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Найкрасивіші фонтани світу не залишать байдужим 
нікого – вони танцюють і співають, світяться всіма 
кольорами веселки, навіть показують час.  
Вінницький фонтан, або Фонтан ROSHEN, - єдиний в 
Україні і найбільший у Європі плаваючий фонтан, 
побудований у руслі річки Південний Буг у Вінниці біля 
острова Фестивальний (Кемпа).

Цього року християни східного обряду відзначають 
День Святої Трійці 8 червня. Трійцю святкують на 
50-десятий день після Великодня, тому цей день 
називають також П'ятидесятницею.
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спікер, та Григорій, його батько, 
мажоритарник з Вінницької обл., член Партії 
регіонів донедавна. І вони ходили 
домовлятися про своє безболісне 
повернення». Мустафа Найєм: «Це був 
колишній голова митниці при  Януковичу, 
який потім став віце-спікером парламенту, і, 
що цікаво, наскільки нам відомо, проти цієї 
людини немає жодної кримінальної справи.» 
Коли верстався номер: Відповідно до 
повідомлення прес-служби Генеральної 
прокуратури України (від 9.05.2014) Головним 
слідчим управлінням ГПУ порушено 
кримінальну справу проти Ігоря Калетніка та 
Володимира Олійника за фактом 
фальсифікації підрахунку голосів під час 
пленарного засідання парламенту, яке 
відбулося 16 січня 2014 року.
Нагадаємо, внаслідок прийняття законів, 
відбулась ескалація насилля, що пізніше 
призвело до сутичок на вулиці Грушевського 
та протистоянь активістів з силовиками. 

ТАЄМНІ ДОМОВЛЕНОСТІ

Руслан Демчак: «Сьогодні 
Україні, як ніколи, потрібна 
стабільність. Від виборів в 
один тур виграє країна, а не 
окремий кандидат». 
Пропонуємо вашій увазі 
інтерв'ю з Русланом Євгено-
вичем Демчаком, довіреною 
особою кандидата в 
Президенти П.Порошенка в 
15 Вінницькому виборчому 
окрузі.

За кого з кандидатів у Президенти України Ви маєте 
намір проголосувати на виборах 25 травня? Таке 
питання поставили соціологи Центру Разумкова. Про 
розподіл вподобань українців та результати ви можете 
прочитати в нашому матеріалі.

В Україні традиції Дня матері тільки зароджуються. 
Популяризація Дня матері сприяє розвитку і підтримці 
українських традицій, адже споконвіку в Україні 
особливо шанували жінку – матір. В цей нелегкий час 
необхідно подякувати всім матерям, які виховали 
синів та доньок справжніми патріотами, що боронять 
цілісність нашої держави.

У випуску програми на «Громадському 
телебаченні» журналісти Мустафа Найем та 
Сергій Лещенко повідомили, що в Україну 
почали повертатися втікачі, які залишили 
державу після Майдану. 
Нардепа від КПУ, віце-спікера парламенту, 
колишнього керівника одного з найбільш 
корумпованих відомств в Україні — Митниці, 
Ігоря Каленика, бачили в офісі «Батьківщини». 
Сергій Лещенко: «Два Калетники було: Ігор 
та Григорій. Комуніст Ігор, колишній віце- 

Порошенко: я залежу лише від волі виборців
Петро Порошенко, який згідно усіх соцопитувань сьогодні користується найбільшою 
підтримкою українців на президентських виборах, окреслив своє бачення в побудові 
сильної та успішної країни. Але головне, він закликав українців продемонструвати 
єдність та відповідальність у виборі майбутнього для своєї України.
Народний депутат України Петро Порошенко подав до Верховної Ради законопроект 
№4846, який зобов'язує кандидатів на посаду Президента оприлюднювати джерела 
фінансування своїх виборчих кампаній і звіт про використання виборчого фонду ще до 
дня виборів. 
«Законопроект, який сьогодні зареєстрували у Верховній Раді – підписаний Сергієм 
Соболєвим від фракції "Батьківщина", Віталієм Кличком від фракції "УДАР", Анатолієм 
Гриценком та іншими - він зобов’язує кандидатів розкривати інформацію про виборчий 
фонд і звітувати перед виборцями. Це означає жити чесно, а працювати прозоро й 
відкрито. Якщо її ховають, то це означає одне - корупція. Тут немає сірого, є або чорне, або 
біле. Або ми боремося з корупцією, або є її учасниками», - наголосив Порошенко.
Він закликав інших кандидатів приєднатися до ініціативи розкриття інформації про 
джерела формування виборчого фонду та статті видатків.
Крім того, Порошенко розповів про фінансування своєї виборчої кампанії. «Єдиним 
джерелом наповнення мого виборчого фонду є внесені в мою декларацію гроші, з яких 
сплачені всі податки. Ні в кого Петро Порошенко не взяв і не візьме жодної копійки. Я 
незалежний від усіх так званих олігархів, я залежу лише від волі виборців», - підкреслив він.
«Деякі кандидати, які в декларації мають двокімнатні квартири, де в коморі миша 
повісилася, легко витрачають кошти на чартерні авіарейси, на кортежі, сотнями 
тисяч доларів викидають щотижня на телевізійні програми. Але коли йдеться про те, 
щоб прозвітувати, звідки ці гроші, вони сором'язливо мовчать», - додав Порошенко.



Роздали, закрилися й поїхали. А 
ви тут, українці, між собою, 
вбивайте один одного", - 
зазначив Порошенко.
Водночас, він відзначив, що 
українські військовослужбовці 
демонструють велику витримку й 
стають більш професійними: "За 
цей місяць українська 
Національна гвардія і українська 
армія стали іншими - вони стали 
більш патріотичними, більш 
мобільними. Командири-зрадни-
ки й хабарники відкинуті. Зараз є 
нові командири, які пройшли це 
бойове хрещення й не зрадили 
країну", - вважає Порошенко.
Він зауважив, що сам два роки 
служив в армії і знає, що таке 
стріляти. «Але коли вбили твого 
побратима, коли ти був свідком, 
як ґвалтували чи вбивали дітей 
та цивільне населення, то треба 
дуже велика витримка для того, 
щоби не натиснути на курок".
Політик наголосив, що 
кардинальна відмінність 
антитерористичної операції від 
війни полягає в тому, що при 
проведенні АТО обов'язково слід 
пам'ятати, «що це наша країна і 
ми маємо обов'язково відновити 
взаєморозуміння й діалог».
"І тут потрібен набагато більший 
героїзм, набагато більша 
витримка, ніж просто тиснути на 
курок і вбивати терористів. Я 
знімаю капелюха перед 
витримкою українських солдат, 
перед витримкою українських 
нацгвардійців, які не піддаються 
на провокації й забезпечують 
можливість потрібного діалогу", - 
сказав Порошенко.

Зберегти соборність держа-
ви та єдність народу

Петро Порошенко закликає всіх 
українців об'єднатися заради 
збереження миру в державі й 
єдності народу.
Він переконаний, що соборність 
держави є сьогодні важливим 
завданням для забезпечення 
безпеки України. «Нам треба 
зберегти єдність, нам треба 
зберегти соборність, нам треба 
дати гідну відповідь на виклики в 
питаннях безпеки, політики, 
економіки та соціального 
забезпечення, які сьогодні разом 
ми абсолютно здатні подолати», - 
зазначив він.
Порошенко впевнений, що 
українцям слід позбавитися 
внутрішніх чвар, які використо-
вуються для розколу країни.
«Прозорість, щирість - це те, що 
нам зараз конче потрібно. Але 
понад усе нам потрібна єдність. 
Сьогодні, коли країна 
знаходиться під агресією, коли 
жахлива ситуація на Сході, ми 
маємо всі можливості 
об'єднатися й продемонструва-
ти, що Україна - понад усе. Я 
прошу, я благаю, щоби ми 
об'єдналися - це буде наша 
спільна перемога», -  наголосив 
Порошенко.

Матеріал підготовлений 
за результатами візитів 

Петра Порошенка в регіони України
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КАНДИДАТ У ПРЕЗИТЕНТИ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Дострокові парламентські 
вибори - єдиний вихід із 
політичної кризи

Порошенко переконаний - вище 
керівництво держави має 
виконати волю Майдану й 
дослухатись до голосу народу 
щодо повного перезавантажен-
ня влади. Він вважає, що 
сьогодні вибори до Верховної 
Ради за відкритими списками є 
оптимальним виходом із 
політичної кризи, в якій 
опинилася країна. 
Порошенко повідомив про 
відсутність у Верховній Раді 
коаліції та про наполягання 
громадян на дострокових 
парламентських виборах. "У 
парламенті зараз коаліції не 
існує. Точніше, є об'єднання не 
навколо розвитку країни, а 
навколо напівкулуарних 
домовленостей", - сказав він.
Петро Олексійович також 
зазначив, що підстави для 
розвитку Парламенту чітко 
прописані в Конституції. "Немає 
коаліції - скажіть про це та йдіть 
на вибори. Єдиний вихід із 
кризи - це вибори, коли народ 
делегує свої повноваження 
представникам у парламенті, - 
зауважив Порошенко. Я - бачу 
такий розвиток через 
європейську інтеграцію. Всі, хто 
буде зі мною робити кроки щодо 
імплементації угоди про 
асоціацію з ЄС - мої партнери".
Крім того, Порошенко зауважив, 
що виступає за вибори за 
відкритими списками. "З одного 
боку це відкриває можливості 
для оновлення політики, з 
іншого - чітко персоніфікує 
відповідальність тої чи іншої 
політичної сили. Я буду 
працювати над тим, щоб 
відповідний закон був 
прийнятий", - підкреслив він.

Обмежити недоторканність 
депутатів і суддів

В той же час Петро Порошенко 
виступає за суттєве обмеження 
недоторканності народних 
депутатів і суддів. Порошенко 
впевнений, що прихід до влади 
демократичних сил дозволить 
суттєво обмежити недоторкан-
ність народних депутатів. "Вона 
(недоторканність) буде обмеже-
на відповідно до європейських 
норм. І обмежиться лише 
відсутністю відповідальності за 
те, що ти кажеш у Парламенті - 
за це не можна буде притягнути 
до відповідальності", - зазначив 
Порошенко.
Він переконаний, що не 
залежно від того, яку посаду 
обіймає українець та скільки 
грошей у нього в кишенях – 
перед законом мають бути 
рівними усі. "За все, починаючи 
від порушення правил 
дорожнього руху й закінчуючи 
кримінальними злочинами, 
потрібно буде відповідати. 
Адже депутат такий самий 
громадянин, ніякої відмінності 
не повинно бути", - сказав він.
Політик впевнений, що так само 
буде із недоторканністю суддів. 
"Незалежність судів буде 
гарантовано. В захист 
хабарників ніхто грати не буде, 

й всі побачать це дуже швидко", 
- підкреслив Порошенко.

Децентралізація влади забез-
печить права громад

Після перемоги на виборах 
Президента України Петро 
Порошенко пообіцяв, що не 
збільшуватиме отримані 
повноваження й не допустить 
узурпації влади. 
Він повідомив, що Україні потрібні 
конституційні зміни для того, щоб 
збалансувати владу. За його 
словами, це питання узгоджене з 
Венеціанською комісією, а зміни 
до Конституції України дозволять 
чітко персоніфікувати 
відповідальність.
"Питання децентралізації влади 
з передачею повноважень 
територіальним громадам, 
збільшення їх повноважень і 
прав, але разом із тим і 
відповідальності - це той 
рішучий крок, на який я піду. 
Тому що модель управління, 
коли виконавча влада керує й 
сама себе контролює - це просто 
прямий шлях до корупції", - 
наголосив Порошенко.
"Я не збираюся збільшувати 
повноваження президента, 
узурпація влади є 
НЕдопустимою для мене", - 
підкреслив він.

Законний референдум після 
президентських виборів

Не оминув Петро Порошенко й 
тему болючих на сьогодні для 
України референдумів й сказав, 
що після виборів буде 
організований законний і 
цивілізований референдум із 
питань, які турбують людей на 
Сході України. "Моя позиція 
абсолютна чітка: ми маємо 
зберегти можливості для діалогу 
й побудувати довіру. Ми не 
боїмося жодних референдумів, 
ми їх організуємо й проведемо в 
законний спосіб. Люди мають 
право висловити свою точку 
зору з будь-якого питання. Але 
цей референдум буде без 
автоматників, він буде зі 
спостерігачами й стосуватиметь-
ся питань, які сьогодні дійсно 

турбують людей", - зазначив 
Порошенко.
Разом із тим, він піддав критиці 
псевдореферендум у східних 
областях України, наголосивши, 
що "дії сепаратистів і терористів 
фінансуються Януковичем і його 
оточенням".
"Ніякого голосування на Сході 
України не відбулося - це ширма, 
це димова завіса для того, щоб 
прикрити інші наміри, - зауважив 
Порошенко. – Це сценарій 
повернення клану Януковича на 
Донбас, але він не пройде".
Політик також висловив жаль із 
приводу того, що жителі Донбасу 
чомусь сприйняли повалення 
режиму Януковича як власну 
поразку. «Але це неможливо 
допустити, це неправда. Донбас 
виграв від цього, і ми маємо 
пояснити це всім. Виграв від 
того, що в країні не буде корупції, 
виграв від того, що ми 
проведемо зміни до Конституції, 
які призведуть до децентраліза-
ції влади", - сказав Порошенко. 
"Питання культури, питання 
мови - сьогодні це все може бути 
передане для вирішення на 
місцях. І саме новий президент, 
внісши новий проект Конституції, 
одразу ж приїде на Донбас її 
обговорювати", - підкреслив він.

Українська армія стає більш 
професійною

В продовження теми 
екстремістських дій сепаратис-
тів, Петро Порошенко відзначив 
підвищення професійності 
української армії в ході 
проведення антитерористичної 
операції на сході країни. Він 
наголосив на неприпустимості 
спрощення питання проведення 
антитерористичної операції. 
Адже, за його інформацією, 
сьогодні від Хабаровська до 
Калінінграда йде вербовка так 
званих «солдатів удачі» 
(найманців), які мають за гроші 
вбивати українців. "Біля 
Антрациту два камази зі зброєю 
перетнули україно-російський 
кордон, було видано більше 
тисячі одиниць стрілецької зброї 
просто так - беріть, хто хоче: 
зеки, криміналітет, безхатченки. 

ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ



Петро Порошенко продовжує 
впевнено лідирувати в 
рейтингу кандидатів у 
Президенти. Його можуть 
обрати вже в першому турі  

Про це свідчать результати 
всеукраїнського соціологічного 
дослідження, нещодавно прове- 
деного Центром Разумкова. 

За Петра Порошенка висловили 
готовність проголосувати 48% з 
тих, хто має намір прийти на 
виборчі дільниці 25 травня і 
визначився зі своїми 
симпатіями. Юлію Тимошенко 
мають намір підтримати лише 
14,8%. На третій сходинці 
знаходиться Сергій Тігіпко – 
6,7%. 

Якщо порівнювати ці результати 
з результатами  попереднього 
опитування, проведеного 
соціологічною службою Центру 
Разумкова та Соціологічною 
групою «Рейтинг», то рівень 
підтримки Петра Порошенка зріс 
на 5%, тоді як підтримка Юлії 
Тимошенко знизилася на 3%.
Петро Порошенко є лідером 
підтримки в усіх макрорегіонах 
України. Навіть на Сході та 
Півдні Порошенко випереджає 
своїх конкурентів з числа 
представників Партії регіонів та 
КПУ. На Сході його рейтинг 
складає 15,2%, у Сергія Тігіпка – 
9,1%, у Михайла Добкіна – 9%. 
На Півдні Петру Порошенку 
симпатизують 20%, Петру 
Симоненку – 7,4%, Сергію 
Тігіпку – 7%.

Соціологія вкотре демонструє 
зростання підтримки Петра 
Порошенка українським 
суспільством. Йому не вистачає 
лічених відсотків для того, щоб 
стати Президентом вже в 
першому турі. Чому це є вкрай 
необхідним для України? Тому 
що формування нової 
всенародно обраної влади є 
важливим стабілізуючим 
чинником як у внутрішній, так і у 
зовнішній політиці. Саме на зрив 
президентських виборів 
спрямовані всі зусилля Кремля, 
який організовує, координує та 
підтримує сепаратистські рухи 
на Сході. Тому проведення 
виборів у два тури піддає їх 
додатковим небезпечним 
ризикам. У цьому випадку 
йдеться не так про самого Петра 
Порошенка, як про інтереси 
держави. 

Порошенко, маючи лідерство в 
усіх регіонах країни, після 
перемоги отримає можливість 
«зшивати» її за рахунок 
продуманих, виважених і 
водночас рішучих кроків. Такої 
переваги не має жоден із 
кандидатів у Президенти. 

Тому навколо Порошенка вже 
консолідуються українські 
політики, які відчувають свою 
відповідальність. Вагому роль 
відіграла підтримка Петра 
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РЕЙТИНГИ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИТЕНТИ УКРАЇНИ

За кого з кандидатів у Президенти України Ви маєте 
намір проголосувати на цих виборах?

Порошенка Віталієм Кличком — 
абсолютна більшість його 
виборців готові проголосувати за 
лідера перегонів. 

Віднедавна довіреними особами 
Петра Порошенка стали такі 
знакові постаті української 
політики, як Юрій Луценко та 
Микола Томенко. Обидва — 
колишні соратники Юлії 
Тимошенко. 

«Ми повинні перемогти ще в 
першому турі президентських 
виборів для того, щоб перемогти 
війну, щоб перемогти Кремль, 
щоб перемогла Україна і в ній 
припинилися провокації з боку 
сусідньої держави, а ми, нарешті, 
почали жити мирним життям і 
будувати Україну, яку всі ми 
заслужили. Будь ласка, всі 
українці об’єднаймося 25 травня 
так, як це було на Майдані. 
Кожен голос за нову Україну, 
кожен голос за право жити 
по-новому», - заявив Юрій 
Луценко. 

Микола Томенко вважає: «Ми, 
проукраїнська, проєвропейська 
частина українського політикуму 
мусимо знайти сміливість і 
поступитись амбіціями, щоб 
визначити єдиного кандидата в 
Президенти і провести виборчу 
кампанію за Україну, а не один 
проти одного. Демократичні сили 
повинні домовлятися, а не 
воювати між собою. Політики 
мають знайти мужність 
поступитися кандидату, у якого 
найвищий рівень довіри 
суспільства. Я став довіреною 
особою Петра Порошенка і 
впевнений, що нам вдасться 
провести вибори в один тур», - 
заявив він.



ситуацію, заспокоїти суспільство, 
надати подальшим процесам у країні 
легітимності. Саме тому дехто так 
хоче ці вибори зірвати. І саме тому їх 
надзвичайно необхідно провести. 
Бажано в один тур. Спробуйте 
піднятися над власними амбіціями, 
подумайте про країну, якій потрібен 
мир».  «З проведенням президентсь-
ких виборів у один тур просто 
знижуються ризики нашої 
нестійкості», - запевняє економіст 
Олександр Пасхавер.

Політолог Олександр Палій, 
порівнюючи рейтинги кандидатів,  
констатує, що стати Президентом 
вже в першому турі може лише 
Порошенко. І він називає це 
«шансом дати об’єднану відповідь 
нашого народу, проти якого 
ведеться терористична війна». 

Перемога у першому турі – це 
перемога України, переконана 
народний депутат Ірина Геращенко, 
яка підкреслює: «В України просто 
немає часу на другий тур в ситуації, 
коли на її кордонах стоїть окупант. 
Від виборів в один тур виграє 
насамперед країна, а не якийсь 
кандидат чи команда».

Станіслав Яцуба

Пропонуємо вашій увазі інтерв'ю з 
Русланом Євгеновичем Демчаком, 
довіреною особою кандидата в 
Президенти П.Порошенка в 15 
Вінницькому виборчому окрузі. 

Руслане Євгеновичу, ви 
неодноразово публічно заявля-  
ли про підтримку Петра 
Олексійовича Порошенка в 
передвиборчій кампанії Прези-
дента України. Більше того – 
стали його довіреною особою в 
15 виборчому окрузі Вінницької 
області. Чому ви підтримуєте 
Петра Порошенка на виборах 
Президента?

Мені імпонують такі люди – я вірю, 
що в Петра Олексійовича є 
потенціал об’єднати країну і бути 
тим лідером, який здатний втілити 
в життя свою програму – тобто це 
не тільки красива декларація слів 
на папері, а чіткий план дій для 
розвитку країни.
Моє бажання підтримати 
кандидата відобразилося в тому, 
що я став частиною команди  
Петра Олексійовича. Насправді, 
кожен на своєму місці  може стати 
корисним та внести свій вклад – я 
вибрав 15 (раніше 18) округ на 
Вінниччині, бо це моя батьківщина, 
я знаю цих людей – вони близькі та 
рідні мені, я знаю, як до них можна 
«достукатись».
Я вважаю, що серед кандидатів, які 
беруть  участь в президентських 
виборах, найбільш  достойною та 
перспективною особою,  яка може 
взяти на себе роль лідера та 
господарника, щоб об’єднати 
країну, є Петро Олексійович. 
Більше того, я вірю, що саме він, 
маючи великий досвід в політиці, 
економіці та управлінні, зможе 
якнайшвидше  налагодити стан 
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ВИБОРИ В ОДИН ТУР

Наша відповідь Путіну - обран-
ня Президента вже в першому 
турі 

Від виборів в один тур виграє 
країна, а не окремий кандидат

Не сумнівається у тому, що попри 
складну ситуацію вибори 
відбудуться, перший президент 
України Леонід Кравчук. Нема 
сьогодні, на його думку, 
головнішого завдання, як 
забезпечити проведення президе-
нтських виборів і не дати 
можливості зовнішнім ворогам та 
п’ятій колоні зірвати їх. Але цього 
мало.

«Було б добре, - каже він, - якби 
люди обрали президента вже 25 
травня, тобто у першому турі.  Це 
аналогічна ситуація до початку 
90-х рр. минулого століття, коли ми 
виборювали державну 
незалежність. Тоді також треба 
було обрати президента, щоб 
консолідувати націю, стабілізувати 
ситуацію в країні та дати відсіч тим, 
хто піддавав сумніву право нашого 
народу на свободу. І люди це 
прекрасно зрозуміли. В 1991 р. 
президента обрали за один тур. 

Сподіваюся, що так само буде і 
цього разу. Це стане найкращою 
відповіддю Путіну та його агентурі». 
Україна, проти якої розв’язали війну, 
переживає сьогодні найскладніший 
час за всі роки Незалежності, 
переконаний Леонід Кравчук. 
«Тому нового президента, 
головнокомандувача Збройними 
Силами України, - зауважує він, - 
слід обрати якомога швидше, щоб в 

країну повернулися мир, 
стабільність і порядок».
Ідея завершення виборів у першому 
турі, як і питання нашої 
незалежності,  сьогодні об’єднала 
Україну, що перебуває у стані 
неоголошеної війни. «Ми не можемо 
дозволити собі таку розкіш, як 
проводити два кола цих виборів, - 
вважає екс-глава МВС Юрій 
Луценко. - Країна конче потребує 
Верховного головнокомандувача - 
Петро Порошенко випереджає 
другого за рейтингом кандидата в 
чотири рази, його перемога вже 25 
травня стане перемогою над 
війною, над безладом, перемогою 
всієї України». 

До цієї ідеї долучилися не тільки 
політики, але й громадські діячі, 
митці, економісти. «Екстремальна 
ситуація потребує негайних дій. А 
що можуть зрозуміти люди? 
Усвідомити свій громадянський 
обов’язок і обрати Президента 
якнайшвидше – за один прихід до 
виборчих дільниць. Набридло 
чекати!», - закликає письменниця 
Ірен Роздобудько. 

Солідарний з нею поет Сергій 
Жадан: «Цьогорічні вибори, це, 
перш за все, можливість розрядити 

ПІДТРИМКА КАНДИДАТА У ПРЕЗИДЕНТИ

«Ми не можемо дозволити собі 
таку розкіш, як проводити два 
кола цих виборів… Країна конче 
потребує Верховного голов-
нокомандувача. Обрання Поро-
шенка вже 25 травня стане 
перемогою над війною, над 
безладом»

справ в країні – зміцнити економіку, 
збільшити резерви країни, зробити 
реальним  вступ України до ЄС 
шляхом підписання економічної 
частини угоди про асоціацію. 
Він здатен консолідувати 
суспільство і привести всіх до 
спільної перемоги.

В чому ви вбачаєте основні 
переваги Петра Порошенка 
серед інших кандидатів? 
По-перше, він є хорошим 
господарником – він самостійно 
збудував успішні, всесвітньовідомі 
компанії, які дають робочі місця 
тисячам  людей по всій країні. 
Успішний і чесний бізнес дає й 

фінансову незалежність  - незале-
жність від впливу олігархічних 
структур, які до сьогодні щедро 
використовувались в  українській 
політиці.
По-друге, він професійний економіст 
і дипломат і має великий 
державницький досвід. Це приклад 
досвідченого політика, який вільно 
спілкується іноземними мовами, 
якого знають і  поважають не тільки 
в Україні, але й за кордоном – в 
Європі, США, Росії.  
По-третє, Петро Порошенко – 
людина, яка об’єднує, а не роз’єднує 
людей. Коли він потрібен був на 
Майдані, щоб захистити людей та 
зупинити провокації – він був на 
Майдані, коли почалася анексія  

Криму - він прибув в  Крим, коли 
почалися заворушення на Сході 
країни – він був там, в  гарячих 
точках, а не просто декламував 
широкопарні фрази про єдність 
країни. Мені імпонує те, що слова цієї 
людини не розходяться з його діями. 

Чи не вважаєте ви, що 
приналежність Петра Порошен-
ка до успішних бізнесменів може, 
навпаки, відвернути виборців? 
Чи не суперечать одне одному  
бажання керувати країною та 
розвивати й надалі  власний 
бізнес?

Порошенко дійсно досвідчений та 
успішний бізнесмен, і я не бачу, як 
його досвід та приклад створення 
успішного світового бренду може 
завадити йому у відновленні не менш 
успішного бренду під назвою Україна. 
Це людина, яка знає і вміє керувати 
процесами, створювати 
інфраструктуру, вести переговори, 
створювати нові робочі місця.
Більше того, П.Порошенко ніколи не 
робив бізнес на політиці – не 
торгував повітрям, не заробляв 
легких грошей за рахунок бюджетних 
коштів чи тендерів. Він займався 
виключно реальним виробництвом і 
досягнув успіху – торгова марка 
«Рошен» відома далеко за межами 
України.
Він дійсно заможна людина, яка йде 
в політику не заради власного 
збагачення, а заради того, щоб 
навести лад у державі. Він має 
ресурс, щоб жити безбідно і 
комфортно, йому для цього не 
потрібно бути Президентом країни, 
тим паче в ситації, яка скалалсь 
сьогодні – це важке випробування 
для будь-якого управлінця.

РУСЛАН ДЕМЧАК,
довірена особа П.О.Порошенка по виборчому округу №15 на виборах Президента України
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ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Руслан Демчак про потенціал 
країни та нерозкриті резерви

Багатьом здається, що події 
Майдану  та договір про асоціацію 
з ЄС швидко змінять ситуацію в 
країні, а також зможуть вплинути 
на зміну державних інституцій. 
Щодня у суспільства постають 
одні й ті самі питання, відповідь 
на які треба шукати у підтримці 
ЄС та непопулярних реформах.

- Які пріоритетні завдання на 
вашу думку сьогодні стоять 
перед чинною владою?

Руслан Демчак: Головним 
завданням сьогодні залишається 
підготовка та проведення 
позачергових виборів Президента 
України із забезпеченням 
законності та правового порядку на 
всій території України. Події, що 
відбуваються у Луганську, Харкові і 
Донецьку, показують «м’якість» 
позиції та неузгодженість дій 
існуючої влади та зокрема слабку 
позицію правоохоронних органів.
Наступна пріоритетна задача – 
створення плану дій мирного 
врегулювання кризи в українсько-
російських відносинах  із відмовою 
від будь-яких силових дій.
Безумовно, на часі створення нової 
демократичної коаліції в 
парламенті, здійснення політики 
європейських реформ і 
проведення реформи місцевого 
самоврядування, забезпечивши 
регіони ширшими повноваженнями 
в економічній та гуманітарній 
сферах.
Варто припинити розпалювати 
суспільство законом про мову і 
принаймні тимчасово, до внесення 
коригувань, повернути закон про 
мовну політику від 2012 року.
Також вважаю за потрібне 
припинити примітивне цькування 
політичних опонентів та 
прибічників колишньої влади через 
політичні амбіції. Не треба 
скочуватись до дій колишньої 
влади. Цьому є краще рішення – 
люстрація та покарання 
організаторів політичних репресій 
законодавчим шляхом.
Багато з  вас знає мою історію, 
коли заради одного місця в 
парламенті члена системи 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. 
Така державна система не мала 
шансу вижити – заради одного 
страждали сім'ї тисяч. Це була 
система самопожерання. Ресурс 
людей, економіки вичерпався і 

цілком природно, що штучна 
тоталітарна система впала. Але це 
тільки половина дороги. 
Політична та економічна інтеграція 
в Європейський союз має йти 
шляхом скорочення корупції, 
посилення протидії рейдерству, 
прозорості процедур проведення 
державних закупівель, можливості 
залучення громадського контролю 
та забезпечення рівних конкурент-
них умов роботи підприємств 
державного і недержавного секторів 
економіки.
- Які перспективи українсь-
кого бізнесу в нових умовах? Чи 
є шанс в українських підприємців 
працювати по-новому?
Руслан Демчак: Режим Януковича 
за останні роки значно скоротив 
кількість підприємців. І мова йде не 
тільки про надмірний контролюючих 
органів, зокрема з боку податкової 
системи України та відповідно 
«природного» закриття 
підприємств. Бізнес останніми 
роками був змушений віддавати на 
хабарі до 50% від своїх оборотів.
Сьогодні тисячі осіб бізнесменів 
знаходяться за гратами саме через 
колишню політику влади та 
непідкорення їй. Тому вкрай 
важливо провести амністію та 
перегляд цих справ.
Безумовно, економіка України 
потребує відновлення та 
збільшення кількості суб’єктів 
малого та середнього 
підприємництва та їхньої 
переорієнтації на виробництво 
товарів та надання послуг. Однак, 
першочерговими завданнями 
роботодавців зараз має бути 
підтримка влади у поточній ситуації. 
Питання стосується і участі у 
бюджетній політиці, у додатковому 
фінансуванні армії.
Потенціал в Україні є, спеціалістів 
достатньо. Все що треба - просто 
дати можливість працювати і не 
заважати. 

-Руслане Євгеновичу, нещодав-
но був опублікований матеріал, 
де ви озвучили свою позицію 
щодо  використання майна 
представників попередньої 
влади як нерозтраченого 
резерву для підтримання 
економіки України. Що 
наштовхнуло вас на таку 
думку?

Руслан Демчак: Новий час диктує 
нові правила – власність заможних 
попередників дійсно можна 

використовувати для «латання» 
дірок в бюджеті країни. Одним з 
головних вимог Майдану, як відомо, 
було реальне покарання 
корупціонерів, які перебували у 
владі при Януковичі. Якщо 
представники тієї влади основним 
резервом вважали тіньову 
економіку, яку вони не побороли, а 
очолили, то сьогодні активи 
представників попередньої влади і є 
тим додатковим резервом для 
підтримки українського бюджету. 
Але  більшість із знакових діячів 
минулого режиму ховається в Росії 
від українського правосуддя, для 
покарання вони недосяжні в даний 
момент. У чинної влади є 
можливість «покарати» їх 
по-європейськи - це конфіскація 
їхнього майна в Україні (у тому 
числі:  земельних угідь, розкішного 
житла, оформленого на родичів і 
третіх осіб), та бізнес-активи. 
Важливо зупинити грошові потоки, 
які все ще надходять тим, хто 
переховується в Росії і в країнах ЄС. 

- Чи можливо на вашу думку це 
зробити, щоб не руйнувати 
працюючі підприємства і не 
посилювати кризу, в ітак «на 
ладан» дихаючій економіці?

Треба розрізняти по-перше, 
промислові підприємства, що 
випускають продукцію та генерують 
послуги, і друге – це «прокладки», 
що виступають в кращому випадку в 
ролі трейдера. Перші можна 
націоналізувати, продати з 
відкритих торгів і перевести їх в 
область легальної економіки. 
Діяльність же підприємств другого 
типу потрібно ліквідувати.
Важливо прискорити розслідування, 
бо будь-який факт комунікації із 
контролюючими органами шкодить 
бізнесу. Правоохоронні органи 
ведуть себе пасивно. Так, можна 
списати все на кадрові 
перестановки, саботаж з боку 
прихильників колишньої влади 
тощо, але час стікає... Мало того, 
вже чути заяви про те, що 
поновлюється діяльність 

«смотрящих» від попередньої 
влади. 
І по-третє, необхідно забезпечити 
чітку роботу по національному 
антикорупційному проекту органів: 
суду, виконавчої служби, Єдиного 
реєстру прав власності на нерухоме 
майно, Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців, Національного 
депозитарію України. Щоб 
виключити можливість затягувати 
процес зміни власників та не 
залишити можливості в 
майбутньому будь-яким чином 
оскаржити результати перепродажу 
активів.

Логічним виглядає підсилення 
таких кроків законодавчо – чи 
підтримуєте ви прийняття 
антикорупційних законів? 

Руслан Демчак: Звичайно, потрібно 
прийняти другий пакет 
антикорупційних законів, у тому 
числі, з декларування 
держслужбовцями та суддями 
вищих рангів не тільки доходів, але і 
витрат.
А основне - для того, щоб не 
постраждали власники майна, 
отриманого законним шляхом, та 
для того, щоб прискорити 
ідентифікацію майна для 
націоналізації та подальшого 
продажу, необхідно прийняти закон 
про розкриття інформації про 
кінцевих власників. Якщо така 
інформація не буде розкрита до 
українського державного 
реєстраційного органу до визначеної 
дати, то такі активи мають 
обтяжитись державою (тобто бути 
заблоковані в держреєстрах) а через 
деякий термін націоналізовані. 
Немає власника – гроші в бюджет!
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Марина Порошенко: Дякую всім 
матерям, які виховали синів та 
доньок справжніми патріотами, 
що боронять цілісність нашої 
держави.

Другий рік поспіль за спільної 
ініціативи народних депутаток від 
партії «УДАР» та директора 
Національного Ботанічного Саду 
Наталі Заіменко в НБС в другу 
неділю травня проходить свято 
День матері. 
Цього року до організації свята 
доєдналася голова Наглядової 
ради Благодійного Фонду імені 
Петра Порошенка Марина 
Порошенко.

Це свято офіційно відзначається в 
Україні з 2000 року. У другу неділю 
травня його відзначають ще у 23 
країнах світу. А взагалі цього року 
святу виповнюється 100 років. 
Вперше День матері офіційно був 
встановлений Конгресом США 8 
травня 1914 р. Після першої 
світової війни це свято також 
почали відзначати у Швеції, 
Норвегії, Данії, Німеччині.
В Україні традиції Дня матері тільки 
зароджуються. Організатори свята 
у НБС вважають, що популяризація 
Дня матері сприяє розвитку і 
підтримці українських традицій, 
адже споконвіку в Україні особливо 
шанували жінку - матір. «Мати – це 
найважливіше, що є в кожного з 

нас. Мати – це Берегиня української 
родини. В цей нелегкий час хочу 
подякувати всім матерям, які 
виховали синів та доньок 
справжніми патріотами, що 
боронять цілісність нашої держави», 
- заявила Марина Порошенко. 
Учасники свята, що зібралися в 
Ботанічному саду ім. Гришка, 
висадили новий сорт троянд 
«Леонардо да Вінчі Ред» та 
«Дрофа», виклали слово «МАМА» 
метровими літерами з чорнобривців, 
взяли участь в конкурсах та 
забавах, організованих волонтера-
ми, - вчились плести з соломи, 
робити ляльки-мотанки, малювати 
на асфальті та папері під 
керівництвом майстрів. 

На акції до Дня Матері «Люби маму – 
люби Україну!» також були 
представлені ярмарок дитячих 
садочків, зокрема, працюючий за 
вальдорфською системою, та 
книжкових видавництв. Найкращі 
зразки продукції видавництва 
дитячої літератури 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» представив 
його головний художник Кость 
Лавро.
Організатори свята намагаються 
привернути увагу до потреб матерів і 
вважають, що в цей день важливо не 
лише вітати мам і засвідчувати їм 
свою повагу, але й піднімати питання 
про підтримку державою 
материнства, шанобливого 
ставлення до матерів, створення 
умов для поєднання материнства і 
кар'єри. Зокрема, депутат від 
«УДАРу» Ірина Геращенко 
пообіцяла, що фракція буде 
домагатися внесення низки 
законодавчих змін, щоб забезпечити 
жінці можливість поєднувати 
материнство та кар’єру. Зокрема 
щодо підвищення виплат при 
народженні другої та третьої дитини 
та вирішення проблеми дефіциту 
дитячих садочків. «Турбота про 
жінку-матір має стати одним з 
ключових напрямків державної 
соціальної політики», - наголосила 
І.Геращенко. 
Кошти, зібрані під час конкурсів, а 
також книжки, отримані від 
видавництв, будуть передані для 
особливих потреб дітей лікарні 
«Охмадит».

ОРАТІВСЬКИЙ КРАЙ

ДЕНЬ МАТЕРІ

ВСІ НА ВИБОРИ

Практичні поради виборцям

-  Прийдіть на виборчу дільни-
цю з 8 до 20 години з 
паспортом, іменним запрошен
ням та ручкою. Дільниці 
працюють без перерви. 
-  Отримайте виборчий бюле-
тень та уважно огляньте 
його. Перевірте наявність на 
них будь-яких зайвих позначок. 
-  Перевірте наявність на бюле- 
тені печатки дільничної 
виборчої комісії та вписаного 
ручкою прізвища і підпису члена 
цієї комісії. 
- Слідкуйте, щоб за Вами у 
кабінці для таємного 
голосування ніхто не спосте-
рігав. 
- Не робіть на бюлетенях 
жодних написів, крім однієї 
позначки «плюс» (+) у квадраті 
проти обраного кандидата. 
-   Не псуйте навмисно бюле-
тені та не вкидайте таких 
бюлетенів до виборчої 
скриньки. Виборець не має 
права передавати свої виборчі 
бюлетені іншим особам. 
-  Отримання виборчих бюле-
тенів від інших осіб (крім 
уповноваженого члена виборч-
ої комісії, який видає виборчі 
бюлетені), заохочення або 
змушування виборців до 
передачі виборчого бюлетеня 
іншим особам шляхом підкупу, 
погроз або іншим способом 
забороняється.

не менш важливо, ніж коли люди 
були на майдані. Потрібно 
довести тим, хто хоче або думає, 
що вибори – це другорядне, 
насправді вони – є ключовим на 
сьогодні для громадян України».

Він переконаний, що українці 
мають проявити небайдужість. 
«Центр України має показати, що 
людям не все одно. Центр 
відповідальний за цей процес і ми 
будемо солідарні і зі Сходом, і з 
Заходом, і Півднем та Північчю. 
Висока явка – означатиме, що нам 
не все одно і ніхто не полізе сюди, 
низька явка може спровокувати 
провокації», - вважає Левченко.
На його думку паніка, яка була на 

Низька явка на президентських 
виборах може спровокувати 
провокації, висока – їх 
унеможливить, таку думку 
висловив представник Громадя-
нської мережі ОПОРА у 
Вінницькій області Олег 
Левченко.

Олег Левченко переконаний, що 
потрібно закликати людей, аби 
вони прийшли проголосувати 25 
травня на виборах Президента. 
«Це (вибори Президента – авт.) 

минулому тижні у Вінниці, була 
«генеральна репетиція – чи можна 
на Вінниччині запустити 
дестабілізацію, чи не можна. 
Увага зверталась на школи, дитячі 
садочки – саме там 
сконцентровані виборчі дільниці. 
Не даймо розхитати наш вибір – 
зробимо вибір свідомо».

Він повідомив, що на виборах 
2014 буде задіяно 5 
довготермінових спостерігачів, 
близько 100 – короткотермінових 
спостерігачів.

Шляхом смс-протоколів ОПОРА 
планує слідкувати за перебігом 
виборів. Також планує отримати 
статистичний результат 
голосування виборців на виборчих 
дільницях України. 

Левченко закликав вінничан 
долучатись до спостереження за 
виборами 25 травня. «До 
четверга, до кінця дня ми чекаємо 
людей, які готові на 
волонтерських засадах 
долучитись до спостереження за 
перебігом виборів. Окрім 
навчання спостерігачів, ми ще 
укладаємо додаткову угоду з того, 
що вони мають робити», - 
запропонував він, додавши, що 
передбачена оплата витрат для 
спостерігачів у день виборів. 
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проекту разом із встановленням 
фонтану ROSHEN, його 
модернізацією та покращенням його 
технічних характеристик склала 
понад 100 мільйонів гривень. 
Фонтан нараховує шість програм 
тривалістю більше 20 хвилин та 8 
коротких – тривалістю 5-6 хвилин. 
Для деяких програм спеціально 
створювалась музика.
Плавучий світломузичний фонтан 
побудований за всіма стандартами 
суднобудування, класифікований 
Регістром судноплавства України як 
стоянкове судно для зони плавання 
В3 та зареєстрований в судновому 
реєстрі. Фонтан  містить рухомі 
елементи: 4 системи UFO з 
електроприводом, на кожну з яких 
змонтовано по 40 форсунок та 11 
невеличких фонтанчиків, що 
обертаються навколо своєї осі. 
Під час трансляції вечірньої 
шоу-програми демонструється 
світломузичне водяне шоу з 
використанням творів відомих 
композиторів сучасності та класики. 
Біля фонтану встановлена 
веб-камера, що дозволяє всім 
бажаючим дивитися шоу через 
мережу Інтернет.

ФОНТАНИ СВІТУ

Топ-5 найкрасивіших 
фонтанів світу
Найкрасивіші фонтани світу не 
залишать байдужим нікого - вони 
танцюють і співають, світяться 
всіма кольорами веселки, навіть 
показують час.  

Дубай - пишність водного 
танцю
Найдорожчий фонтан у світі 
відкрився в Дубаї в 2009 році. Це 
чудова композиція, від якої 
неможливо відвести погляд - 
струмені води витанцьовують 
неймовірні па і складають 
хитромудрі малюнки. Фонтан 
приваблює туристів з усього світу і 
вважається однією з головних 
визначних пам'яток Дубаї. 
Знаходиться диво інженерної 
думки неподалік від грандіозного 
хмарочоса Burj Dubai і 
славнозвісного торгового центру 
Dubai Mall. 

Dubai Fountain

Осака - годинник і картини з 
води
На залізничному вокзалі 
японського міста Осака можна 
побачити унікальне видовище - 
фонтан «Годинник із води». Так, 
цей красивий фонтан дійсно 
показує час: на тлі вертикального 
екрану час від часу з'являються 
цифри, які формуються з водних 
струменів. Але перед тим, як 
дізнатися час, Ви зможете ще й 
насолодитися оригінальними карти-
нами. Падаючі квіти, химерні 
ажурні узори - все це складається 
зі струменів води, хоча з першого 
погляду в це важко повірити. 

Фонтан «Водяний годинник». Осака

Джидда - проста велич
Фонтан, який знаходиться прямо в 
Червоному морі, в місті Джидда 
(Саудівська Аравія) дуже легко 
описати - це струмінь води, що б'є 
вгору з золотої чаші. Але цей 
експонат далеко не такий простий, 
як може здатися. Це найвищий 
фонтан у світі, його струмінь 
піднімається до висоти понад 300 
метрів. Ім'я Фахда дано фонтану на 

честь короля Фахда ібн Абдель Азіз 
Аль Сауда, який його збудував. 
Унікальним є і те, що фонтан 
працює безперервно на солоній 
воді, хоча це й значно ускладнює 
його обслуговування.

Фонтан Фахда 

«Магічний фонтан» у Барселоні
На пагорбі Монжуїк у Барселоні 
розташовується грандіозний 
«Магічний фонтан». Щорічно його 
відвідує понад 2,5 млн туристів. І це 
не дивно - фонтан величезний, 
пафосний та ще й виблискує всіма 
кольорами веселки. Для 
спостерігачів він влаштовує чудовий 
танець з водних струменів під 
музичний акомпанемент. Фонтан 
був побудований у 1929 році для 
виставки Fair and Universal, а в 
1992-му відбулася його 
реконструкція.

Барселонський магічний фонтан

Суонсі - кривава вода
Фонтан, що знаходиться на 
Замковій площі у Суонсі (Уельс), 
практично нічим не відрізняється від 
багатьох інших красивих фонтанів. 
Але 1 березня він на дев'ять днів 
трансформується у рідкісне 
видовище - у цей час вода в ньому 
підфарбовується в яскраво-черво-
ний колір. Фонтан щорічно 
перетворюється на «кривавий» на 
честь Дня святого Давида 
Валлійського, який вважається 
покровителем Уельсу. Таке видови-
ще сподобається любителям готики.

Фонтан Суонсі. Уельс
Автор: Лілія Луніна

Символ міста – Вінницький 
фонтан
Вінницький фонтан, або Фонтан 
ROSHEN, - єдиний в Україні і 
найбільший у Європі плаваючий 
фонтан, побудований у руслі річки 
Південний Буг у Вінниці біля 
острова Фестивальний (Кемпа).
За оцінками експертів, Вінницький 
фонтан входить до десятки 
найкращих і видовищних фонтанів 
світу. Його унікальність полягає в 
так званій «зимуючій технології», 
яка дозволяє опустити конструкцію 
під лід. Задля встановлення 
фонтану та проведення 
реконструкції набережної були 
проведені роботи з розчищення 
русла річки Південний Буг в обсязі 
28 000 м³ ґрунту.
Інженер-розробник Фонтану 
ROSHEN — Ральф Доу. У роботі 
фонтану використовується 4 
лазери. Екран, який складається з 
водно-повітряної суміші, що 
розподілена по всій довжині 
фонтану та 2 потужних 
відео-проектори дозволяють 
демонструвати на фонтан відео у 
форматі 3D.
Фонтан ROSHEN – дивовижний 
витвір сучасного інженерного 
мистецтва і архітектури в Україні, 
одна з найяскравіших пам’яток 
Вінниці, створена Кондитерською 
Корпорацією ROSHEN та Фондом 
Порошенка - подарунок місту 
Вінниця та всій Україні. Свою 
роботу фонтан розпочав 4 вересня 
2011 року. Загальна вартість 

Технічні параметри фонтану:
•  Довжина - 92 м
•  Ширина - 10 м
•  Висота центрального струмен-

 ня - 65 м
•  Розліт води по фронту - 140 м
•  Потужність водяних насосів 

 - 780 кВт
•  Кількість підводних ліхтарів 

 - 560 шт.

Розклад шоу Вінницького 
фонтану ROSHEN

18:00-22:00 - Проста динаміка
Проста динаміка роботи 
фонтану в супроводі класичної 
музики 
18:30 - М. Глінка «Руслан та 
Людмила»
Денне шоу із синхронізованою 
музикою 
19:00, 20:25 - П. І. Чайковський 
«Лускунчик»
Денне шоу із синхронізованою 
музикою 
19:30 - А. Вівальді «Пори року: 
Літо»
Денне шоу із синхронізованою 
музикою 

20:00 - Г. Хольст «Планети»
Денне шоу із синхронізованою 
музикою 
20:10 – Моцарт «Симфонія №40»
Вечірнє шоу із синхронізованою 
музикою 
20:55 - The Gate
Вечірнє шоу із синхронізованою 
музикою 
21:15 – Enya
Вечірнє шоу із синхронізованою 
музикою 
21:30 - Поп-шоу
Вечірнє шоу із синхронізованою 
музикою 
21:45 - «Історія музики» 
«Лебедине озеро» «Ельфи» 
«Винаходи»
Вечірнє шоу із синхронізацією 
музики, проектора, лазера 
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СВЯТО ТРІЙЦЯ

На Трійцю храми та домівки 
прикрашають свіжоскошеною 
травою і луговими квітами. 
Трійця завершує Пасхальний цикл, 
і з цього дня йде новий відлік 
тижнів церковного календаря.                                                                 

Цього року християни східного 
обряду відзначають День Святої 
Трійці 8 червня. Трійцю святкують 
на 50-десятий день після 
Великодня, тому цей день 
називають також П'ятидесятницею.
Свою першу назву свято отримало 
на честь сходження Святого Духа 

Пам’яті небесної сотні

Я сьогодні радію і плачу,
Бо таке вже в людини життя:
Ще сьогодні що-небудь ти значиш,
Ну а завтра – підеш в небуття.
Настає тривожна година.
Тепер плачуть і діти, й батьки.
Україну, мою Україну
На шматки роздирають круки!
Так, як люди, хотіли ми жити,
Так чому ж ось так вийшло, чому?
Київ мій барикадами вкритий,
І Майдан весь у чорнім диму.
Не послухав ти тата і мами,
Бо вже двадцять на світі прожив.
Коли камінь тримав ти руками,
На приціл тебе снайпер схопив!
Що сказати тобі в цю хвилину
І як жити ми будемо потім?
Україну, мою Україну
Ти прикрив дерев’яним щитом.
Україна сьогодні сумує,
Свічі пам’яті в вікнах горять.
Українцю, тихіше, ти чуєш – 
Душі чисті у небо летять…

Погребищанський р-н, с. Борщагівка, 

М.Рибак

на апостолів, яке їм обіцяв Ісус 
Христос перед своїм вознесінням 
на небеса.
Як оповідає книга «Дії святих 
Апостолів», після вознесіння Ісуса 
Христа настав десятий день: це 
був п'ятдесятий день після 
Воскресіння Христового. У євреїв 
тоді було велике свято 
П'ятидесятниці в пам'ять 
Синайського законодавства. Всі 

Українцям прогнозують раннє 
та спекотне літо-2014

Температура повітря цього літа                      
сягатиме +30-35 градусів, 
повідомляють синоптики. 

Літо-2014 буде для українців раннім 
та спекотним. Про це заявив 
директор Укргідрометцентру 
Микола Кульбіда. 
За його словами, очікується, що 
літо цього року буде спекотним - до 
+30-35 градусів. Проте прогнози  
щодо інтенсивності опадів в літку 
Кульбіда поки робити не став. 
Водночас, він зазначив, що літо 
очікується раннім, а 
пожежонебезпечний період в 
регіонах України розпочнеться вже 
наприкінці квітня - початку травня. 

апостоли разом з Божою Матір'ю, 
учнями Христовими та іншими 
віруючими перебували в одному 
будинку в Єрусалимі. Тоді їм була 
явлена видимим чином Третя 
Особа Святої Трійці: шумом із 
неба, вітром, вогняними язиками 
полум'я.
Свято Трійці вважають також і днем 
народження церкви, оскільки саме 
в цей день апостоли, сповнені 
Святим Духом, почали свою 
проповідь «про великі діла Божі». 
Згідно з Біблією, кожен апостол 
отримав за жеребом свій уділ і 
почав апостольське служіння.
У народі свято Трійці називають 
«зеленим», літнім святом. На 
Трійцю прийнято прикрашати 
храми та будинки гілками клена, 
бузку, беріз, верб, луговими 
травами, квітами. Це пішло ще з 
дохристиянських часів: слов'яни 
прикрашали свої житла зеленню, 
оскільки вважалося, що вона може 
приховати, захистити будинок від 
злих духів.
За народними традиціями, на 
Трійцю проводилися дівочі гуляння 
та ворожіння на судженого. У цей 
день дівчата пускали по воді вінки.
Напередодні свята Трійці у церкві 
відзначають Троїцьку вселенську 
батьківську суботу, поминаючи 
людей, які з якихось причин не 
отримали християнського похован-

ня: наприклад, пропали безвісти або 
загинули у воді.
Понеділок, що наступив після Дня 
Святої Трійці, присвячений Третій 
Іпостасі Пресвятої Трійці – Святому 
Духу, і називається Духів День.
У давнину це свято відзначали 
протягом шести днів. Церковний 
календар осягає лише 3 дні. Власне, 
звідси й назва – Трійця. 
У давнину наші пращури пов'язували 
свята Трійці з буйністю й живою 
силою природи, в яку вони свято 
вірували. Це підтверджують усі 
дійства – оздоблення помешкання 
травами та гілками дерев, русалієві 
дійства, проти яких виступала 
церква. Одним словом, довколишня 
природа була духовним джерелом 
народної релігійної структури. Гімном 
і пошанівком природі й були, 
очевидно, зеленосвятські дійства.
Здебільшого Зелені свята 
починалися в п'ятницю. Жінки до схід 
сонця йшли до лісу, щоб заготовити 
лікарські трави. Дехто намагався 
нарвати їх «на дев'яти межах» і давав 
коровам, «щоб було багато молока». 
У цей день збирали також і росу, якою 
лікували хворі очі.
У суботу, напередодні Трійці, селяни 
рвали материнку, чебрець, полин, 
лепеху тощо й прикрашали запашним 
зіллям світлиці – обтикували лави, 
стіни, підвіконня, образи, а лепехою 
притрушували долівку.

За його словами, можна буде 
очікувати вже в цей період 4-5 класу 
пожежонебезпеки. Також Кульбіда 
сказав, що для гарного 
врожаюцього року на сьогодні "все 
складається найкращим чином". 

Джерело: ТСН

Прогноз від народного синоптика 
- раннє і дуже спекотне літо

Народний синоптик з Дніпропетро-
вська Валерій Некрасов прогнозує 
раннє і дуже спекотне літо в цьому 
році.
«У 2014 році на нас чекають 
справжні погодні гойдалки: 
кидатиме, як кажуть, то в жар, то в 
холод», - сказав синоптик, пише 
«Комсомольская правда в Украине». 
Літо триватиме чотири з половиною 

місяці. При цьому максимальна 
температура в липні становитиме 
+32, а в серпні аж +35. 
Перша половина вересня також 
буде по-літньому теплою. У жовтні 
наступить осінь, а в листопаді - 
перші заморозки.
З природних катаклізмів Некрасов 
передбачає цього року зливи, град, 
сильні вітри. Посуха загрожує 
Криму і Херсону. Разом з тим 
очікується урожай яблук і абрикосів, 
а також грибів.

Джерело: kp.ua

Якщо у середині липня продовжує 
кувати зозуля, то літо буде 
погоже та довге.
Риба вистрибує із води і ловить 
мошку - на дощ.
Яскраве світіння  світлячків - на 
гарну погоду.
Комарі літають роєм - до гарної 
погоди.
Мурахи ховаються в гнізда - 
наближається дощ.
Бджоли сидять на стінках 
вуликів - перед сильною спекою.
Кроти нарили високі купини - 
буде тепла та ясна погода.
Ластівки літають низько над 
землею - буде дощ та вітер. 
Собака катається по землі - до 
дощу.
Кури починають кукурікати 
серед дня - дощ.

ВІРШ ПРО МАЙДАН

ЛІТНІ ПРИКМЕТИ

ПОГОДА НА ЛІТО 2014
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