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Санкцій поки не буде
ООН – БЛИЗЬКИЙ СХІД. Рада
Безпеки закликала провести
незалежне розслідування всіх
обставин перехоплення ізраїльськими військовиками так
званої «Флотилії свободи».

Ініціатива скликання термінового
засідання РБ ООН належить Туреччині, яка й надала шість суден
для доправлення гуманітарної допомоги в сектор Газа. Засідання
тривало 12 годин. Турецький міністр
закордонних справ Ахмет Давутоглу
назвав дії Ізраїлю «вбивством, здійсненим руками держави». Туреччина
закликала Раду Безпеки вжити щодо Ізраїлю найжорсткіших заходів.
Однак РБ лише засудила дії ізраїльських вояків, а запроваджувати
санкції не стала до завершення
незалежного розслідування.
Інцидент полягав у тому, що караван із гуманітарною допомогою
прямував до Гази, незважаючи на
заперечення ізраїльської влади, яка
попереджала, що зупинить караван,
а саму акцію назвала «політичною
провокацією». Врешті-решт ізраїльські військові кораблі за підтримки вертольотів перехопили
«Флотилію свободи». У ході операції було вбито щонайменше десять палестинських активістів, понад
30 чоловік поранено, включаючи
чотирьох ізраїльських моряків.
Дії Ізраїлю викликали масові протести, насамперед в арабських країнах. Уряди багатьох держав, включаючи Велику Британію, Китай, Росію та Францію, вважають, що блокаду сектору Газа, впроваджену
Ізраїлем три роки тому, має бути
негайно знято.
Тим часом учора в напрямку
Гази йшов ще один корабель із гуманітарною допомогою.
Гігі залишився мером
ГРУЗІЯ. Відбулися перші місцеві вибори після збройного
конфлікту з Росією в серпні
2008 року.

Партія Михайла Саакашвілі «Єдиний національний рух» набрала, за
попередніми відомостями, близько
70 відсотків голосів. Перемогу на
перших в історії країни виборах
міського голови Тбілісі знову здобув
палкий прихильник нинішнього глави
держави – Георгій Угулава. Пост
мера столиці називають головним
призом муніципальних виборів, адже
він – фактичний трамплін для президентської кампанії. Нагадаємо,
що сам Саакашвілі очолював столичну міськраду аж до «революції
троянд», яка піднесла його на політичний олімп.
Хочуть заборонити
«скомпрометоване»
МОЛДОВА. Комісія з вивчення
тоталітарного режиму, створена з ініціативи в. о. президента
Михая Гімпу, оголосила комуністичну символіку (серп і молот та ін.) «безповоротно
скомпрометованою».

На думку «комісарів», її слід заборонити законодавчо, тобто на
парламентському рівні, а в кожному
населеному пункті країни створити
меморіальні комплекси і музеї пам’яті
жертв комуністичного режиму. Щоб
не допустити злочинів проти людства
у майбутньому, пропонується оголосити компартію поза законом.
Критики нинішньої влади називають
такі наміри «зведенням політичних
порахунків». Нагадаємо, що після
парламентських виборів 5 квітня
2009 року, перемогу на яких здобула
партія комуністів, у Кишиневі почалися масові заворушення. Після нових виборів опозиція отримала більшість місць, але новому правлячому
альянсу не вистачило депутатських
голосів для обрання президента.
Згідно з конституцією та рекомендаціями Венеціанської комісії Ради
Європи, законодавчі збори мають
бути розпущені після 16 червня. Не
дивно, зазначають оглядачі, що
деякі політики хотіли би позбутись
найпершого конкурента.
Біду принесла «Агата»
ГВАТЕМАЛА. Неприємності,
завдані виверженням вулкана
Пакая, відійшли на другий план
на тлі значно більшого лиха –
тропічного урагану «Агата».

Стихія вже забрала життя щонайменше 200 людей, понад 100
тисяч евакуйовано. Шторм спричинив сильні зливи, повені та зсуви
грунту. У центрі столиці – місті
Гватемала – утворилася гігантська
вирва. Є численні руйнування, дуже
постраждали сільгоспугіддя, зокрема
плантації кави. «Агата» накоїла
лиха також у Сальвадорі та Гондурасі. Торік у цьому регіоні в листопаді вирував інший тропічний шторм
– «Іда», тоді загинуло щонайменше
150 людей.
Повернулися на Землю
МКС. Учора вранці космічний
корабель «Союз ТМА-17» доставив із Міжнародної космічної станції інтернаціональний
екіпаж, який провів на орбіті
163 доби.

Астронавти росіянин Олег Котов,
американець Тімоті Крімер та японець Соїті Ногуті почуваються добре.
Усі завдання вони виконали. Приземлення відбулося у степовій місцевості на території Казахстану на
південний схід від міста Джезказган.
Посадку вбезпечували 18 вертольотів,
шість пошуково-рятувальних машин
і 200 працівників «Росавіації».

Засновник
і видавець –
ПП «Сільські вісті»
Свідоцтво про реєстрацію
серія КВ №12125-1009ПР
від 25 грудня 2006 року
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Олександр ЧЕРЕВКО

У великій політиці Анатолій Гриценко, можна вважати, новачок. Народним депутатом України його обрано вперше менше трьох років тому. Проте в аналітичному середовищі він –
знакова й визнана фігура. Людина, яку парламент без жодних сумнівів обрав головою Комітету з питань національної
безпеки і оборони.
Підстав для такого призначення було більше, ніж достатньо:
полковник запасу, кандидат технічних наук, автор понад ста
наукових праць, виданих, окрім України, у США, Німеччині,
Бельгії, Швейцарії. Саме Анатолій Гриценко створював і очолював у 1997-99 роках Аналітичну службу РНБО. У 1999 році
став президентом найавторитетнішого в Україні неурядового
аналітичного центру імені О.Разумкова. І, звичайно ж, ми
пам’ятаємо Гриценка як міністра оборони України.
Отож для розмови про зовнішньополітичні ініціативи нової
влади, їх оцінку та вплив на життя країни поважнішого співрозмовника годі й шукати.

Ïðî íåðîçóìíå
³ øê³äëèâå
– Анатолію Степановичу, сім
останніх років Україна жила,
можна так сказати, мрією про
власну участь у європейській
системі колективної безпеки.
Мрією, заради втілення якої мала не стільки змінити армію,
скільки якість життя суспільства.
Тепер же Президент заявив, що
Україна не ставить за мету членство у НАТО. Як це сприймати?
– Сприймати важко. Особливо – на тлі всього того, що
обіцялося й говорилося протягом

дев’ятнадцяти років української
Незалежності. Реалії сьогодення
від того надзвичайно далекі.
Чи стали люди за весь цей
час почуватися впевненіше? Чи
можуть реалізувати свій творчий,
бізнесовий, культурний та будьякий інший потенціал? Чи зміцнився дух громадянства, активної участі в суспільних процесах?
А може, навпаки, ми повертаємося до тієї радянської психології, коли держава брала на
себе вирішення більшості питань,
окрім, хіба, дітонародження та
особистих стосунків. Це – ключові запитання.
Моя відповідь: нам треба ви-

знати, що за цей час ми не збудували в Україні ні держави,
якій би довіряли люди, ні громадянського суспільства. Тієї
його активної самоорганізованої
частини, яка не дає державі та
її чиновникам робити те, що
йде на шкоду громаді. У цьому
й проблема.
Напрям руху на Європу –
лише одне з важливих питань.
Бо передусім треба створювати
умови, коли б громадяни України хотіли жити у своїй державі, а не мріяли з неї якомога
скоріше виїхати. Вступ до Європейського Союзу – цього
ніхто не приховував – перед-

бачає своєрідний вступний іспит.
Іспит щодо справедливої судової
системи, чесних виборів, захисту
прав людини, підприємництва,
високих стандартів економіки...
Нині у переважній кількості
названих «дисциплін» Україна
має «мінуси». Це ті мінуси, які
перш за все б’ють по громадянах України. Б’ють, незалежно
від того, будемо ми колись
вступати у ЄС і НАТО чи ні.
– На вашу думку: відмова
від членства у НАТО автоматично веде до приєднання України
до ОДКБ (Ташкентського договору)? Тим паче, що Росія жодних «іспитів» і «тестів» від нас
не вимагає.
– Жодним чином. Моя особиста позиція: нікуди не вступати
протягом п’яти років. Я її засвідчував і на сторінках вашого шанованого видання під час виборчої
кампанії. Вона не змінилася.
Відчуваю, що саме така позиція зараз і в команди Януковича. Але принципова різниця
у тому, що Президент хоче зафіксувати позаблоковий статус
України законом. Я ж вважаю
це не тільки не мудрим, а навіть
шкідливим кроком. І без цього
Україна є позаблоковою державою. А якою вона захоче
стати через п’ять, десять чи
п’ятнадцять років – нехай вирішують керманичі держави і
народ уже в той час. І не треба

скороспілими сьогоднішніми рішеннями обмежувати цей вибір.
Це все одно, якби від своєї
п’ятирічної доньки я б зараз
вимагав письмових зобов’язань
не виходити заміж за карооких
чи світловолосих. Вона у свій
час сама вирішить це.
Отож нині нікуди вступати не
треба – ні в НАТО, ні в ОДКБ.
А те, як ми проживемо найближчі п’ять років, справді залежатиме від нас.
Чи ми консолідуємо суспільство, зміцнимо його і вже потім
вийдемо на виважене рішення,
чи робитимуться й далі кроки,
що розколюють Україну. А таких зроблено вже достатньо і в
гуманітарній, і економічній, і
зовнішньополітичній площині.
На превеликий жаль.
– За п’ять років суспільство
можна об’єднати не лише принадами громадянського суспільства, а й ідеєю членства в ОДКБ.
– Якби ми хотіли вступити в
«Ташкентський договір», то зробили б це десять чи п’ять років
тому, сьогодні чи прямо завтра.
Але чи треба це Україні? Моя
відповідь — не треба. От і нинішня
влада заявляє про позаблоковість. І вустами міністра закордонних справ переконує: нікуди
вступати не будемо. Правильно
говорить. Якби так діяли…
(Закінчення на 3 стор.).

Äå âè,
«ðîçóìí³» ìàøèíè?
l Економіка
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Олександр КАРПЕНКО

Дуже хотілося б порівняти цю галузь із стародавнім витязем,
який зупинився на перехресті шляхів перед дороговказом та
й міркує, куди повернути: ліворуч, де підстерігає неминуча
погибель, праворуч, де можна потрапити в кабалу, чи прямо,
де чекають слава, багатство і щастя? Та, на жаль, замість витязя бачу юнака слабосилого, майже дистрофіка, і коня під
ним, що від вітру хилитається. Дуже хочеться тому отрокові
рвонути прямо, з усіх сил підганяє коня нагайкою, припрошує його й словами... А в того, голодного, сил немає. Хай не
ображаються сільгоспмашинобудівники за це порівняння —
могло бути й гірше. Але добре, що той лицар ще живий, ще
молодий, мислячий, хоч його кінь ледь ворушить копитами.
Бо досить обох підгодувати, вершника як слід екіпірувати, а
коня підкувати – і буде діло.

ЦЬОГО РОКУ закінчується
строк дії державної програми
розвитку цієї галузі. Тож потрібна нова, з новими орієнтирами та засобами їх досягнення.
Під час її розробки слід урахувати силу-силенну різних обставин: останні віяння світової
сільгоспмашинобудівної моди,
фінансовий стан господарств,
ситуацію на внутрішньому та
зовнішніх ринках, зміни в структурі посівних площ, особливості
інвестиційного клімату та багато
іншого. В розмові за «круглим
столом» взяли участь представники всіх ланок, від яких залежить випуск сільгосптехніки:
державні чиновники, замовники
(керівники сільгосппідприємств),
виконавці (директори та менеджери підприємств сільгоспмашинобудування), науковці. Державу представляли заступник
міністра промислової політики
Володимир Саченко, директор
департаменту інженерно-технічного забезпечення ринків рослинництва Мінагрополітики Павло Гринько та інші посадовці.
На щастя, для галузі обсяги
внутрішнього ринку практично
безмежні. І він продовжує розширюватися за рахунок попиту
фермерських, особистих селянських господарств, сільгосппідприємств середнього розміру,
керівники і власники яких переконалися у перевагах вітчизняної техніки.
На початку 1990-х нас приваблювали імпортні цукерки в
гарних упаковках, але згодом
захотілося наших, рідних. Так
само з технікою: поступово іде-

мо до своєї, говорив генеральний директор ТОВ «БорзнаАгроінвест», що на Чернігівщині,
Іван Іваній. Цю переміну він пояснює тим, що сервіс закордонної техніки кульгає, запчастини до неї дуже дорогі, тож
витрати на обслуговування такі,
що протягом п’ятирічної експлуатації можна купити ще одну
подібну машину. Давайте на потужностях колишніх «райсільгосптехнік», які простоюють нині
без діла, налагодимо сервісне
обслуговування вітчизняних машин, запропонував аграрій.
Дуже важливий фактор — ситуація на полях. До 2015-го
вона суттєво зміниться. Згідно
з прогнозами Мінагрополітики,
межі зернового клину залишаться незмінними, зате за рахунок
звуження кормового розширюватиметься площа під технічними
культурами: соєю, ріпаком, соняшником. Хоча у влади є намір
перебороти цю небезпечну тенденцію, відродивши тваринництво. Очікується, що через зниження рентабельності ячменю
його площі зменшаться з 3,8
млн. га до 3 млн. га. Площі сої
можуть розширитися з 800 тисяч
га до 1,2 млн. га. Мінімальний
обробіток грунту застосовуватиметься на 6 млн. га. Це межа,
визначена наукою. Через зростання дефіциту цукру на світовому ринку може відновити свої
колишні позиції цукровий буряк,
площі якого за сприятливих
умов становитимуть 2 млн. га.
Починають відроджуватися хмелярство, льонарство, картоплярство. Тож треба подумати

про створення машин і для цих
галузей.
Директор департаменту інженерно-технічного забезпечення
Мінагрополітики Павло Гринько
радить машинобудівникам узяти
до уваги структуру АПК: господарства площею понад 2 тисячі
гектарів становлять нині 14 відсотків, середні (до 2 тисяч га)
— 38, 4, дрібні (особисті селянські до 500 га) — 47,6 відсотка.
Великим господарствам більше
до вподоби імпортна техніка, і
вони її купують, отже, слід зробити наголос на задоволення
потреб решти господарств. Техніка для них має бути порівняно
недорогою, маневреною, здатною працювати на невеликих
ділянках, і в той же час високотехнологічною та економічною, бо ті старі недобитки, які
використовуються в невеликих
господарствах, призводять до
страшенних збитків. Наприклад,
витрати на пально-мастильні матеріали в структурі собівартості
продукції становлять 18-23 відсотки, на експлуатацію машин
— 28-35 відсотків. Ці витрати
можна зменшити принаймні наполовину, вважає посадовець.
Велика проблема сучасного
землеробства – в тому, що
грунт при його обробітку ущільнюється на півметра, а розпушується максимум на 25 см,
говорив директор національного
центру Інституту механізації та
електрифікації сільського господарства Яків Гуков. Отже,
треба застосовувати глибокорозпушувачі. Ці агрегати розроблено, налагоджено їх випуск,
але попит на них надзвичайно
низький, через те що більшість
аграріїв не розуміє значення
глибокого розпушування землі.
Науковець вважає, що вітчизняне
сільгоспмашинобудування здатне
заповнити внутрішній ринок
грунтообробними знаряддями
на 60-80 відсотків. Якість цієї
продукції пристойна. Про це
свідчить той факт, що ряд підприємств свою техніку експортують. Наприклад, борони та
культиватори «БілоцерківМАЗу»
користуються попитом у Німеччині.
Кілька цікавих ідей висловив
директор Українського науко-

во-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки
ім. Л. Погорілого Володимир
Кравчук. Не можна розглядати
техніку і технологію окремо,
слід лише в комплексі, сказав
він. Світові лідери сільгоспмашинобудування рухаються шляхом інтелектуалізації та універсалізації машин. Американські
та європейські фермери просто
так, на око, мінеральні добрива
вже давно не вносять, і врожай
абияк не збирають. Це доручається розумним машинам, які
управляють технологією. Наприклад, комбайни обладнані
електронними картами врожайності, сівалки — картами вмісту
поживних речовин у грунті та
іншими розумними пристроями.
Отже, й наші сільгоспмашинобудівники мають прагнути такого
високого рівня.
Трактор — основа більшості
аграрних технологій. Без нього
– як без рук і без ніг. Парк
тракторів в Україні сьогодні
нараховує близько 200 тисяч
одиниць при потребі 400 тисяч.
Щороку вибуває з ладу понад
15 тисяч машин, а виробляється
їх всього-на-всього близько 4
тисяч. ХТЗ випускає щороку
1700 тракторів, але 80 відсотків
із них експортується до Росії,
бо в наших селян бракує коштів
на їх придбання. Внаслідок і
тракторобудування тупцює на
місці, і сільське господарство
не розвивається. Це зачароване
коло мусить розірвати держава,
відновивши програми здешевлення техніки та фінансового
лізингу, вважає генеральний директор ВАТ «ХТЗ» Сергій Калінін. Його виступ засвідчив,
що еліта вітчизняного сільгоспмашинобудування мислить сучасно, перспективно, добре
знає, чого хоче, але не може
сповна реалізувати свій потенціал через брак ресурсів. Він
пропонував здійснювати модернізацію тракторів одночасно з
розробкою нових технологій за
прикладом світових лідерів, які
створюють так звані фулайнери,
коли під однією маркою продаються не лише трактори, а й
широкий набір знарядь до них.
Сергій Калінін покладає великі
надії на Український навчаль-

Ïåðåäïëàòà íà äðóãå ï³âð³÷÷ÿ
ДОРОГІ ДРУЗІ!
Триває передплата на газету «Сільські
вісті». Якщо ви хочете одержувати її з
1 липня, то передплату слід оформити
до 5 червня в селах і райцентрах та
до 10 червня в обласних центрах і
столиці. Прохання не баритися, бо чимало читачів згадують про передплату

тоді, коли газета перестає надходити.
Передплатна ціна:
на півроку – 74 грн. 97 коп.
на квартал – 38 грн. 31 коп.
на місяць – 12 грн. 97 коп.
Поштовий індекс «Сільських вістей»
61019.
Непропорційність цін на різні періоди

передплати зумовлена вартістю оформлення передплатної квитанції поштовиками: на півроку – 2 гривні 55 копійок,
на квартал – 2 гривні 10 копійок, на
місяць – 90 копійок.
Той, хто пред’явить на пошті квитанції,
які свідчать, що він раніше передплачував
«Сільські вісті» не менше трьох місяців

но-науковий інноваційний центр
сільськогосподарської техніки,
який створюється на базі Національного університету біоресурсів і природокористування.
Тут, на його думку, мають бути
випробувані і втілені всі найсміливіші інженерно-конструкторські ідеї. «Наш завод візьме
найактивнішу участь у створенні
цього центру. Було б добре,
якби всі сільгоспмашинобудівні
підприємства зробили свій вагомий внесок у реалізацію цього
проекту», — закликав Сергій
Калінін.
Зі створенням такого центру
одночасно розв’язується кілька
проблем, підтримав попереднього учасника розмови декан
факультету конструювання і дизайну машин та обладнання
сільського і лісового господарства НУБіП Володимир Онищенко. Перша з них – кадрова,
бо випускники аграрних ВНЗ
не знають, з якого боку підступитися до сучасного трактора,
комбайна чи ґрунтообробного
агрегата, адже практичних навичок у роботі на них здобути
було ніде. Друга полягає у необхідності об’єктивних випробувань нових зразків техніки.
Третя — в залученні науки до
створення сучасних машин. «Ви
допоможете нам, а ми — вам.
У результаті виграють всі, а насамперед – село», — говорив
Володимир Онищенко.
Настав дуже відповідальний
момент для галузі, підсумував
розмову Володимир Саченко.
Протягом п’яти наступних років
вирішуватиметься її доля: або
відстане назавжди і згодом буде
похована на радість закордонним фірмам, або ж вийде на
пристойний конкурентоздатний
рівень. Треба мобілізувати всі
матеріальні та інтелектуальні
ресурси, щоб реалізувався другий сценарій. Шанс вистояти є,
і гріх ним не скористатися. Держава розуміє потреби сільгоспмашинобудування і надаватиме
йому допомогу в межах своїх
можливостей. Програма розвитку галузі буде розроблена таким
чином, щоб не розпорошувати
кошти, а підтримати найперспективніші напрями, пообіцяв
заступник міністра.

поспіль, має право на пільгову передплату. Індекс «Сільських вістей» в цьому
разі 91213. Але на пільгових умовах
газету можна передплатити лише на
півроку, не менше. Ціна піврічної передплати – 69 гривень 36 копійок.
Передплату на «Сільські вісті» зобов’язані приймати всі відділення поштового зв’язку та листоноші. Про кожен
випадок відмови у передплаті просимо
повідомляти редакцію листом або телефоном 454-82-60.

l З повідомлень інформагентств

Íàéâèùèé ïð³îðèòåò – ªâðîïà
НАЙВИЩИМ пріоритетом стратегічного курсу України залишається
європейська інтеграція. Про це йдеться в законопроекті про засади
внутрішньої і зовнішньої політики, ухваленому на засіданні РНБО,
повідомляє прес-служба Президента. «У проекті ми чітко визначаємо
найвищу пріоритетність європейського стратегічного курсу України.
Це – основний вектор нашого розвитку, що визначає зміст
суспільних перетворень і основну спрямованість нашої зовнішньої
та внутрішньої політики», – заявив Віктор Янукович на засіданні.
Наступна позиція у зовнішньополітичному блоці – стратегічне
партнерство з Росією. «Стратегічні відносини з США були і залишаються важливим напрямом нашої зовнішньої політики. Принципово
важливо також поглиблювати розвиток відносин з країнами, що
стверджуються як нові світові центри зростання», – додав
Президент. Янукович також закликав «забезпечити необхідний
рівень обороноздатності, можливість співпраці в цій сфері з європейськими і атлантичними структурами». РНБО рекомендувало Президентові внести зазначений законопроект до Верховної Ради як
невідкладний.

Ñëóõàòè ÷è ³ãíîðóâàòè?
ГРУПА «За Україну!» не збирається заслуховувати послання
Президента Віктора Януковича до народу у четвер. Про це заявила
депутат групи Ксенія Ляпіна. «Ми не будемо присутніми в палаці
«Україна» у четвер, коли Президент буде проголошувати своє послання», – сказала вона. «Причина в тому, що Янукович навчився
читати тексти, написані хорошими експертами, проголошувати
правильні і корисні речі, але це обіцяється невідомо коли, в той час
як реалії абсолютно протилежні», – заявила Ляпіна. Судячи з її
слів, партія «За Україну!» планує проводити акції протесту у четвер
під час зачитування Януковичем послання до народу. «Члени партії
«За Україну!» планують проведення різних громадських заходів.
Якими вони будуть – побачите. Я недаремно нагадала про те, що
локшина від Януковича нам вже трошки набридла», – сказала
Ляпіна. У свою чергу, бютівець Сергій Соболєв сказав, що його
фракція також не має намірів брати участі у заслуховуванні послання
Януковича. За його словами, більша частина фракції БЮТ у четвер
братиме участь у засіданні Опозиційного уряду.
Водночас «небажання почути опонентів» заступник глави Адміністрації Президента Ганна Герман назвала «головною проблемою
опозиції».

Öèí³÷íà ³äåÿ
МІНІСТР праці та соціальної політики опозиційного уряду Андрій
Павловський заявляє, що уряд не передбачив у державному
бюджеті на поточний рік коштів на підтримку соціально незахищених
категорій громадян і тому пропонує запровадити «продуктові»
картки для незаможних. Народний депутат назвав такі ініціативи
діючого уряду цинічними. «В той час, коли злочинно-олігархічні
клани займаються перерозподілом державної власності, уряд
Азарова пропонує громадянам все більш і більш оригінальні ідеї —
цього разу запропонували ввести продуктові картки для малозахищених людей. Це – вершина «оригінальності» і цинічності, оскільки
останнього разу продуктові картки були під час війни, коли була
блокада Ленінграда, а ще під час перебудови, коли вся країна цілодобово стояла в чергах з талонами на цукор», – сказав він. На
думку А.Павловського, якщо уряд М.Азарова дійсно бажає
допомогти малозабезпеченим, то він має переглянути державний
бюджет на 2010 рік та передбачити виконання закону про державні
соціальні стандарти, відповідно до якого допомога соціально незахищеним верствам населення має розраховуватись з розміру прожиткового мінімуму, «а не з якогось віртуального рівня забезпеченості». Як повідомляв УНІАН, 31 травня міністр аграрної політики
Микола Присяжнюк заявив, що МінАП пропонує відмовитися від
державного регулювання цін на продукти і видавати малозабезпеченим громадянам «соціальні картки» для придбання сільськогосподарської продукції.

Âï³éìàâñÿ íà õàáàð³
ЗАСТУПНИКА міністра затримано під час одержання хабара в
особливо великому розмірі. Про це повідомили УНІАН у пресслужбі Генпрокуратури. Чиновник хотів одержати винагороду за
сприяння в призначенні на посаду керівника обласного рівня. Проводяться першочергові слідчі дії. Водночас, як повідомляє газета
«Дело», при одержанні хабара в особливо великому розмірі був
затриманий заступник міністра охорони навколишнього природного
середовища Богдан Преснер. Він вимагав 200 тисяч доларів за
призначення особи на посаду керівника обласного управління
екології. У Мінекології сподіваються на «об’єктивне розслідування»
та вказують: заступник міністра міг потерпіти від дій «недоброзичливців».

Ïåí÷óêà âèïóñòèëè
КОЛИШНІЙ акціонер донецького торгового центру «Білий
лебідь» Борис Пенчук звільнений з-під варти. Про це «Українській
правді» повідомив його адвокат Олександр Плахотнюк. «Суд
змінив позбавлення волі виправними роботами», – сказав він. За
словами адвоката, «за певних умов суд може замінити невідбуту
частину терміну на більш м’яке покарання». Водночас інший ексадвокат Пенчука – Олександр Данилюк – заявив, що його клієнт
звільнений з тюремного ув’язнення умовно-достроково. Як відомо,
у квітні 2008 року Генпрокуратура пред’явила Пенчуку звинувачення
в дачі неправдивих свідчень про те, що нібито Борис Колесников
вимагав у родини Пенчука акції ТЦ «Білий лебідь». За звинуваченням
у скоєнні цього злочину нинішній віце-прем’єр був зарештований і
провів у київському СІЗО 4 місяці. Також Пенчук був звинувачений
у вимаганні 12,9 мільйона гривень з Колесникова, якому він
продав акції торговельного центру. Він був засуджений Ворошиловським судом Донецька 2 березня 2009 р. за статтями «вимагання»
і «свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину» до
восьми років ув’язнення. Апеляційний суд Донецької області 29
квітня 2009 р. скоротив йому термін до шести років, після чого
Пенчук звернувся до Верховного суду. Через скасування Верховним
судом вироку за статтею «вимагання» у силі залишився вирок за
статтею «завідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину»,
який становив 4 роки.

Êîàë³ö³ÿ ïðîäîâæóº
ñêóïîâóâàòè äåïóòàò³â?

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ народних
депутатів від БЮТ у Верховній
Раді звільнить фракцію від людей, які піддалися на методи
шантажу і підкупу з боку Партії
регіонів і пішли у коаліцію.
Про це на брифінгу у Верховній
Раді заявив заступник голови
фракції БЮТ, прем’єр опозиційного уряду Сергій Соболєв.
«Подальше формування цієї
більшості з використанням старих перевірених методів підкупу
і шантажу, які призводять до
формування ракової пухлини
корупції у стінах парламенту,
ні до чого доброго не приведе,
і саме пріоритетом для нас є
організація роботи фракції у
такому складі, в якому вона є,
щоб опозиція була дійсно дієвою», – сказав він. Коментуючи перехід трьох перебіжчиків до коаліції, Соболєв зазначив, що ці люди діють в
один спосіб — приєднуються

до більшості, при цьому не пишучи заяв про вихід з власних
фракцій. Сергій Соболєв вважає, що нинішня коаліція формується за допомогою корупції.
«З одного боку шантаж, з іншого — корупція. Причому до
кожного з кандидатів у перебіжчики застосовують свої методи і підходи. Щодо бізнесу
— це повернення ПДВ, преференції в бізнесі, приватизації,
тоді як для інших кандидатів
застосовують перевірені методи
корупції і підкупу», – сказав
він. Соболєв зазначив, що у
той час як влада широко декларує боротьбу з корупцією –
парламент фактично стає джерелом корупції. За словами
Сергія Соболєва, перереєстрація депутатів дозволить розділити людей на тих, «які будуть
в опозиції і будуть боротися
далі, і на тих, хто віддає перевагу шантажу і підкупу». è

– Поглянь, а Сидір таки став
депутатом!
– Може бути. Він ще в школі
махав ... руками.
Мал. А.Василенка.
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ÍÀØÀ ÏÎØÒÀ

«Íàì í³÷îãî ä³ëèòü
íà ñï³ëüí³ì ïîë³»

Ïð³çâèùå – Áóêåò

Мене турбує доля України,
доля моїх дітей, онуків і правнуків. Невже Янукович не розуміє, що, керуючи державою,
зобов’язаний дотримуватися всіх
постулатів Конституції? Адже
він заприсягався, поклавши руку
на Євангеліє, що буде виконувати приписані цією посадою
обов’язки, тобто дотримуватись
Конституції, захищати національні інтереси, суверенітет і
незалежність України. І що ж
вийшло з цієї присяги? Янукович
забув, що ми, українці, є власниками своєї держави. Чому ж
він, не порадившись із нами,
підписав договір про перебування на території України іноземних військ, та ще й на такий
термін – 25 років? Тисячі гектарів курортної землі займатимуть іноземні війська аж до
2042-го. Про яку позаблоковість
тепер можна говорити?
м. Полтава.

наймолодших представників роду – члена Національної спілки
журналістів України Євгена Букета. Паралельно він створив ще
й родинний інтернет-сайт, через який Букети в будь-якій точці
світу можуть листуватися один з одним.
Олександр ЛИТВИНЕНКО.
Фото автора.

Ïàì’ÿòíèêó
Âêëîíÿºìîñÿ
Ìàòåð³-Âäîâ³ – òîá³, ð³äíèé
áóòè!
l Пам’ять

l Акція

Продовжуємо публікацію прізвищ і адрес благодійників, які
внесли кошти на спорудження Всенародного пам’ятника Матері-Вдові (початок див. у «Нашій пошті» за 3, 10, 24 грудня
2009 року, 6, 14, 21, 28 січня, 11, 18, 25 лютого, 4, 11, 18 та 25
березня, 1, 8, 15, 22, 29 квітня, 6, 13, 20, 27 травня ц.р.).

1578. Бережний Григорій
Васильович, с. Велика Рибиця
Сумської обл., – 100,00
1579. Чіпак Павло Олександрович, м. Коростень Житомирської обл., – 100,00
1580. Литвиненко Зінаїда
Пантелеймонівна, с. Леваневське Полтавської обл., – 100,00
1581. Ткаченко Марія Микитівна, с. Віта-Поштова Київської обл., – 100,00
1582. Поліщук Михайло Кіндратович (через «ПравексБанк» в м. Києві) – 100,00
1583. Задоя Юрій Михайлович, м. Богуслав Київської
обл., – 100,00
1584. Борисовець Неля Юхимівна, с. Кошманівка Полтавської обл., – 100,00
1585. Гладченко Любов
Олександрівна (через «Мегабанк» в м. Харкові) – 50,00
1586. Осіпова В., м. Київ, –
70,00
1587. Бокова Тетяна Микитівна, смт Лисянка Черкаської
обл., – 100,00
1588. Більська Галина Олексіївна, смт Рокитне Київської
обл., – 100,00
1589. Стецюк Михайло Миколайович, м. Київ, – 100,00
1590. Наконечний Петро Федорович, м. Житомир, – 50,00
1591. Кожнова Любов Іванівна (через «Укрсоцбанк» в
м. Києві) – 100,00
1592. Савицька Марія Данилівна (через «Укрсоцбанк»
в м. Києві) – 100,00
1593. Міщенко Лідія Петрівна, смт Бурштин Івано-Франківської обл., – 100,00
1594. Петренко Костянтин
Григорович (через «Укрсоцбанк» в м. Києві) – 100,00
1595. Прозорова Марія Василівна (через «Укрсоцбанк»
в м. Києві) –500,00
1596. Кравець Олександр
Васильович (через «Укрсоцбанк» в м. Києві) – 500,00
1597. Прозорова Валентина
Костянтинівна (через «Укрсоцбанк» в м. Києві) – 500,00
1598. Кравець Василь Никифорович (через «Уксоцбанк»
в м. Києві) – 500,00
1599. Сташенко Ольга Олександрівна, с. Лебедин Черкаської обл., – 50,00
1600. Голубничий Віталій
Петрович, с. Остапці Полтавської обл., – 100,00
1601. Васильченко Василь
Карпович, с.Охматів Черкаської
обл., – І00,00
1602. Женній Євген Максимович, с. Чеснівка Вінницької

обл., – 100,00
1603. Аксюк Георгій Степанович, м. Гадяч Полтавської
обл., – 50,00
1604. Опушко Віра Іванівна,
с. Гречинці Хмельницької обл.,
– 100,00
1605. Педаш Олександра
Григорівна, смт Нові Санжари
Полтавської обл., – 50,00
1606. Сапон Володимир Михайлович, с. Червоне Сумської
обл., – 100,00
1607. Лупащенко Микола
Костянтинович, м. Сквира Київської обл., – 100,00
1608. Приходченко Галина
Миколаївна (через «Укрсоцбанк» в м. Києві) – 100,00
1609. Ясінський Віктор Іванович, м. Обухів Київської обл.,
– 50,00
1610. Донець Зінаїда Василівна, м. Обухів Київської обл.,
– 50,00
1611. Капуста Борис Степанович, с. Димитрове Кіровоградської обл., – 100,00
1612. Антипова Галина Савеліївна, с. Піски-Радьківські
Харківської обл., – 50,00
1613. Бойко Петро Якович,
с. Запорізьке Дніпропетровської
обл., – 250,00
1614. Воробей Ганна Іванівна, м. Київ, – 200,00
1615. Іващенко Василь Іванович, м. Бахмач Чернігівської
обл., – 100,00
1616. Демченко В. Ф., м.
Київ, – 100,00
1617. Семенишена Тетяна
Василівна, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл.,
– 100,00
1618. Больбіт О. Ф. (через
«Укрсоцбанк» в м. Харкові) –
100,00
1619. Старосвітська Ольга
Гаврилівна, смт Маньківка Черкаської обл., – 200,00
1620. Коростишівська районна рада жінок, Житомирська обл., – 450,00
1621. Рада ветеранів АТП13242, м. Переяслав-Хмельницький Київської обл., – 500,00
1622. Павленко Євдокія Петрівна, м. Черкаси, – 50,00
1623.
Карпук
Федір
Дем’янович, с. Крилів Рівненської обл., – 50,00
1624. Білявська Ірина Амброзівна, м. Радомишль Житомирської обл., – 50,00
1625. Вовк-Михайленко Лідія С., с. Старий Іржавець Полтавської обл., – 100,00
1626. Васильєва Ольга Яківна, с. Іванівка Кіровоградської
обл., – 100,00

Виправлення помилки: благодійник під № 809 Мазур Володимир Григорович – із м. Києва; благодійник під № 1356
Покрова Іван Олександрович – із с. Рашівки Полтавської
області; благодійник під № 1453 Галунов Гурій Олександрович
– із м. Тульчина Вінницької області; благодійник під № 1486
Булава В’ячеслав Миколайович – із м. П’ятихаток Дніпропетровської області.
Станом на 25 травня ц. р. надійшло 1658 пожертв на загальну
суму 205019 гривень.
Прохання до благодійників, які переказують кошти через відділення різних банків: вимагайте, щоб банківські працівники в
графу особи, яка переказує кошти, вносили повністю Ваше
прізвище, ім’я та по батькові, а також точну адресу Вашого проживання.
Нагадуємо рахунок, на який переказуються кошти:
Український фонд культури
р/р 26000300000535 в Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк»,
МФО 322012, код 00034884
«Благодійний внесок на пам’ятник Матері-Вдові».
Адреса Українського фонду культури: 01998, м. Київ, вул.
Липська, 16.
Оргкомітет.

ЧЕРЕЗ 65 років ми, родина
Кривенків, віднайшли місце поховання нашого батька, дідуся
та прадідуся Ф.М. Кривенка.
Федот Микитович народився
1897 року в селі Заліське Тальнівського району Черкаської області (на той час – Уманська
волость Київської губернії). Вчителював у сільській школі, де й
застала його війна. Попрощавшись із дружиною Марією Лазарівною, трьома неповнолітніми
дітьми – Павлиною, Нілою та
Іваном, пішов на фронт. Служив
у 924-му стрілецькому полку. З
фронту не повернувся.
Ми, його рідні син Іван і онук
Анатолій, тривалий час розшукували місце загибелі батька та
дідуся. У Книзі пам’яті «Украинская энциклопедия» (том 5)
зазначено місце поховання Ф.М.
Кривенка – м. Бухарест, але
без конкретної адреси. Неодноразово зверталися в посольства, ветеранські організації,
військові представництва та музеї
різних країн. І лише до 65-ї
річниці Перемоги наші старання
увінчались успіхом. Правнучка
Ф.М. Кривенка – Тетяна Костюк (Кривенко) через Інтернет,
а точніше, через небайдужих
людей віднайшла місце його

поховання на військовому цвинтарі в парку Херестреу. Вдалося
дізнатися, що лише за кілька
тижнів до Перемоги, визволяючи
від фашистів столицю Румунії
Бухарест, 14 березня Федот
Микитович був поранений у голову і 18 березня 1945 року
помер. На той час він був молодший за мене, йому виповнилося лише 48 років.
На військовий цвинтар Херестреу до могил радянських воїнів
перенесено пам’ятник румунського скульптора К. Бараски.
Пам’ятник стоїть без постаменту,
просто на землі, серед могил
наших воїнів. Свого часу він
височів у центрі Бухареста, на
площі Перемоги, поряд із резиденцією румунського уряду.
Ми висловлюємо щиру-щиру
вдячність людям, які свято бережуть пам’ять про своїх визволителів і утримують в належному стані місця поховання
радянських воїнів. Маємо намір
обов’язково відвідати цвинтар
в парку Херестреу, аби поклонитися пам’яті Федота Микитовича й усіх воїнів-земляків, які
загинули під час Другої світової
війни.
Анатолій КРИВЕНКО.
м. Київ.

Лідія ПЛЕСКАЧ.

***
«Регіонали» готові пригнітити
всіх, хто заважає їм володарювати. Та нехай собі як знають.
А нам по дорозі з Ю. Тимошенко. Вона воістину стоїть на захисті інтересів народу. Ніколи
йому не зраджувала, не перебігала з партії в партію, щоб знайти «дах» чи щоб вискочити на
коня, як ото Коновалюк. Вона
черпає сили в народу, а ми черпаємо сили в Юлії Володимирівни. Прикро дивитися різні
шоу «регіоналів» із їхніми незамаскованими домашніми заготовками, якими запудрюють
нам мізки. Хочеш не хочеш, а
доводиться слухати, хоча вони
нас не чують. А треба було б,
аби був хоча б один канал, на
якому могли б висловитися ми,
пересічні українці, і щоб нас
слухали Мірошниченко, Колісниченко та інші невгамовні оратори, а то ж вони думають, що
ми зовсім дурні, що нам можна
вішати на вуха будь-яку локшину.
М.П.ГУЛИЙ.
Савранський район
Одеської області.

***
Звертаюся до тих опозиціонерів, які не дають працювати
Верховній Раді, а особливо до
Ю.Тимошенко, яка збирається
їхати в регіони, щоб піднімати
народ проти нинішньої влади.
Хіба можна коїти таке або кидати димові шашки в залі Верховної Ради? Чому цього не робила сучасна опозиція тоді, коли
була при владі? Чому їй заважає
російський Чорноморський
флот? Їм що – хотілося вступити в НАТО, щоб у Чорному
морі стояв американський флот?
Так ми не хочемо бачити в Україні американських вояків, росіяни – наші сусіди, і ми повинні
жити з ними в дружбі. Нам російський флот не заважає. Звертаємось до головнокомандуючих
опозицією – Кириленка, Гриценка, Яценюка, Тимошенко,

l Позиція

ßêùî öå äåìîêðàò³ÿ,
òî ùî òîä³ àíàðõ³ÿ?

«НАВІТЬ трудно розказати,
– Що за лихо стало в краю,
Люди мучились, як в пеклі, Пан
втішався, мов у раю», – так
писала наша славетна Леся Українка. І куди ж ми прийшли?
В «зону». І це хіба не зрозуміло? Уже майже все розподілено
в Україні: газ, енергетика тощо.
Залишилась ще земля (і то вже
не вся). Якщо це демократія,
то що ж тоді анархія? Все говорять, що ми вчимося демократії. Погані в нас учителі, погані й учні, якщо так довго й
підло вчимося, бо якби ми вчились так, як треба, то й мудрість
би була своя... Кого ж ми, громадяни України, вибрали до
влади? Де там українці, де там
патріоти? Завтра ці ж самі громадяни проголосують за приєднання України до Росії і за
будь-який інший закон. І хто їм
це заборонить... Пан Литвин
запросто проведе засідання, бо
він же потрібний Україні. А
може – навпаки? Він так і балансує за кожної влади.
Ющенко ще перед виборами
обмовився про якісь нові факти

Îçîâ³òüñÿ,
äðóç³!
П’ЯТДЕСЯТ років скоро
мине відтоді, як ми закінчили Маслівський сільськогосподарський технікум, що
на Київщині. За постійними
турботами жодного разу не
зустрічались. А дуже хотілося б дізнатись, як склалась доля кожного. Чекаю
вісточок. Озивайтеся, друзі!
Пишіть на адресу: Стовбецький Казимир Денисович, вул.
Курсова, 38, кв. 3, м. Біла
Церква, Київська область,
09100.

Телефони для довідок –
(044)454-85-61, 454-84-75

l Рядки з листів

l Ой роде наш красний...

ПРЕЗЕНТАЦІЯ книжки-родоводу з такою назвою пройшла в
селі Грузьке Макарівського району на Київщині. Її авторупорядник – молодий, але вже відомий краєзнавець Євген
Букет. У місцевому клубі зібралися його односельці та родичі
– представники великої української родини Букетів. Прибули
не лише Букети, а й Горшкови, Яшанови, Загорні, Гудзі, та у
всіх коріння – від Букетів.
Букет. Правда, дещо дивне прізвище? Звідки воно взялося?
Із книжки дізнаємося, що родоначальником великого й славного
роду став чоловік, який оселився в Грузькому наприкінці сімнадцятого століття. Звідки і як він тут опинився?
– Неважко припустити, що наш предок прибув із Західної
Європи – Франції, Голландії, Бельгії чи Німеччини, – розповідає
Євген. – У цих країнах якраз поширене прізвище «Буке».
Двісті років тому через Грузьке пролягав стародавній шлях із
Європи до Києва, тож є велика ймовірність, що хтось з
іноземців міг осісти в цьому селі. Тим паче, що ніде в Україні я
більше не зустрічав такого прізвища.
На думку автора книжки, продовжувати дослідження архівних
документів треба вже в Польщі, адже тільки там можна знайти
в замкових книгах Речі Посполитої, до якої в ті часи належало
Грузьке, підтвердження «французької» версії. Поки що таке
дослідження залишається мрією. А от вітчизняні джерела
Євгену вдалося проштудіювати досить ретельно. Кілька років
він буквально по крихтах віднаходив рідкісні дані про свій рід
у Центральному державному історичному архіві України і Державному архіві Київської області. Виявилося, що за кількасотлітню
історію родинне дерево Букетів розрослося до 550 осіб, з них
сімдесят два – громадяни сучасної України, які носять прізвище
Букет. По яких світах доля розкидала решту? Дослідження
їхніх біографій триває. Архівні матеріали допомогли знайти родичів у Молдові, Білорусі, Канаді, Аргентині, Росії. Їхні усні
свідчення плюс знайдені документи та краєзнавчі довідки й
були впорядковані в своєрідну книжку родинного єднання –
«Наше прізвище Букет», яка побачила світ коштом родини.
Завдяки виданню Букети активніше спілкуються між собою,
знайомляться, починають усвідомлювати себе частиною великого
й давнього роду. Декілька родин уперше відвідали Грузьке, погостювали в родичів, вклонилися малій батьківщині своїх
пращурів. А об’єднала всіх активна життєва позиція одного з
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в загибелі Гонгадзе, але... Виходить – хай гинуть найкращі
люди України, аби панувала
орда. Скільки смертей на рахунку наших «вершителів доль»:
Гетьман, Гонгадзе, Малєв, Єрмак, Александров, Кравченко,
Кирпа і ще багато інших. І все
не розкрито. А ви ж, люди добрі, погляньте на тих прокурорів
і суддів. Хто вони і під чиїм
прапором?
Нові вибори? А за якими
правилами? Коли в Європі Януковича запитали, чи він є Президентом усієї України, а чи
тільки східної її частини, то він
відповів, що вибори в наступному році дадуть відповідь. Це
будуть вибори по-донецьки на
всі сто два відсотки?
Вражає цинізм Азарова, коли
він кругом і всюди говорить
про останні п’ять років безладу.
Він що, зовсім «того»?.. Це ж
вони з Кучмою розвалили все,
розграбували, розпродали, а
село загнали в прірву (за винятком деяких господарств, які
втримались), з п’яти останніх
років два правили Янукович з

***
НЕЗАБАРОМ мине сорок
п’ять років відтоді, як ми закінчили Хомутецький ветеринарний зоотехнікум Миргородського району Полтавської
області. З тих пір жодного
разу не зустрічалися. А надто
хотілося б побачитись, поспілкуватися зі своїми друзямиодногрупниками, дізнатися, як
склалась доля кожного. Якщо
й не зустрітися, то поспілкуватися бодай листовно або
телефоном. Тож озивайтеся,
друзі! Моя адреса: Кожем’якін
Володимир Павлович, село
Надежда, Диканський район,
Полтавська область, 38531.
Телефон 0535195440 (дом.),
0980223412 (моб.).

Ющенком. Отож те, що дісталось Ю.Тимошенко, – суцільний жах, бо світова криза і
Ющенко з Балогою, та на додачу Янукович, зробили все,
аби зашкодити Юлі. Олігархи
висмоктали Україну, спровадили
гори грошей за кордон, а тепер
будемо відновлювати та модернізувати промисловість за рахунок дешевого газу, в розрахунок за чорноморські бази, а
то й за Крим?
Як подумаєш, як і чим живемо
сьогодні, то не хочеться просинатись. О, Пресвята Матір Божа!
Куди ми опустилися? Нижче
вже нікуди. Це ж треба, аби
Голодомор не визнавати Геноцидом українського народу. Дехто з правителів, певно, скучає
за 37 роком, мріє про остаточне
зближення з Росією, не думаючи
про те, чому ми за 350 років
так відстали, що ніяк не оговтаємося, а оті різні бельгійці,
нідерландці ні з ким не об’єднуються і такий високий рівень
життя мають. А ми все когось
шукаємо. Треба працювати на
свою країну, бути її патріотами,

Ющенка: припиніть колотити народ, об’єднайтесь в одне ціле й
робіть для народу добро, щоб
простий люд не бідував, а жив
у нормальних умовах. Дайте попрацювати новій владі. Якщо
вона не виправдає довіри, не
дотримається даних нам обіцянок, тоді народ сам це побачить
і підніметься проти них. А ще
хочу звернутися до коаліції й
опозиції з такими словами: наш
світ побудований так, що люди
не вміють жити в мирі, давлятьгризуть один одного. Якщо пильно придивитися до життя звірів,
то можна сміливо сказати: вовк
вовку – брат, а в нас брат
брату – вовк. Поки люди не
почнуть жити в мирі й злагоді,
доти не буде добра й справедливості, а пануватиме зло, яке
нічого доброго нам не принесе.
Г.Т. ГЕРАЩЕНКО.
Машівський район
Полтавської області.

***
З усіх висловлювань Кучми
погодитися можна хіба що з
отим, коли він, сп’янілий, сказав,
що ми, українці, «немножко с
придурью». А хіба не так? Ну,
дивіться самі, скільки в радянські часи ми нажили спільного
добра, скільки заводів, фабрик,
тракторних станів, тваринницьких комплексів набудували. І
де воно все? Нині на більшість
сіл страшно глянути. Все понищено, в селі (в селі!) панує безробіття. Одне слово: без війни
– війна. Не іноземці, а ми, нерозважні, самі, своїми ж руками,
понищили, потрощили, розікрали народне багатство. Власне,
ми, народ, були сліпими спостерігачами того, як усе добро
розкрадають партійно-комсомольські спритники. А все тому,
що в нас не знайшлося свого
«бацька Лукашенка». В Білорусі
все залишилося, як було, і все
працює. Там оброблено кожний
клаптик землі, на відміну від
України, люди мають роботу,
зарплату. А хто ж нам заважав
чинити саме так, як чинять наші
сусіди? То, може, нарешті одумаємось і народом станемо?
Віктор ЗАЛІЗНЯК.
Липоводолинський район
Сумської області.

***
З поетичного річища:
Нас розділяє не Москва,
Не Вашингтон,
не вступ до НАТО,
А хитра злодія рука,
Що прикривається
мандатом.
Хіба не бачиш ти і ти:
Їм не потрібна Україна!
І поки чвар городим тин,
Вони гендлюють на руїнах...
Сергій КОЛОМІЄЦЬ.
Христинівський район
Черкаської області.

***
Нещодавно український народ
і світове співтовариство відзначили 196-ту річницю від дня народження Т.Г.Шевченка. Дореча не злодіями й пустобрехами.
У нас був іще шанс вибрати
нову людину, відсунути олігархів,
та чомусь нам не вистачило на
це ума-розуму. Тільки дивитись,
і то страшно: яка ж це агресивна, антинародна влада прийшла.
Вони підуть на все. Ще в 2004
році Янукович збирався застосувати війська, то тепер йому
нічого вже не завадить зробити
щось подібне. Безвідповідальність породжує подальші ще
грубіші порушення.
Велика й непростима відповідальність за все це лягає на
екс-президента В.Ющенка, який
десь заліг і не з’являється на
люди, мабуть, заховався у вулик? Хіба ж можна бути політиком, коли ставити особисті
амбіції вище державних, іти на
змову зі зрадниками, шахраями,
сепаратистами?
У нас була велика надія в
2004 році, але вона згоріла,
щезла, як ранковий туман. Треба знову починати все спочатку
– іншого виходу немає. Ця
влада ще гірша за кучмівську.
Нові царі й царенята добре готувалися до неї, а багато хто з
її супротивників цього не врахував. Але правильно кажуть:
надія вмирає останньою. Посилаючись на ту ж Лесю Українку,
скажу: досвітні огні переможні
урочі неодмінно розсіють темряву ночі.
Тамара ВОЛОШИНА.
Кобеляцький район
Полтавської області.

Допоможіть
врятувати дитину

У НАШІЙ сім’ї – велика біда: наш онучок Богданчик, якому лише
один рік і два місяці, має вроджені вади слуху й зору. Є й інші недуги.
В місячному віці йому робили операцію, пройшов реабілітацію,
лікування. Однак органи слуху необхідно пролікувати до настання півторарічного віку, бо інакше, за словами медиків, може бути пізно. На
лікування потрібні великі гроші, а працює в сім’ї лише батько. Тож і
звертаємось до всіх людей доброї волі й щирих сердець допомогти
коштами, які можна перераховувати в Маловисківське відділення Ощадбанку №5425, МФО 323862 на р/р 29243940101 код 02761648. Призначення платежу: «Благодійна допомога Дяченко Ганні Юріївні на лікування сина. Ідентифікаційний номер 2757621504. Для зарахування
на особовий рахунок №2625154168», або в банк «Аваль» МФО 323538
р/р 262561436. Призначення платежу: «Благодійна допомога Дяченко
Ганні Юріївні на лікування сина. Ідентифікаційний номер 2757621504.
Для зарахування на картковий рахунок №0110087700».
З надією на людське милосердя – Н. М. ДЯЧЕНКО.

но нагадати читачам, що вшанували Кобзаря понад чотириста
міст світу, в багатьох містах і
селах йому встановлено пам’ятники, а знаменитий «Заповіт»
перекладено на десятки мов світу. Після сказаного виникає запитання: з якою метою Олесь
Бузина, який називає себе письменником, 5 березня ц. р. на
телеканалі «Інтер» оприлюднив
знайдені в архівах матеріали
про негативні, на його думку,
риси характеру й «плями» в
особистій жорстокій і немилосердній долі Великого Кобзаря?
А вже потім, 30 квітня, ведучий
ток-шоу «Велика політика» Є.Кисельов навздогін назвав Бузину
ще й відомим публіцистом?! Чим
він прославився? Те, що Бузина
відшукав і оприлюднив, він
стверджує, що то правда. Але
кому знадобилась отака правда?
Сподіваюсь, що тільки єдиному
Бузині. Я вважаю, що саме в
такий спосіб він вирішив зайвий
раз заявити про себе і привернути до своєї персони увагу суспільства. Та за свою знахідку в
архівах, крім зневаги від людей,
він нічого іншого не заробив.
Олександр ТИЩЕНКО,
підполковник у відставці,
дитина війни.
Попільнянський район
Житомирської області.

***
У нашій пресі часто з’являються
публікації про малолітніх злочинців. Кого ж у цьому звинувачувати? Батьків, у сім’ях яких
бездоглядно виростають ці малолітні розбійники? Школу, де
вони навчаються? Чи, можливо,
державу, в якій влада дивиться
крізь пальці на проблему виховання підростаючого покоління
й згадує про хлопців із периферії
хіба що тільки, коли їм виповнюється вісімнадцять і оголошується черговий набір-призов до
українського війська? Скажіть, а
чи багато сьогодні культурноспортивних закладів у великих
містах, у райцентрах? Вже не
кажу про сільську глибинку. Всяк
знає, що таких закладів, де підростаюче покоління могло б загартувати своє здоров’я, зміцніти
духовно, вкрай обмаль, та й ті
платні, бо приватизовані, тож із
порожнім гаманцем і на поріг не
пустять. Залишається одне –
вулиця, а там свій порядок, свої
закони. А тут ще й по телевізору
цілодобово «крутять» бойовики,
в яких кров ллється рікою. Таке
калічення дитячих душ до чогось
іншого, ніж до злочинності, не
приводить.
Володимир ГУЦАЛ.
Волочиський район
Хмельницької області.

***
«Сільські вісті» для мене –
найрідніша газета, адже свої
перші твори я довіряла їй. Я
написала три романи, чотири
повісті, безліч оповідань, гуморесок, та найбільше дорожу
кожним словом, надрукованим

у «Селяночці». Здається, що
кожна з моїх публікацій – це
ще одна сходинка, якою піднімаюся, щоб бодай трішечки наблизитися до Великої Майстрині
слова незабутньої Лариси Шахової, яку вважаю своєю Учителькою, бо кожне її слово
мало щирий відгук у моїй душі.
Та й узагалі, всім тим, чого я
досягла в літературі, завдячую
саме «СВ». Понад сорок років
читаю газету від «а» до «я».
Вона відповідає моєму світосприйняттю. Незабаром має вийти мій новий роман. Якщо дочекаюся його, то найперше подарую свій твір саме вам, моїм
дорогим наставникам.
Світлана ТИМКО.
смт Олександрівка
Кіровоградської області.

***
Коли б наша влада мала такий
авторитет і повагу, як журналісти
газети «Сільські вісті», то в Україні вже давно все було б до
ладу. Зрозуміло, що повагу й
авторитет треба вміти заслужити.
Степан ГРИСЮК.
Корецький район
Рівненської області.

***
Я не знаю географії розповсюдження «Сільських вістей» у
східних та південних областях
України, де переважно проживають українці російськомовні
та ті, кого життєва доля змусила
розмовляти суржиком. З фрагментів телепередач, газетної інформації можу зробити висновок: вони такі ж бідаки, як простолюд в інших куточках України. А може – ще й бідакуватіші,
бо там владарює хижий великий
капітал, а ще по-хамськи їм насаджується образ «ворога» із
Заходу. Дуже хотілося б, щоб
суть цих роздумів саме в тих
куточках України почули Українці
(свідомо пишу з великої букви і
в множині!), справжні патріоти,
котрі хочуть жити й творити в
своїй незалежній Українській
державі. І зрозуміли, що нам
немає чого ділитися на «східняків» та «західняків». Мудро сказав Борис Олійник: «Нам нічого
ділить на спільнім полі»... У
моєму розумінні Українець –
це не лише той, хто має козацький чи інший давній місцевий
родовід, а й ті, хто вітром долі
занесені та оселилися в Українській державі зі статусом незалежності. І яку вони люблять та
поважають, як її рівноправні
громадяни, влившись братом чи
сестрою, а не вітчимом чи мачухою в Українську сім’ю. А
якщо так, то лояльно ставляться
до її законів, звичаїв, традицій,
маючи вільне право на своє національне самовизначення в рамках діючого законодавства. Бо
всі ми – діти однієї матеріненьки України! І нам усім разом
дбати про її завтрашній день!
Володимир КУЩІЛІН.
Іваничівський район
Волинської області.

Ïî÷óòî ãîëîñ ñåëÿíèíà
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Начальник головного управління праці та соціального
захисту населення Запорізької облдержадміністрації
В.Панкратов – Ф.С.Кубрацькому із с. Берестове Бердянського району.
Ваше звернення до редакції
газети «Сільські вісті» щодо ремонту будинку розглянуто. Відповідно до положення про порядок проведення безплатного
капітального ремонту житлових
будинків (квартир) інвалідів війни, осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною,
членів сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних до
них осіб, затвердженого наказом
Державного комітету України
по житлово-комунальному господарству від 5 серпня 1994 р.,
Ви маєте право на безплатний
капітальний ремонт житлового
будинку. Для вирішення питання
про його проведення Вам треба
звернутися із заявою до Бердянської райдержадміністрації.
Питання про виконання капітального ремонту вирішується
в місячний термін після подання
заяви. Фінансування витрат на
проведення капремонту будинків
здійснюється за рахунок коштів
місцевих бюджетів. Одночасно
повідомляємо, що обласним
фондом соціальної підтримки
громадян, які потребують невідкладної допомоги, Вам надано грошову допомогу.
Перший заступник начальника головного управління
промисловості та розвитку інфраструктури Полтавської
облдержадміністрації І.Чередниченко – В.В.Кожевникову
із смт Градизьк Глобинського
району.
Ваше звернення щодо відмови
в пільговому перевезенні розглянуто. Повідомляємо, що приватному перевізнику Пшеничному
П.І., який обслуговує міський
маршрут по Градизьку та приміські маршрути територією Глобинського району, управління
праці та соціального захисту населення Глобинської райдержадміністрації заборгувало субвенцію за пільгові перевезення

пасажирів станом на 30 квітня
ц.р. 34,3 тис. грн. через відсутність коштів на зазначені цілі. В
зв’язку з цим приватний перевізник тимчасово не здійснював
пільгові перевезення пасажирів,
зокрема на міському маршруті
по смт Градизьк. Договір між
управлінням праці та соціального
захисту населення Глобинської
райдержадміністрації і перевізником Пшеничним П.І. про здійснення пільгових перевезень пасажирів на 2010 рік поновлено,
а борг по субвенції частково
погашено, тому з кінця квітня
ц.р. він відновив перевезення
пільгових категорій пасажирів у
зазначеному автобусі.
Заступник начальника головного управління Держкомзему у Київській області Г.Бакіров – Р.І.Шализі із смт Димер Вишгородського району.
Ваше звернення щодо отримання державного акта на право
власності на земельну ділянку
розглянуто. Згідно з інформацією
управління Держкомзему у Вишгородському районі Київської
області, технічну документацію
із землеустрою на Ваше ім’я виготовляє ТОВ «Будексім-2007».
Заява про оформлення та видачу
державного акта на право власності на земельну ділянку разом
з технічною документацією передані до управління.
Начальник головного управління охорони здоров’я
та медицини катастроф Ю.Кувіта – Д.Г.Кривенку із с. Вороне Жашківського району.
Ваше звернення щодо встановлення групи інвалідності розглянуто. Повідомляємо, що, за
інформацією головного лікаря
Жашківської центральної районної лікарні, Ви були оглянуті
вдома дільничним лікарем та
викликані до ЦРЛ для проведення медичного огляду. За наявності медичних показань лікарсько-консультативна комісія
ЦРЛ Вам оформить медичні документи на розгляд членів
МСЕК. Питання щодо встановлення Вам групи інвалідності
буде вирішено відповідно до
чинного законодавства.

3

3 червня 2010 р.

Íîâà âëàäà:
øàíñè é ìîæëèâîñò³
(Закінчення.
Початок на 1 стор.).

Óêðà¿íó –
çäàëè?
– У нашому експертному середовищі все частіше лунають
думки про те, що начебто США
та Європа здали Україну до
сфери впливу Росії в обмін на
якісь глобальні інтереси.
– Формату домовленості у
класичному розумінні: сіли за
стіл і домовилися про щось –
не було. Проте цей процес відбувався, і не один день. Спочатку у світі справді були очікування, що Україна зможе швидко досягти стандартів економіки,
демократії, екології, права, зіставних з країнами Центральної
Європи, й швидко долучиться
до світової спільноти. Так, як
це зробили наші сусіди – поляки, угорці чи прибалти.
Однак прийшло розчарування,
бо так не сталося. Далі виникла
вже делікатно прихована зневага
до України, де перші керівники
держави і різні гілки влади не
знають, чого хочуть, але постійно конфліктують. А вже потім на Україну світ взагалі махнув рукою.
Усе це відбувалося на тлі загострення загальносвітових процесів. Зокрема, світової економічної кризи, загроз тероризму,
воєн, стихійних лих, що об’єктивно відкинули Україну й інтерес до неї десь у третій десяток нагальних питань. Ці процеси
співпали.
А от те, що зараз провідні
держави намагаються шукати
новий формат відносин на планеті, – факт. І якщо Україна
залишатиметься в нинішньому
стані невизначеності й розгубленості, економічної та фінансової нестабільності, то наш голос ніхто враховувати не буде.
Ми самі відкинули Україну на
узбіччя і світових, і європейських
процесів. Прикро визнавати, але
це так.
– За таких умов наскільки
реальною є нова система європейської безпеки за участю Росії? Адже у ході свого візиту
до Києва президент Російської
Федерації підписав спільну із
Віктором Януковичем заяву про
початок роботи в такому форматі.
– Відповідь на це запитання
я хотів би дати не в політичній
площині і точно – не в системі
координат «влада–опозиція».
Адже саме ці питання у публічних виступах я порушував набагато раніше Януковича, ще
під час російсько-грузинської
війни. І вказував на неефективність ООН, ОБСЄ, НАТО і Європейського Союзу, вже не кажу
про СНД і ГУАМ, у вирішенні
ключових проблем безпеки. Як
у Європі, так і в світі.
Бо світ не стає безпечнішим,
навпаки — рівень загроз зростає.
І нам не можна, як страусам,
ховати голову в пісок і не помічати небезпечних тенденцій.
Протягом трьох років ми з вами
стали свідками трьох воєн —
справжньої війни на Кавказі і
двох газових. Як вчинила міжнародна спільнота? Підняла руки
догори, або сором’язливо опустила очі.
Звісно, новий формат системи
безпеки потрібен. Очевидно, в
ньому мають знайти своє місце
як нині існуючі структури з позитивним потенціалом, так і держави, що відіграватимуть більшу
роль у новому світі – включно
із Російською Федерацією.
Власне, звернення президента
Медведєва до європейців – це
пропозиція розпочати такий діалог в іншому форматі. Вона
схожа на крок, на який пішов
СРСР у сімдесятих роках минулого століття, коли Європа вийшла на заключний Гельсінкський акт. Тому я не бачу негативного підтексту у спільній
заяві Януковича – Медведєва
з питань безпеки. Це – заклик
до розмови у широкому європейському форматі. Проте не
варто очікувати, що такий діалог
буде простим, а його результат
— швидким.
– Чи вдасться в такому разі
об’єднати різні системи цінностей, ті, за якими живуть, скажімо,
Європа і Росія?
– Система цінностей – це
важливий фактор. Але також
треба враховувати масштаби і
характер сучасних загроз. Вони
стали транснаціональними і
транскордонними, впливають на
держави, які перебувають за
тисячі кілометрів від місця подій
чи джерел конфліктів. Невеликі,
на перший погляд, проблеми
через взаємозв’язок в економічній, фінансовій, інформаційній сферах дуже швидко обертаються навколо планети, зачіпаючи інтереси сотень мільйонів
людей.
– Нині багато розмов довкола
нового закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики.
– Президент вніс такий проект, і ми його розглянемо. Але
я категорично не сприймаю вимоги проголосувати цей документ невідкладно, через два
дні, без ретельного опрацювання. Це – безвідповідально і
неприпустимо.
– Ще один Севастополь?
– Так, це документ стратегічної ваги, на десятиліття наперед. І силова ратифікація
«Харківського пакту» вже б ма-

ла цю владу чогось навчити. Не
треба ламати парламент через
коліно. Уряд і Президент можуть
приймати оперативні рішення і
без цього документа, як жили
ми без нього протягом сімнадцяти років, адже чинну постанову про засади зовнішньої політики Верховна Рада прийняла
ще в 1993 році. Тож давайте не
будемо за два дні ухвалювати
стратегічні рішення, бо лише
дров наламаємо.
– Існує ще одна велика небезпека: із подібних за масштабами економічних криз світ
уже двічі «знаходив дорогу» через світові війни.
– Така постановка питання
має право на існування. Виходячи із власного бачення загроз
європейського і світового характеру, у жовтні минулого року
я виклав ключові тези щодо
світової кризи, її впливу на всі
держави, з Україною включно.
Переконаний, світова криза
не закінчилася. Насправді вона
лише починається. Її наслідки
світ відчуватиме ще принаймні
5-7 років. Подивіться, які масштаби кризи: на всій планеті
сьогодні немає жодного «райського» куточка, жодної країни,
де було б спокійно, де можна
було б зберегти тверду валюту,
стійку економіку, гарантувати
соціальні стандарти, спокій і
безпеку.
Економічний шторм тіпає найбільші держави – США, Німеччину, Велику Британію, Китай, Росію... Криза – глибинна,
і швидко впоратися з нею традиційними засобами не вдасться.
Десятиріччями навіть провідні
держави жили в борг, споживаючи те, чого ще не заробили.
Надруковано трильйони доларів,
євро, фунтів стерлінгів, які не
забезпечені жодними матеріальними ресурсами. І вся ця
боргова піраміда зараз висить
над планетою.
Навіть рішучі дії президента
Обами, канцлера Меркель, керівників інших держав, які вимірюються сотнями мільярдів
доларів чи євро, не можуть вирішити питання економічної стабільності. Чому? Бо обсяг накопичених боргів вимірюється
не мільярдами, а квадрильйонами!
Хоча про це й не говорять
відкрито, але фактично маємо
світовий дефолт. Тобто неспроможність платити за зобов’язаннями.
В Україні ситуація ще складніша. За дев’ятнадцять років ми
накопичили дуже багато своїх,
внутрішніх проблем. Вони стосуються інфраструктури, соціальної, пенсійної та інших сфер.
Розуміючи масштаби кризи і
глибину проблем, саме тому я
кричу криком: ну, не має права
Президент втрачати свої перші
сто днів! Він має діяти ефективно
і рішуче з першого ж дня!

Ì³ðêà
äëÿ ñóñï³ëüñòâà
– Яку б риску підвели Ви
під датою, якою прийнято міряти
ефективність нової влади?
– За сто днів Янукович не
започаткував жодної реформи.
Це факт. Більше того, Президент
публічно заявив: розпочну перетворення з наступного року.
Сумно.
Зараз не можна втрачати тижні й дні, а нам пропонується
сидіти без діла цілий рік?! Цього
я не можу зрозуміти. Тоді далі
буде ще важче. В цій ситуації
треба, по-перше, обрати правильні рішення, а по-друге, не
наробити дурниць.
– Знайти б ще таку мірку,
яка б дала змогу суспільству
чітко визначити: ось це – благо,
а це – дурниця.
– Правильним рішенням, як
на мене, стало б відкриття структури власності в Україні. Щоб
було видно, хто реально володіє
заводами, розподільчими мережами, свердловинами, землею,
засобами масової інформації.
Відповідно – хто й за що відповідає.
Тоді б ми, принаймні, уникли
ситуацій, схожих на ту, в якій
опинився металургійний комбінат
імені Ілліча у Маріуполі. Бо, як
тепер з’ясувалося, це підприємство, що приватизувалося за
окремим законом про так звану
«народну приватизацію», ще
минулого року тихесенько і непрозоро перейшло у власність
офшорних компаній, а їхні власники — живуть у сусідній державі. Ми про це й гадки не мали?!
Друге, треба навести лад у
судовій та правоохоронній системах. Без надійного захисту
прав людини, посадової особи,
підприємства неможливо здійснити жодної реформи.
Далі. Треба створити умови
для конкуренції і тим самим
вбити гідру монополізму. Щоб
на рівні водоканалу, енергокомпанії, будь-якого постачальника продукції чи послуг у кожного з нас як споживача був
вибір. Щоб нам ніхто монопольно не диктував ціни і не
нав’язував низькоякісну продукцію чи послуги. Конкуренція насамперед просіє через сито олігархів. Ті з них, котрі займаються реальним виробництвом,
залишаться, а ті, хто «заробляє»
на державному бюджеті чи урядових преференціях, – «випадуть в осад». На їхнє місце

прийдуть ефективніші і далекоглядніші підприємці. А далі
конкуренція в економіці створить
конкуренцію і в засобах масової
інформації, у політиці — як у
центрі, так і в регіонах. Олігархічний монополізм не дає суспільству нормально розвиватися,
і вже давно.
– Нещодавно озвучено намір
швидко розв’язати й «земельне
питання».
– Янукович уже заявив про
створення ринку землі, це записано в уже згаданих нових
засадах внутрішньої політики.
Я б застеріг Президента від
такого непродуманого й руйнівного за своїми наслідками
кроку.
Сьогодні купівля-продаж землі
— це не питання «лівої» чи
«правої» ідеології. Якби Янукович запропонував такий крок
у 2003 році, коли був
Прем’єром, я би тоді його підтримав. За п’ять докризових
років наше село справді стало
б іншим. На селі було б збудовано сучасні підприємства з випуску готової продукції, мали б
сучасну інфраструктуру — дороги, школи, соціальну сферу.
Але той шанс уже втрачено.
Зараз, на тлі світової кризи,
продавати землю не можна. Категорично не можна! Бо селяни,
які продадуть землю, замість
того, щоб стати багатшими, отримають на столі в своїй хаті
купу красивих папірців під назвою євро, долари, рублі чи
юані, а сьогодні трильйони цієї
валюти не підкріплені жодними
ресурсами. Верстати друкують
нові гроші мільярдами щодня.
Може статися так, що деякі іноземні держави будуть змушені
взагалі відмовитися від своїх
нинішніх валют. Так ми можемо
вбити своє власне майбутнє, бо
після кризи його матимуть лише
держави, яким вдасться зберегти
свої матеріальні і природні ресурси. Тому й застерігаю Януковича від такої стратегічної
помилки. Наших людей уже тричі обманули — знеціненням заощаджень, ваучерною приватизацією, банківською кризою.
Може, досить?

Íîâà ì³òëà
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– Пішов у відставку начальник Генерального штабу Іван
Свида. У своїй заяві він вказав
на право Президента реалізовувати власне бачення розвитку
Збройних Сил. Проте немає
впевненості, що йдеться саме
про розвиток армії, а не про
заміну «чужого» генерала на
«свого».
– Люди кажуть: нова мітла
мете по-новому. Зрозуміло, що
Президент має право на формування власної команди. Та
це право має обмежуватися політичними призначеннями, заміною людей на політичних посадах. Начальник Генштабу такою фігурою не є. Це – старший військовий начальник, державна людина, яка поза партіями.
Ситуація в армії вкрай непроста. Вона так і не стала
пріоритетом для керівництва
держави. Судячи з аналізу бюджету, пріоритетами влади є Управління державної охорони,
СБУ, Внутрішні війська. Насправді, незалежно від фігури
начальника Генштабу, має бути
відповідальна політика у сфері
безпеки. А коли політики немає,
коли на армію дивляться як на
структуру, що лише просить
грошей, тоді підриваються підвалини існування держави. Мені
здається, Президент ще не усвідомив глибину цієї проблеми.
Якщо зараз армія втратить
кадровий потенціал, то на його
відновлення лише коштів буде
недостатньо. Потрібні будуть
десятиріччя копіткої праці для
відновлення саме середньої армійської ланки, котра й забезпечує стійкість і боєздатність
Збройних Сил.
– А як сприймати відмову
контррозвідки СБУ від «розробки» російських шпигунів в
Україні?
– Стосунки між державами
мають різні відтінки. Навіть –
між державами дружніми. Загальний тон довіри є природним
там, де складаються рівноправні
стосунки.
Недружні наміри щодо України треба відслідковувати. Коли попередній голова СБУ заявляв про окремі випадки вербування росіянами наших громадян, про силові дії щодо наших військовослужбовців, то це
речі, погоджуватися з якими не
можна.
Переконаний, наші розвідка і
контррозвідка мають захищати
національні інтереси у стосунках
з усіма державами, включно з
Російською Федерацією. Думаю,
що російська розвідка дуже
уважно відслідковує ключові події і процеси в Україні.

Ö³íà çóñèëü
– Після відомих парламентських подій щодо ратифікації
угоди про продовження перебування Чорноморського флоту
РФ у Севастополі вас визначили
координатором спільних опозиційних дій. Проте про вашу діяльність в цій ролі нічого не відомо.
– Сильну владу можна стри-

мати від прийняття помилкових
рішень лише скоординованими
зусиллями опозиції, сильною
пресою і активною позицією
громадськості. Це – аксіома
для всіх країн світу. Коли влада
приймає помилкове рішення,
маємо разом ставити таку владу
на місце.
Якщо голос опозиції не скоординований, він загубиться у
какофонії різних думок, якщо
преса здається під натиском
влади чи сама переходить у режим самоцензури, падаючи ще
до пострілу, коли громадяни
пасивні, тоді влада може робити
що завгодно. І тоді помилкові
рішення неминучі.
Отже, координація дій опозиції є об’єктивною передумовою стійкого суспільства. Але
зробити це дуже важко. Адже
історія української політики –
це, радше, історія зрад, аніж
дотримання слова. Це – більше
обман, закулісні домовленості.
Маємо також недовіру у суспільстві до багатьох партійних
вождів. Це треба визнати об’єктивно. Як і дуже сильний фактор
взаємної недовіри між партійними вождями. Не всі, хто заявляє про свою опозиційність,
є такими насправді. Дехто протоптує стежини на Банкову, координуючи там свою «опозиційну» діяльність. Таке було і
за Кучми, і за Ющенка.
Думаю, ще кілька місяців знадобиться партійним лідерам у
стані опозиції для усвідомлення
нових реалій — того, що нова
влада прийшла не на кілька місяців і швидко не піде.
Переконаний, опозиція має
не лише критикувати, а й пропонувати кращу альтернативу.
Якщо вона створює Опозиційний
уряд, то в ньому мають перебувати сильніші, моральніші й професійніші люди, ніж працюють
в уряді чинному. Якщо це не
так – то тоді це не альтернатива і таку опозицію люди не
сприйматимуть серйозно.
Опозиція не має права хибно
оцінювати стан суспільства. Він
є такий, який є. Люди сьогодні
намагаються вижити, вони зневірені й розчаровані, придушені
власними проблемами. За таких
умов закликати людей до активного спротиву означає не
відчувати суспільного пульсу.
Як би нам не хотілося швидко
виправити зроблені владою помилки, але для цього немає
широкої громадської підтримки.
Люди хочуть побачити, чим закінчиться задекларована Януковичем «стабільність». Період
президентства Ющенка супроводжувався конфліктами у владі,
неспроможністю приймати рішення, управлінським хаосом,
зростанням корупції. Це породило масове розчарування, і
тепер маятник суспільних очікувань пішов в інший бік.
Тому люди сприймають за
нормальне кроки до посилення
влади, швидкого відновлення її
вертикалі, до такого собі «металу в голосі». Важливо, щоб
цей маятник не зайшов надто
далеко, не придушив ті паростки

свободи, до яких люди звикли
і які сприйняли серцем.
– Нині є відчуття, що нова
влада ні на опозицію, ні на суспільні настрої зважати не хоче.
Відтак маятник справді може
відхилитись надто далеко. Скажімо, новими двосторонніми
угодами влітку, коли парламентська трибуна буде на канікулах.
Можливо, невигідні Україні угоди на короткий час дозволять
навіть збільшити на кілька гривень соціальні виплати. За таких
умов може зникнути навіть найрозумніша та найкраща й згуртована опозиція.
– Як громадянин, я бажаю
новій владі успіху. Насамперед,
в економічній та соціальній сферах. Бо якщо це не вдасться і
цій владі, тоді наступній буде
набагато важче. Вкрай важливо,
щоб на монолітну вертикаль
влади Януковича було накладено
логіку, здоровий глузд, стратегічне бачення і відповідальність.
Щоб ця команда, яка вміє діяти
рішуче, як ломом, таки зробила
щось корисне для країни.
Чи вдасться це їй – зараз
ніхто не скаже. Але в неї є
шанс. Якщо команда Януковича
не впорається з економікою,
не прогнозуватиме й не аналізуватиме світові процеси (зокрема – ту нестабільність, яка
зачепила всі без винятку країни),
не локалізує загрози для України, не закладе стимули й
механізми для швидкого розвитку, то нам не уникнути соціальних конфліктів, які зметуть
владу, але можуть зруйнувати і
цілісність країни. Допустити цього ми не маємо права.
Справжніми викликами для
нової влади є не розрізнені
нині дії опозиції, не окремі стихійні протести громадян, а, скоріше, наша економіка з її проблемами плюс довготривала світова криза.
Не виключаю, що на певному
етапі саме складність соціально-економічних проблем змусить
Януковича по-іншому налагоджувати діалог з опозицією й
суспільством. Адже провести
глибинні реформи, які відкладалися десятиріччями, а вони
спочатку будуть болючими, можна лише пояснивши мету своїх
дій суспільству й здобувши його
підтримку.
Якщо ж Янукович робитиме
кроки, що посилюють розкол
України, тоді він не здійснить
жодної реформи, не підніме
економіку, а його влада розвалиться.
Можливо, настане момент,
коли усвідомлення потреби
ефективних реформ, їхньої підтримки у парламенті, необхідність заміни випадкових людей
в уряді змусять Президента
діяти по-іншому — не так агресивно і більш відповідально.
Якщо це настане, то добре. А
не настане, то означатиме, що
Янукович схибив і той складний
шлях, що він його пройшов до
першого крісла країни, не вартий був витрачених зусиль.
Олександр ЧЕРЕВКО.

l Заповітне
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ЗРАНКУ почав сіятися дрібненький дощик.
Здавалося, йому кінця-краю не буде. І що Гончареве свято, яке ось уже п’ятий раз проводиться
біля його отчого дому в Сухій Кобеляцького
району, зірветься. Традиційно воно відбувається
просто неба. Не вибудовують для цього ніякої
сцени, ніяких підвісок. Просто розставляють під
старими крислатими яблунями лавочки, покривають їх самотканими доріжками, – от і готове
місце для гостей.
Слава Богу, дощ не зіпсував свята, а зробив
його камернішим, бо зібралися лише істинні
прихильники творчості нашого великого земляка.
Атмосфера була по-рідному тепла. Тому й промови не читалися з папірця, а проголошувалися
душею і серцем. Ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка Микола Степаненко, голова Кобеляцької
районної державної адміністрації Анатолій Таранушич, професори дніпропетровських вузів
Віктор Пушкін, Анатолій Поповський та інші говорили про диво пророчого Гончаревого слова і
особливість таланту письменника, про те, як
світить нам усім зоря Олесевої хати, як всесильним

соборним дзвоном звучить в Україні його незабутній голос, спонукаючи народ до духовного
відродження.
Звичайно ж, серед учасників свята найшанованішими були близькі й рідні Гончара. Незважаючи на поважний вік, прибула його сестра
Олександра. Але, на жаль, цього разу не змогла
приїхати дружина Олеся Терентійовича Валентина
Данилівна. Натомість приїхала онука, теж письменниця – Леся Гончар та її чоловік Руслан
Найда, відомий український скульптор. Вони
прибули разом зі своїми дітьми — Нестором та
Дем’яном. Правнуки Гончара, одягнені, як і їх
тато, у вишиванки, чудово почувалися в своєму
прадворі й весело спілкувалися з гостями. А
коли закінчились урочистості, всі посідали за
столи. Це вже така традиція — пообідати й заспівати українських народних пісень, які так
любив письменник. Щоб з’єднала пісня небо і
землю, живих і померлих, щоб не печалилася за
тими, хто вже сюди не повернеться…
Полтавська область.

l З усіх усюд
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ІНОПЛАНЕТНИЙ розум існує,
але землянам із ним краще не
здибуватись. Саме так вважає
британський астрофізик Стівен
Гокінг. Учений упевнений, що серед понад 100 мільярдів різних
галактик Всесвіту (а в кожній галактиці сотні мільйонів зірок) неодмінно знайдеться населена планета. «На мою математичну думку,
– зазначає д-р Гокінг, – самі
лише цифри змушують думати,
що інопланетяни існують».
Уже багато років люди відправляють у Космос безпілотні
літальні апарати із зображеннями людини та з детальними
діаграмами, які вказують розташування нашої планети. Крім
того, в Космос регулярно посилають радіосигнали – з надією,
що їх помітять неземні цивілізації. І даремно. Нічого доброго
людям ті цивілізації не принесуть. «Якщо прилетять жителі
інших світів, то наслідки можуть
бути такі ж, як для індіанців
Америки після прибуття Колумба, – твердить астроном. –
Чому ми такі впевнені, що омріяний вищий розум принесе
нам невідомі знання? Не виключено, прибульці просто загарбають нашу планету, й що
тоді буде з нами? Згадайте

«Війну світів» Герберта Уеллса.
Можливо, то була не просто
фантастика, а геніальне завбачення...»

Костянтин БОБРИЩЕВ.
Фото автора.

РЕКЛАМА
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ЛЮДИ, котрі регулярно їздять
у метро, безумовно швидше дістаються потрібного місця, але
при цьому... дуріють. Такого
парадоксального висновку дійшли британські вчені, провівши
нескладні, але доволі точні дослідження.
Опрацювавши дані п’яти тисяч
англійців віком від 60 до 70 років,
дослідники з’ясували, що чотири
відсотки «піддослідних» незважаючи на винятково здоровий
спосіб життя, страждають від хвороби Альцгеймера. Причому ці
чотири відсотки часто користувалися метрополітеном. Цікаво, що
серед здорових учасників дослідження не знайшлося нікого, хто
б регулярно їздив у метро.
Проведене дослідження дало
змогу британським ученим припустити: поїздки в метрополітені,
особливо в годину пік, призводять до того, що в кірці головного мозку вповільнюються процеси мислення, загострюється
відчуття ворожості й наростає
агресія, що в результаті спричиняє стрес, загибель мозкових
клітин.

Відповідальність за достовірність
реклами несе рекламодавець
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ДОБРИДЕНЬ, ДРУЗІ!
Судячи з ваших листів, канікули у більшості з вас розпочалися
дуже цікаво. Дехто вже встиг з’їздити на екскурсії до історичних
пам’яток. Про такі подорожі повідали Андрій Кравчук (смт Сенкевичівка Горохівського р-ну Волині), Роксолана Кирилич (м.
Острог Рівненщини), Марина Бикало (с. Пустовійтівка Роменського
р-ну Сумщини) та інші читачі.
Цікавими оповідками порадували Олена Кочутенко (с. Княжичі
Броварського р-ну Київщини), Вікторія та Діана Прокопенки (с.
Ждани Лубенського р-ну Полтавщини), Діана Тимошенко (м. Радивилів Рівненщини), Олена Ганжа (с. Стольне Менського р-ну
Чернігівщини). Артем Школьний (с. Бабин Іллінецького р-ну Вінниччини) постарався і написав вірш про літо.
Знаходять час попрацювати кросвордисти. Цікаві заморочки
надіслали Марія Калюта (с. Буди Тростянецького р-ну Вінниччини),
Роман Присяжнюк (с. Гоголівка Веселівського р-ну Запоріжжя),
Анжела Лопуга (с. Остки Рокитнівського р-ну Рівненщини), Анастасія Кірко (м. Харків), Анастасія Сипченко (смт Дмитрівка Бахмацького р-ну Чернігівщини) та інші.
Пишіть ще, малюйте, фантазуйте!
«Соняшник».

l Струмки

Канікули

Ïåðåâ³ð ñâîþ óâàãó
Íàø êóòî÷îê äëÿ ñèí³â ³ äî÷îê ¹483
l Мандрівка в дивосвіт

Ку-ку-рі-ку! –
«Я тут головний!»
Нещодавно почув по радіо,
що італійський суд оштрафував на 200 євро чоловіка,
півень якого, на думку сусідів, занадто голосно кукурікав на світанку. Звичайно,
це смішно. І все ж мені
спало на думку: а дійсно,
чому півні так рано співають? Відкрив Інтернет і багато чого нового дізнався
про такого знайомого нам
птаха.

Літо! Яка ж це чудова пора,
Тішиться з того
уся дітвора.
Куди не глянь – зело буяє,
А на полях
урожай достигає.
І нудьгувати нам ніколи,

Бо вже настали
КА-НІ-КУ-ЛИ!
Артем ШКОЛЬНИЙ, 9 років.
с. Бабин
Іллінецького району
Вінницької області.

l Сміймося разом

Â³÷íà ìåðçëîòà

– Оленко, де є вічна
мерзлота? – запитує вчитель
на уроці географії.
Оленка замислилась, а тоді:
– Мабуть, у морозильній
камері...
Надіслала
Дарина ДИННИК,
8 років.

с. Борівка
Чернівецького району
Вінницької області.

ЗДАВАЛОСЯ б, півень – це
наш, український, птах, який
споконвіку живе біля людей і
«хазяйнує» майже в кожному
сільському дворі. А скільки казок про нього складено, скільки
приказок! Але, виявляється, родовід нашого півня починається
з азіатських джунглів, де й досі
живе його дикий пращур –
так званий банківський півень.
Археологічні знахідки свідчать, що диких курей люди почали одомашнювати в Індії 4500
років тому, тобто майже тоді,
коли стали обробляти землю.
Чим же припали вони до душі
індійцям? Яйцями, смаком
м’яса? Виявляється, ні. Відповідь
досить незвичайна: бійцівськими
якостями півнів.
Півні – забіяки від природи.
Якщо є нагода затіяти з кимось
бійку, вони забувають про все
на світі. Ось і почали давні індійці заради розваги ловити
«пернатих бійців» у хащах та
розводити в себе на подвір’ях.
Поступово півнячі бої стали їхньою найпопулярнішою розвагою. Півнів шанували, вважали
охоронцями людини. Адже, коли сонце сідає, півень, мовляв,
своїм криком попереджає: на
двір виходити не варто, бо злі
духи вийшли на полювання.
Вранці ж птах повідомляє: не-

безпека минула.
З Індії курей завезли до Єгипту. Лише там їх стали вживати
в їжу. У розведенні курей єгиптяни досягли значного успіху.
На деяких давньоєгипетських
малюнках є зображення приміщень, які дуже нагадують інкубатори. Тож, вважаймо, штучне
виведення курчат почалося майже чотири тисячі років тому.
А от у Давній Греції та Римі,
куди півні та кури потрапили з
Єгипту, вони стали особливо
поважними птахами. Греки та
римляни вірили, що півні здат-

ні... завбачати майбутнє! Отож
навіть хоробрі римські полководці не починали бій з ворогом, не давши поклювати півню
зерна. Якщо він клював з апетитом, це був знак, що військо
може йти в наступ. А знаменитий грецький полководець Фемістокл, збираючись на війну з
персами, включив до програми
бойової підготовки свого війська
півнячі бої, аби бійці, дивлячись
на них, вчилися стійкості та
відваги.
У давніх слов’ян півень символізував бога вогню. З часів

Де бджілка,
там і меду тарілка

l Хрестослів

l Це цікаво

Гостюю я в селі у дідуся й бабусі. Тут
багато заповідних лісів, в яких квітує
акація. Тож щороку сюди з’їжджаються пасічники з пересувними пасіками
– бджоли збирають нектар, і вулики
наповнюються медом. А я дуже люблю
мед! От і стало цікаво: а коли ж люди
вперше його скуштували? Спитала про
це дідуся і ось що дізналася.

ВІКАМИ люди вживають продукти бджільництва. Найдавнішому наскельному малюнку,
на якому зображено людину, що дістає з
розщілини в скелі стільник, а навколо неї
рояться бджоли, – 15 тисяч років. Його
знайшли археологи в одній з печер на території Іспанії.
Під час розкопок в єгипетських пірамідах,
яким уже біля п’яти тисяч років, було знай-

дено предмети бджільництва, настінні малюнки з зображенням процесу розливання
меду у глиняні горщики. Єгиптяни робили
вулики з обпаленої глини. З ними навіть кочували: навесні перевозили їх плотами у
верхів’я Нілу, де раніше наставав медозбір.
Бджільництво було добре розвинене в
Давній Греції, і відомий учений Арістотель
першим докладно описав життя бджіл. Його
роботи залишалися головним джерелом відомостей про бджіл аж до середніх віків. А
грецький лікар Діоскорид вважається родоначальником використання продуктів бджільництва у медицині.
Знали про харчові й лікувальні властивості
меду й давні римляни. З воску вони виготовляли свічки, які запалювали у храмах на
честь богів. Скіфи, перси використовували
бджолиний віск для бальзамування померлих.

Бджільництво було улюбленим заняттям і
слов’ян. Спочатку селяни знаходили в лісах
дупла з дикими бджолами, викурювали їх,
руйнували гнізда і забирали мед. З часом
помічали: є «медові» дерева, в дупла яких
бджоли поверталися після розорення. Люди
називали такі дерева бортями, позначали,
щоб восени повернутись до них за медом.
Борті передавалися в спадщину від батька
до сина, а бортні вгіддя цінувалися нарівні
з золотим запасом: мед був універсальним
обмінним товаром. За законами, які діяли в
XI cтолітті на Русі, за зрубування сторонньою
людиною «бджолиного дерева» – борті
– призначався штраф, найвищий після
штрафу за вбивство людини.
З часом назріла проблема охорони бортей.
Щоб уберегти мед від «зайшлих людей»,
бортники (власники бортей) вирубували
шматки дерев із дуплами й прилаштовували
їх поблизу своїх жител. Так з’явилися перші
нерозбірні вулики. За однією з версій, слово
«пасіка» походить від слова «посіка», що
означає «вирубка».
Щоб вибрати мед з такого вулика,
бджолиний рій потрібно було вигнати і
знищити його житло – систему стільників.
Нерідко при цьому бджолині родини знищувались.
У XVII столітті швейцарський бджоляр
Франсуа Гюбер придумав «книжковий» вулик, в якому стільники будували в ящиках
на петлях – на кшталт книжки. А 1815
року український бджоляр Петро Прокопович створив перший рамковий вулик,
який є загальноприйнятим і донині. В селі
Митченки на Чернігівщині Прокопович організував школу, в якій технології роботи з
його вуликом навчилися сотні бджолярів.
У 1851 році американець Лангсторт запатентував свій вулик з рамками, тому в багатьох країнах він вважається автором рамкового вулика, хоча його винахід з’явився
майже через сорок років після вулика Прокоповича.

Київської Русі до нас дійшов
вислів «пустити червоного півня», який означає «підпалити
що-небудь». Півень також був
живим годинником для селян.
Після першого крику півня на
світанку вирушали в дорогу,
після другого вчиняли хліб та
доїли корів, після третього все
село вже було на ногах та працювало. Робочий день у селянина визначався правилом: вставати разом з півнями, а лягати
спати водночас з курми.
Як же півні визначають час?
Біологи пояснюють це складними процесами у центральній
нервовій системі птаха. Простою
мовою, півень має особливий
біологічний годинник, який піднімає його в точно визначений
час і примушує голосно попередити всіх навколо: «Я тут головний!». Молоді півники починають співати вже в тритижневому віці. Як правило, півень
все життя виконує одну й ту ж
пісню. Лише іноді, в залежності
від настрою птаха, трапляються
невеликі відхилення в мелодії
виконання знаменитого «Ку-курі-ку!».
Сьогодні існує величезна кількість порід півнів (курей). В
Америці та Південній Азії вони
хоробро захищають будинки
хазяїв від змій та чужих собак.
А які гарні півні декоративних
порід! У Великобританії їх розводять для окраси садів та парків. Особливо популярною є
довгохвоста порода – сам півник маленький, а хвіст у нього
двометровий.
Вадим ЛЕТИЧЕНКО,
12 років.
м. Вишневе
Києво-Святошинського
району
Київської області.

Êîëåñî
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Äå ÿêèé îë³âåöü?

У трьох ящиках лежить по одному олівцю: чорний, червоний
і зелений. На першому
ящику написано «чорний», на другому –
«червоний», а на третьому – «чорний або
зелений». Де який олівець лежить, якщо жоден напис не відповідає дійсності?
Надіслала
Анжела ЛОПУГА,
11 років.
с. Остки
Рокитнівського
району
Рівненської області.

1. Столиця Великобританії. 2.
«Зубастий» овоч. 3. Запашна
садова ягода. 4. Намагання зробити щось за відсутності впевненості в досягненні успіху. 5.
Вишня з великими солодкими
соковитими плодами. 6. Японське місто, яке приймало зимову
Олімпіаду 1998 року. 7. Той,
хто навчився чого-небудь самостійно, без наставника. 8. «Найрозумніша» частина тіла людини.
9. Загорода для овець. 10. Овоч.
11. Коштовний метал. 12. Сир з
овечого молока. 13. Два з’єднані
в горішній частині під кутом
бруси, на яких тримається дах.
14. Вичинена овеча шкура. 15.
Маленька свиня. 16. Письмовий
знак. 17. Лісовий горіх. 18. Гурт
корів на пасовищі. 19. Житло
первісної людини. 20. Межа,
що розділяє території держав.
21. Грошовий знак. 22. Невеликий товстий млинець. 23. Дошка-місток, покладена через
струмок. 24. Міра часу.

l Відповідає «Соняшник»

Êîëè ç’ÿâèëàñÿ ïåðøà åíöèêëîïåä³ÿ?

Ïðî÷èòàéòå ðåáóñ ³ â³äãàäàéòå, ïðî ùî çàãàäêà.

Надіслала Марина КРИШТАЛЬ, 13 років.

l Поміркуй

Надіслав Микола ПЕТРІВ,
13 років.
смт Червоногригорівка
Нікопольського району
Дніпропетровської області.

Катерина ГАРМАШ, 13 років.
с. Григорівка
Канівського району
Черкаської області.

Ребус-загадка

Çíàéäè ì³æ ìàëþíêàìè 10 ðîçá³æíîñòåé.

Найдавнішу енциклопедію було написано в І столітті до н.е.
в Римі істориком та державним
діячем Плінієм Старшим. Вона
називалася «Природнича істо-

просп. Перемоги, 50,
Київ-47 03047.

Електронна пошта:
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Адреса в Інтернеті:
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Факс (044) 456-93-71 http://www.silskivisti.kiev.ua

рія». В 37 томах книги було
вміщено більш ніж 20000 статей. Пліній використовував цитати 450 авторів. Ця книга вважалася настільки цінною, що

до 1536 року її перевидавали
43 рази!
Слово «енциклопедія» з’явилося в Греції і означало «інструкції на всі випадки життя».
В європейські мови це слово
ввів англійський учений сер Томас Еліот в 1538 році і розшифрував його як «книга, що
пояснює всі відомі науки і предмети».
Сьогодні всі слова в енциклопедіях розташовані за алфавітом, так що в них легко знайти потрібне слово. Але автори
давніх енциклопедій подавали
в них слова як їм заманеться.
Наприклад, автор однієї із середньовічних енциклопедій почав книгу з розповіді про Бога
та ангелів, а закінчив описом
квітів і списком 36 видів яєць.
Першу енциклопедію, де слова було розташовано в алфавітному порядку, склав Джон
Харріс. Вона вийшла у світ в
1704 році і називалася «Універсальний Англійський Словник Науки і Мистецтв».
Найбільшою в світі була китайська енциклопедія. Один з
китайських імператорів, який
помер у 1721 році, наказав
скласти цю книгу. В ній було
5020 томів!

Õèòðèé
êâàäðàò

Яке б слово не розгадати,
воно однаково читається і по
горизонталі, і по вертикалі.
Надіслала
Галина КОНОНЕНКО,
12 років.
м. Носівка
Чернігівської області.

1. Кущ із великими волотями
ясно-лілових, фіолетових чи білих запашних квітів.
2. Зосередження зору чи думки на чомусь.
3. Вимога, прохання дати якінебудь відомості або офіційне
роз’яснення з приводу чогось.
4. Дуже гостре почуття відрази.
5. Країна в Азії, на березі
Перської затоки.

Çàãàäêè

Вона гріє, пироги пече.
А як П на Р заміниш,
то відразу потече.
Надіслала
Олена КОЧУТЕНКО,
9 років.
с. Княжичі
Броварського району
Київської області.

***
Що воно таке: без крил летять, без ніг біжать, не по воді,
а пливуть?
Надіслав Денис МЕЛЬНИК,
8 років.
с. Росошани
Кельменецького району
Чернівецької області.

Куточок підготувала
Олена КОЩЕНКО.
Малювала
Світлана УРБАНСЬКА.
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