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Газовий
шантаж
Росії
та вартість опалення в Україні
Гаряча
лінія

Маєте питання соціального,
юридичного чи медичного характеру?
Потребуєте допомоги?
Телефонуйте на БЕЗКОШТОВНУ ГАРЯЧУ ЛІНІЮ
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ГАЗОВИЙ ШАНТАЖ РОСІЇ ТА ВАРТІСТЬ ОПАЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Починаючи з літа цього року, було досить багато маніпуляцій щодо стрімкого підвищення ціни на газ та вартості опалення. До речі, в опалювальний
сезон саме вартість тепла була найбільшою статтею видатків у платіжках
звичайних громадян.
У цілому більшості
громадян
України
байдуже
до газових криз,
які зараз вирують
у Європі, байдуже
до геополітики. Їм
важливо, щоб опалювальний
сезон
пройшов нормально і вартість тепла
батарей у домах не
була захмарною. Але люди мають знати, що РФ завжди використовує газ як
таку собі стратегічну зброю для розв’язання своїх питань.
Через це ми вже проходили навесні цього року, коли «Донецькоблгаз»,
підприємство, власники якого пов’язані з РФ, намагалося відключити понад
60 котелень від газопостачання на Донеччині. Тепер ситуація стосувалася
всієї України.
У середині літа на сайті обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» була оприлюднена документація про наміри підвищити вартість тепла у наступному опалювальному сезоні. Вартість однієї ГКал
мала б підвищитися на понад 30%. Зараз цієї інформації вже нема.
Масла у вогонь риторики про підвищення тарифу на тепло підливала інформація про зростання вартості газу у Європі до критичних максимумів.
Цей ріст був обумовлений діями Росії, яка зменшила обсяг постачання газу
перед опалювальним сезоном до газосховищ у Європі.
Газовий шантаж Росії був пов’язаний із трубопроводом «Північний потік – 2»,
і газова криза, яку влаштувала РФ, мала би вплинути й на вартість газу та
опалення в Україні. Але все владналося і вартість опалення залишиться на
тому ж рівні, як було того року. Принаймні про це заявляє влада на всіх
рівнях.
З тарифом на опалення ситуація нібито владналася
Тарифи на тепло на нинішній опалювальний сезон змінюватися не будуть. Про це заявив керівник Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко на брифінгу у Краматорську на початку жовтня.
Він нагадав, що Меморандум про непідвищення рівня тарифів було підписано під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулося 30 вересня в Києві.
Зокрема, державна компанія «Нафтогаз» постачає газ для побутових
споживачів за сталою ціною 7,96 грн за кубометр. А для підприємств теплокомуненерго Нафтогаз пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за
кубометр на перший рік у частині обсягу газу для населення.
«Це особливо важливо зараз, коли російський Газпром влаштовує
справжню кризу на європейському газовому ринку», – заявили в Донецькій обладміністрації.
Загалом до опалювального сезону комунальне господарство Донецької
області майже повністю готове: уже готові 92% житлових приміщень, 95%
соціальних установ, 90% котелень та 93% тепломереж. Практично всі будівлі готові до опалювального сезону.
Для підприємства «Донецьктеплокомуненерго» вартість газу буде 7,42
гривні за куб, для побутових потреб вартість газу – 7,96 гривень. Для підприємств соціальної сфери, за словами Павла Кириленка, буде інша ціна,
але «вона не буде ринковою, а буде сталою: не передбачає перехід на ринок газу».
Відмову від ринкової ціни на блакитне паливо Павло Кириленко обґрунтовує маніпуляціями Росії ціною на газ у Європі.
Про що йдеться у меморандумі, який підписали
Документом з метою підтримки регіонів у питанні стабільного проходження опалювального сезону передбачено:
спрямування додатково до місцевих бюджетів 4% ПДФО (податку на доходи фізичних осіб);
субвенції з державного бюджету громадам, які виходять за межі індексу
податкоспроможності.
Меморандум підписали міністр розвитку громад і територій Олексій
Чернишов, міністр енергетики Герман Галущенко, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, представники палати місцевих влад Конгресу місцевих
і регіональних влад – мер Львова Андрій Садовий, мер Житомира Сергій
Сухомлин, мер Дніпра Борис Філатов, а також виконавчий директор Всеукраїнської асоціації місцевого самоврядування «Асоціація міст України»
Олександр Слобожан.
Йдеться про те, що влада на місцях буде забезпечувати тариф на тепло
коштами, які будуть додатково залишені у бюджетах громад. Це додаткові
4% податків на доходи фізичних осіб. Крім того, громадам, у яких не вистачить коштів, будуть надані субвенції з державного бюджету для підтримки.
Ринок чи не ринок?
Те, що зараз відбувається на газовому ринку, важко назвати цивілізованим ринком взагалі. Навіть прибічники ринкових відносин заявляють про
те, що держава правильно зробила, коли втрутилася у процес формування
тарифів та ввела фіксовані ціни на газ. Зараз приблизно таким же шляхом
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ідуть деякі країни Європи, які вводять державне регулювання і фіксацію цін.
Енергетична газова криза, що виникла, не має жодного відношення до
цивілізованого ринку. Ця криза була створена штучно Росією, і тому методи
її вирішення теж використовуються далеко не ринкові. Але ці методи дадуть змогу Україні нормально пережити зимовий період.
Для довідки телефон гарячої лінії Донецької ОДА 0-800-507-506.
Телефон гарячої лінії «Донецьктеплокомуненерго» 0-800-400-024.

«ВІЙНИ» ЗА ВИДОБУТОК ГАЗУ НА ДОНЕЧЧИНІ:
МІФИ, МАНІПУЛЯЦІЇ ТА РЕАЛЬНІСТЬ

В Україні вже більш ніж 20 років ведуться розмови про те, що треба
збільшувати власне добування газу, щоб позбавитися енергетичної залежності від сусідів, перш за все від Росії. Енергетична незалежність – це одна
зі складових безпеки держави.
І нібито всі з цим згодні, але на прикладі Святогірської ОТГ можна простежити, що відбувається насправді,
коли справа доходить до реальних
дій із розвідки та
видобутку власного газу.
Причому противники видобутку
газу серед місцевого населення є
різні та керуються
різними мотивами. У деяких випадках люди просто нажахані міфами та маніпуляціями, які існують навколо цієї теми. Мова йде про Юзівську площу, частина якої розташована на
території Святогірської ОТГ.
Юзівська площа
Це одна з найбільших нафтогазових площ в Україні. Розташована в Донецькій та Харківській областях. Площа – 7 886 км². Перший крок робіт на
Юзівській площі – це відновлення ліквідованих, пробурених ще за радянських часів свердловин і буріння нових.
За оцінкою наявної геологічної інформації, видобувний потенціал
Юзівської ділянки може сягати 12,7 млрд м³ газу на наступні 10 років. Це
дорівнює річному споживанню газу на потреби населення України. Для видобутку такого обсягу газу Нафтогаз планує інвестувати близько 79,6 млрд
грн інвестицій. З грудня 2020 року НАК «Нафтогаз України» є власником ТОВ
«Надра Юзівська», яке володіє 100% прав на Юзівську площу.
Що хоче НАК «Нафтогаз» та хто проти
Одна з таких свердловин розташована поруч із селищами Хрестище та
Адамівка. І саме мешканці цих населених пунктів виступають проти поновлення робіт на цій свердловині.
НАК «Нафтогаз» звернулася до місцевої влади ОТГ, щоб владнати та погодити початок робіт на цих територіях. Місцеві депутати створили тимчасову робочу комісію для вивчення питання. На засідання комісії були запрошені газовики,
експерти з геології, експерти з
екології та інші
фахівці.
Була спроба
провести
громадські слухання серед місцевих мешканців.
Але як виявилося, ці слухання ні
до чого не привели та досить швидко перетворилися на суцільний ґвалт. І тут винні обидві
сторони, бо газовики не передбачили такого перебігу подій і не підготувалися до питань, що виникнуть, а частина людей не була готова до діалогу
взагалі.
І тут цікава деталь: під час громадських обговорень вигулькнули особи,
які у 2013–2014 роках брали участь у протестах проти видобутку сланцевого
газу на території Донеччини. Тоді цей рух підігрівався з Росії – країни, якій
точно не вигідно, щоб в Україні збільшувалося добування газу.
Ті ж «лякалки», які поширювалися у 2014 році (про забруднену воду, про
те, що вода взагалі зникне, про «екологічну катастрофу») знову були озвучені у 2021-му.
Тих, хто виступає проти, можна розділити на три умовні групи
Група перша – люди, які кажуть, що вони не проти видобування газу,
але хочуть, щоб усе було за процедурою і хочуть максимальної прозорості
процесів. Ця позиція зрозуміла: будь-яка притомна людина має виступати
за прозорість.
Група друга – люди, які перебувають у парадигмі боротьби проти сланцевого газу. Частина з цих людей відверто маніпулює тими ж «лякалками»,
які були у 2013–2014 році. До чого взагалі тут сланцевий газ, ці люди не
кажуть. Бо, за даними НАК «Нафтогаз», ніякий сланцевий газ на цій території видобувати не збираються, а збираються добувати звичайний газ. Але
нагнітання від цих осіб триває.
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Третя група – звичайні налякані люди, й таких більшість. Їх просто хвилює та лякає, що свердловина буде в них «біля городу», і наслідки вони
взагалі не розуміють, але вода з колодязів обов’язково зникне.
Що обіцяють газовики для Святогірської ОТГ
Соціальні інвестиції на території видобутку газу – 31 млн 550 тис. гривень: розробка документації з будівництва водогону в с. Хрестище, розробка генплану Святогірської ОТГ (7,3 млн), облаштування освітлення на
території громади (11 млн), реконструкція та будівництво амбулаторії в
с. Хрестище (8 млн), придбання нового сміттєвозу, придбання спецтехніки
для облаштування території.
31 млн гривень у разі позитивного рішення щодо розвідки покладів газу
– це тільки в цьому році. У наступному – 70 млн. Якщо газ почнуть видобувати, ОТГ та область будуть отримувати ренту в розмірі 5% від вартості видобутку: 3% підуть у Святогірську громаду, 2% – до обласного бюджету.
Якщо брати до уваги, що бюджет Святогірської ОТГ приблизно 330 млн
на рік, то у разі, якщо почнуть добувати газ, надходження збільшаться приблизно на третину. І це зробить громаду більш спроможною.
А що ж влада Святогірської ОТГ?
На останній сесії було обговорено питання щодо погодження початку
робіт на свердловині біля села Хрестище. Виявилося, що тимчасова комісія
поки не отримала всі документи на ті запити, які б надсилалися до НАК
«Нафтогаз». Виступали на сесії і представники громади. Зрештою розгляд
питання вирішили відкласти.

УЖЕ В ЦЬОМУ РОЦІ ОЧІКУЄТЬСЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАРПЛАТИ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ

Верховна Рада виділила кошти для підвищення зарплат військовослужбовцям Збройних сил України.
Про це йдеться у внесених 8 жовтня змінах до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо реалізації соціальних заходів та
інфраструктурних проєктів, як повідомляє Depo.ua.
«Витрати на Міноборони збільшили з 117,6 млрд,
які були раніше закладені
в бюджеті, до 121,5 млрд
‒ тобто на 3,9 млрд. Крім
того, витрати на забезпечення діяльності ЗСУ
будуть збільшені з 89,4 до
93,5 млрд гривень, тобто
на виплати військовим
додатково піде 4,1 млрд.
Вони отримають не тільки свої заслужені зарплати, а й надбавку», ‒ йдеться у повідомленні.
Відзначається, що гроші на збільшення забезпечення військовослужбовців виділені внаслідок перерозподілу бюджетних коштів. Зокрема, на 150
млн гривень скоротилася сума, виділена на придбання та ремонт військової
техніки. Ще 100 млн взяли з фонду будівництва житла для військовослужбовців. Як повідомлялося раніше, станом на 27 вересня борг Міністерства
оборони із виплат військовослужбовцям Збройних сил України обов’язкових видів грошового забезпечення виріс до 2,325 млрд гривень.

А також Уряд підвищив пенсії сім’ям воїнів,
загиблих на Донбасі

Із 1 січня 2022 року підвищується до 7 800 грн мінімальний розмір пенсії рідним загиблих в АТО/ООС.
Як повідомляє Урядовий портал, на позачерговому засіданні 11 жовтня
Кабмін підтримав рішення про встановлення з 1 січня 2022 року мінімальної пенсійної виплати на рівні не менше ніж 7800 грн кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС.
«Підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад
2 тисячі людей, чиї рідні загинули за Україну, боронячи мир та спокій
українських осель. Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини»,
— зазначив Прем’єр-міністр.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року в Україні заплановано підвищення
пенсій для громадян, яким виповнилося 75 років.
Раніше повідомлялося, що мінімальну пенсію в Україні збільшать у наступному році із 1934 до 2093 грн, а максимальна пенсія зросте на 1590 грн
(до 20 930 грн).
Раніше в Пенсійному фонді України уточнили, як українці отримуватимуть пенсії восени. У відомстві спростували масове переведення одержувачів пенсій на банківське обслуговування з 1 вересня поточного року.
За даними звіту, тільки 36 відсотків українців від 15 до 64 років сплачують внески в державну пенсійну систему.

ЯКІ ОБМЕЖЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ШКІЛ, КАФЕ,
КІНОТЕАТРІВ, ЯКЩО БУДЕ ЧЕРВОНА ЗОНА КАРАНТИНУ

Судячи зі статистики, Україну накриває вже чергова хвиля епідемії
COVID-19. Дві перші хвилі мали свої піки у 2020 році (листопад – грудень), а
також у 2021 році (березень – квітень). Зростання кількості інфікованих почалося з вересня цього року. Експерти кажуть, що черговий пік може припасти на середину – кінець листопада або на початок грудня.
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Нові виклики та загрози змушують уряд реагувати відповідним чином,
корегуючи карантинні обмеження. Повторення локдауну найімовірніше
ніхто не хоче, бо це може завдати чергового удару по економіці.
Але при цьому прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну заявив, що кілька областей можуть найближчим часом потрапити до
червоної зони карантину. І в разі, якщо регіон потрапить до червоної зони,
будуть певні обмеження.
Що буде з навчанням у школах
Глава Кабміну розповів, на що очікувати школам і дитсадкам у червоній
зоні карантину:
«У червоній зоні карантину навчальні заклади будуть працювати офлайн, тільки якщо 100%
працівників пройшли повний курс
вакцинації. Дитячі садки та 1–4
класи школи продовжать працювати у звичайному очному форматі».
Наразі відома інформація, що трохи більше ніж 80% працівників навчальних закладів зробили собі хоча
б одне щеплення. Такий рівень вакцинування дає можливість навчальним закладам працювати у звичайному
режимі в умовах жовтої зони карантинних обмежень.
За новими вимогами, якщо оголосять червону зону, має бути 100% повна
вакцинація працівників. Тобто вчителі, персонал мають бути вакциновані
два рази. Якщо ні, то школи можуть перевести на дистанційне навчання.
Що буде з відвідуванням громадських місць?
Поки що на засіданні уряду не кажуть про закриття кафе, ресторанів, але
вже озвучили вимоги для роботи в умовах червоної зони карантину.
Ось що заявив Денис Шмигаль:
«Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри
та інші громадські місця зможуть працювати, тільки якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані».
Прем’єр зазначив: власники бізнесу мають самі перевіряти наявність
сертифікатів про вакцинацію у своїх працівників. І бізнес сам повинен контролювати, чи є у клієнтів сертифікат.
У заявах прем’єра є згадка про те, що поліція може перевірити наявність
ковід-сертифікатів у відвідувачів громадських місць.
«У працівників поліції та інших повноважних органів буде відповідний програмний софт, завдяки якому вони перевірятимуть у відвідувачів наявність COVID-сертифікатів», – заявив прем’єр.

ЖИТЕЛІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ОТРИМАЛИ МАЙЖЕ
45 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЗРУЙНОВАНЕ
ПОМЕШКАННЯ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ
З БОКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Про це повідомив заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.
Він додав, що люди отримали на свої карткові рахунки 44 мільйони 868
тисяч гривень.
«Усього за 2020–2021 рік облдержадміністрацією проведено 18 засідань комісії, на яких прийнято рішення надати грошову компенсацію
за зруйноване житло 315 постраждалим особам на загальну суму 77,6
мільйона гривень. Слід зазначити, що 178 постраждалих осіб уже отримали на свої карткові рахунки кошти», – розповів Вадим Філашкін.
За його словами, на наступному засіданні заплановано розглянути 35
заяв та особових справ постраждалих на загальну суму у майже 9 мільйонів гривень.
Що відомо
• Урядом було прийнято постанову №767 «Питання виплати грошової
компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої
збройною агресією Російської Федерації». Компенсацію за зруйноване
житло можуть отримати власники житла, максимальна сума компенсації становить 300,0 тис. грн.
• За даними моніторингової місії ООН з прав людини, внаслідок
бойових дій на Донбасі було пошкоджено чи зруйновано понад 50 тисяч
житлових будинків.
• За інформацією Донецької ОДА, на території Донеччини, яка підконтрольна українському уряду, зруйновано/пошкоджено 13 030 житлових будинків усіх форм власності, з них 1 129 багатоквартирних та 1
1901 приватних будинків. Станом на початок 2020 року відновили 7 441
житлових будинків, з них: 841 багатоквартирний будинок та 6600 приватних будинків.
• Згідно з даними Луганської ОДА, на території Луганщини кількість
зруйнованих і пошкоджених під час проведення АТО/ООС житлових будинків станом на 1 серпня 2019 року становить 7 468 об’єктів.
• За інформацією МінТОТ, на території Луганської та Донецької областей пошкоджено 13021 об’єктів житлового фонду (з них 825 – будинків
комунальної форми власності, 12188 – будинків приватної власності, 8
– будинків ОСББ). Орієнтовна сума коштів, необхідних для відновлення
зазначених об’єктів, становить 2 млрд 719 млн 2917 тис. 356 грн.
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УКРАЇНСЬКІЙ ГРИВНІ ВИПОВНИЛОСЯ 25 РОКІВ!

2 вересня 1996 року Національний банк ввів в обіг національну валюту
України – гривню та її соту частину – копійку.
Під час грошової реформи в обіг були введені банкноти номіналом 1,
2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. Номінал 200 гривень українці побачили лише
2001 року, 500 гривень – 2006-го, а 1000 гривень – 2019-го.
Ще до проголошення Незалежності України, у квітні 1991 року, розпочалась підготовка до виготовлення національних грошових знаків. Тоді ж
провели конкурс серед художників-графіків на ескіз дизайну майбутньої
національної валюти.
Роботу, яку запропонували художник-графік Василь Лопата та дизайнер
Борис Максимов, визнали
найкращою. Їм доручили розробити дизайн для
перших банкнот гривні усіх
номіналів.
Художник не завжди
може втілити усі свої творчі
задуми, адже він перебуває у суворих межах, що обумовлені виробничим процесом та технологічними особливостями грошей.
Розробникам ескізу потрібно завжди враховувати той факт, що на кожній
банкноті буде розміщуватися низка захисних елементів.
Десятки дизайнів гривень так і не побачили світ, а деякі ідеї втілювалися
лише з роками. З нагоди свята ділимося з вами ескізами банкнот номіналами 50, 100 та 200 гривень, які створив Василь Лопата, проте вони так і не
були надруковані та введені в обіг.
Художник запропонував для ескізу 50 гривень два варіанти портрета
українського історика та голови Центральної Ради Української Народної
Республіки Михайла Грушевського. Зворотну сторону прикрашало зображення Педагогічного музею, у будівлі якого розміщувалися Українська Центральна Рада (1917–1918) і Директорія УНР (1918–1919).
Образ поета Тараса Шевченка на аверсі 100 гривень, за спогадами Василя Лопати, вдався йому з шостого чи сьомого разу. Саме портрет Тараса
Шевченка автор ескізів гривні вважає найкращим з усієї серії його робіт.
За ескізом Василя Лопати фірма «Сanadian Banknote Company» виготовила пробний відбиток майбутньої 100-гривневої банкноти. На лицьовому
боці, ліворуч від портрета поета, вмістили слова: «Верховна Рада України
проголошує незалежність України та створення держави Україна. 24 серпня
1991 року».
Під час розробки ескізу банкноти номіналом 100 гривень Василь Лопата запропонував
для реверсу зображення
червоного
корпусу Київського
національного
університету. Проте на банкноті, яка
була введена в обіг
1996 року, замість
університету знаходилося зображення
дзвіниці Софійського собору у Києві.
І лише на банкноті
зразка 2014 року
ідея Василя Лопати
була втілена саме
так, як це уявляв художник.
Банкнота 200 гривень була запланована як резервна,
однак її дизайн теж
був
розроблений
художником. На лицьовій стороні банкноти був вміщений
портрет Лесі Українки. Василь Лопата виконав два варіанти портрета поетеси для банкнот цього номіналу.
Сьогодні над розробкою дизайну банкнот працюють фахівці Банкнотно-монетного двору НБУ. Зазвичай колектив розробників складається з
десяти досвідчених художників-дизайнерів, які мають необхідні знання та
навички.
Робота над дизайном банкноти надзвичайно складна та може тривати
близько року. За цей час створюється не лише дизайн банкноти, але й розробляється система захисту від фальшування.
На банкнотах використовується кілька видів друку. Для цього технічного
процесу необхідні друкарські форми, для виготовлення та копіювання яких
використовують матриці та лазерне гравіювання. Безсумнівно, такі особливості процесу друку грошей впливають на остаточний дизайн банкнот, які
потрапляють до наших гаманців.
У Національному банку для розроблення та затвердження дизайну банкнот, а також обігових монет, створена Експертна рада, яка може залучати
фахівців із профільних галузей у створення дизайну українських грошей.
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ДОВГІ СПИСКИ КНИГИ РОКУ ВВС-2021

ВВС News Україна визначила Довгі списки літературної премії «Книга року ВВС-2021», «Книга року ВВС-Есеїстика-2021» та «Дитяча Книга
року ВВС-2021», яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

До довгих списків конкурсу «Книга року ВВС-2021» увійшли 39 видань у
трьох категоріях із понад 134, які подали цього року на конкурс.
Відбором займалася редакція ВВС News Україна разом із журі конкурсу.

До Довгого списку в номінації «Книга року ВВС-2021»
увійшли 16 видань:

•Юрій Андрухович. Раdіо ніч. – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021
•Юрій Винничук. Збитошна пора. – Львів: Апріорі, 2020
•Гліб Гусєв. Не святий. – Київ: #книголав, 2020
•Сергій Демчук. 12 унцій любові. – Київ: Темпора, 2021
•Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку. – Львів: Видавництво Старого
Лева, 2021
•Галина Крук. Хто завгодно, тільки не я. – Харків: Віват, 2021
•Катерина Липа. Слуги яструба і лілей: повернення. – Київ: Laurus, 2021
•Ярослава Литвин. Рік розпусти Клауса Отто Баха. – Харків: Фабула, 2021
•Ілля Макаренко. Магнум. – Чернівці: Книги – XXI, 2021
•Ігор Михайлишин. Фуга 119. В тональності полону. – Київ: ДІПА, 2021
•Сергій Осока. Три лини для Марії. – Львів: Видавництво Старого Лева,
2020
•Артем Поспєлов. Тадуш. – Чернівці: Книги – XXI, 2021
•Антон Санченко. Круз та Лис. Напередодні. – Київ: Комора, 2020
•Фоззі (Олександр Сидоренко). Чорний хліб. – Харків: Клуб сімейного
дозвілля, 2021
•Станіслав Стрілець. У жерлі вулкану. – Київ: Фенікс, 2021
•Артем Чех. Хто ти такий? – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021

До Довгого списку премії «Дитяча Книга року ВВС-2021»
увійшли 11 видань:

•Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові. – Київ: А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА, 2020
•Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна
пригода. – Київ: Yakaboo Publishing, 2021
•Саша Кочубей. Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник. – Львів:
Видавництво Старого Лева, 2021
•Анастасія Лавренішина. Віктор_Робот. Щоденник збирача планет. –
Харків: Ранок, 2021
•Оксана Лущевська. Сем, без проблем. – Львів: Видавництво Старого
Лева, 2021
•Таня Поставна. Листи з пошти на маяку. – Київ: #книголав, 2021
•Станіслав Соловінський. Епідемія гарної поведінки. Сторінка за сторінкою. – Харків: Ранок, 2021
•Юлія Стахівська. Таємниця Могилянки і зниклий ключ. – Київ: Портал,
2020
•Катерина Штанко. Вогняна казка. – Київ: Наш формат, 2021
•Аліна Штефан. Лу-ветеринарка. – Київ: #книголав, 2021
•Петро Яценко. Союз Радянських Речей. – Київ: Портал, 2020

До Довгого списку премії «Книга року ВВС-Есеїстика-2021»
увійшли 12 видань:

•Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
•Максим Беспалов. Усе, що ви знаєте про Ірландію, — правда, але... –
Київ: Віхола, 2021
•Андрій Бондар. Ласощі для Медора. – Львів: Видавництво Старого
Лева, 2021
•Надійка Гербіш, Ярослав Грицак. Велика різдвяна книжка. – Київ: Портал, 2020
•Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача. –
Київ: Білка, 2021
•Денис Казанський, Марина Воротинцева. Як Україна втрачала Донбас.
– Київ: ТОВ «Книжкове видавництво "Чорна гора"», 2021
•Ольга Карі. Компот із патисонів. – Київ: Комора, 2020
•Юлія Ліньова. 80 літрів подорожей. Історія жіночого автостопу. – Київ:
Гамазин, 2021
•Тарас Лютий. Двійник. Про природу дублювання і множинності. – Київ:
Віхола, 2021
•Микола Рябчук. Лексикон націоналіста та інші есеї. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
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•Андрій Содомора. Про що писати… – Львів: Апріорі, 2021
•Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. – Київ: Темпора,
2021

4. Целофанові пакети допустимі тільки після повернення з супермаркету,
так само як і паперові фірмові пакети з бутиків. Носити їх потім із собою в
якості сумки – жлобство.

Цього року до журі премії «Книга року ВВС» увійшли:

5. Чоловік ніколи не носить жіночу сумку. І жіноче пальто він бере тільки
для того, щоб донести до роздягальні.

•Віра Агеєва, професорка Національного університету «Києво-Могилянська академія»
•Вадим Карп’як, телеведучий
•Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
•Віталій Чепинога, блогер
•Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна
Книга року BBC-2021. Примітка про конфіденційність
Фінал конкурсу «Книга року ВВС» відбудеться 10 грудня 2021 року.
Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000.
Правила проведення конкурсу «Книга року ВВС»
Видавці книг-переможців в обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії «Книга року ВВС» на таких виданнях.

Переможці премії «Книга року ВВС» за 12 років

Переможці минулих років:
2020
•Сергій Сергійович Saigon «Юпак» (Книга року ВВС).
•Уляна Чуба «Мед і Паштет – фантастичні вітрогони» (Дитяча Книга року
ВВС).
•Оксана Забужко «Планета Полин» (Книга року ВВС-Есеїстика).
2019
•Тамара Горіха Зерня «Доця» (Книга року ВВС).
•Володимир Арєнєв «Сапієнси» (Дитяча Книга року ВВС).
•Тарас Прохасько «Так, але...» (Книга року ВВС-Есеїстика).
2018
•Юрій Андрухович «Коханці юстиції» (Книга року ВВС).
•Сашко Дерманський «Мері» (Дитяча Книга року ВВС).
•Андрій Бондар «Церебро» (Книга року ВВС-Есеїстика).
2017
•Катерина Калитко «Земля загублених, або маленькі страшні казки»
(Книга року ВВС).
•Анна Коршунова «Комп і компанія» (Дитяча Книга року ВВС).
2016
•Таня Малярчук «Забуття» (Книга року BBC).
•Галина Ткачук «Тринадцять історій у темряві» (Дитяча Книга року ВВС).
2015
•Василь Махно «Дім у Бейтінґ Голлов» (Книга року BBC).
•Андрій Бачинський «140 децибелів тиші» (Дитяча Книга року ВВС).
2014
•Софія Андрухович «Фелікс Австрія» (Книга року ВВС).
•Катя Штанко «Дракони, вперед!» (Дитяча Книга року ВВС).
•Сергій Жадан «Ворошиловград» (Книга десятиліття ВВС).
2013
•Ярослав Мельник «Далекий простір» (Книга року BBC).
•Мар’яна і Тарас Прохаськи «Хто зробить сніг» (Дитяча Книга року ВВС).
2012
•Юрій Винничук «Танго смерті» (Книга року ВВС).
•Леся Воронина «Таємне Товариство Боягузів та Брехунів» (Дитяча Книга
року ВВС).
2011
Володимир Рутківський «Cині води».
2010
Сергій Жадан «Ворошиловград».
2009
Іздрик «ТАКЕ».
2008
Люко Дашвар «Молоко з кров’ю».
2007
Володимир Діброва «Андріївський узвіз».
2006
Сергій Жадан «Капітал».
2005
Юрій Винничук «Весняні ігри в осінніх садах».

ДОРОГИЙ ЧИТАЧУ, ПРОДОВЖУЄМО ГОВОРИТИ
ПРО НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВУ ТЕМУ
В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА – ЕТИКЕТ
17 ПРАВИЛ СУЧАСНОГО ЕТИКЕТУ

Ввічливість проявити неважко – це всього лише повага до себе і до оточення. Але є кілька нюансів, про які знають далеко не всі. Ми зібрали правила, що цілком можуть зробити наше життя приємнішим.
1. Ніколи не приходьте в гості без дзвінка. Якщо вас відвідали без попередження, можете дозволити собі бути в халаті і бігудях. Одна британська
леді говорила, що при появі непроханих гостей вона завжди одягає туфлі,
капелюшок і бере парасольку. Якщо людина їй приємна, вона вигукне: «Ах,
як вдало, я тільки що прийшла!». Якщо неприємна: «Ах, як шкода, я повинна йти».
2. Парасолька ніколи не сушиться в розкритому стані – ні в офісі, ні в
гостях. Її потрібно скласти і поставити на спеціальну підставку або повісити.
3. Сумку можна ставити на коліна або на свій стілець. Маленьку ошатну сумку-клатч можна покласти на стіл, об’ємну сумку повісити на спинку
стільця або поставити на підлогу, якщо немає спеціального стільчика (такі
часто пропонуються в ресторанах). Портфель ставлять на підлогу.

6. Домашній одяг
– це штани і светр,
зручні, але мають пристойний вигляд. Халат
і піжама призначені,
щоб уранці дійти до
ванної, а ввечері – з
ванної в спальню.
7. З того моменту,
як дитина поселяється в окремій кімнаті,
привчіться стукати, заходячи до неї. Тоді і вона буде чинити так само, перш ніж увійти до вашої
спальні.
8. Жінка може не знімати в приміщенні капелюх і рукавички, але не шапку і рукавиці.
9. Загальна кількість прикрас за міжнародним протоколом не повинна
перевищувати 13 предметів, причому сюди включаються ювелірні ґудзики. Поверх рукавичок не вдягають перстень, але браслет допустимий. Чим
темніше на вулиці, тим дорожче прикраси. Діаманти раніше вважалися
вечірньою прикрасою заможних дам, проте останнім часом стало дозволено носити діаманти і вдень. На молодій дівчині сережки-«гвоздики» з
діамантом близько 0,25 карата цілком доречні.
10. Правила оплати замовлення в ресторані: якщо ви вимовляєте фразу
«я вас запрошую», це означає, що ви платите. Якщо жінка запрошує ділового партнера до ресторану, платить вона. Інше формулювання – «а давайте
сходимо до ресторану» – передбачає, що кожен платить за себе, і тільки
якщо чоловік сам пропонує заплатити за жінку, вона може погодитися.
11. Чоловік завжди першим входить у ліфт, але виходить першим той, хто
ближче до дверей.
12. В автомобілі найбільш престижним вважається місце позаду водія,
його займає жінка, чоловік сідає поруч із нею, і коли він виходить із машини, то притримує дверцята і подає дамі руку. Якщо чоловік сидить за кермом, жінці теж краще зайняти місце за його спиною. Однак де б жінка не
сиділа, чоловік повинен відчинити перед нею дверцята і допомогти вийти.
У діловому етикеті останнім часом чоловіки все частіше порушують цю норму, користуючись девізом феміністок «у бізнесі немає жінок і чоловіків».
Під час посадки в машину жінка спочатку сідає на сидіння, потім ставить у
салон ноги, під час виходу – спочатку ноги ставить на землю, потім тільки
виносить тулуб.
13. Говорити привселюдно про те, що ви сидите на дієті, – поганий тон.
Тим більше не можна під цим приводом відмовлятися від страв, запропонованих гостинною господинею. Обов’язково похваліть її кулінарні таланти, при цьому ви можете нічого не їсти. Так само слід чинити з алкоголем.
Не варто повідомляти всім, чому вам не можна пити. Попросіть білого сухого вина і злегка пригубіть.
14. Теми-табу для світської бесіди: політика, релігія, здоров’я, гроші. Недоречне запитання: «Боже, яке плаття! Скільки ви заплатили?». Як реагувати? Мило посміхніться: «Це подарунок!». Переведіть розмову на іншу
тему. Якщо співрозмовник наполягає, м’яко скажіть: «Я не хотіла б про це
говорити».
15. До кожної людини, яка досягла 12 років, потрібно звертатися на «ви».
Огидно чути, коли люди говорять «ти» офіціантам або шоферам. Навіть до
тих людей, із якими ви добре знайомі, в офісі краще звертатися на «ви», на
«ти» – тільки наодинці. Виняток – якщо ви однолітки або близькі друзі. Як
реагувати, якщо співрозмовник завзято «тикає» вам? Спочатку перепитайте: «Вибачте, ви до мене звертаєтеся?». Або – нейтральний потиск плечима: «Вибачте, але ми не переходили на “ти”».
16. У кіно, театрі, концертному залі йти до своїх місць слід тільки лицем
до тих, хто сидить.
Першим проходить чоловік.
17. Дев’ять речей слід тримати в таємниці: вік, багатство, сімейні стосунки, молитву, хвороби, любовний зв’язок, подарунок, шану і безчестя.
І наостанок Джек Ніколсон про правила хорошого тону:
«Я дуже трепетно ставлюся до правил хорошого тону. Як передати
тарілку. Чи не кричати з однієї кімнати в іншу. Чи не відкривати зачинені двері без стуку. Пропускати вперед даму. Мета всіх цих незліченних простих правил – зробити життя кращим. Ми не можемо жити в
стані хронічної війни з батьками – це нерозумно. Я ретельно стежу за
своїми манерами. Це не якась там абстракція. Це всім зрозуміла мова
Мартирос Григорян,

юрист, фахівець зі світського етикету, ділового етикету і протоколу
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В УКРАИНЕ В ПОЕЗДА И АВТОБУСЫ БУДУТ ПУСКАТЬ
ТОЛЬКО ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПАССАЖИРОВ ИЛИ ТЕХ,
У КОГО ЕСТЬ ТЕСТ. КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ?

С 21 октября все пассажиры, водители и экипаж в транспорте, который
осуществляет межрегиональные перевозки, должны иметь документ о
вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Это касается тех регионов, где установили «желтый», «оранжевый»
или «красный» уровень эпидбезопасности.
Такое решение принял Кабмин на внеочередном заседании.
«Новые правила для перевозки пассажиров – вынужденный шаг для
сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан», – пояснил министр здравоохранения
Виктор Ляшко.
•Ковид-сертификаты: сколько
их будет, где взять и как они будут
работать.
•В Украине расширят список
профессий, подлежащих обязательной вакцинации.
•Вакцинированным – бонусы,
невакцинированным – запреты.
Каким будет новый локдаун в
Украине.
Для проезда нужно будет иметь один из следующих документов:
• подтверждение полного курса вакцинации (или получения одной дозы
для регионов желтой зоны);
• международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации от COVID-19 (вакциной, которая разрешена ВОЗ);
• отрицательный ПЦР-тест; документ, подтверждающий выздоровление
от COVID-19, действие которого подтверждено через приложение «Дия»;
• отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тест на
определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (действует 72 часа).
Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных
маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного
сообщения. Правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.
Эти требования также не касаются несовершеннолетних детей.
В красных зонах для посадки нужна полная вакцинация.
Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолетов и пассажиров необходимых документов несет перевозчик.

В МИНОБРАЗОВАНИЯ УТВЕРДИЛИ ПРАВИЛА ПРИЕМА
В ВУЗЫ В 2022 ГОДУ

Министерство образования и науки Украины утвердило условия приема в ВУЗы страны на обучение для получения высшего образования в
2022 году.
Документ уже подписал глава ведомства Сергей Шкарлет.
Отмечается, что в 2022 году для поступления принимаются сертификаты
внешнего оценивания 2019, 2020, 2021 и 2022 годов.
Абсолютное большинство поступающих должно подавать заявления
о вступлении в электронной форме. Регистрация электронных кабинетов
абитуриентов для поступления на первый курс начнется 1 июля.
Прием документов от поступающих начнется 14 июля и закончится 16
июля – для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов, и 22 июля — для лиц, поступающих по результатам ВНО, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов.
Вступительные экзамены, творческие конкурсы будут проводиться в несколько потоков с 1 по 13 июля включительно. В то же время в период с
14 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии экзаменов или
творческих конкурсов для абитуриентов, которые выберут контрактную
форму обучения.
Собеседования будут проведены с 17 по 19 июля. Формирование рейтинговых списков абитуриентов, которые будут поступать на основании
результатов ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов, предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных получать высшее образование за средства государственного
или местного бюджета состоится не позднее 27 июля.
Абитуриенты, которые получили рекомендации для зачисления, должны выполнить требования к зачислению на места государственного или
регионального заказа до 4 августа. Зачисление абитуриентов за средства
государственного или местного бюджета будет проведено 5 августа. В свою
очередь, зачисление абитуриентов, которые будут учиться на контрактной
основе, состоится не позднее 30 сентября.

НА ЛЕГЕНДАРНІЙ ГОРІ КАРАЧУН ВШАНУВАЛИ ЗАГИБЛИХ
У БОЯХ ЗА УКРАЇНУ

На Донеччині 14 жовтня відзначали державне свято День захисників та
захисниць України. Святкові заходи з ушанування загиблих відбулися у всіх
містах області. Найбільш масштабний захід з ушанування пам’яті загиблих
у боях за Україну відбувся на горі Карачун, яка залишається символом спротиву російській агресії.
Так чому Карачун легендарний?
Карачун є найвищою точкою між містами Слов’янськ та Краматорськ.

donpatriot.news

Там була встановлена телевізійна вежа, сигнал із якої транслювався на
величезну площу Донецької області. Російські найманці захопили вежу у
другій половині квітня 2014 року і відразу припинили трансляцію українських телеканалів, замінивши їх
на російські. Але вже 2 травня
2014 року українські військові
взяли Карачун під свій контроль,
і, попри багаторазові спроби
російських найманців під командуванням Ігоря Гіркіна захопити
ці позиції знову, гора залишалася
під контролем України до самого
звільнення Слов’янська, Краматорська та інших міст Донеччини
у липні 2014 року. Хоча російська
пропаганда декілька разів поширювала інформацію, що Карачун вже скоро
буде взятий.
Єдине, на що спромоглися окупанти, – це за допомогою артилерії знести
телевізійну вежу. І навіть історію з поваленням телевежі пропаганда подавала як величезне досягнення. Хоча з військової точки зору руйнування ретранслятора не мало жодного сенсу.
Наразі там встановлена нова телевежа і збудований меморіал у
пам’ять про загиблих.
Саме на цьому меморіалі відбувся захід 14 жовтня. Попри дощ
людей було досить багато: представники громад Краматорська,
Слов’янська, району, представники ДонОДА, військові, волонтери,
учасники бойових дій.
Ось що розповів Василь Іванюк, капелан 81-ї аеромобільної
бригади, щодо того, що для нього
особисто означає це свято:
«Свято Покрови Пресвятої
Богородиці, День захисників і захисниць України, День українського козацтва для кожного українця, як і
для мене, – це мікс якнайкращого, що може бути. Це як зв’язок поколінь.
Це є свято всіх тих, хто не на словах, а на ділі готовий та захищає державу в усі часи, коли наша держава існує. Як для військового капелана в
одній із частин десантно-штурмових військ, для мене це свято – і моє
свято. Я себе відчуваю частиною тієї великої й, будемо казати, елітної частини українського суспільства, а саме – захисників України. Коли
стоїть питання пожертвувати собою, своїм життям, своїм здоров’ям,
то це може зробити тільки людина з високими патріотичними й людськими якостями. І для мене це еліта».
Заходи зі святкування проходили в різних містах на Донеччині. На жаль,
через розповсюдження коронавірусу масові заходи у Слов’янську були скасовані. Заходи там планувалися на цілий день, і більшість цих заходів мала
б проходити у парку «Шовковичний».

ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА: У ДЕРЖПРАЦІ РОЗПОВІЛИ,
ПРО ЩО ТРЕБА ЗНАТИ РОБОТОДАВЦЮ

Щоб продовжувати бізнес в умовах пандемії, роботодавці переводять
працівників на віддалені форми роботи: дистанційну або надомну. Фахівці
Головного управління Держпраці у Львівській області запропонували дізнатися, чим ці форми відрізняються між собою і як правильно оформити дистанційного працівника.
Чим дистанційна робота відрізняється від надомної?
З 27 лютого 2021 року в Україні запроваджено дві самостійні форми організації праці: дистанційну й надомну.
Дистанційні працівники працюють у будь-якому місці за власним вибором. Водночас мають бути на зв’язку з роботодавцем за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
Надомний працівник працює за місцем проживання або в інших визначених ним місцях поза приміщеннями роботодавця. Для такої роботи характерні: закріплена робоча зона або технічні засоби, наприклад інструменти, приладдя для виробництва продукції, надання послуг або іншої
роботи. Надомний працівник «прив’язаний» до вказаної в трудовому договорі адреси й може змінити її лише з дозволу роботодавця.
Режим роботи – ще одна відмінність. Надомний працівник зазвичай додержується загального режиму роботи підприємства. Тоді як на дистанційного правила внутрішнього трудового розпорядку не поширюються. Він/
вона розподіляє робочий час на власний розсуд: може працювати хоч
рано-вранці, хоч пізно ввечері.
Для обох форм віддаленої праці діють норми тривалості робочого часу:
• нормальна тривалість – до 40 годин на тиждень;
• скорочена (для певних категорій працівників) – до 24 або 36 годин на
тиждень.
Дистанційному працівнику гарантується період вільного часу для відпочинку й харчування – період відключення. У цей час працівник може не
відповідати на повідомлення чи телефонні дзвінки роботодавця.
Дистанційник самостійно відповідає за додержання безпечних і нешкідливих умов праці на робочому місці. Проте ви маєте проводити інструктаж
(дистанційно або очно) щодо безпечного використання обладнання та засобів, рекомендованих або наданих вами.
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РОДОВЖУЄМО НАШУ РУБРИКУ З РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СПРОСТУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ НА ДОНБАСІ. У КОЖНОМУ НАСТУПНОМУ ВИПУСКУ ГАЗЕТИ БУДЕ НАДРУКОВАНО ГОЛОВНІ ФЕЙКИ, ЯКІ ЗАКИДАЄ РОСІЯ ПРО ВІЙНУ НА ДОНБАСІ З 2014
РОКУ. ГОЛОВНІ ФЕЙКИ ЗІБРАНІ У ЖУРНАЛІ «ДЕРЖАВА ПІД НАЗВОЮ
FAKE». ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ СВІЙ ПРИМІРНИК ЗБІРНИКА
– ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ: 0800 339-247

«В УКРАЇНІ ДІТЕЙ ВЧАТЬ УБИВАТИ СНІГУРІВ
ІЗ ЗАБАРВЛЕННЯМ РОСІЇ»

Російські ЗМІ не дрімають. Днями
вони опублікували черговий фейк про
Україну.
«Інформаційний сайт Новосибірська»
написав про те, що нібито вчителі молодших класів в українських школах закликали дітей рятувати взимку від голоду
синиць і знищувати снігурів.
Російські горе-журналісти пишуть, що
нібито, на думку педагогів, синиця, маючи жовто-блакитне забарвлення, символізує собою Україну, а червоногрудий
снігур уособлює імперське, червоне зло
на ім’я СРСР і його правонаступницю –
Росію.
«Кожен снігур у годівниці, зробленій
руками української дитини, відбирає у
синички (України) їжу. І з цієї причини
снігурів бажано не годувати. І якщо
прогнати або, наприклад, застрелити
снігура з пневматичної зброї, це буде
особливо символічним жестом у боротьбі за перемогу всього українського», - смалять путінські писаки.
І резюмують: «Причому поки що нікому не зрозуміло, що робити з іншими птахами, які не мають політичного
забарвлення. Наприклад, із горобцями або воронами?».
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дорожной тряски, но желание приехать в славный город Лисичанск и следующий за ним Северодонецк было сильнее любой усталости. На полпути
меня обогнал военный автомобиль, такой мощный и современный. Бойцы
выглядывали из окон, махали мне руками и показывали жестами остановиться.
Конечно же, мне было приятно такое внимание наших военных.
Они организованно вышли, весёлые, мы поздоровались, сфотографировались. Ребята пожелали мне хорошей дороги, а я им солдатской удачи, поздравил с наступающим праздником – 30-летием Независимости Украины.
На память подарил им флажки с юбилейной надписью. Они поехали, поехал и я.
Все так же по бокам дороги желтели своей солнечной красотой подсолнухи, чуть-чуть усилившийся ветерок развевал флаг позади мопеда. Общее
позитивное настроение усиливало во мне чувство патриотизма и гордости
за мой народ – мудрый, несгибаемый, свободолюбивый, мужественный,
добрый, искренний и, как следствие этих факторов, необычайно духовно
сильный!
Вот вдали показалась табличка «Лисичанск». «Уже рядом», – подумал я.
Действительно, въехав в город, я уже через 30 минут выезжал в направлении Северодонецка.
Повторюсь, что мне нужно было спешить, чтобы к часам 20:00 приехать
в Северодонецк. Напомню также, что мопед требовал остановок на 20-30
минут, каждые 40 км, чтобы остыть, и это была необходимость.
И вот уже Северодонецк: затяжной подъем – и навигатор показывает
путь к гостинице.
Созвонившись с друзьями из Северодонецка, мы решили и в этот раз
мопед оставить на ночевку в микроавтобусе, а сами отправились поужинать в ресторанчик с интересным названием. Поужинав и пообщавшись, я
отправился отдыхать, так как в 6:30 снова подъем и в путь.
Когда засыпал, в голове крутилась песня «Эх, дороги, степь да туман, холода, тревоги да степной бурьян...».
Я и не помню, как заснул, но сон был глубоким, чувствовалась усталость
2-дневной поездки.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА НА МОПЕДЕ МАРКИ ЗИФ-77 ИЗ
МАРИУПОЛЯ ДО СТАНИЦЫ ЛУГАНСКОЙ
(21.08.2021 – 24.08.2021)
День 2

Новый день начался с гимна Украины, у меня рингтон на будильнике
стоит патриотический.
6.30 – подъем, водные процедуры, легкий завтрак в виде стакана кефира
с булочкой и в путь.
Еду в Славянск. Очень хотел почтить память погибших сотрудников СБУ,
военнослужащих ВСУ возле памятника, что напротив стелы «Славянск».
Вот я на месте. Небольшая кафешка: водители пьют там кофе, едят борщики, пирожки и т.д. Оставляю свой мопед и иду к памятнику. Аккуратные
дорожки и в конце – мраморная плита с именами наших погибших ребят.
Стою молча, мысленно пытаюсь представить тот день: как бились сердца
наших бойцов, как сжимали руки оружие при виде вооруженных людей в
балаклавах, среди которых был и Гиркин (Стрелков).
Если бы ребята знали, что их ждет впереди засада, всё было бы по-другому. Но негодяй Игорь Гиркин (Стрелков), с помощью небезызвестной в
плохом смысле слова Штепой, смогли приспать бдительность и прозорливость наших героев!
Я мысленно проговорил слова благодарности за их подвиг, героизм и
офицерскую честь. Ваша жизнь и смерть имеют глубокий смысл для нашей
победы, для будущего нашей Родины! Гордость за наших ребят я унес в
своем сердце.
Мой патриотический мотопробег продолжился: выехав из Славянска, я
повернул на Бахмут. Солнечный день приятно радовал глаз, красивые поля
по обе стороны дороги, развевающийся флаг Украины, благородная идея
– это все вдохновляло меня, и моя цель с каждым километром дороги становилась все ближе.
И вот уже виднеется знак города Бахмут.
Я посмотрел на часы: где-то около 2 часов ушло на дорогу от Славянска
до Бахмута, но это с одной остановкой, так как мопеду нужно было минут
20 остыть, после 30-40 километров проезда.
Бахмут – красивый город, с архитектурой 18–19 вв., аккуратными улочками, и какой-то удивительно спокойный, хотя, казалось бы, совсем недалеко
линия фронта. Выехав через частный сектор в направлении Лисичанска, я
планировал ночевать в Северодонецке.
Был 3-й час дня, нужно было спешить.
Честно говоря, уже чувствовалась усталость после вчерашней езды и

ОО «Группа Патриот» уже не первый год занимается борьбой с российской агрессией в информационном поле. Например, несколько лет
подряд выпускается и распространяется бесплатная газета «Патриот
Донбасса», которую Вы сейчас держите в своих руках. Здесь, кстати,
стоит добавить, что мы не забываем про оккупированную территорию, поскольку газета бесплатно раздается не только на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, но и передается на оккупированные части Донбасса. Туда же отправляются наши
беспилотники с листовками и номерами телефонов «горячей линии» 0800
339-247 для обратной связи.
А теперь мир увидел журнал о разоблачении главных фейков о Донбассе,
навязанных Россией.
Журнал выпускается на 3 языках:
украинском, русском и английском,
чтобы как можно больше людей смогли узнать о преступлениях российских
наемников на территории Украины.
Если Вы желаете приобрести этот журнал, обратитесь, пожалуйста, для заказа по номеру:
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СПІЛКУВАТИСЯ УКРАЇНСЬКОЮ – ЛЕГКО!

Вітаю вас, найкращі!
Уже кінець осені і потрібно налаштовуватися на зиму. Ми, українці, любимо смачно поїсти. Зимувати ми також уміємо, адже літо в нас жарке, а
зима холодна. Тому в нагоді стають консервація та запаси городини. Земля
– родюча, тому і українська кухня смачна й поживна. Чого вартий український борщ із м’ясом та квасолею. У кожному погребі обов’язково стоять різноманітні смаколики: компот, огірки, помідори, квашена капуста, грибочки
з лісу, смачно засолене сало.
У Вас теж розігрався апетит? Захотілося вареної картоплі та все це поставити на стіл? Тоді читаємо далі та починаємо не лише готувати, а й смачно
говорити.

Помилково вважати, що
готують лише жінки. Адже
існують і чоловіки, які беруть на себе процес приготування їжі. Є й такі, котрі
консервують. І, між іншим,
виходить не гірше. Кондитери-чоловіки – це, взагалі,
справжній тренд у сучасному світі.
Згадалося відоме прислів’я: «Жінка готує, щоб
нагодувати, а чоловік – щоб
смачно поїсти». І це зовсім
не означає, що жінки готують гірше від чоловіків. Ми,
жінки, за своєю природою
створені для материнства,
тому і готуємо з корисною
ціллю – нагодувати своїх
рідних та гостей.

Медиагруппа
«ПАТРИОТ ДОНБАССА»

Нехай життя буде смачним!
Діана Українець
«ПАТРІОТ ДОНБАСУ» - неполітичне друковане видання.
Свідоцтво про реєстрацію друкованого ЗМІ: серія КВ 23252-13092Р від 04.04.2018. Тираж 300 000 примірників.
Видається за ініціативою ГО «ГРУПА ПАТРІОТ». Мета видання - інформування громадян України про загальний
стан та наслідки боротьби із російською гібридною агресією в Україні.
Гаряча лінія: 0 800 339 247 з усіх операторів України - БЕЗКОШТОВНО!
https://donpatriot.news
Facebook: Газета «Патриот Донбасса»; Instagram: patriot_donbasa; VK: Газета «Патриот Донбасса».

