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2021 РІК НА ДОНБАСІ

ЩО ВІДБУВАЛОСЯ ТА
НАЙБІЛЬШ РЕЗОНАНСНІ
ПОДІЇ

Маєте питання соціального, юридичного
чи медичного характеру? Потребуєте
допомоги? Телефонуйте на
БЕЗКОШТОВНУ ГАРЯЧУ ЛІНІЮ
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2021 РІК НА ДОНБАСІ: ЩО ВІДБУВАЛОСЯ ТА НАЙБІЛЬШ РЕЗОНАНСНІ ПОДІЇ

Увесь 2021 рік на Донбасі проходив під впливом епідемії Ковід -19 та
напруженням на лінії фронту. На фронті були постійні обстріли та були загиблі, та поранені. Війна нікуди не ділася. Але згадаємо деякі події, які
відбувалися на Донбасі у 2021 році та які мали великий резонанс у суспільстві.
Війна та втрати
З 1 січня по 2 грудня 2021 року російські гібридні сили здійснили 2346
обстрілів українських позицій, унаслідок чого 65 українських військових
загинули та ще 261 боєць дістав поранення. Після 2 грудня загинуло ще
чотири бійці. На момент написання матеріалу, останній загиблий був 16
грудня.
Вакцинація
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цтво шкіл, мостів, доріг, дитячих садків, спортивних комплексів та іншого. Причому, деякі об’єкти були побудовані досить швидко, зокрема міст
у Слов’янську, який був капітально відремонтований всього за 3,5 місяці.
Загалом в рамках «Великого будівництва» на території Донецької області реалізується 39 проєктів. 14 з них завершені, 12 планується завершити до кінця року, решта будуть реалізовані у наступному році. Загальна кошторисна вартість 39 проєктів - 2,5 мільярди гривень.
У Луганській області реалізують 30 проєктів за кошти Надзвичайної
кредитної програми для відновлення України. У рамках цієї програми,
яка впроваджується за підтримки Європейського інвестиційного банку,
у 2021 році на Луганщині реалізовувалось 30 проєктів – на кінець року
очікується використання порядку 77 млн гривень. Ця програма діє окремо від «Великого будівництва», в рамках якого на Луганщині ремонтуються дитячі садки у Лисичанську, Кремінній. Будується спортивний
центр «Олімп», будуються дороги та реалізуються інші проєкти.

ПЕРЕГОВОРИ БАЙДЕНА ТА ПУТІНА: ОБНАДІЙЛИВИЙ
СУХИЙ ЗАЛИШОК ДЛЯ УКРАЇНИ

Що стосується боротьби з пандемією, то під час двох хвиль пік яких був
навесні та восени, локдаун, у тому вигляді, як це було у 2020 році, запроваджений не був. На 20 грудня на Донеччині було повністю вакциновано
12, 74% людей. На Луганщині, ще менше – 11,12%. Це найнижчі показники
вакцинації в Україні.
Газова «війна»
На початку березня у Донецькій області раптово перестали працювати
десятки котелень, які забезпечують теплом житлові об'єкти. Це сталося
за ініціативи ПАТ «Донецькоблгаз», який вирішив через борги відключити
підприємства, які подавали тепло до багатоповерхівок. Всього було відключено 59 котелень «Донецьктеплокомуненерго».
Відключення тепла призвело до неабиякого суспільного резонансу. У
справу втрутилася Дон ОДА, Кабінет Міністрів України, правоохоронні органи. Було зареєстровано понад 80 кримінальних проваджень.
Опалення було відновлено, а для ПАТ «Донецькоблгаз» це закінчилося
втратою ліцензії.
Байрактар
Восени Україна завдала удар по підрозділах гібридних сил РФ за допомогою безпілотника Байрактар. Ця новина та коментарі, обговорення цієї
події були головними протягом практично двох тижнів.
26 жовтня 2021 року один із комплексів"Bayraktar TB2" був використаний проти російської батареї. Ця батарея, гармати якої мали заборонений
Мінськими домовленостями калібр, обстрілювала позиції ЗСУ. У результаті
цих обстрілів був вбитий один військовий ЗСУ та ще один був поранений.
З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було невідкладно висунуто вимогу
щодо припинення вогню, ще й надіслано ноту дипломатичними каналами. Окупанти не реагували. Тож з метою змусити ворога до припинення
вогню, за наказом головнокомандувача ЗСУ, було застосовано Байрактар.
Високоточною зброєю одна з гармат була знищена.
Причому український ударний безпілотник не перетинав лінію фронту.
Атака на артилерію противника була здійснена з висоти понад 5 км. Засоби ППО, які є у гібридних окупаційних сил РФ, нічого не змогли протидіяти.
Використання ударного БПЛА мало не тільки військовий, але й психологічний ефект та призвело до шаленої істерики російської пропаганди.
Правосуддя
У Донецькій області був ухвалений перший вирок в Україні по обвинуваченню у порушенні законів та звичаїв війни. За участь у терористичних
організаціях вироків достатньо, а ось за знущання з заручників та полонених – це перший такий вирок.
Віктору Михеду, який був в угрупуванні Ігоря Безлера у 2014 році суд
у Слов'янську призначив покарання – 11 років ув’язнення. Вирок був ухвалений 15 грудня. Михед був долучений до російської пропаганди, брав
участь у допитах полонених, знімав відео про цих допитів. Він причетний
до відеофіксації фейкового розстрілу, який організував Безлер (Бєс) щоб
таким чином психологічно тиснути на українських військових та керівництво, використовуючи методи терористів.
Інфраструктурні проєкти
Попри пандемію на Донеччині та Луганщині продовжувалося будівни-

Одна з головних тем та новин, які були у грудні були перемовини між
президентом США Байденом та президентом РФ Путіним. Перемовини
проходили по відеозв’язку та тривали дві години 7 грудня. Розмова двох
президентів проходила на тлі російських військ недалеко від кордонів
України й тому головною темою була ситуація, пов’язана з Україною.
Спочатку про те, чи дві години, це багато, чи мало? Якщо враховувати, що перемовини йшли з перекладачами, то час перемовин вже зменшується приблизно у два рази. Якщо, враховувати, що деякий час пішов
на протокольні вітання та таке інше, можна порахувати, що самі перемовини, тобто те, що казали президенти тривало хвилин 45-50.
Що відразу після перемовин заявили у США
Пресс реліз від Білого дому майже відразу
вийшов після закінчення перемовин. У ході
переговорів
Байден
висловив стурбованість
США ситуацією зі скупченням російських військ біля кордонів України, повідомив Білий
дім.
"Байден
висловив
глибоку занепокоєність
Сполучених Штатів та наших європейських союзників щодо ескалації ситуації з розміщенням військ Росії навколо України й наголосив, що США
та наші союзники у разі ескалації ситуації дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами", - йдеться у повідомленні Білого дому за
підсумками переговорів.
Що заявили у Кремлі
Якщо заява Білого дому була оприлюднена відразу після закінчення
спілкування президентів, то заява з Москви вийшла пізніше. Пройшло 2,5
години, і тільки тоді щось було оприлюднено.
У Кремлі повідомили, що переговори Путіна та Байдена мали відвертий та діловий характер. Росія у своїй манері, заперечуючи свою агресію
проти України заявила, що переважне місце у розмові зайняла "проблематика, пов'язана із внутрішньоукраїнською кризою та відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей 2015 року".
Російська сторона також підтвердила, що Байден у розмові попередив
про санкції, які США будуть готові застосувати у разі загострення на кордоні з Україною.
Що готується для Росії вразі масштабного вторгнення в Україну
О санкціях для РФ, вразі початку широкомасштабної війни проти України заявили обидві сторони. Але, подробиць про санкції, які вони можуть
бути, в офіційних пресрелізах не було. Більш детальна інформація з’явилася пізніше, під час брифінгу у Білому домі за підсумками переговорів
президентів Байдена та Путіна та слухання у Сенаті.
Сенатор Роберт Менендес заявив під час брифінгу:
«Путін хоче поновити Радянський Союз, консолідувати владу розширити кордони Росії. Україна може проти цього заперечує. Україна хоче бути
із Заходом, не хоче бути підзвітною Москві. Ми повинні абсолютно чітко та одностайно заявити про те, що чекає на Росію, якщо вона стане на
цей шлях. Час малодушності минув. Ми маємо різко, чітко відреагувати
на агресію Кремля. Путін не має права змінювати карту Європи та примушувати народ незалежної країни, не може примушувати Україну… Ми не
терпітимемо агресію».
Далі слово було передано Вікторії Нуланд заступнику держсекретаря
США. Основні тези виступу Нуланд про те, що вже робить РФ і наслідки
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для Росії у разі ескалації.
Нуланд заявила, що Росія сконцентрувала навколо кордонів України
близько 100 тис. своїх військовослужбовців та намагається дестабілізувати Україну зсередини. Концентрація військ повторює події 2014 року, але
це все відбувається в «набагато більшому масштабі».
Заступник держсекретаря заявила, що адміністрація США контактує з
керівництвом РФ і намагаються «умовити їх відійти» від кордонів України
та йти на «дипломатичні заходи щодо вирішення всіх конфліктів».
Пряма мова Нуланд:
«Сьогодні вранці це посилання було передано від президента Байдена
Путіну під час двогодинного телефонного дзвінка. Ми попередили Путіна
про те, що Росія матиме серйозні наслідки. Ми накладемо додаткові дуже
жорсткі санкції, якщо Росія обере шлях конфронтації воєнних дій»
Вікторія Нуланд підкреслила, що у випадку, якщо Росія нападе на
Україну, буде введено санкції, від яких США «утримувалися в минулому,
але готові їх запровадити зараз».
Одна з таких санкцій, яку будуть впроваджувати США щодо Росії це
відключення від системи SWIFT. США разом із союзниками розглядають
можливість повного відключення Росії від міжнародної фінансової системи SWIFT у разі повномасштабного вторгнення РФ до України. Про це заявила Нуланд під час слухань.
Ось що вона сказала: «Те, що ми обговорюємо, буде еквівалентно фактичної ізоляції Росії від світової фінансової системи, з усіма наслідками,
які вона створить для російського бізнесу, росіян та їх можливості працювати, подорожувати та здійснювати торгівлю. Ми розглядаємо повний
спектр варіантів».
Таким чином росіян попередили про наслідки вторгнення, але жодна
країн НАТО не буде посилати свої війська на захист України. А ось військова допомога нам буде. У бюджеті США на наступний рік заплановано 300
млн доларів на військову допомогу Україні.

НОВИЙ ШТАМ КОРОНАВІРУСУ «ОМІКРОН»:
ЩО ПРО НЬОГО ВІДОМО ТА ЯКІ ЗАГРОЗИ ВІН НЕСЕ

Україна, судячи з усього, пройшла черговий пік пандемії коронавірусу.
Пік захворюваності прийшовся на початок листопада і зараз по статистиці
хвиля йде вниз. Але на тлі зниження кількості хворих з’явилася тривожна
інформація щодо нового штаму вірусу який має назву «Омікрон».
На момент написання матеріалу в Україні цей штам поки не виявлений.
Але враховуючи можливість розповсюдження хвороби, все ще може статися. В Росії новий штам «Омікрон» вже був виявлений.
Що відомо про «Омікрон»
Новий штам вірусу був виявлений у Південно-Африканській республіці
(ПАР) 25 листопада. За даними
Всесвітньої організації охорони здоров’я, станом на 9 грудня
Omicron виявили у 63 країнах.
Швидша передача була відзначена в Південній Африці, де штам
Дельта менш поширена, і у Великій Британії, де Дельта є штамом, що домінує.
З цього експерти роблять висновки, що версія коронавірусу
«Омікрон»
розповсюджується
скоріше, ніж попередні штами. І
це може нести певну загрозу.
Міністр охорони здоров’я Великобританії Саджид Джавид заявив, що
«Омікрон» розповсюджується з «феноменальною швидкістю».
"Те, що ми зараз знаємо про "Омікрон", - це, по-перше, що він поширюється з феноменальною швидкістю, щось, з чим ми ще не стикалися. Кількість заражень подвоюється кожні два-три дні, і це означає, що ми
зіткнулися з приливною хвилею інфекцій", - заявив Джавід в інтерв'ю Sky
News.
В той самий час, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус поки дає більш заспокійливу інформацію, щодо цього варіанту коронавірусу. Гендиректор ВООЗ заявив,
що новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає легше захворювання
COVID, ніж "Дельта" варіант. Проте, голова організації наголосив, що поки
що рано робити висновки. У ВООЗ заявили, що новий варіант коронавірусу «викликає занепокоєння».
Що кажуть посадові особи в Україні
Під час брифінгу головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що ретельно перевіряються всі зразки, які свідчать про нетиповий перебіг хвороби. Мова йде про людей, які повернулися з країн де був спалах зараження.
Пряма мова головного санітарного лікаря:
"Зараз усі зразки, що свідчать про нетиповий перебіг хвороби, зокрема
у тих людей, які повернулися з-за кордону, або проживають у районах,
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де спостерігається значний сплеск захворювання, підлягають ретельному
дослідженню".
Ігор Кузін зазначив, що зразки свідчать про те, що у кожному регіоні
розповсюджується штам «Дельта». Ознак розповсюдження версії «Омікрон» поки нема.
Що викликає тривогу в експертів?
Нова версія коронавірусу під назвою B.1.1.529 або «Омікрон» викликає в експертів особливе занепокоєння, оскільки остання мутація вірусу
зазнала значних змін у порівнянні з первісним варіантом, тому вона може
виявитися більш стійкою до вакцин.

У МІНОБОРОНИ ДАЛИ ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ЖІНОК В УКРАЇНІ

Днями громадян сколихнула новина про те, що Наказом Міноборони
значно розширено перелік спеціальностей та професій, який передбачає
взяття жінок на військовий облік як військовозобовʼязаних. У відомстві
підготували пояснення про дане нововведення та наголосили, що військовий облік та військова служба — це різні речі.
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО
України у Фейсбук.
У відомстві розкрили основні питання, пов’язані з прийняттям жінок на
облік у територіальних центрах комплектації (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) військовослужбовців (колишні військкомати — ред.).
Зазначається, що раніше жінки також перебували на військовому обліку, проте це стосувалося обмеженого кола професій, таких як лікарі, жінки-військовослужбовці запасу. Нині зміни в законодавстві значно розширили можливості взяття на облік жінок інших спеціальностей та професій.
«Метою прийняття змін до Закону ставилося удосконалення організаційно-правових основ комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань високопрофесійним особовим
складом як у мирний час,
так і в особливий період.
Це дозволить збільшити
кількість висококваліфікованих, навчених за відповідними спеціальностями та тих, що опанували
відповідні професії, військовозобов’язаних. Система військового обліку та діяльності місцевих органів військового управління буде приведена у відповідність до стандартів НАТО», — зазначають
у Міноборони.
Згідно з інформацією, на термінову військову службу українок не будуть забирати — впродовж наступного року жінкам не варто очікувати
будь-яких проблем. Надалі за ухилення від військового обліку, як і для чоловіків, після попередження із ТЦК та СП передбачені штрафи.
Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на
військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час українки можуть бути призвані
на військову службу та у військовому резерві лише добровільно (за контрактом).
Крім того, військові навчання, які проводитимуть у мирний час, військовозобов'язані жінки зможуть відвідувати за бажанням.
Взяттю на військовий облік підлягають усі жінки віком від 18 до 60 років,
які мають спеціальність та/або професію, що є спорідненою з відповідною
військово-обліковою спеціальністю, передбаченою у наказі Міноборони
України №313 від 11 жовтня 2021 року. При цьому військово-облікова
спеціальність визначається не тільки наявністю диплома, але також і досвідом роботи у тій чи іншій сфері, так в окремих випадках, за наявності
класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) та ФОП. Остаточна належність до військово-облікової спеціальності визначається у ТЦК.
Процес взяття на військовий облік подібний до того, який проходять
чоловіки. Коли облік повноцінно запрацює, у мірі потреби жінкам будуть
пропонувати брати участь у зборах чи тренуваннях. А при влаштуванні на
нову роботу, серед документів треба буде надати й відповідний військово-обліковий.
Водночас при зміні професії потрібно буде також інформувати ТЦК та
СП, що дозволить відстежувати наявні людські ресурси.
У Міноборони підкреслили, що жінки з малолітніми дітьми та вагітні
теж беруться на військовий облік. Як і у випадку з чоловіками, у територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини.
«Країна має знати свої резерви, ми маємо бути готові, тому що ситуація
зобов’язує. До кінця 2022 року в Генеральному штабі Збройних Сил України буде проведено аналіз змін кількості військовозобов’язаних жінок, які
перебувають на військовому обліку», — пояснили у МО України.
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ГРИГОРІАНСЬКИЙ КАЛЕНДАР І ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ. календар григоріанський.
Ініціатори унії з православного боку, єпископи Іпатій Потій та Кирило
ДИСКУСІЇ ПРО ДЕНЬ ВІДЗНАЧЕННЯ РІЗДВА ТРИВАЛИ
Терлецький, ведучи переговори з римською курією в 1595 році, обумовиЩЕ В XVII СТОЛІТТІ
Українці в останні роки мають змогу святкувати Різдво Христове за «новим» і «старим» стилем – 25 грудня і 7 січня. Обидва ці дні є офіційними
державними вихідними. Коли саме відзначати Різдво? Дискусії з цього
приводу тривають. Дискутували про це і в XVII століття. Про це йдеться у
статті професора Петра Кралюка, яка вперше була опублікована ще в 2019
році.
Петро Кралюк
Зараз
в
Україні
постало питання, за яким
календарем
–
старим
юл і а н с ь к и м
чи
новоюліанським,
наближеним
до григоріанського, – мають вірні східного обряду (православні й греко-католики) святкувати релігійні свята,
зокрема Різдво Христове. Принаймні серед вірян Православної церкви
України (ПЦУ) та греко-католиків є люди, навіть окремі архієреї, які не проти перейти на новоюліанський чи григоріанський календарі.
Варто сказати, що це питання серед вірних східного обряду в Україні
та Білорусі порушувалося й раніше. Так, дискусія щодо церковного календаря розгорнулася в 40-х роках XVII століття. І зініціював її Касіян Сакович
(1578–1647) – один із видатних
українських інтелектуалів того
часу.
Прихильник передових ідей
Цього діяча в нас знають насамперед як автора «Віршів на
жалісний погреб… Петра Конашевича-Сагайдачного», написаних, озвучених і опублікованих
у 1622 році. Це один із кращих
зразків тогочасної української
поезії.
Зображення лицаря із самопалом (герб Війська Запорозького) у книжці Касіяна Саковича «Вірші на жалісний погреб
шляхетного рицаря Петра Конашевича Сагайдачного» (1622 рік)
Автор, прославляючи гетьмана Конашевича-Сагайдачного та запорозьких козаків, порівнював їх із героями старовини, а також звертався до ідей
античних філософів. Фактично це було нове слово в українській поезії.
Сакович відомий і як один із перших пропагандистів ренесансного аристотелізму в Україні. У 1620 році він уклав і видав твір під назвою «Аристотелівські проблеми…» До речі, спонсором цього видання був відомий
захисник православ’я, волинський чашник Лаврентій Древінський. У 1625
році Сакович видав ще один твір, написаний у дусі ренесансного аристотелізму «Трактат про душу…». У той час цей діяч працював ректором
Київської братської школи, а пізніше проповідником у Люблінському православному братстві.
Будучи доволі освіченою людиною, Сакович зустрічав несприйняття
в середовищі православних консерваторів. Зрештою, він перейшов у табір
прихильників унії, посприявши такому
ж переходу двох видатних українських
культурних діячів – Мелетія Смотрицького й Кирила Транквіліона-Ставровецького. Він і його соратники сподівалися, що
в унійному таборі їм вдасться легше й
краще реалізовувати свої просвітницькі
ідеї.
Календарна дискусія
Саковича не задовольняли різні «абсурди», що існували в середовищі православних. На жаль, із такими «абсурдами»
він зустрівся і серед прихильників унії.
Одним із таких «абсурдів» мислитель
вважав дотримання старого юліанського
календаря, який був менш точним, ніж

ли, що з’єднані з католиками вірні східного обряду в Україні й Білорусі дотримуватимуться юліанського календаря. Вони не хотіли, щоб опоненти
звинувачували їх у «новинах».
Та все ж серед освічених прихильників унії й навіть православних, які на
унію не пішли, були люди, що розуміли потребу введення григоріанського
календаря. Власне, одним із них був Сакович. У 1640 році він підготував
твір «Старий календар…», де вказував на помилки юліанського календаря.
Твір у рукописній формі був поданий на розгляд у Віленському Свято-Троїцькому монастирі. На цьому дійстві присутніми були представники
вищого унійного духовенства – митрополит Антоній Селява, архімандрит
цього монастиря Олексій Дубович та інші. При цьому Олексій Дубович
одержав благословення від митрополита на друкування цього твору. Опублікований «Старий календар…» було прочитано й схвалено. При схваленні теж був присутній митрополит Антоній Селява. Навіть супротивник
Саковича – турово-пінський єпископ Пахомій Война-Оранський – сприйняв цей твір, хоча йому не подобалися гострі висловлювання автора щодо
невідповідностей в юліанському календарі. Здавалося, був зроблений
серйозний крок у плані підготовки до запровадження григоріанського календаря.
Однак така позиція, яка полягала в здійсненні календарної реформи, не
приймалася багатьма адептами унії. Вони прагнули зберігати свою «унійну ідентичність», відділяючи себе від католиків.
Словом, Сакович не знайшов розуміння в таборі прихильників унії. Це
стало поштовхом для його переходу у стан католиків, що він і зробив у 1641
році. Сакович писав: «Я залишив облуди, єресі та забобони греко-руські,
про знищення яких не турбується унійна влада, а тих, які хотіли викорінити
їх, переслідують. Я, на жаль, на собі відчув це, коли через видання книги
виявив їх видиму облуду в календарі, а потім показав їм невеликі помилки
та блуди… За це мене переслідували мало не до смерті».

Фрагмент мапи України 1648 року
Уже будучи католиком, у 1642 році Сакович пише й видає полемічний
твір «Перспектива…», де він піддав критиці різні «абсурди» як у православній, так і в унійних церквах. Не обійшов він питання й календаря.
Водночас письменник-полеміст виступав за розвиток освіти. Він, зокрема,
хвалив православного київського митрополита Петра Могилу за його культурно-освітню діяльність.
«Перспектива…» Саковича викликала критику і з боку православних,
і прихильників унії. Православні відповіли об’ємним твором «Ліфос, або
камінь…»
З унійного боку проти Саковича з низкою своїх творів виступив дерманський архімандрит Іван Дубович. Один із них називався «Календар
правдивий Христової Церкви», де, зрозуміло, порушувалося календарні
питання. Гостро критикував Саковича уже згадуваний єпископ Пахомій Война-Оранський, який випустив проти нього полемічний твір «Дзеркало,
або заслона…». Саме він серед унійних владик належав до найбільш ревних захисників юліанського календаря.
І православні, й прихильники унії, критикуючи Саковича, часто вдавалися до його компрометації, образливих висловлювань. Тобто ідеї мислителя, в тому числі думка про необхідність прийняття григоріанського
календаря, не сприймалися.
Загалом же унійне й православне середовища в Україні середини XVII
століття виявилися занадто консервативним.
Відтоді минуло чимало часу. Є сподівання, що цей консерватизм зменшився. І вірні східного обряду в Україні все ж зважаться на те, щоб відмовитися від старого юліанського календаря.
Петро Кралюк – голова Вченої ради Національного університету
«Острозька академія», професор, заслужений діяч науки і техніки
України

donpatriot.news

січень 2022

ДОРОГИЙ ЧИТАЧУ, ПРОДОВЖУЄМО ГОВОРИТИ ПРО
НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВУ ТЕМУ В ЖИТТІ
СУСПІЛЬСТВА – ЕТИКЕТ

ПЕРІОД НОВОРІЧНИХ СВЯТ ДОВГООЧІКУВАНА ПОРА
ДЛЯ ВСІЄЇ НАШОЇ КРАЇНИ

/Продовження. Початок читайте в попередньому випуску газети/
Неможливо уявити новорічні свята без застілля, і тому торкнемося
теми сервірування святкового столу.
Вміле поєднання застілля з українськими національними традиціями,
які передаються з покоління до покоління та змінюються відповідно до
вимог часу, — запорука добре проведених новорічних свят.
Декілька загальних правил сервірування столу
Стіл повинен стояти
стійко, не гойдатися.
Стільці повинні бути
зручними та не надто
широкими. Між місцями, де сидітимуть гості, має бути достатньо
простору, щоб вони не
заважали одне одному
і щоб не були скуті у рухах. На кожного гостя
за столом має бути відведено не менше ніж
60 см.
Столова білизна. Від столової білизни — скатертин, серветок та рушників багато в чому залежить естетичний вигляд столу. Однозначно вони
повинні гармоніювати з іншими елементами сервірування, оздобленням
вітальні (кімната для приймання гостей).
Хочу звернути увагу читачів, що українськими майстринями створені
чудові зразки столової білизни, адже одним із найбагатших та найдавніших промислів українців є народна творчість. Найбільш характерні для
України білі лляні тканини з ніжним малюнком. Особливе місце серед
лляних виробів займав рушник, який був не лише шматком тканини для
потреб господарських, а й виконував особливу роль в обрядах. А вишиті
скатертини, рушники, що надають столу святкового, урочистого вигляду,
широко використовуються і зараз.
Неодмінна деталь при сервіруванні столу — серветки. А для урочистого
застілля одним із важливих елементів — білі полотняні серветки.
Що таке сервірування столу? Сервірування — це мистецтво підготовки
столу до сніданку, обіду чи вечері. Увага! Головне тут — підпорядковане
формально-логічним правилам розставлення всіх необхідних приладів.
Для прикраси центру столу або двох-трьох місцях по середній лінії столу можна використовувати живі квіти; їх. розміщують у невисоких вазах.
Однак у жодному разі стіл не повинен перевантажуватись квітами. Основним предметом центру столу також можуть бути порцелянові статуетки
та навіть порцелянова супниця на блюді. Особливу урочистість надають
запалені свічки.
Стіл треба сервірувати дуже точно. Посуд (чистий до блиску, без подряпин та сколів), столові прилади, келихи/чарки, серветки для гостей треба
розкладати так, щоб жоден предмет не виходив за загальну лінію.
Організовуючи новорічне застілля, необхідно дотримуватися кількох
принципів. Перший — прагматизм. Не слід перевантажувати стіл їжею.
Їжа на столі повинна бути розставлена так, щоб між посудом було видно
скатертину.
Другий принцип – поетичність. Святковий стіл має бути незвичайним,
мальовничим, з особливим настроєм. Цього добиваються не лише ефектним оформленням столу (красива скатертина, квіти у відповідному посуді, свічки), а й гарним настроєм, надаючи новорічному святу своє забарвлення.
Новорічні застілля – це свято, відпочинок. Упорядники їх повинні відповідати за гарне самопочуття та настрій запрошених.
Мартирос Григорян,
юрист, фахівець зі світського етикету,
ділового етикету і протоколу

ЯК РОСІЙСЬКИЙ СУД РОЗСЕКРЕТИВ НАЯВНІСТЬ
РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК НА ДОНБАСІ

Російська феміда розсекретила найбільшу «таємницю» РФ, а саме
наявність російських військ на окупованих територіях України. Кремль
завжди заперечував свою участь у війні в Україні, намагаючись розповідати про «внутрішній конфлікт» та нібито «громадянську війну». Керівництво
Росії завжди наголошувало на тому, що вони не є учасниками конфлікту.
Але один вирок, винесений щодо корупції при постачанні у російську армію, по суті поламав всю систему маскування та заперечень Кремля. Хоча
як виявилося, при перетину кордону окупованих територій з РФ, проходи-
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ли дії для забезпечення секретності постачання.
Що сталося
Російський суд, а саме Кіровський районний суд Ростова на Дону розкрив інформацію про постачання продовольства російської армії, розташованої на Сході України, тобто на окупованих частинах Донецької та Луганської області. У тексті вироку згадуються військовослужбовці Росії, які
перебувають на бойовому чергуванні у так званих «ДНР та ЛНР».
Вся ця інформація була оприлюднена у вироку суду на офіційному сайті
«Судові рішення РФ».
Суддя Ростовського суду Леонард Шолохов у листопаді 2021 року увалив вирок громадянину РФ В’ячеславу Забалуєву по статті 291.1 (посередництво при хабарництві) кримінального кодексу Росії. Під час судового
розгляду було аж два державних обвинувачів. І вони все це чули про постачання для військових РФ на території, так званих «Л/ДНР». І не було
жодних заперечень з цього приводу.
Заступника регіонального керівника з військового харчування місцевої
компанії було визнано винним за статтею про посередництво у хабарі. Він
був засуджений до п'яти з половиною років колонії за те, що передав 990
тисяч рублів від начальника керівнику Центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду Південного військового округу.
Як сказано у вироку суду, до робочих обов'язків обвинуваченого входило забезпечення запасу продовольства для постачання російським військовослужбовцям на Сході України.
Підполковник з Південного військового округу, як наполягав захист,
зажадав від його начальника 90 тисяч рублів на місяць, щоб не перешкоджати роботі з постачання. Інакше офіцер, як сказано у вироку, "обіцяв
зривати постачання на користь військовослужбовців РФ, які перебувають
на бойовому чергуванні в "ДНР" та "ЛНР".
У тексті вироку повідомляється, що постачання проходили у 2018 та
2019 році.
Обвинувачений розповідав, що одна поїздка вантажівки до окупованих
територій України коштувала постачальникам 65-80 тисяч рублів. Висока
ціна була пов'язана із ризиком для життя водіїв. На кордоні вони здавали документи, знімали з машин номери й прямували українською територією "під охороною сторони, що приймає".
Реакція Кремля традиційна: все заперечувати, заявляти про помилку
та замітати сліди
Прессекретар президента Росії Путіна Пєсков відреагував на дані російського суду про постачання продовольства для російської армії, розміщеної на окупованій частині України, і назвав це "напевно помилкою". І традиційно заперечив присутність російських військ на території України.
Але ані суддя, ані державні обвинувачі, судячи з
рішень суду, жодного разу,
протягом року, не надали
жодних заперечень щодо
того, що постачання відбувалося саме російським
військовослужбовцям, які
були на бойовому чергуванні.
Найбільш показові речи
почалися відбуватися пізніше. Текст ухвали суду в Ростові-на-Дону, у якій визнано наявність російських
кадрових військовослужбовців на Донбасі, зникла з вебсайту суду. Але тут є деякий нюанс – збереглася архівована версія цього документу. Тому спроба приховати все це,
по суті ні до чого не призвела.
Посольство США: «Російський суд підтвердив те, що ми всі знаємо»
Посольство США в Україні заявило, що дані у рішенні райсуду в Ростові-на-Дону РФ про наявність російських кадрових військовослужбовців на Донбасі ще раз підтвердила, що Росія не посередник у конфлікті,
а агресор.
Цитата: "Російський суд підтвердив те, що ми всі знаємо – російські війська розміщені в Україні. Росія є агресором, а не посередником".
Реакція МЗС України
Речник українського МЗС Олег Ніколенко заявив наступне:
"Кіровський районний суд Ростова-на-Дону підписав Росії явку з повинною. Визнання в рішенні російського суду присутності збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України є черговим
переконливим нівелюванням ключового аргументу Москви про нібито
"внутрішньоукраїнський" характер конфлікту на Донбасі".
РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її
статус як сторону міжнародного збройного конфлікту, вважає Ніколенко.
Це дасть змогу зміцнити юридичну позицію у міжнародних судах України
проти Росії.
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АБІТУРІЄНТИ З ОРДЛО ОТРИМАЮТЬ БЛИЗЬКО 6 ТИСЯЧ ГРН СТИПЕНДІЇ НА ПІДГОТОВЧИХ КУРСАХ

Уряд вніс зміни до Постанови №383 про затвердження порядку використання державних коштів для забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України із посиланням на відповідне рішення Кабміну.
«Удосконалення документу направлено на збільшення
стипендіального
забезпечення абітурієнтів
з тимчасово окупованих територій, які проходитимуть
навчання на реінтеграційних курсах у 2022 році.
З 1 січня 2022 року воно
становить три прожиткові
мінімуми для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року на одну особу (7 443
грн) без урахування податків та зборів, що мають бути сплачені. Після всіх
відрахувань сума становитиме приблизно шість тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.
За інформацією, Кабмін додав до цільової аудиторії курсів осіб, які
минулого навчального року здобули повну загальну середню освіту, та
встановив заборону долучатися студентам та випускникам вишів, а також
тим, хто навчався на курсах у попередні роки.
Крім того, уряд змістив акцент з навчання на реінтеграцію молоді з ТОТ
до українського соціокультурного простору.
Також відомо, що відтепер саме МінТОТ затверджуватиме методичні
рекомендації для державних вищих навчальних закладів щодо підготовки, забезпечення та проведення реінтеграційних курсів.

СТАЛИ ВІДОМІ ЦІНИ НА ПРОБНЕ ЗНО-2022

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив інформацію про ціну пробного ЗНО у 2022 році.
Про це повідомили на сайті УЦОЯО.
Регіональні центри оцінювання
якості
освіти визначили
вартість
проведення пробного
ЗНО. Вона різниться за регіонами й
коливається в межах від 213 до 309
грн, — йдеться в
повідомленні.
У центрі оцінювання
якості
освіти пояснюють, що така різниця пов’язана з особливостями організації
пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи
іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо.
Нагадаємо, кожен учасник ЗНО наступного року зможе безплатно
пройти тести максимум з п'яти навчальних предметів. При цьому немає
обов'язкових предметів, тож абітурієнти можуть здавати ті, які потрібні
їм для вступу.
1 лютого розпочинається реєстрація на ЗНО та триватиме понад місяць, до 9 березня 2022 року. До цього часу майбутнім випускникам потрібно визначитися з переліком іспитів, які вони оберуть для складання
обов'язкової ДПА або для вступу до вишу.
Так, основна сесія ЗНО-2022 відбудеться за наступним графіком:
23 травня - фізика;
26 травня - хімія;
31 травня - українська мова, українська мова та література;
3 червня - математика, математика (завдання рівня стандарту);
6 червня - іспанська мова, німецька мова, французька мова;
7 червня - англійська мова;
10 червня - історія України;
14 червня - географія;
17 червня - біологія.
Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках
учасників до 30 червня.
Своєю чергою пробне ЗНО, яке проходитиме 19 та 26 квітня, організують із дотриманням усіх протиепідемічних заходів як на вході до пунктів
тестування, так і під час нього.
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У МОЗ РОЗ'ЯСНИЛИ РІЗНИЦЮ МІЖ БУСТЕРНОЮ І ДОДАТКОВОЮ ДОЗОЮ COVID-ВАКЦИНИ

Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її
ефективності, а додаткова - для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.
Про це йдеться у роз'ясненні міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко,
яке МОЗ надало у розпорядження Укрінформу.
"Бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб
убезпечити людей, у яких через тяжкі хвороби дві дози вакцини можуть
не дати належного захисту", - пояснив міністр.
Як зазначається
у пресрелізі, Міністерство охорони
здоров’я схвалює
позицію
Національної технічної
групи експертів з
питань імунопрофілактики щодо питання ревакцинації
населення проти
COVID-19, незалежно від того, яку вакцину людина отримала під час первинної вакцинації.
Оптимально ввести ревакцинальну дозу в період від 181-го до 270-го
дня від отримання останньої дози.
За словами міністра, ревакцинальну дозу запровадили для медичних
працівників та працівників будинків інтернатного типу як для груп ризику за професією. Вони можуть отримати її щонайменше через 6 місяців з
дати отримання другої дози. На сьогодні ревакцинальну дозу вже отримало 367 осіб.
"Згідно з рекомендаціями НТГЕІ, ревакцинація проводиться так: бустер
м-РНК вакцинами Moderna та Pfizer на усі типи вакцини. Наприклад, якщо
базова вакцинація у вас була зроблена CoronaVac або AstraZeneca, ревакцинальну дозу ви отримаєте мРНК вакциною", - зазначив Ляшко.
Він додав, що отримання ревакцинальної дози передбачає видачу документів про вакцинацію, які будуть чинними 270 днів від дати останнього
щеплення проти COVID-19.
Натомість люди з рядом тяжких хвороб, в яких міг не сформуватися
належний імунний захист після двох доз вакцини, можуть отримати додаткову дозу вакцини через 28 днів після основного курсу щеплень незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. "Наразі, додаткову дозу
отримали 529 людей" - сказав глава МОЗ.
За його словами, додаткову дозу вакцини можуть отримати люди з
різними видами раку крові (лейкоз, лімфоми, мієломи, гематологічні злоякісні пухлини тощо), люди з ВІЛ-інфекцією, люди після трансплантації
органів, трансплантації стовбурових клітин, люди з аутоімунними захворюваннями, які отримують імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, люди після хімієтерапії або променевої терапії та люди, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.
"Звісно, що це неповний перелік станів та показань для отримання
додаткової дози. Якщо людина має захворювання або під час щеплення
проходила лікування, яке могло вплинути на її імунну систему, їй слід порадитися зі своїм сімейним чи профільним лікарем. Той визначить, чи потрібна їй додаткова доза антиковідної вакцини, та у разі потреби випише
їй направлення на щеплення", - зазначив міністр.
Він пояснив, що для того, аби отримати додаткову дозу, треба звернутися до свого сімейного або профільного лікаря. Якщо лікар визначить,
що потрібна додаткова доза вакцини за медичними показаннями, він видасть направлення в довільній формі на щеплення третьою дозою. Після
цього треба записатися до найближчого пункту чи центру вакцинації та
взяти з собою на щеплення направлення від лікаря.
Однак, наголосив Ляшко, введення додаткової дози не впливає на термін дії сертифіката чи міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Документ
буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.
Додаткову дозу можна отримати щонайменше через 28 днів після другої дози вакцини (або першої дози для вакцини Janssen) проти COVID-19.
Оптимально ввести її в період до 3 місяців після другої дози. Також додаткова доза вводиться тією ж вакциною, якою було введено дві попередні дози. Якщо ця вакцина відсутня, то можлива комбінація вакцин за
затвердженими в Україні схемами, заявив міністр.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні від початку вакцинальної кампанії
щеплено 14 574 571 людину, з них отримали першу дозу – 14 574 569 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 374 911 людей, отримали додаткову дозу – 1 918 людей, ревакцинальну дозу – 367 людей.
Загалом проведено 27 951 765 щеплень.
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СБУ ПОПЕРЕДИЛА ПРО НЕБЕЗПЕКУ ДЛЯ УКРАЇНСЬ- троль: чи повинна людина йти на самоізоляцію або обсервацію через зараження Covid-19.
КИХ ЗАРОБІТЧАН В РОСІЇ

Служба безпеки проаналізувала ситуацію з трудовою міграцією українських громадян до РФ, підкресливши особливу зацікавленість російських
спецслужб і небезпеку, яка загрожує заробітчанам при контакті з ними.

За словами Верещук, нещодавно на КПВВ Станиця Луганська на Донбасі вона помітила існування проблеми: не всі люди мають можливість
встановити додаток Вдома.
– Для встановлення програми потрібен смартфон. Люди не мають грошей, щоб купити смартфон, літнім людям складно розібратися, як завантажити програму, як її активувати, – зазначила Верещук.
За її словами, вже до кінця цього року (2021) обов’язковість додатку Вдома при перетині КПВВ можуть скасувати. Міністр запевнила, що
таке рішення погоджено з президентом Володимиром Зеленським та
прем’єром Денисом Шмигалем.
– Якщо все буде добре, ми до кінця року (2021) знімемо обов’язковість
встановлення програми Вдома, щоб люди не страждали, – наголосила Верещук.
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЧИТАЧІВ
ГАЗЕТИ «ПАТРІОТ ДОНБАСУ»

Аналіз ситуації, яка склалася у сфері трудової міграції громадян України
до Російської Федерації, вказує на значний спад потоку трудових мігрантів
до Росії. Незважаючи на це, у пошуках заробітку українці продовжують
регулярно виїздити до РФ. При цьому, аналіз ситуації у сфері трудової
міграції громадян України до РФ за період 2020-2021 років дуже добре
відображає відношення між українськими заробітчанами та російськими
спецслужбами. Згідно з наявною інформацією, спецслужби РФ активно
залучають переважну більшість українських «гастарбайтерів» до співпраці: передачі відомостей, ведення пропаганди і навіть участі у незаконних
збройних формуваннях «ЛНР» та «ДНР», використовуючи при цьому до
затриманих українських громадян, зазвичай, украй жорстокі, зухвалі та
нещадні методи та шантаж. Непоодинокими є факти застосування фізичних і психологічних тортур при повній безкарності представників російських спецслужб.
Також зазначимо, що дії громадян України, які погоджуються на співпрацю з іноземними спецслужбами, підпадають під ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ст. 111 КК
України («Державна зрада»). За діяння, умисно вчинене громадянином
України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період
збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній
організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. В той же час, від кримінальної відповідальності
звільняються громадяни України, якщо вони на виконання злочинного
завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників
ніяких дій не вчинили і добровільно заявили органам державної влади
про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
Тому, якщо ви через ті або інші обставини вимушені відвідувати територію Російської Федерації, дотримуйтеся запобіжних заходів, а у разі
посягань спецслужбами на свободу громадян України та членів їх сімей,
у тому числі з метою залучення до розвідувально-підривної діяльності,
пам'ятайте, що консульський відділ Посольства України в РФ, а також
Служба безпеки Україна завжди гарантує вам захист і допомогу. Тому,
якщо ви все ж таки опинились в умовах, коли вимушені працювати чи перебувати в Росії – збережіть ці контакти:

Посольство України в РФ: м. Москва, телефон: +7 (495)
629-46-81; e-mail: emb_ru@mfa.gov.ua
Гаряча лінія ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях,
телефони: (06264) 3-03-33, e-mail: usbu_don@ssu.gov.ua
СКАСУВАННЯ ДОДАТКУ ВДОМА

Встановлення додатку Вдома при в’їзді з окупованих територій можуть
скасувати – Верещук
В Україні хочуть скасувати обов’язкове встановлення мобільного додатку Вдома для людей, які прибувають з тимчасово окупованих територій.
Це може статися вже до кінця року.
Про це розповіла в одному з інтерв’ю віце-прем’єр – міністр з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Вона нагадала, що Вдома – це мобільний застосунок, який повинні
встановити громадяни, котрі прибувають через КПВВ на підконтрольну
владі України територію. За допомогою цього додатка здійснюється кон-

Журналістський колектив газети «Патріот Донбасу» повідомляє своїх читачів, що, виконуючи вимоги статті 30 Закону
України «Про забезпечення функціонування української мови як
державної», яка набула чинності 16 січня 2021 року, наше друковане видання виходитиме виключно українською.
Якщо наш читач бажає отримувати більше новини не тільки українською, а й російською мовою, він має можливість читати їх на сайті «Патріот Донбасу».
Інтернет-ресурс має низку цікавих розділів для кожного –
ООС, Економіка, Суспільство, Події, Спорт та інші. Тут ви маєте можливість дізнатися, що відбувається на Донбасі, новини
Збройних сил України, інформацію про порушення та злочини
окупантів.
Крім того, все, що стосується підтримки українських громадян на окупованих територіях, патріотичних та державних
заходів на території України, політичного життя держави також дізнавайтесь тільки в нас.
Додатково для вашої зручності новини та відеоконтент «Патріот Донбасу» доступний на сторінці у Facebook, Telegram-каналі, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Інстаграм TikTok та
Youtube-каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайку, будьте в
курсі всього, що відбувається на Донбасі та Україні загалом.
Журналістський колектив газети та інтернет-ресурсу «Патріот Донбасу» працює для вас.

ГО «Група Патріот» вже не перший рік займається боротьбою з
російською агресією в інформаційному полі. Наприклад, кілька років
поспіль випускається та поширюється безкоштовна газета «Патріот
Донбасу», яку Ви зараз тримаєте у своїх руках. Тут, до речі, варто додати, що ми не забуваємо про окуповану територію, оскільки газета
безкоштовно розповсюджується не лише на підконтрольній Україні
території Донецької та Луганської областей, а й передається на окуповані частини Донбасу.
А тепер світ побачив журнал про викриття головних фейків нав’язаних Росією
про Донбас.
Журнал «Держава під назвою FAKE»
виданий у 2 частинах і випускається 3 мовами: Українською, Російською, Англійською, для того, щоб якомога більше людей
змогли дізнатися про злочини російських
найманців на території України. Якщо Ви
бажаєте придбати цей журнал, зверніться
будь-ласка для замовлення за номером:

0800 339-247
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СПІЛКУВАТИСЯ УКРАЇНСЬКОЮ – ЛЕГКО!

Вітаю, друзі!
Наша мова солов’їна не просто так. УКРАЇНСЬКА МОВА в 1934 році на
конкурсі краси мов у Парижі була визнана, як найкраща, наймилозвучніша й найбагатша мова світу, і зайняла друге місце після італійської. В
2012 році занесена у Книгу рекордів Гіннеса, і віднині на ПЕРШОМУ місці,
встановивши рекорд за тривалістю музичного телемарафону національної пісні. Лише українські композиції лунали без перерви на рекламу
в прямому ефірі 110 годин. Попередній такий рекорд був встановлений Італією в 2010 році у місті Пезаро – 103 години 9 хвилин 26 секунд.
УКРАЇНЦІ – співуча нація, яка створила найбільшу кількість народних
пісень у світі. Разом нараховано близько 200 тисяч українських народних
пісень. Ні одна нація за всю історію не має такої кількості пісень, як створив український народ самостійно. В ЮНЕСКО зібрана дивовижна фонотека народних пісень країн усього світу.
У фонді України знаходиться 15,5 тисяч пісень. На другому місці переб-

donpatriot.news

ГО «ГРУПА ПАТРІОТ» та медіа-група «ПАТРІОТ ДОНБАСУ» щиро вітає всіх жителів України з Новорічними
святами! Бажаємо кожному з Вас міцного здоров’я,
благополуччя, успіху та наснаги у всіх Ваших починаннях! Все буде Україна!

уває Італія з кількістю 6 тисяч народних пісень.
Творцями українських народних пісень були
прості люди, переважно жінки. В рядках тексту відображалися різноманітні події з повсякденного
життя. Тематика поширювалася на кохання, звичні радощі життя, красу рідного краю. Не оминали
й теми про смуток, війну та невзаємне кохання. В
піснях був детальний опис внутрішніх переживань.
Слухаючи українські пісні відкривається ніби картина. Зі слів ми можемо уявити як виглядали герої
пісні, в який одяг були вбрані та навіть яка була
пора року, події котрі відбувалися, а головне, що
відчуває автор. Жінки полюбляли співати під час роботи в полі та за столом на свята. Чоловіки в свою чергу мужніми басами співали на панщині
та війні. Більше того, проводжали померлу людину співом. І до нині, до
речі, ця традиція збереглася. Дуже жалісна народна пісня під назвою «Калина». Між іншим не забуваємо, і про релігію. В наші дні все ще співають
у церкві під час служіння.
Українські народні пісні вічні! Вони дбайливо передаються з покоління в покоління. Наша українська пісня «Щедрик», давно стала невід’ємною складовою американської різдвяної традиції. Щороку напередодні
Різдва вона лунає на американському радіо. Отже висновок, ми дійсно
співуча нація.
Колись жодне весілля не проходило без музиків, котрі співали та грали
наживо. Ще в дитинстві я обожнювала слухати, як моя мама разом зі своїми подругами співали на посиденьках. Перед початком співу, вони готувались – домовлялися хто та як буде співати. Справа в тому, що у кожної
була окрема участь, одна «тягла в гору», а саме, першим голосом, інша
другим, третя басом. А під час співу корегували та одна одній дружньо
надавали пораду, як краще співати. Виходило дуже цікаво. Адже голоси
різні, але в той самий час, спрямовані в одне мелодійне русло. І для цього
не потрібно було закінчувати музичну школу, достатньо було народитись
українцем і співати душею.
Патріотизм – це не лише любов до України, а й знання мови!
Діана Українець
«ПАТРІОТ ДОНБАСУ» неполітичне друковане видання.
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