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ПОЗИЦІЯ

АКТУАЛЬНО. ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Руслан Демчак: Все, що
зараз сталось в Україні,
має свої причино-наслідкові зв’язки. Українці кінцево
визначилась зі своїм політичним вектором розвитку.
Сьогодні Україні потрібні
структурні лідери
які
мають явні організаційні
компетенції та власні
принципи, що базуються
на
повазі
людської
гідності.
Читайте на стop. 3

ШЛЯХ ДО ЄВРОПИ
Історична мить, через яку, власне, стався Майдан і все,
що після нього, відбулась: Україна та Євросоюз
підписали політичну частину Угоди про асоціацію.
Читайте статтю «Навіщо ми ЄС, а ЄС – нам»
Читайте на стop. 3

ВЕЛИКДЕНЬ

На 25 травня 2014 року призначено позачергові вибори Президента України. Центральна
виборча комісія зареєструвала 23 кандидати. Загалом же, про свої наміри
балотуватися на найвищу державну посаду заявили 46 громадян.
Одним із найімовірніших кандидатів на перемогу сьогодні є Петро Порошенко - відомий
політик та бізнесмен. 28 березня, виступаючи на площі В. Стуса у Вінниці перед
вінничанами, він попросив про підтримку. За даними опитування SOCIS, КМІС та Центру
Разумкова, така підтримка безперечно вже є. Петро Порошенко обійшов інших
кандидатів та має найвищий рейтинг 24,9%. Тобто кожен четвертий громадянин
України проголосував би за Петра Олексійовича.
Про свою безперечну підтримку 29 березня заявив і вже екс-кандидат у Президенти –
Віталій Кличко. Фактично альянс Порошенко-Кличко реалізував суспільний запит на
консолідацію демократичних сил, на які так очікувала значна частина суспільства.
Видання «Життя Вінниччини» вирішило підготувати ряд публікацій про кандидатів у
Президенти 2014, логічно розпочавши з Петра Олексійовича Порошенка.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА – «ЖИТИ ПО-НОВОМУ!»
Євромайдан повстав, коли тодішня влада в
останній момент відмовилася підписати угоду з
ЄС, але то був лише привід. Причина ж у тому,
що в народу урвався терпець. На площі й вулиці
вийшли люди, які не хочуть і далі так жити, як
жили досі. «Так жити не можна!», - сказали вони.
Докорінних змін потребують як країна в цілому,
так і кожний громадянин окремо. Але ми не
зможемо змінити Україну, якщо не змінимося
самі, не поміняємо свого ставлення до власного
життя і до життя цілої держави. У тому, що країна
в такій кризі - є частка відповідальності кожного.
Настав час дати чітку відповідь, що значить для
нас «жити по-новому»?

Жити вільно!

Ми, українці, хочемо бути вільними. Тому,
будь-які спроби поневолення, зовнішнього чи
внутрішнього, отримують від нас гідну відсіч, що
доведено Майданом та боротьбою проти
російської агресії.
Свобода народу залежить від способу, у який він
взаємодіє із владою. Слід створити дієві
механізми громадського, правового і політичного
контролю за діями влади. Елементом такого

контролю є можливість для громадян отримати
вичерпну інформацію про рішення державних
органів та органів місцевого самоврядування.
Такими ж відкритими мають бути кадрова
політика і діяльність кожного чиновника і
високопосадовця, його статки й доходи,
витрати держслужбовців та їхніх сімей.

Існує величезна кількість всіляких традицій і прикмет на
Великдень, які пов'язані з цим святом. Серед них можна
зустріти як хороші, так і погані. Знати про них необхідно,
хоча б для того, щоб захиститися і не потрапити в
неприємну ситуацію.

Читайте на стop. 8

ПОРАДА ЛІКАРЯ
Щодня ми замислюємось над тим, що буде завтра, але
це питання залишається риторичним. Вирій емоцій
невпинно зростає. Діти перебувають у епіцентрі
неспокою поряд із нами. Читайте статтю та поради
психолога про те, як вберегти себе та дітей від стресів
та масової тривоги.

Читайте на стop. 7

БОРОТЬБА ЗА NEMIROFF

Для того, щоб все це забезпечити, потрібна
низка змін у політичній системі. Мій план дій у
цій сфері буде наступний.
Стану
гарантом
збереження
щойно
відновленої
парламентсько-президентської
форми правління, за якої Уряд формується
коаліцією
фракцій
та
депутатів.
Не
претендуватиму на повноваження більші, ніж
ті, на які ви мене оберете.
Забезпечу повне перезавантаження влади.
Докладу всіх зусиль у рамках своїх
конституційних повноважень, щоб до кінця
2014 року відбулися дострокові парламентські
вибори суто на пропорційній основі за
відкритими списками.
Продовження на стop. 2

Всесвітньо відомий лікеро-горілчаний завод «Nemiroff» вкотре потрапив в епіцентр скандалу та новин.
Його роботу зупинено на невизначений термін. Тим
часом в Україну завозиться з Росії аналог продукції. У
цієї історії є дві кардинально різні версії того, що
відбувається з заводом. «Життя Вінничини»
спробувала розібратися в ситуаці.
Читайте на стop. 6
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АКТУАЛЬНО

ЖИТИ ПО-НОВОМУ!

Має відбутися децентралізація
влади.
Громади
на
місцях
отримають більше прав і грошей на
реалізацію
повноважень.
Виконавча влада в областях
належатиме не призначеним згори
«губернаторам», а виконкомам,
сформованих облрадами, обраними людьми. При обов’язковому
збереженні та зміцненні єдиного
гуманітарного
українського
простору в мовно-культурній сфері,
в освіті, в політиці історичної пам’яті
обов’язково
враховуватиметься
специфіка кожного регіону. Але
Україна залишиться при цьому
унітарною, соборною державою.
Міських
голів
пропонуватиму
обирати в два тури, щоб на ці
посади потрапляли не випадкові
люди, а ті, які мають підтримку
більшості громади.
У якості першочергового внесу до
Верховної
Ради
закон
про
парламентську опозицію.
Структура власності ЗМІ стане
прозорою,
а
конкурентне
середовище в цій сфері – посилене.
Створення
суспільного
телебачення є на порядку денному
як невідкладне питання.
Окремо наголошую на неухильному
дотриманні прав всіх національних
меншин. Особливу увагу слід
надавати захисту українців Криму
та кримських татар як корінного
народу Криму.
Жити вільно – значить і вільно
користуватися
рідною
мовою.
Керуватимуся
статтею
10
Конституції, яка визначає українську
мову як державну, але особливо
наголошує на правах російської
мови та гарантує вільний розвиток
усіх мов. Вважаю за доцільне з
метою
забезпечення
єдності
української
політичної
нації
зберегти існуючий статус-кво в
мовному питанні.
Можливість вільно подорожувати
до Європи дасть якнайшвидше
запровадження безвізового режиму
з ЄС протягом уже першого року
мого президентства. До кінця ж
терміну
моїх
повноважень
розраховую добитися необхідних
політичних рішень з боку ЄС та
розпочати
переговори
про
повноцінне членство України в
Європейському Союзі, щоб жити в
«сім’ї вольній, новій». ЄС для нас не
ціль, а інструмент, щоб змінити
країну і запровадити в ній
європейські стандарти.
Жити безбідно!
Бідній людині важко бути вільною,
тому що над нею постійно висить
безвихідна
потреба
обміняти
свободу на хліб насущний. Тому
будувати
демократію
означає

творити
суспільство
заможних
людей.
Україна має все необхідне, щоб
забезпечити добробут. Ми вміємо і
хочемо жити власною працею, здатні
бути творчими та інноваційними,
вчимося не бути заздрісними і щиро
радіти успіху сусіда чи колеги. Але
ми втрачаємо можливості й досі
пасемо задніх. Чому? Тому що на
відміну від нас країни Центральної та
Східної Європи будують економіку
вільної конкуренції, нових ідей,
ділової ініціативи, наполегливої
праці і постійного самовдосконалення. В такій системі найрозумніші,
найпрацьовитіші і найенергійніші не
ховають свої гроші в подушку, а
інвестують їх в нові бізнеси, даючи
тим самим роботу і шанс на успіх
тисячам
і
мільйонам
своїх
співвітчизників.
Керуючись заповітом «і чужому
научайтесь, й свого не цурайтесь»,
ретельно вивчив і обов’язково
використаю позитивні досягнення
країн Балтії, Польщі, Чехії, Словенії,
Словаччини, Грузії. Маю і власний
досвід в економіці як господарник,
який свого часу створив чимало
робочих місць. Добре знаю, як
примножити
наше
національне
багатство та наповнити бюджет.
Усі політичні програми, які ви досі
читали, були про манну небесну, але
вона так і не випала. Звичайно, я за
збільшення
зарплат,
пенсій
і
стипендій.
За
збереження
і
примноження
всіх
соціальних
виплат,
передбачених
чинним
законодавством,
«дітям
війни»,
«афганцям»,
«чорнобильцям»,
інвалідам,
одиноким
мамам,
сиротам. Я за потужні грошові
вливання в освіту. За доступність
кваліфікованої медичної допомоги
для всіх громадян. На все це
витрачатимемо гроші, щойно ми їх
отримаємо,
збудувавши
нову
економіку.
І
хоча
управління

економічними процесами належить
до компетенції Уряду, Президент як
гарант Конституції, прав і свобод
зобов’язаний створити умови для
вільної інноваційної економіки та
соціальної справедливості. Що для
цього треба?
Реформувати
правоохоронну
систему
(суди,
міліцію,
СБУ,
прокуратуру) – значить, створити
передумови успішності всіх змін, в
тому числі й в економіці. Тільки
незалежний суд може забезпечити
захист
прав
та
свобод
і
недоторканість
власності,
що
важливо для притоку в країну
інвестицій.
Антимонопольний комітет має стати
ключовим економічним регулятором.
Поле його діяльності – від
забезпечення вільної конкуренції у
великому бізнесі до гарантій малому
підприємництву. Так само це
стосується якості та вартості послуг
в житлово-комунальній сфері, де теж
орудує жахлива монополія.
Зняти «корупційний податок» на
економіку. Соціально відповідальний
бізнес має платити податки до
бюджету, а не хабарі окремим
чиновникам. Кількість податків слід
скоротити, ставки – зменшити, всі
офшори - перекрити.
Ще на досить тривалий час зберегти
систему спрощеного оподаткування
для малого та середнього бізнесу.
Створити свою справу, взяти
відповідальність на себе – це теж
жити по-новому.
Забезпечити доступ української
продукції
на
світові
ринки.
Якнайшвидше підписати економічну
частину Угоди з ЄС (про зону вільної
торгівлі) та в стислі терміни
реалізувати її положення, які по суті
є цілісним планом економічних
реформ в Україні.
Аграрна галузь може стати точкою
прориву для української економіки.
Жити чесно!
В Україні мають восторжествувати
принципи правової держави та
справедливості.
Ці
принципи
вимагають наявності прозорої і
несуперечливої законодавчої бази,
доступного,
справедливого,
неупередженого
і
змагального
судочинства,
невідворотності
покарання за злочин,
гарантій
дотримання основних прав особи,
обмеження втручання держави в
приватне і громадське життя.
Пріоритетними
завданнями
на
цьому шляху сьогодні є:
Антикорупційна люстрація судових,
правоохоронних,
податкових
і
митних органів.
Встановлення публічного контролю

за призначенням і діяльністю суддів і
створення
системи
їхнього
автономного
функціонування,
незалежного від законодавчої та
виконавчої гілок влади.
Формування професійного корпусу
державних службовців, їх соціальний
захист
та
посилення
відповідальності.
Усвідомлення, що пропонувати та
давати хабар так само аморально, як
його вимагати та брати. Утвердження
в якості свого роду національної ідеї
нетерпимості до корупції.
Жити безпечно!
Для того, щоб громадяни жили
безпечно, новий Президент повинен
боронити країну від зовнішньої
агресії. Не допустити в суспільстві
чвар і провокацій на ґрунті мови,
ідеології, релігії. Захистити кожну
родину,
місто,
вулицю
від
насильства.
Пріоритетом стануть політична та
дипломатична
боротьба
за
повернення тимчасово окупованого
Криму, збереження територіальної
цілісності України, для чого глава
держави повинен чути голос кожного
регіону нашої соборної країни.
Уроки останніх місяців свідчать:
Україна сама мусить забезпечити
свою оборону. Планую істотне, в рази
і порядки, збільшення витрат на
відновлення,
модернізацію
та
посилення Збройних Сил та інших
структур, від яких залежить захист від
зовнішньої агресії. Історія вчить: «хто
не хоче годувати свою армію, той
годує чужу» або «хочеш миру –
готуйся
до
війни».
Часи
невиправданого пацифізму минули.
Зміцнення обороноздатності країни
має стати загальнонаціональною
справою, ділом всіх та кожного. Наш
ВПК здатний задовольнити більшість
потреб армії і дати поштовх
реіндустріалізації – відродженню
промислового потенціалу України.
Майбутній вступ України до ЄС
розглядаю в тому числі і як додаткову
гарантію безпеки України в рамках
єдиного європейського безпекового
простору.
У той же час, громадяни України не
зможуть почуватися у безпеці, поки
ми не врегулюємо наші стосунки з
Росією. Використаю повною мірою
весь свій дипломатичний хист та
політичний досвід, щоб забезпечити
деескалацію конфлікту, уникнути
війни та зберегти мир,
знайти
прийнятні способи співпраці з Росією,
насамперед економічної – але з
урахуванням незворотності нашого
європейського
вибору
та
територіальної цілісності України.
Окремої ваги питання – забезпечення
енергетичної
незалежності,
диверсифікація
поставок
газу.
Зниження споживання енергії – наша
спільна справа, яка починається з
такої простої дії, як, виходячи,
вимкнути світло, а завершується
модернізацією
підприємств
та
виробництв
із
одночасним
зниженням енергоємності.
Жити по-новому – це покладатися
перш за все на власні сили. За нас
нашу роботу ніхто не зробить!
Я вірю, що ми здатні почути й
зрозуміти один одного. Здатні
об’єднатися
заради
достойного
майбутнього України, заради спільної
перемоги.
Бажання і готовність українців жити
по-новому - ось основний ресурс
національного розвитку і головна запорука успіху.
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ПОЗИЦІЯ РУСЛАНА ДЕМЧАКА
Чому в Україні був Майдан?! Це
відповідь
на
події,
які
відбувалися значно раніше.
Багато хто із вас знає мою
історію, коли заради одного
місця в парламенті члена
системи влади Януковича, була
зруйнована не тільки моя доля
(6 місяців в СІЗО), а й знищена
банківська структура та інші
структури, які я розбудовував,
та втрачено тисячі робочих
місць
працівниками
цих
підприємств.
Така державна система не мала
шансу вижити – заради одного
страждали сім'ї тисяч. Це була
система
самопожерання.

Ресурс людей та економіки
вичерпався! І цілком природно,
що штучна тоталітарна система
впала. Але це тільки половина
дороги.
Сьогодні ситуація в Україні
нагадує пожежу у власному
будинку, де літня кухня вже
згоріла, полум’я перекидається
на інші приміщення, і комусь із
сім'ї
(чоловікові
чи
жінці)
потрібно терміново без роздумів
взяти на себе відповідальність,
щоб спасти сім'ю, майно,
загасити пожежу, відновити
будинок. Часу для суперечок
немає.
Все, що зараз сталось в Україні,

має свої причино-наслідкові
зв’язки.
Українці
кінцево
визначилась зі своїм політичним
вектором розвитку. Сьогодні
Україні
потрібні
структурні
лідери
які
мають
явні
організаційні компетенції та
власні принципи, що базуються
на повазі людської гідності.
Потрібно взяти ініціативу на себе
і загасити «пожежу» в Україні. На
мою
думку,
лідером,
що
найбільше відповідає запитам
сьогоднішнього дня є Петро
Порошенко. Я буду голосувати
за кандидата в Президенти
України – Порошенка Петра
Олексійовича.

РУСЛАН ДЕМЧАК

Бізнесмен, громадський діяч

НАВІЩО МИ ЄС, А ЄС - НАМ

Історична мить, через яку,
власне, стався Майдан і все, що
після нього, відбулась: Україна і
Євросоюз підписали політичну
частину Угоди про асоціацію.
21 березня
у Брюсселі Угоду
підписали. Заключним актом, який
сторони підписали додатково, була
запущена в силу Преамбула, ст. 1,
частини І, ІІ та VII. У цих частинах
описується політичний діалог та
реформи,
співпраця
у
сфері зовнішньої політики та
політики безпеки, а також створення
спільних інституцій.
Це так звана політична частина
угоди, яка віднині набула чинності.
Імплементація торгівельної частини
відкладена до вересня.
"Підписання угоди стимулюватиме
демократичні процеси всередині
країни,
зокрема
в
контексті
проведення
чесних
виборів
Президента України. Підписання та
реалізація політичної частини угоди
є важливим чинником збереження
незалежності та територіальної
цілісності
України",
заявив
директор
департаменту
інформаційної політики МЗС Євген
Перебийніс.
Він додав, що угода також
передбачає поглиблення участі
України в реалізації спільної
зовнішньої політики і політики
безпеки ЄС.
Крім того, в МЗС зазначили, що
факт
підписання
Угоди
про
асоціацію є позитивним сигналом
для
міжнародних
фінансових
установ і зможе повернути довіру до
України
з
боку
міжнародних
партнерів.
"Найближчим часом очікується
постанова та набрання чинності

регламенту ЄС щодо надання
Україні
автономних
торгових
преференцій. Таким чином, ЄС
готовий в односторонньому порядку
забезпечити виконання окремих
положень частини угоди щодо зони
вільної торгівлі щодо українських
експортерів",
заявив
Євген
Перебийніс.
НОРМИ НАБУЛИ ЧИННОСТІ
У підписану частину Угоди про
асоціацію входять наступні розділи
парафованого в березні 2012 року
проекту:
загальні
принципи,
політичний
діалог,
реформи,
політична асоціація, співробітництво
та конвергенція у сфері зовнішньої і
внутрішньої політики, а також
інституційні, загальні та заключні
положення.
На
відміну
від
попереднього
варіанту угоди, яку в листопаді 2013
відмовився
підписати
вже
екс-президент Віктор Янукович, в
нинішню редакцію не увійшли
розділи про співробітництво у сфері
юстиції, торгівлі і торгових відносин,
галузеве співробітництвіо у сфері
економіки
та
фінансове
співробітництво України та ЄС.
Як запевняє прем'єр-міністр Арсеній
Яценюк, ринок Євросоюзу для
українських товарів відкриється
відразу після підписання політичної
частини. Глава уряду обіцяє, що
відкриття
європейських
ринків
принесе Україні в перший же рік
понад $ 400 мільйонів. За день до
підписання
політичної
частини
Угоди про асоціацію комітет з
питань
зовнішньої
торгівлі
Європарламенту
підтримав
скасування імпортних мит на товари
з України.

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА
Прем'єр Яценюк заявив, що
економічна частина Угоди про
асоціацію з ЄС набуде чинності
орієнтовно після президентських
виборів в Україні, але фактично
Київ уже зараз починає процес
економічних зрушень.
"Єдино правильне рішення отримати
від
Європейського
Союзу
відкритий
ринок
для
українських товарів, ще раз в
Україні і в Європі провести
консультації
щодо
відкриття
українського
ринку
для
європейських товарів і далі підписати
другу
частину",
запевнив Яценюк.
Словами прем'єра вторить міністр
економічного розвитку і торгівлі
України Павло Шеремета. За його
розрахунками, економічна частина
угоди з Євросоюзом може бути
підписана протягом шести місяців.
На уточнююче запитання, чи
означає це, що за основу буде
взята
економічна
частина,
узгоджена до листопада 2013 року,
Шеремета зазначив: "Вона ще
поки не була змінена. Ми
дивимося.
Це
двосторонній
процес, який був результатом
довгих консультацій 28-ми країн, і
це не так просто, навіть якщо ми
захочемо щось змінити".
ПЕРСПЕКТИВИ
БЕЗВІЗОВОГО
РЕЖИМУ
Коментуючи перспективу підписання
економічної
частини
угоди
з
Україною, комісар ЄС з питань
розширення
та
Європейської
політики сусідства Штефан Фюле
заявив, що також найближчим часом
проводитиметься робота щодо
скасування в перспективі візового
режиму між Україною та ЄС. "Ми
сконцентруємося на тому, як
прискорити прийняття небагатьох
кроків, після яких ми зможемо
перевести Україну на другий етап
виконання
Плану
дій
щодо
лібералізації віз. І це буде видимий
крок для українців, тому що,
врешті-решт, вони зможуть їздити
до Шенгену без віз", - сказав Фюле.
В.о. міністра закордонних справ
України Андрій Дещиця вважає, що,
при
певному
коригуванні
українського законодавства безвізовий режим між ЄС і Україною
може бути введений вже до кінця
2014 року. "Нам потрібно прийняти
кілька законів і кілька підвідомчих
актів, які передбачають введення
біометричних паспортів, контроль

на кордонах", - сказав в.о. міністра.
Водночас варто пам'ятати, що
обов'язковою
умовою
при
досягненні безвізового режиму для
України є конкретні реформи,
спрямовані
не
тільки
на
упорядкування паспортної системи,
але і на посилення українських
кордонів з усіма сусідами, а
враховуючи останні події - з Росією
особливо. Одне з основних завдань
- створити надійний бар'єр для
нелегальної міграції на територію
ЄС. На думку деяких експертів,
домогтися
скасування
візового
режиму до кінця року нереально,
але в цілому завдання посильне.
ЩО ЩЕ НАМ ОБІЦЯЄ ЄВРОПА
Згідно з текстом угоди, Євросоюз
береться
забезпечити
Україні
збереження
миру,
а
також
можливості
для
подальшої
євроінтеграції
України
в
європейський ринок, поглиблення
співпраці для забезпечення прав і
свобод людини.
"Забезпечення поваги до принципів
суверенітету
і
територіальної
цілісності, непорушності кордонів і
незалежності, а також протидія
розповсюдженню зброї масового
знищення,
пов'язаних
з
нею
матеріалів та засобів їх доставки
також є основними елементами цієї
угоди", - йдеться в документі.
СТИМУЛ ДЛЯ РЕФОРМ
Всупереч
поширеній
думці,
асоціація з Євросоюзом - це не
відмова від усього, що не пов'язане
з торгівлею, політичною співпрацею
та іншими відносинами з країнами членами ЄС. Угода про асоціацію,
навіть у форматі "політичної
частини" і перспективі підписання
економічних пунктів - це гарантія та
обов'язкове проведення в країні
масштабних реформ, удосконалення законодавства за стандартами
Євросоюзу. В обмін на це ми
отримуємо безмитний доступ до
ринків ЄС, фінансову та технічну
допомогу. Кожен раз укладання
подібних
угод
означало
геополітичний і економічний інтерес
Євросоюзу в тому чи іншому регіонівід
середземноморського
до
пострадянського.
При підготовці матеріалу
використовувались
дані USAID, Центр.UA, Liga.net
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ЖИТТЯ ЯК ВОНО Є

ПРАВОСУДДЯ НАВИВОРІТ

СОБОЛЕВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ
Юрист, громадський діяч, журналіст

Рік і сім місяців за ґратами –
саме таку ціну заплатив юрист
Анатолій Соболевський за те,
що
«перейшов
дорогу»
конкурентам на 18 виборчому
окрузі на Вінниччині.
Він працював у передвиборчому
штабі Руслана Демчака
та
допомагав викривати правопорушення
з
боку
інших
кандидатів у виборчому окрузі.
У серпні 2012 р. Анатолія було
затримано. Йому присудили 6
років позбавлення волі за
нібито зберігання вогнепальної
зброї. Двічі садили у карцер,
травили сльозогінним газом,
безжально лупцювали, знущалися
та били струмом електрошокера.
Після одного з таких допитів у
Анатолія на короткий час
зупинилося серце, врятували
медики. Потім із численними
ранами юриста знову посадили в
карцер (це така собі тюрма в
тюрмі), аби приховати ті тяжкі
травми та глибокі рани навіть
від тюремщиків. Були спроби
інсценувати
самогубство
абсолютно
несхильного
до
цього Анатолія. І все це у центрі
Європи у XXI ст.
10 березня 2014 року Анатолія
амністували, визнавши його
політичним в’язнем попереднього
режиму.
Нам
вдалось
поспілкуватися з Анатолієм про
ситуацію, яка склалася навколо
нього.
Анатолію, ми щиро вітаємо Вас
з ???
виходом на свободу. Як Ви себе
почуваєте - і в фізичному, і в
моральному плані?
Дякую, почуваю себе добре, звикаю
до нового вільного життя у новій
вільній країні.
Будь ласка, розкажіть нам, що
саме з Вами трапилося і чому Ви
потрапили за ґрати?
Переслідування мене з боку
правоохоронців почалися після
того, як голова Всеукраїнської
громадської організації "Захисту
прав
споживачів
фінансових
послуг", в якій я працював юристом,
Руслан Демчак став кандидатом у
депутати Верховної ради на 18
виборчому окрузі Вінниці під час
передвиборчої
кампанії
до
Верховної
ради
України.
На
вказаному виборчому окрузі він був
головним конкурентом "регіонала"
Григорія Калетніка. Оскільки я є
правозахисником, я допомагав
Руслану Демчаку – cтежив за
дотриманням
виборчого

законодавства під час кампанії. Я
виявляв
порушення
виборчого
законодавства на окрузі, зокрема
підкуп виборців, залякування та тиск
на
членів
виборчого
штабу
Демчака, елементи застосування
адмінресурсу та ін. На ці порушення
я вказував органам влади. Писав
статті-відповіді
на
звернення
громадян
в
газеті
"Життя
Вінниччини",
звертався
у
правозахисні
органи
з
повідомленнями про порушення
виборчого законодавства, хоча мої
звернення відкрито ігнорувались
правоохоронцями.
Згодом
мене
викликали
до
правоохоронних органів на розмову,
під час якої вказали, якщо я не
перестану "заважати" народному
депутату Калетніку проводити свою
передвиборчу кампанію, то матиму
великі
неприємності.
На
це
попередження я не відреагував,
оскільки не вірив, що в 2012 році
людину можуть "покарати" за
правозахисну діяльність.
Після цієї розмови та декількох
погроз-попереджень по телефону,
16 серпня 2012 року близько 8
години ранку по дорозі на роботу
мене
затримали
працівники
Печерського РУ УМВС. Цього ж дня
о 6 годині вечора суддя Вовк С.В.
Печерського суду (примітка автора
- головою Печерської прокуратури є
Харченко В.М., зять Г. Калетніка)
винесла постанову про мій арешт на
2 місяці. Уже у Печерському
райвідділі міліції я дізнався, що
мене звинувачують у підробці
документів, за допомогою яких я
буцімто примусово «заставляв»
балотуватись у народні депутати
громадянина
однофамільця
Калетніка Григорія, а через місяць
мого знаходження у Лук’янівському
СІЗО мене додатково звинуватили у
зберіганні
зброї
–
газового
пістолету, купленого офіційно в
магазині та із наявним дозволом.
Крім цього, міліціонери вимагали від
мене дати завідомо неправдиві
показання
відносно
Руслана
Демчака для того, щоб на підставі
притягнути його до кримінальної
відповідальності, тим самим не дати
можливості
продовжувати
передвиборчу
кампанію.
Я
відмовився давати такі показання,
вірніше
підписати
заздалегідь
підготовлений
правоохоронцями
текст
протоколу
допиту
з
обвинуваченнями проти Демчака.
Оскільки
«по-хорошому»
я
відмовився
співпрацювати
з
правоохоронцями, вони почали
застосувати
до
мене
заходи
фізичного та психологічного тиску.
Мене катували, провели через всі
"кола пекла", але бажаних показань
від мене не добились.
Наскільки відомо, через два тижні
після
Вашого
арешту
заарештували і Руслана Демчака.
Після його арешту претензії
правоохоронців відносно Вас
знялись?
Ні, Р. Демчака заарештували з інших
також надуманих підстав, але,
враховуючи, що тих обвинувачень
правоохоронцям було замало, для
обґрунтування утримання кандидата
в депутати до ВР, мене після його
арешту ще декілька разів виводили
до Печерського РУ УМВС, де до мене
приходив Кузьменко О.П., заступник
прокурора Печерського району (зятя

Г.Калетніка – примітка автора) і
вимагав, аби я на відеокамеру сказав,
що був свідком того, як начебто
представники партії "Батьківщина"
передавали Руслану Демчаку кошти
на підкуп виборців на окрузі. Це було
повною нісенітницею, тому від таких
«відеопоказів» я також відмовився,
мотивуючи тим, що такого не було і
мені нічого про це
невідомо, однак Кузьменко О.П.
відповів, що він і сам знає, що такого
не було, але все одно вимагав від
мене сказати це на камеру. Його
помічники били мене струмом
електрошокера,
напускали
сльозоточивий газ в обличчя. Після
того, як Кузьменко О.П. вийшов з
кабінету разом зі своїми бійцями, з
розмов між працівниками відділку я
зрозумів, що люди, які приходили до
мене з Кузьменком і били мене, - це
охоронці Ігоря Калетніка – сина
замовника тортур Григорія Калетніка.
Чим закінчилась Ваша нерівна
боротьба з Калетніком та
Печерською прокуратурою?
Це не була боротьба, оскільки
будь-яка боротьба передбачає шанс
кожної зі сторін на перемогу, а у мене
таких шансів при тій системі
правосуддя не було. Власне, і самого
правосуддя як такого також не було,
тому що як слідство, так і суд не хотіли
чути ні мене, ні моїх захисників, ні
свідків. Як на стадії слідства, так і на
стадії суду мені говорили слідчі,
прокурори і судді, що мою справу
контролює Калетнік, а тому мені
потрібно змиритись зі своєю долею і
готуватись до відбування тривалого
терміну ув’язнення. В результаті
суддя Печерського райсуду м. Києва
Царевич О.І. (суддя, яка виносила
вирок Ю.Тимошенко – примітка
автора) винесла мені вирок шість
років позбавлення волі, а суддя
Апеляційного суду м. Києва Юрдига
О.С. залишила цей вирок в силі,
незважаючи
на
абсурдність
обвинувачення
та
відсутність
будь-яких доказів моєї вини у
кримінальній справі. До речі, за
статтями, які мені інкримінували,
згідно єдиного державного реєстру
судових рішень, це найсуворіший
вирок за всю історію незалежної
України.
Як на Вашу думку, чому Вам
винесли такий суворий вирок?
У мене є тільки одне пояснення.
Григорій Калетнік хотів покарати мене
за принципом «щоб іншим неповадно
було», це була своєрідна публічна
розправа над «іншодумцем», певна
акція
залякування
потенційних
конкурентів на виборчому окрузі.
Також він розумів, що до наступних
парламентських виборів я міг бути
звільненим, і про цей факт публічно
розказувати, а це знову ж таки
зашкодило би його репутації та
рейтингу, саме тому він вирішив
позбутись мене одразу на дві
передвиборчі кампанії. Якби ситуація
в державі не змінилася, не було б
повалено режим Януковича, яскравим
представником якого є Григорій
Калетнік, одному Богу відомо, як
склалася б моя доля. Але Бог і
український народ
розпорядилися
інакше.
На
сьогоднішній
день
обвинувачення з Вас зняті?
Так, Вищий спеціалізований суд

Марія Василівна, мати Анатолія:
«Це були найважчі півтора року
нашого життя. Не було дня, не
було години, щоб я не думала і не
молилася за свого Толю, мого
синочка. Я досі не можу прийти до
себе – це таке потрясіння і така
радість – знову обійняти його,
говорити з ним, бачити його. Для
мами нема нічого ціннішого життя
і здоров’я її діточок. Я дякую Богу
за те, що дарував його життя
вдруге, що врятував його!»
України скасував попередні вироки
відносно мене, також, Законом
України про «Про застосування
амністії в Україні щодо повної
реабілітації політичних в’язнів», я був
визнаний
жертвою
політичних
репресій,
відносно
якої
було
застосування кримінальної юстиції в
якості боротьби з політичними
опонентами
до
мене
було
застосовано персональну амністію
(Законопроект
Верховної
Ради
України №4271 від 27.02.2014 р.).
Як
на
Ваше
повернення
відреагувала
сім'я?
Ваша
донечка? Чи знала вона, що
відбувалось з Вами останні рік і 8
місяців?
Моє звільнення для сім’ї стало дуже
радісною подією - вони дуже довго
цього чекали і тяжко переживали
період мого перебування під вартою.
Особливо важко було моїй дружині
пояснювати нашій маленькій донечці,
куди подівся її тато, чому його немає
разом з ними, чому він не приїжджав
до неї на день народження, Новий рік
та інші сімейні свята. Дружина
намагалась пояснити донечці, що я у
відрядженні, але дитині важко було
зрозуміти, як так тато міг покинути її
заради якоїсь роботи. Наразі все
добре, наша сім'я знову об’єдналась і
я сподіваюсь, що нам більше не
доведеться розлучатись.
Кого Ви звинувачуєте у тому, що
сталося? Чи бажаєте Ви помсти і
чи плануєте якісь дії у відношенні
до осіб, які причетні до Вашого
арешту?
Я ніяких злочинів не вчиняв, і
опинився за ґратами лише тому, що
«перейшов
дорогу»
Григорію
Калетніку. А на рахунок помсти, я
думаю, що помста - це вибір слабких
людей, я не буду опускатись до рівня
тих, хто зі мною так вчинив. Нехай Бог
їм буде суддею! Своїм обов’язком
вважаю розповісти людям свою
історію, щоб всі розуміли, що деякі
чиновники, які щиро посміхаються з
рекламних плакатів, насправді цинічні
і
жорстокі
люди,
які
безпідставно уявили себе богами і
думають, що мають право ламати
людські долі.
Анна
Соболевська,
дружина
Анатолія:
«Тепер, коли все минулося,здається,
що цього всього не було – не було
безсонних ночей, року сліз, істерик,
зневіри, злості і ненависті до тих, хто
посмів так вчинити з нами. Зараз,
коли він тут, поруч зі мою і нашою
3-річною донечкою, я не хочу навіть
згадувати той жах, що нам довелось
пережити. Я хочу забути цю історію,
як страшний сон - сон наяву,
який трапився з нами…»
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ДУМКИ ПРО НАБОЛІЛЕ

СЕРГІЙ ОСТАПЕНКО
м. Липовець

На зміну Президенту Януковичу
залишився
колективний
Янукович, як система, що не
здатна змінитись самостійно.
Весь світ, затамувавши подих,
слідкував за подіями останніх
місяців. На жаль, колишня влада
пішла, проливши ріки крові. Вона
забрала життя Небесної Сотні.
Багатьох влада залякувала по
одному протягом усіх років свого
царювання. Тисячі їхніх жертв
досі
відбувають
строк
за
сфабрикованими
справами.
Влада Януковича залишила
розграбованим бюджет, вони
вивезли тонни награбованої
готівки. У спадок нам залишили
корумповане
правосуддя,
принижене і безправне місцеве
самоврядування.
Проте Майдан зробив головне –
прогнавши владу, він зупинив
епідемію страху, що проникла в
усі закутки України. Майдан
організував людей на активну
громадянську
позицію.
Він
створив
самооборону.
Він
примусив кожного задуматись
про свою роль і місце в
майбутній Україні. Майдан чітко
проявив мізерну роль партій,
навіть опозиційних, і протиставив
цьому
здатність
до
самоорганізації кожного. Це був
зовсім
інший
Майдан
в
порівнянні з 2004 роком. Коли у

попередньому
Майдані
протестувальників із партійною
приналежністю було понад 30%,
то в останньому – менше 5%.
Головний лозунг Майдану –
«Дістали» – стосується усіх, у
тому числі і представників різних
за кольором партій.
Але змінивши владу, Майдан не
зробив і третини від поставленої
мети. Адже на зміну Президенту
Януковичу залишився колективний Янукович, як система, що не
здатна змінитись самостійно.
Державні посади продовжують
ділитись за партійною квотою, а
не
за
професіоналізмом.
Система, мов чужорідні тіла,
відштовхує
все
нове
як
загрозливе для її існування.
Люстрація, так необхідна нам із
самого
початку
існування
України, загрожує щасливому
життю більшості перебіжчиків від
однієї партії до іншої.
Місцеве самоврядування, яке
розпочинається на селі, там же і
закінчується. Багато з тих, хто
організовував
антимайдани,
ламаючи через коліно людську
гідність, сьогодні обігрівають нові
посадові крісла. Система не
розуміє одного – свідомість нації
уже інша. ЇЇ змінив Майдан. Люди
вимагають контролю над новою
владою, не довіряючи нікому. І це
справедливо.
Тому головна наша мета сьогодні
– зламати систему, побороти
колективного
Януковича.
Необхідна люстрація, необхідні
нові люди, молоді і активні.
Україна має тисячі молодих
випускників найкращих вузів, в
тому числі і європейських, які
мають замінити чиновників-бюрократів пострадянської формації,
зробити прозорі бюджети, надати
громадським організаціям право
на контроль з витрачанням
бюджетних
коштів.
Адже
корупція починається із самого
низу. Вона розпочинається із
харчування в школах, з ремонту
в сільському клубі, з латання ям
на дорогах, з оформлення
оренди
землі.
Зупинити
зловживання можна активним
громадським контролем.

Радий тому, що політичні в’язні, в
тому
числі
і
Анатолій
Соболевський,
сьогодні
на
свободі.
Та
попереду
надзвичайно багато роботи. Як
ніколи потрібні швидкі і навіть
радикальні реформи. Досить
районам і областям отримувати
призначених голів обласних і районних
адміністрацій. Адже більшість із
них
через
безкарність
та
непідзвітність людям з часом
перетворюються на місцевих
князьків. Адміністрації та Ради
повинні бути об’єднані в один
інститут,
керівник
повинен
обиратись
населенням
на
визначений термін і на загальних
виборах. Реформувавши місцеве
самоврядування,
медицину,
освіту,
міліцію,
судочинство,
армію, ми наведемо лад у рідній
державі.
Ми повинні навчитись обирати
дійсно гідних. Пам’ятаймо гіркі
уроки
минулого
–
адже
продаючи свій голос за чашку
чи за гривні - ми продаємо своє
майбутнє. Усіх, хто чинить
зловживання або закриває очі
на зловживання інших під час
виборів, закликаю задуматись.
Адже
Небесна
Сотня
заплатила за ці наші гріхи
занадто
високу
ціну.
За
невміння частини виборців
розрізняти гідних політиків від
справжніх
негідників,
за

здатність вестись на дешевий
популізм,
розплата
за
байдужість тих, хто не прийшов
на
вибори.
Кожен,
хто
зловживав,
перекручував
результати, маніпулював зі
списками
та
виборчими
бюлетенями, хто купував і хто
продавав голоси – усі несуть
відповідальність
за
смерті
наших побратимів. Ми повинні
усвідомити
цей
загальний
суспільний гріх, аби очиститись
і розпочати рух у правильному
напрямку.
Вірю, що малий бізнес можна
буде вести комфортно в Україні,
що кожен зможе гідно заробити і
для власної сім’ї, і для держави
України. Вірю, що державні
чиновники
отримуватимуть
високу заробітну плату за
професіоналізм і боятимуться
брати хабарі. Вірю, що ми
зможемо навести лад у наших
селах, селищах та містечках.
Вірю, що через роки нашої
плідної
роботи
Крим
сам
попросить повернення до складу
України. Вірю, що мільйони
заробітчан повернуться додому,
до гідної праці та достойного
життя в повноцінних сім’ях. Вірю,
що мільйони туристів із відкритої
тепер для нас Європи щороку
приїздитимуть в Україну, аби
поглянути
в
очі
мужнім
українцям, які зуміли скинути
диктатуру!
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НОВИНИ РЕГІОНУ

БОРОТЬБА ЗА NEMIROFF

Всесвітньо відомий лікерогорілчаний завод «Nemiroff»
вотре
потрапив
в
епіцентр
скандалу
та
новин.
Його
роботу
зупинено на невизначений
термін. Тим часом в
Україну завозиться з Росії
аналог продукції. У цієї
історії є дві кардинально
різні версії того, що
відбувається з заводом.
Видання «Життя Вінниччини» спробувало розібратися в ситуації, що
склалася.
Версія Якова Грiбова та
Анатолія
Кіпіша (20%
та
ОРАТІВСЬКИЙ
КРАЙ
17,48% акцій відповідно)
За версією власників акцій ДП
УГК «Nemiroff» Якова Грiбова
та Анатолія Кіпіша, 19 березня
виконавча служба і міліція
виконали рішення суду від 7
липня 2013 про допуск на завод
компанії Nemiroff у Вінницькій
області громадянина Юрія
Сорочинського. З їх слів,
державний виконавець, залучившись
підтримкою
самооборонівців і місцевого
населення, силою проникли на
територію заводу, пошкодили
двері, а також кілька вікон
адміністративної
будівлі.
Працівники міліції, які також
були присутні, у даний перебіг
подій не втручалися, а лише
забезпечували
охорону
громадського порядку.
Збройний напад на територію
підприємства вони пояснили
так:
"На
території
заводу
перебувала група молодиків із
щитами
і
вогнепальною
зброєю, яка там проживала в
адміністративній будівлі на
останньому
поверсі,
але
завдяки втручанню міліції та

самообороні
майдану
їх
вигнали з території заводу", повідомив
засновник
і
співвласник компанії Nemiroff
Яків Грiбов. За його словами,
зараз
буде
проводитися
оцінка збитків, нанесених
майну підприємства. Яків Грi
бов і його партнер Анатолій
Кіпіш пообіцяли відновити
його роботу і повернути
українську продукцію заводу
на полиці магазинів. "Сьогодні
для співробітників, які раніше
працювали на заводі, городян,
просто
свято,
люди
отримали
надію
на
відновлення роботи заводу", кажуть вони.
Історія від сім’ї
(25,04% акцій)

Глусів

19 березня на території ДП УГК
«Nemiroff» відбулося збройне
захоплення
заводу,
було
пошкоджене
майно
підприємства, поранені люди,
шестеро
з
яких
були
госпіталізовані в Немирівську
лікарню. Під час штурму
застосовували
зброю,
світлошумові
гранати
і
слізогінний газ. Вони знесли
паркан
і
вторглися
на
територію
підприємства,
розгромили адміністративний
корпус. Кілька людей охорони
заводу не могли утримати
натиск, а співробітники міліції,
що прибули заздалегідь на
місце
подій,
пасивно
спостерігали за захопленням
приватної власності людьми в
масках.
Чутки про підготовку штурму
ходили по Немирову після
того, як Грібов і Кіпіш
організували
напад
на
місцевого
держреєстратора
Олега Чухна. Бо той через
відсутність законних підстав
відмовлявся
вносити
до

держреєстру
«нового»
директора
–
Юрія
Сорочинського.
Чухно
погрожували і протягом дня
силою
утримували
в
приміщенні, вимагаючи внести
незаконні
зміни
до
держреєстру всупереч існуючій
забороні Господарського суду
м. Києва від 4 березня 2014
року
(копія
документу
знаходиться у вільному доступі
на сайті «Дзеркало тижня»).
Внаслідок його відмови був
привезений держреєстратор з
Вінниці,
який
замість
інформації про гендиректора
ДП "УГК "Nemiroff" Алли Глусь
вніс
Сорочинського,
що
представляє
інтереси
Анатолія Кіпіша. Проте вже 13
березня
2014,
Окружний
адміністративний суд м. Києва
виніс Ухвалу, яка зупинила
реєстраційні дії від 12 березня
2014 року. Таким чином,
останні зміни записів, а також
внесення
кишенькових
директорів
в
єдиний
держреєстр зупинені. По цій
справі генпрокуратура вже
почала розслідування.
За версією «Дзеркала тижня»,
близько року тому Грібов і
Кіпіш
налагодили
розлив
горілки Nemiroff в Російській
Федерації і почали поставляти
її в Україну. Через півроку, коли
постачання
російського
аналога Nemiroff в Україні
досягло критичного об'єму, а
план продажів був провалений,
бо люди погано купляли
російський аналог (їх імпортер
"ЛВН Трейдинг" продемонстрував фінансовий збиток в 250 млн
грн.) Було прийнято рішення
знищити
українське
виробництво. А те, що вкрай
важливе для міста підприємство
зупинилося, що без роботи
залишилося
майже
півтори
тисячі
немирівчан,
що

підприємство
–
найбільший
донор бюджету простоює, їх не
турбує. Тепер, як і за минулої
рейдерської атаки, акціонери в
особі
Кіпіша
та
Грібова
заявляють
про
необхідність
начебто
ремонту
для
відновлення роботи підприємства, проведення аудиту і т.д., а
насправді з метою утримання
підприємства в неробочому стані
максимально довгий період. При
цьому маючи на меті розчистити
шлях для російського імпорту.
У свою чергу, ДП "УГК "Nemiroff"
заявляє,
що
звільняти
підприємство після недавнього
штурму за допомогою силового
сценарію не буде. Відстоювати
законні права планує виключно
правовими методами.
Представники ДП «УГК «Nemiroff»
звернулися
до
правоохоронних
органів
із
заявою за фактом силового
захоплення
підприємства,
незаконного
внесення
до
держреєстру відомостей, а також
про недопущенню самоуправства
зі
сторони
нелегітимного
директора Ю. Сорочинського.
Компанія вимагає вжити заходів
щодо відновлення інформації в
держреєстрі про Аллу Глусь як
керівника ДП «УГК «Nemiroff»,
запобігти розкраданню готової
продукції, виробничих потужностей,
матеріально-технічних
ресурсів,
сировини
і
комплектуючих, а також передати
завод його законним власникам.
У березні прокуратурою було
порушено кримінальну справу
(виписка з кримінального провадження № 12014020240000149).
Наразі підприємство залишається захопленим і заблокованим
бандитами,
а
легітимне
керівництво
очікує
швидкої
реакції правоохоронних органів
для повернення ситуації в
законне русло й відновлення
роботи підприємства.
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ЖИТТЯ ВІННИЧЧИНИ

ЯК ВБЕРЕГТИ СЕБЕ ТА ДІТЕЙ ВІД СТРЕСІВ ТА МАСОВОЇ ТРИВОГИ

НАТАЛЯ ПОДОЛЯК

психолог Дитячої клініки «Добробут»

Кожний наступний день привносить в
наше життя нові стреси, страхи,
тривоги. Зараз, перебуваючи в
епіцентрі неспокою та нестабільності,
ми – дорослі – відчуваємо себе
незахищеними, а такі емоції, як
тривога та страх, зашкалюють на
наших «барометрах». Щодня ми
замислюємось над тим, що буде
завтра, але це питання залишається
риторичним. І лише вирій емоцій
невпинно зростає. Усі ЗМІ навколо
говорять про політичні події. І,
звичайно, діти не можуть залишатися
поза подіями. Останнім часом навіть
характер рольових дитячих ігор
змінився: вони грають у сучасну війну,
використовуючи сучасні терміни,
називаючи
прізвища
теперішніх
політиків. Це свідчить, що діти також
перебувають у епіцентрі неспокою
поряд з нами. З одного боку, це

добре, що наші діти дають вихід
своїм емоціям через ігри - в них вони
спалюють свої страхи, тривогу,
агресію. А з іншого боку, необхідно
дуже виважено інформувати дітей
про сьогоднішні події. У багатьох
батьків постають питання: «Чи
говорити дітям, що відбувається, чи
ні? А якщо так, то якими порціями? І як
саме подавати інформацію? А що
робити з власною тривогою?».
Спробуємо відповісти на ці питання,
а також навчитись стабілізувати
особисто себе сьогодні, адже діти є
дзеркалом наших власних станів.
Якщо у вашому стані, шановні
дорослі, у відповідь на події в нашій
країні
спостерігаються
наступні
явища:
- порушення сну;
- втрата апетиту;
- нав′язливе повертання до певних
подій, думок;
- ви збуджені та роздратовані або
відчуваєте
паніку
(серцебиття,
тремтіння рук, жахи);
- постійне відчуття тривоги, тіло не
розслабляється навіть уві сні;
- гострі приступи гніву або відчаю, які
дуже важко контролювати;
притуплення відчуттів, апатія,
депресія, намагання забуття;
все це може свідчити про наявність
психологічної травми.
Те, що відбувається з вами – це
наслідки
отруєння
організму
гормонами
стресу,
а
також
перенапруження нервової системи та
механізмів психологічного захисту.
Для того, щоб покращити свій стан,
необхідно дотримуватись наступних
правил:
- дозовано отримуйте інформацію від
ЗМІ (чим більше ви присвячуєте себе
джерелам інформації, тим більше ви

підкріплюєте свою тривогу, неспокій,
страхи);
- суворо дотримуйтесь режиму дня,
харчування;
- вживайте побільше сезонних овочів
та фруктів;
- слідкуйте, щоб тривалість нічного
сну була не меншою 8-9 годин. Якщо
не можете заснути, не залишайтесь в
ліжку зі своїми думками. Встаньте,
пройдіться, щоб втомитись, і знову
спробуйте заснути. Запишіть свої
думки на папері. Помийте посуд.
Випийте чаю з мелісою, м′ятою або
теплого молока з медом. Провітріть
кімнату перед сном… Сон прийде;
- у вихідні дні відвідайте баню, сауну
(адже наше тіло завжди фіксує в собі
напруження, тривогу) шлях до
зцілення можна почати і через тіло;
- займіться простою фізичною працею: прибирання в домі, робота на
землі, по господарству, рубання
дров - будь-яка фізична діяльність
позитивно впливає на нервову
систему та психіку людини;
- зменшіть до мінімуму споживання
стимулюючих речовин (особливо
ввечері):
шоколаду,
кока-коли,
цигарок, зеленого чаю;
- використовуйте цілющий контакт з
природою: посидіть на сонці,
подивіться у воду, на вогонь, на
небо, відчуйте запах трави, землі,
торкніться дерев, каменів.
Поради батькам:
навчіться
відновлювати
себе,
дати
раду
своїм
переживанням, емоціям - це вже
величезна допомога вашій дитині.
Якщо дитина бачить спокійних,
врівноважених батьків, в неї з′
являється відчуття: «Все буде
добре»;

- не показуйте дітям сцени
жорстокості (фото, відео);
намагайтеся обговорювати
політичні питання (якщо вони надто
бурхливо та емоційно говоряться)
без присутності дітей;
дітям можна сказати про
події в описовій формі, не нагнітаючи
тривоги та страху;
обов′язково обмінюйтесь з
дітьми своїми почуттями. Діти
інтуїтивно відчувають ваш стан, і
казати «все добре», коли в самих на
душі тривога та страх – це ризик
втратити до себе довіру дітей, тому
що ваша невербальна мова (міміка,
жести, поведінка) посилає іншу
інформацію.
Наприклад:
«Я
тривожусь за…., але я вірю, що все
буде добре. Ми з тобою поруч»;
вечір
намагайтеся
проводити з дітьми (в спільній грі,
перегляді
фільму
доброго
та
позитивного);
у вихідні всією сім′єю гуляйте
на вулиці, організуйте культпохід,
похід до друзів;
ніколи не обманюйте дітей!
Якщо йдете в небезпечне місце,
скажіть, що ідете, але обов′язково
повернетесь і що ви на зв′язку. Дітям
притаманне фантазування, і якщо
вони не мають про вас інформації, то
дофантазують
собі
безмежно,
повірять у власні фантазії та
запустять
весь
вирій
емоцій
(негативних).
Якщо ж вам не вдається самостійно
опанувати себе, то в нашій клініці ви
можете отримати кваліфіковану
допомогу сімейних та дитячих
психотерапевтів.
Миру вам і гармонії в ваших сім′ях!
http://med.dobrobut.com/

СВІТ ОЧИМА ВАШОГО МАЛЮКА. ЯК РОЗВИВАЄТЬСЯ ЗІР ДИТИНИ.

Як розвивається зір дитини
Немовля
Очі
у
майбутньої
дитини
формуються, починаючи з третього
тижня
вагітності.
Внутрішньоутробний
зір
досліджений дуже мало, проте
відомо, що навіть народжене на 28
тижні вагітності немовля реагує на
яскраве світло.
Дуже часто можна почути, що у
новонародженого
немовляти
чорно-білий зір, і лише з часом світ
забарвлюється для нього у різні
кольори. Це не так, хоча доля істини
в такому міркуванні є. Немовля має
дуже слабкий зір: воно бачить
тільки
великі
предмети,
розташовані просто перед ним. У
цьому криється глибока суть:
природа немов оберігає малюка від
надмірних зорових навантажень,
дозволяючи
виокремити
з

Практичні рекомендації батькам
1. Око орган, дуже чутливий до
стану організму та зовнішнього
середовища.
Піклуйтеся
про
загальне здоров’я і правильне
харчування малюка.
2. Дитина обов’язково повинна
перебувати в добре освітленому
приміщенні - врахуйте це при
виборі дитячої кімнати.
3. Для правильного розвитку
здорового
апарату
необхідна
достатня
кількість
зорових
вражень. Нехай малюка оточують
яскраві іграшки різної форми та
розміру. Навчіть дитину ними
гратися та час від часу міняйте їх.
4. Якщо Ви помітили ознаки
порушення
зору
у
дитини,
обов’язково потрібна консультація
лікаря-офтальмолога.
величезного різноманітного світу
найголовніше мамине обличчя.
І насправді, найкраще він бачить на
відстані приблизно 40-50 см, і саме
на стільки віддалене обличчя мами
під час годування. Тому іграшки

рекомендується розміщувати на такій
же відстані від новонародженого.
2 тижні
Якщо новонародженому показати
яскраву іграшку, він не зупиниться на
ній поглядом. Але вже з другого
тижня життя з’являється фіксація
погляду - короткочасна затримка на
предметах. Зосередитися надовго
малюкові поки що не під силу.
2-3 місяці
З’являється
упевнена
тривала
фіксація погляду обома очима. З
цього віку дитина починає впізнавати
матір, а потім інших близьких людей,
реагуючи на їхню появу в полі свого
зору посмішкою та загальною
руховою
активністю.
Малюкові
подобаються
іграшки
та
інші
предмети червоного та жовтого
кольорів. Цікаво, що при цьому
зображення дитина бачить пласким.
4 місяці
У дитини розвивається хапальний
рефлекс. При цьому напрямок
більшість дітей визначає правильно,
але відстань оцінює невірно. Малюк
помиляється також у
визначенні
об’ємності
предметів:
він
намагається
схопити
сонячні
відблиски та рухливі тіні.
6 місяців
З другого півріччя дитина освоює
далекий простір: починає повзати,
потім ходити, що допомагає їй
правильно оцінювати відстань до
предметів.
7-10 місяців
У дитини з’являється здатність
розпізнавати
об’ємні
геометричні
форми, такі як куб, піраміда, конус,
куля: починає сприймати простір у
трьох вимірах.

2-3 роки
Значні якісні зміни в просторовому
сприйнятті відбуваються у віці з 2 до 7
років, коли дитина опановує мову і у неї
розвивається абстрактне мислення. З
віком вона вчиться правильно
оцінювати відстань до предметів,
розташованих усе далі й далі. У 2-3
роки дитина вміє впізнавати на
картинці предмети, які
бачила в
реальному житті.
4-5 років
Малюк вже розрізняє всі кольори та
називає їх. У цей же час поступово
підвищується
гострота
зору,
досягаючи
показників
дорослої
людини у 6-7 років.
Порушення
зору
у
дитини
можливе, якщо вона:
- одним оком дивиться в іншому
напрямку (ця ознака може бути під час
перевтоми чи стресу);
- щоб роздивитись предмет, крутить
головою;
- надмірно кліпає, мружиться;
- тримає книгу або інші предмети надто
близько до очей;
- закриває одне око або прикриває його
рукою;
- часто губиться у просторі та швидко
втомлюється;
- тре очі під час читання, після
нетривалого читання;
- може читати тільки протягом
короткого часу;
- скаржиться на запаморочення та
нудоту під час зорового навантаження;
- скаржиться на головні болі,
перевтому очей, подвоєння в очах.
З турботою та любов’ю,
дитячі лікарі клініки
«Добробут»
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СТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ
Страсний тиждень, названий так у
пам’ять про останні дні земного
життя, страждання і хресну смерть
Ісуса Христа, розпочинається у
християн з понеділка.
Кожен день страсного тижня
наближує нас до урочистої події Світлого Христового Воскресіння.
Це тиждень найсуворішого посту.
Дієтологи радять вживати в цей час
сиру їжу та трошки підварені овочі,
а в п’ятницю-суботу утриматися від
їжі взагалі. В Україні постують в тій
чи іншій мірі приблизно 15-20%
населення.
У страсний тиждень не можна
співати, танцювати. Щоправда такі
заборони стосуються будь-якого з
постів, але найбільше їх потрібно
дотримуватись
саме
перед
Великоднем.

В католицизмі Великий четвер,
Велика п'ятниця і Велика Субота
об'єднані під назвою Великоднє
тридення.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР
Існує повір'я, що в Чистий четвер, до
схід сонця ворон носить з гнізда своїх
дітей купати в річці. Хто скупається
раніше від воронячих дітей, той буде
здоровий протягом цілого року. Отож:
хворі люди купалися, бувало, вночі «поки ворон дітей не купає», щоб
очиститись від хвороби. Викупавшись,
хворий набирав з свого купелю відро
води, ніс ту воду на перехресну дорогу
і виливав — «щоб там усе лихо
зоставалося». А дехто ще й
примовляв: «Господи, Ісусе Христе!
Перехресна дорого! Дай, Боже,
здоров'я в ручки, в ніжки і в живіт
трішки».

РОЗГЛЯНЕМО КОЖЕН ДЕНЬ ЦЬОГО ТИЖДНЯ

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

НД

У Великий
понеділок прийнято
починати велике
прибирання в
будинку. Треба
підготувати оселю
до Великодня - все
помити, почистити,
пофарбувати. Після
обіду йшли в город,
щоб посіяти все
насіння до Чистого
четверга.

У вівторок треба
підготувати одяг,
випрасувати
білизну, також
готувався до
Пасхи святковий
одяг. Чоловіки тим
часом працювали
в полі й
заготовляли
найкращі дрова
для випікання
пасок.

Велика середа день віддання Ісуса
на страждання і
смерть. У цей день
особливо згадується
одна євангельська
подія: коли рада
первосвящеників і
книжників вже
вирішила взяти
Христа хитрістю і
вбити Його. У
середу завершуються всі господарські
роботи. Треба прибрати хату, винести
все сміття. Треба
також заготовити
яйця для крашанок
та писанок.

Найбільше ж обрядів,
дійств та прикмет
припадає на
Страсний, або так
званий Чистий
четвер. Традиційно
цього дня випікають
паски. Паска, то не
просто ритуальний
хліб, вона символізує
тіло Христове і до її
виготовлення треба
ставитись з
особливим
натхненням та
трепетом. Перед тим
як випікати, необхідно
помолитись, аби
очистити Ваші думи та
помисли.

Найсумніший день
тижня, то п'ятниця,
бо саме в цей день
Христос помер. Люди
намагалися вести
розмову в помірних
тонах – не кричати, не
лаятися, не встрявати
в суперечки. Не
дозволяється взагалі
нічого їсти (тільки
дітям), не співати, не
слухати музику.
Ввечері треба йти до
церкви, де виносять
Плащаницю, що
символізує тіло
померлого Христа.
Не можна шити, прати,
будь-що різати.

У Страсну суботу
йдуть приготування до
Великодньої святкової
трапези. Для
господарок це
найбільш клопітливий
день, адже потрібно
все приготувати,
спекти, зварити. Цього
дня фарбують яйця та
виготовляють писанки.
Про красу української
писанки відомо всім,
пам’ятник їй стоїть
навіть у Канаді. Для
крашанок переважно
використовується
червоний колір, бо це
символізує кров
Христову.

Воскресіння - Пасха
Христова - в церквах
проходить нічне
богослужіння.
Християни вітають
один одного і
обмінюються
фарбованими яйцями.
Відбувається
розговіння.
За старих часів багаті
господарі могли
виставити на стіл 48
пасхальних страв - по
одній за кожен день
Великого посту - і не
прибирали їх протягом
усього дня, для тих, хто
приходив привітати з
Воскресінням
Христовим.

Великдень
–
найбільше
християнське свято. Цей день
вважається днем Воскресіння Ісуса
Христа і має ще одну назву — Пасха.
Великдень буває не раніше 4 квітня
(22 березня старого стилю) і не
пізніше 8 травня (25 квітня старого
стилю).
Великодня служба Божа триває всю
ніч. Її найурочистіший момент настає
опівночі, коли священик сповіщає,
що Христос воскрес, а всі присутні з
трепетом відповідають: "Воістину
воскрес!". Після служби процесія
тричі обходить навколо церкви, а
потім починається процес освячення
обрядових пасхальних страв: пасок
крашанок, ковбас, хріну, сала, тощо.
Християни вірили, що пасхальні
страви,
освячені
молитвою,
володіють величезною силою і
можуть допомогти у важкі хвилини.
Невід’ємною частиною є фарбовані
яйця. Яйце – це символ весняного

відродження природи, зародження життя, продовження
роду.
В Україні існують два види
фарбованих яєць: крашанки й
писанки.
Крашанки – це варені яйця,
пофарбовані
природними
барвниками одним кольором:
жовтим, коричневим –
від
лушпиння цибулі, червоним –
від
соку
буряка
тощо.
Крашанки їдять, коли граються
діти у великодні ігри.
Писанки –
це сирі яйця з
нанесеними на них символічними
візерунками, В давнину писанки не
варили, щоб не вбивати живу силу
зародка.
Великодній сніданок розпочинається
молитвою. Після молитви батько
родини бере свячене яйце і ділить
його на стільки частин, скільки
присутніх за столом (залишаючи
окремо на тарілці і для померлих з
родини), зі словами благословення
роздає яєчко і промовляє: - Щоб на ті
свята нас Всевишній поблагословив
щастям і добрим здоров'ям на довгії
літа. Щоб Матір Божа всіх нас взяла
під свій покров. Щоб ми змагалися
зростати духовно і виховували у
такому ж дусі своїх дітей. Дай, Боже,
ці свята щасливо відсвяткувати і
других дочекати. "Христос воскрес!"
—
"Воістину
воскрес!"
—
відповідають
усі
присутні
за
святковим столом.
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ЯКА ПАСКА - ТАКА ДОЛЯ: ВЕЛИКОДНІ ПРИКМЕТИ
Існує величезна кількість всіляких
традицій і прикмет на Великдень,
які пов'язані з цим святом. Серед
них можна зустріти як хороші, так і
погані. Знати про них необхідно,
хоча б для того, щоб захиститися і
не
потрапити
в
неприємну
ситуацію.
Один з найдавніших Великодніх
звичаїв - це вітання словами
«Христос воскрес». У відповідь
потрібно
сказати:
«Воістину
воскрес». Крім того, із древніх часів
під час Великоднього вітання
використовується й цілування як
символ примирення й любові.
Поцілунки роблять людей ближче,
з'єднуючи не тільки тіла, але й душі.
Дiвчина,
яка
на
Великдень
вмиється водою з миски, в якiй
лежить червона крашанка, буде
красивою i рум'яною.
Якщо на Великдень небо ясне та
сонячне - це до багатого врожаю i
теплого лiта. У таку прикмету вi
рили ще нашi пращури.
Якщо на другий день Великодня
ясна погода - літо буде мокрим,
якщо хмарна - літо буде сухе.
Мороз або грім у перший день
Великодня віщують гарний урожай
льону.
Дівочі Великодні прикмети: якщо
дівчина вдариться ліктем, значить,
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її згадав милий, засверблять губи —
до поцілунків.
Найбiльше уваги в цi днi треба
звертати на паски. Якщо у господинi
гарно пiдiйшло тiсто, то в хатi буде
лише
добро
i
родина
буде
щасливою.
А
якщо
тiсто
западається, то це варто розумiти як
застереження про лихо.
Дитина,
що
народилася
на
Великдень,
досягне
високого
становища, а та, що народилася в
будь-який день Великоднього тижня
виросте здоровою і міцною.
Літні люди мріяли померти в
Великодній тиждень, тому що
вважалося, що саме в цей час
ворота до раю не закриваються і їх
ніхто не охороняє.
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