним всядеться де завгодно і з ким завгодно.
Цілком ймовірно, що Олесь Вітряний досить непоганий хлопець, і нехай би таким і залишався. Тільки
«хороший хлопець» — це не професія, а політик — це,
перш за все той, хто має відповідальність перед людь-
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10 вересня цього року в Україні сталася ганебна подія. Михайло Саакашвілі — «людина планети
Земля», людина без громадянства, як і обіцяв, повернувся до України. Але не цивілізовано, а віроломно,
за підтримки кількох сотень «тітушок», знавіснілих
«активистів» і просто людей без розуму. Ці особи, чимось зовнішньо схожі на людей, та позбавлені совісті,
прорвали український кордон з боку Польщі, і буквально втаскали Саакашвілі на українську землю.
При цьому вони штовхали, били прикордонників,
провокували їх на законне застосування зброї.
Шана, повага, співчуття усім прикордонникам,
які витримали цю наругу над собою і Україною,
хоча й ціною свого здоров’я. Ганьба, людський осуд,
обов’язкове покарання за цей кримінальний злочин
згідно чинного законодавства України кожному, хто
вчинив цю диверсію. Вони — злочинці, і не хто інші,
як справжні посібники Путіна.
Це відбувалося того ж дня, коли на сході України,
загинув справжній патріот — Максим Кривиденко,
військовослужбовець Збройних сил України. Це наш
земляк з Сарати, хлопцеві було всього 23 роки…
Слава Герою! Він боронив кордон країни ціню власного життя. Інші ж проривали його, не думаючи про
наслідки для країни.
Серед тих хто прорвав державний кордон була
і Юлія Тимошенко, яка давно втратила розум від
божевільної жаги до влади. І десь там, поміж ногами,
як то кажуть «на подтанцьовці», був і наш «герой» —
Олесь Вітряний. Тільки незрозуміло, кого він там шукав: Юлю чи Мішу, чи ще когось? Адже він зв’язався
ще й з Опоблоком…
У всіх цих псевдопатріотів є лише один-єдиний
шанс виправдатися перед народом України — гуртом, організовано поїхати на схід держави в зону АТО
і прорвати кордон на окупованій частині в бік Росії.
Як вони вже довели — вони це вміють.

Українська вишиванка — це символ України,
а не захисна мантія
На численних фото в соціальних мережах Олесь
Вітряний дарує усім свою посмішку. Обов’язковий
атрибут одягу — вишиванка. Та дуже часто й густо
багато хто зараз використовує вишиванку та іншу
українську символіку як перепустку до своїх зовсім
не патріотичних намірів. Такі люди просто спекулюють такими символами. Бо очевидним є те, що на
поверхні — їм за будь-яку ціну треба влада.
Є така степова рослина — перекотиполе, яка
після достигання плодів обламується біля основи і
перекочується на далекі відстані, та розносить своє
насіння. В українській літературній творчості —
це народний символ безрідності, бездомності,
безпритульності (котиться, як перекотиполе).
Так ось такі «патріоти» як Олесь й нагадують швидше всього цей бур’ян — перекотиполе. Куди вітер
подує — туди його й занесе. У випадку ж Вітряного —
політичний вітер. Ось такий він — занесений цим
вітром в Одесу Олесь Вітряний.
Щиро бажаємо молодому «політику» якнайшвидше знайти вихід з трьох сосен. Тобто трьох партій,
серед яких він заблукав, і зробити правильний вибір.
Він ще молодий, і у нього все ще попереду.
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