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ВІРОГІДНІСТЬ ВЕЛИКОГО
ВТОРГНЕННЯ:

ЗАРАЗ НЕ 2014 РІК

Маєте питання соціального, юридичного
чи медичного характеру? Потребуєте
допомоги? Телефонуйте на
БЕЗКОШТОВНУ ГАРЯЧУ ЛІНІЮ
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ВІРОГІДНІСТЬ ВЕЛИКОГО ВТОРГНЕННЯ:
ЗАРАЗ НЕ 2014 РІК

Велика кількість політиків, як закордонних, так і українських, експертів та
інших публічних осіб заявляють про можливе повномасштабне вторгнення
Росії на територію України. Це обумовлено концентрацією російських військ
по периметру кордону України. Експерти розглядають різні можливі сценарії початку великої війни.
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«натівська парасолька» назавжди поставить хрест у намаганнях захопити
Україну.
І в цьому своєму прагненні Росія готова на будь-що, навіть на вторгнення.
А чи можливо вторгнення?
Тут думки експертів та політиків різняться. Частина експертів, вважає що
тих сил, які наразі сконцентровані поблизу кордонів України не достатньо
для вторгнення саме зараз. Поки не відбуваються деякі дії, наприклад створення стратегічних резервів та не відбувається мобілізація у не розгорнуті
військові частини. Хоча вже є розгорнуті деякі мобільні шпиталі, але там
поки немає повних штатів медичних працівників.
Ну й на теперішній час, військові угрупування які дислокуються поруч з
кордонами України поки не мають ознак ударних угрупувань. І ключове тут
слово «поки».
Можливо, саме позиція України її збройні сили, активна позиція наших
союзників, не дасть Росії створити ці ударні угрупування і зупинять агресію,
поки вона ще не почалася.

НАСУВАЄТЬСЯ НОВА ХВИЛЯ ЕПІДЕМІЇ COVID-19:
ЩО КАЖУТЬ ЕКСПЕРТИ ТА ЛІКАРІ

Але, ключове слово в усіх цих думках, саме «можливо», а не те, що це
вторгнення має точно статися. Однак, потенційна загроза завжди існує, як і
існує вірогідність різних сценаріїв розвитку подій.
Російські угрупування на кордонах України
По оцінках експертів кількість російських військ на кордонах України приблизно 127 тис. військових. Але цікаво, що майже така ж кількість російських військових була у квітні минулого року. І за цей час, угрупування, якщо і
збільшилося, то не настільки критично.
Проте розвідки наших західних союзників попереджують Україну про
можливе вторгнення. Кордони України та Росії зараз постійно моніторяться за допомогою сучасних засобів розвідки й про будь-який рух військових
частин у сторону України, або про якісь незрозумілі рухи, військово-політичному керівництву буде відразу повідомлено. Тому, ніяких несподіванок у
цьому сенсі не має бути.
Зараз не 2014 рік
Якщо у 2014 році Росія вдерлася до Криму та провела операцію на Донбасі майже без спротиву, то зараз такий сценарій просто неможливий. ЗСУ
зараз інші, плюс до всього є суттєвий резерв з людей, які вже пройшли через
війну та мають чималий досвід у веденні бойових дій.
Крім того, наші західні союзники поводяться по іншому. Якщо у 2014 році
для Росії були впроваджені економічні санкції, то зараз Україні поставляється ефективна зброя, як протитанкова, так і зброя проти літаків та гелікоптерів. І це тільки те, про що знає суспільство. Що там ще є, які види озброєнь,
знають тільки окремі посадовці в Україні та військові.
Західні союзники зреагували миттєво на потенційні загрози Україні, тим
самим показавши Росії, що ціна вторгнення буде досить великою.
Можливо, що РФ нагнітала ситуацію, саме з метою перевірити, як будуть
реагувати у цивілізованому світі на цю ескалацію. Виявилося, що реакція
швидка та працює на випередження.
Швидка військова допомога у вигляді постачання озброєння, обіцянки
ввести жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення все це показало, що
країни-союзники мають досить послідовну і рішучу позицію. Вона суттєво
відрізняється від подій 2014 року, коли Захід був не готовий до агресивних
дій Росії. А потім ЄС ввів по суті ембарго на постачання зброї Україні.
Розхитування ситуації та інформаційні спецоперації
Якщо у 2014 році ситуація розхитувалася Росією на Донбасі дуже явно
перед вторгненням, то зараз такого поки не спостерігається. Росія тоді активно «качала» тему сланцевого газу, вигадувала лякалки про «страшних
бандерівців», грала на страхах людей. Зараз такого поки не спостерігається. Росіяни пішли іншим шляхом, використовуючи методи кібервійни. Були
здійснені атаки на урядові сайти. Відбулися масові повідомлення о мінуваннях шкіл, вокзалів, метро, судів та інших аналогічних будівель або об’єктів
інфраструктури.
Росіяни продовжують нагнітати ситуацію, використовуючи будь-які медійні ресурси. Наприклад, громадянами РФ було знято купа відео з військовою
технікою, яку кудись відправляють на залізничних платформах, техніку, яка
рухається колонами по території Росії.
Потім всі ці відео поширювали різні медіаресурси, які пов’язані зі спецслужбами Російської федерації. До речі й пропаганда Білорусі теж до цього
долучилася.
Навіщо все це робить Росія?
Російське керівництво навіть не приховує, що хоче так званий договір
«Ялта-2», коли країни колишнього СРСР будуть залишатися у зоні впливу РФ.
Саме так була поділена Європа після Другою світової війни.
Крім того, Росія не хоче, щоб Україна стало членом НАТО, бо розуміє, що

Видання Патріот Донбасу продовжує відстежувати як розвивається пандемія COVID-19 в Україні та інформувати наших читачів про тенденції цього розвитку, а також про можливі ризики. Наразі статистка захворюваності
вказує на те, що насувається нова хвиля епідемії. Пік минулої хвилі був зафіксований на початку листопада, а потім кількість інфікованих почала падати.
Але після новорічних свят статистика знову фіксує збільшення захворівши
за добу.
Що кажуть спеціалісти в Україні
У Міністерстві охорони здоров'я України прогнозують, що з кінця січня
почнеться нова хвиля поширення коронавірусу, пік якої припаде на лютий,
а спад – на березень-квітень.
Ось що заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін ще 10 січня:
«Ми ще не бачимо погіршення епідситуації. Скоріше спрацьовує післясвятковий період, коли люди відкладали похід до лікаря. За нашими прогнозами, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня. У цей час буде більше
«Омікрону». Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня».
Гол о в н и й
санітарний
лікар України
зазначив, що
тривалість та
розмах нової
хвилі будуть
залежати від
ефективності
протиепідеміологічних заходів і
від кількості
людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу.
Показники смертності, з точки зору головного санлікаря, будуть залежати
від багатьох факторів, основним із яких є кількість вакцинацій. Він не може
спрогнозувати, скільки життів Covid забере цього року, але вважає, що 100
тисяч смертей від коронавірусу у 2022 році – це «дещо завищені прогнози,
це найгірший сценарій».
Щодо планів вакцинації Ігор Кузін зазначив наступне:
«Ми маємо доволі амбітні плани з вакцинації - принаймні 70% дорослого
населення до кінця 2022 року. Тобто кількість смертей буде залежати від
темпів вакцинальної кампанії».
Що кажуть спеціалісти за кордоном
Наразі всі експерти кажуть про нову версію COVID-19 – штам Омікрон.
Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань
США Ентоні Фаучі вважає, що нікому не вдасться уникнути зараження штамом коронавірусу «Омікрон». Однак, люди, які були вакциновані перенесуть це зараження легше.
Пряма мова: «Омікрон» при його неймовірній, безпрецедентній мірі
ефективності поширення в кінцевому підсумку знайде майже всіх. Ймовірно, піддадуться й ті, хто вакцинувався та зробив повторне щеплення, деякі,
перенесуть це досить добре, в тому сенсі, що не будуть госпіталізовані та не
помруть».
У чому загроза «Омікрону»
Ось що розповідають про «Омікрон» у Міністерстві охорони здоров’я,
ґрунтуючись на дослідженнях, які вже були проведені щодо цього штаму.
У міністерстві підкреслюють, що це попередні результати наукових досліджень.
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«Омікрон» частіше призводить до інфікування в домашніх осередках у
порівнянні зі штамом «Дельта».
Окрім того, новий штам має менший інкубаційний період. У середньому,
за даними наукових досліджень, він становить 3 доби.
Також поодинокі дослідження вказують, що відбувається зсув захворюваності на штам «Омікрон» у більш молоду вікову групу. Якщо середній вік
осіб, хворих на штам «Дельта», був 38,3 роки, то на «Омікрон» – 30,8 роки.
Ризик повторного зараження «Омікроном» у 5 разів вище ніж у попереднього штаму «Дельта». У «Дельти» було 2,5% повторних заражень у «Омікрона» - 13%.
Новий штам більш заразний у порівнянні із «Дельтою».
Однак є і деякі більш «позитивні» речі, по новій версії COVID-19.
Дані досліджень вказують на зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом.
У порівнянні зі штамом «Дельта», випадки захворювання на «Омікрон»
мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший
ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей в лікарні.
Також наявні дані про те, що ризик надходження у відділення екстреної
допомоги чи госпіталізації для «Омікрону» є вполовину меншим, ніж для
«Дельти».

У ТАК ЗВАНІЙ «ЛНР» СКАСУВАЛИ ПІЛЬГИ
ТА ПІДВИЩИЛИ ВАРТІСТЬ ПРОЇЗДУ:
КОМПЕНСАЦІЯ СХОЖА НА ЗНУЩАННЯ
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Наприкінці минулого року окупаційна влада у так званій «ЛНР» вирішила підняти вартість проїзду у маршрутках та по суті, скасувала пільги для
багатьох категорій людей, які використовували ці пільги. Людям пообіцяли
компенсацію, але як виявилося ця компенсація, по суті є реальним знущанням, а не дійсно відшкодуванням плати за проїзд.
Вартість проїзду у маршрутках з 10 січні стала коштувати 20 російських
рублів, що у переводі на гривні буде 7,34.
Ухвалення рішення про підвищення вартості проїзду було зроблено за вимогами перевізників, більшість яких пов’язана зі владою. Саме на це звертають увагу наші джерела на окупованій частині Луганщини. Так саме відбулося зі скасуванням
пільг для різних
категорій
громадян. Це теж було
зроблено на вимогу
перевізників.
У
маршрутних
автобусах у так
званій «ЛНР» перевізники настільки були задоволені
скасуванням пільг,
що навіть вивісили
оголошення у деяких маршрутках ще
з початку року, тобто з 1 січня. І що нібито саме з цієї дати, пільги вже скасовано.
Ось як реагували у соцмережах, щодо підвищення вартості проїзду. Всі
розуміли, що підвищення вартості ніяк не вплине на якість послуг на перевезення. І маршрутки залишаться точно у такому ж поганому стані, як було
до покращення.
Жителі окупованої території Луганщини обурюються у соцмережах щодо
підвищення вартості проїзду у маршрутках. Ось висловлювання в одній із
груп Луганська у російській соцмережі «Однокласники»:
«Скотвозки, які давно пора відправити під паркан! Зайшов у маршрутку
і молишся всім богам, аби добратися додому! На ходу розвалюється, дощ
капає на голову, сидіння зламані, за які такі шиші 20 рублів»?
Для порівняння вартість проїзду у маршрутках у Лисичанську від 7,5 до
9 гривень, в залежності від маршруту. У середньому приблизно 8 гривень.
У обласному центрі вільної частини Луганщини Сєвєродонецьку вартість
проїзду у маршрутці - 8 гривень.
Тобто це нібито трохи вище ніж на окупованій частині Луганщини, але
заробітні плати в Україні вище за зарплати у так званій «ЛНР», як вище пенсії
та інші соціальні виплати.
Крім того, жодні пільги на транспорті для окремих категорій громадян не
були скасовані, попри досить часті прохання перевізників.
Окупаційна влада обіцяла компенсацію
Окупаційна адміністрація пообіцяла людям у яких були пільги на безплатний проїзд, що все буде компенсоване. Як виявилося, отримати компенсацію, це ще той бюрократичний квест. Треба подати заяву, потім очікувати на
ухвалення рішення.
А потім з’ясовується, що сума грошової компенсації дуже мала. За наши-

ми даними одній людині у якості компенсації виплачується усього 300 російських рублів. Якщо порахувати, то цих коштів вистачить лише на 15 поїздок
на місяць. Або 7,5 раза з’їздити туди-сюди. А якщо взяти звичайну дитину, у
якої є пільги, та якій треба до школи їхати на маршрутці не 7,5 раза на місяць, а як мінімум 44 рази (22 рази туди та 22 рази назад), то ця компенсація
нічого не перекриває.
А якщо узяти людей з інвалідністю, яким треба до лікарні або в інші місця
і часто треба пересаджуватися з маршрутки на маршрутку, то так звана компенсація мало схожа на якусь реальну фінансову допомогу.

СТАЛО ВІДОМО, КОГО НЕ ПРИЗИВАТИМУТЬ ДО АРМІЇ У
2022 РОЦІ

Під час призовної кампанії, яка у 2022 році стартуватиме у квітні та
жовтні, до армії не призиватимуть здобувачів освіти.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.
«Відповідно до законодавства, не підлягатимуть призову громадяни призовного віку, які навчаються. Їм надається відстрочка для здобуття освіти
на весь період навчання», –
йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мова йде
про тих осіб, які здобувають
освіту в закладах загальної
середньої освіти III ступеня
з денною формою навчання,
закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання.
Ті, хто вчиться в інтернатурі, аспірантурі, докторантурі, закладах
середньої або вищої духовної освіти, також отримують відтермінування проходження служби.
Нагадаємо. Питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову, відповідно до законодавства, розглядають районні чи
міські призовні комісії.

В УРЯДІ ПОЯСНИЛИ УМОВИ ОТРИМАННЯ КРЕДИТІВ
ПІД 0% ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ

Міністерство соціальної політики пояснило умови надання допомоги малозабезпеченим сім'ям для організації підприємницької діяльності і
здобуття економічної самостійності, повідомляє Економічна правда.
З 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені можуть отримувати
фінансову допомогу від держави для старту власного бізнесу в рамках нової
бюджетної програми, на реалізацію якої у держбюджеті на 2022 рік передбачено близько 100 млн грн, розповіли у пресслужбі міністерства.
Така безвідсоткова фінансова допомога розміром до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 грн) зможе використовуватися тільки
для оплати рахунків на придбання обладнання і матеріалів, необхідних для
заснування власної справи.
"Сума, яка повертається державі, зменшується на розмір сплачених за
три роки податків та єдиного соціального внеску. Крім того, якщо такий
підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі буде не потрібно", – зазначається у повідомленні.

В УКРАЇНІ ДОЗВОЛИЛИ ВИПРОБУВАННЯ ЛІКІВ
ВІД КОРОНАВІРУСУ

В Україні дозволили проведення клінічного випробування лікарського
засобу
В Україні дозволили проведення клінічного випробування лікарського
засобу, призначеного для лікування коронавірусу. Такі заходи спрямовані
на запобігання виникненню та поширенню COVID-19.
Як повідомляє МОЗ, досліджувати будуть порошок альтеплазу і розчинник для приготування розчину для ін’єкцій/інфузій.
Розробка української вакцини від коронавірусу знаходиться на ранніх
стадіях – МОЗ Зараз ведеться відразу три проєкти розробки української вакцини проти коронавірусу - два державних і один приватний
«Відкрите рандомізоване дослідження фази IIb/III із послідовним
адаптивним безперервним дизайном, що проводяться в паралельних групах, для оцінки ефективності та безпеки щоденного внутрішньовенного
введення альтеплази курсом до 5 днів на додаток до стандартної терапії
порівняно із застосуванням тільки стандартної терапії у пацієнтів з гострим
респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС), викликаним інфекцією 19», йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ВООЗ внесла в список препаратів, рекомендованих для лікування COVID, два нові лікарські засоби.
Також триває розробка української вакцини проти коронавірусу. ЇЇ ведуть
дві команди вчених Із Львова та Києва, які працюють над двома різними
типами вакцини.

4

лютий 2022

БІЙ ПІД КРУТАМИ

В ході Першої російсько-української війни 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути відбувся бій між загоном юнкерів і київських студентів та
гімназистів під командою сотника Аверкія Гончаренка і червоногвардійцями Михайла Муравйова, що вели наступ на Київ.
Усередині січня 1918 року більшовики розгорнули повномасштабний військовий наступ проти Української Народної Республіки. Основним напрямком їх удару була залізниця через Харків-Полтаву. Тут йшли загони під командуванням Михайла Муравйова. З Гомеля у напрямку Бахмача йому на
допомогу рушив загін Рейнгольда Берзіна.
20 січня більшовики зайняли Полтаву.
З українського боку цей напрямок обороняв Гайдамацький кіш Слобідської України на чолі із Симоном Петлюрою. Бої відбувались практично
за кожну залізничну станцію та великі і малі міста: Ромодан, Гребінку,
Доч, Чесноківку, Хутір-Михайлівський, Бахмач.
Щоб унеможливити подальше
просування більшовиків, українські війська пошкодили залізничну
колію. Тоді керівництво «червоних»
перекинуло свої війська на бахмацький напрямок, який обороняв
загін Першої української юнацької
школи імені Богдана Хмельницького під командою 27-літнього сотника Аверкія Гончаренка у складі
чотирьох сотень (по 150 чоловік)
юнкерів і 20 старшин, що на озброєнні мали 18 кулеметів.
Аверкій Гончаренко, поч. 1910-х років
Бійці перебували на позиціях уже кілька тижнів, виснажились та потребували ротації. У ході різдвяно-новорічних свят частина з них самочинно поїхала до Києва на відпочинок та за допомогою.
Скориставшись цим, більшовики взяли Бахмач, де 28 січня з'єднались дві
їх колони, та підступили до станції Плиски. Маючи десь зо 3 тисячі чоловік,
два бронепотяги і артилерійську батарею, вони розпочали підготовку до наступу на Київ уздовж залізниці Бахмач-Ніжин-Дарниця, загальне командування яким було покладене на Муравйова.
Українські підрозділи відступили до станції Крути (нині в с. Пам'ятне
Борзнянського району Чернігівської області), що за 18 км від Ніжина, де посилились бронепотягом під командою сотника Миколи Ярцева і залізничною платформою з гарматою і кулеметом сотника Семена Лощенка.
У Києві в цей час активно розгорталось формування добровольчих загонів для оборони від більшовиків. Серед них — полк залізничників, полк
Вільного козацтва, бойовий курінь київської організації УПСР, курінь Українського народного університету, курінь Січових стрільців. Різні студентські
організації закликали вступати до цих формувань. У власний бойовий загін почала запис «Організація середнєшкільників», яка об'єднувала українців-гімназистів Києва.
Ввечері 28 січня на станції Плиски сталась невелика перестрілка між
українським бронепотягом та передовим більшовицьким загоном. Червоногвардійці втратили свого командира та відступили. Український бронепотяг повернувся на станцію Крути. Пізно ввечері більшовики знову, на цей раз
на бронепотязі, увійшли на станцію Плиски. Українців там уже не було. Не
зорієнтувавшись у назвах, у Москву пішло донесення про взяття Крут.
Командування українських військ готувалося відступити до Ніжина, але
позицій не залишило, отримавши повідомлення, що з Києва їде підкріплення.
29 (16) січня 1918 року о 4 годині ранку у Крути повернулись юнаки першої української військової школи, що раніше поїхали до Києва. Разом із
ними приїхав добровольчий Студентський курінь — трохи більше ста студентів, гімназистів, слухачів фельдшерської школи. Більшість з них не мала
ні бойового досвіду ні навіть військового вишколу, була погано екіпірована
— українське командування все ще хибно очікувало основного удару більшовиків з полтавського напрямку, на утримання якого було відправлено
найбоєздатніші підрозділи.
«...командирові студентської сотні дав я відтинок найменше загрожений
зі сторони противника. Познайомив командира сотні з ситуацією, поінформував, звідки і як буде діставати набої, куди направляти ранених, з ким держати зв'язок, а на випадок відвороту, як вивести сотню з бою. Для зв'язку
зі мною він призначив 3 студентів, а між ними був і мій брат; його, з огляду
на своє становище, як командира, я був змушений відіслати до сотні назад,
прощаючи його поглядом, як показалося, навіки» — Аверкій Гончаренко
«Бій під Крутами», 1938 рік
Оборону зайняли в імпровізованих шанцях по обидва боки залізничного
насипу, бронепотяг Ярцева і бойова платформа Лощенка мали відбивати ворожий натиск вздовж колії. Студентів відправили на найбезпечнішу ділянку
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— крайній лівий фланг, якомога далі від залізниці та епіцентру сутички, що
розпочалась надранок.
Більшовики почали бій значними силами — десь зо тисячею червоногвардійців і матросів-балтійців за підтримки двох бронепоїздів. Їх наступ
широким фронтом вдавалось стримувати кулеметним вогнем, але завдяки
чисельній перевазі натиск супротивника не послаблювався. Як згодом згадував Аверкій Гончаренко, рятувало «тільки слабе темпо його наступу».
Перестрілка не вщухала до вечора — червоні так і не зважились перейти
до вирішальної атаки.
Долю бою вирішила звістка, що в Ніжині курінь імені Тараса Шевченка,
десь зо вісім сотень чоловік, заявив про підтримку радянської влади, не
бажаючи вести «братовбивчу війну з великоруським пролетаріатом». Це
загрожувало оточенням. Гончаренко наказав усім підрозділам відступати.
Однак, бракувало зв'язкових. Добре прострілюваний залізничний насип
заважав ефективному контакту між флангами. Найімовірніше, до Студентського куреню наказ про відступ надійшов надто пізно або ж узагалі не
надійшов.
Чотири сотні організовано повантажились у потяг, що стояв за 2 км від
станції, і вже затемна залишили Крути, не дочекавшись усіх.
«По перегляді після бою не було в студентській сотні мого брата, хоч під
час бою раненим він не був, бо не було його і в шпитальному вагоні. При
докладнім особистім перегляді довідався, що не сказалося й цілої чети студентської сотні до 30 людей, хоч командир сотні все завпевняв, що вони
ось-ось надійдуть. Вислав я розвідку, затримав ешелон — та все було даремно. Про судьбу брата і його товаришів довідався я вже багато пізніше.
Оказалося, що вони відступаючи, очевидно для скорочення дороги пішли
на світло, на ст. Крути, а там зі сходу надійшли якраз большевики. Після того
внедовзі й розігралася ще раз кривава драма... їх не розстрілювали, а кололи баґнетами, що я ствердив уже в Києві, при похороні, на своєму браті й
його товаришах» — Аверкій Гончаренко «Бій під Крутами», 1938 рік
Як виявилось згодом, студентська чота заблукала і прийшла на станцію
коли там уже були більшовики. Загалом до полону потрапило 36 осіб (серед
них і рідний брат сотника Гончаренка), з них розстріляно відразу ж на станції
— 27, замордовано пізніше — 2, відправлено до харківського шпиталю — 6,
відпущено — 1.
Відступаючі з-під Крут українські загони зустрілись із підрозділами Симона Петлюри на станції Бобрик (за іншими даними — Бровари). Гайдамацький кіш Слобідської України їхав на підтримку крутянців, однак затримався
у дорозі через страйк залізничників та заворушення у Києві.
9 лютого війська Муравйова взяли Київ.
Про бій під Крутами дізнались лише після визволення столиці 1 березня. До
Києва пов е р н ул а с ь
Центральна Рада, за
рішенням
якої 19 березня на Аскольдовій
могилі відбулося урочисте перепоховання
загиблих.
Частина тіл
ідентифікована
не
була.
Похоронна процесія з домовинами загиблих під Крутами, Київ,
Бібіковський бульвар, 19 березня 1918 року ©
«Літопис Червоної Калини», 1932 рік
На церемонії з промовою виступив Михайло Грушевський: «Велике щастя згинути так, в боротьбі, а не дезертирами, не нейтральними, не замішаними в юрбі страхополохами, що безплатними пасажирами силкуються
прослизнути в нове царство української свободи. Велике щастя окупити
своєю кров'ю забезпечення цієї свободи!».
Остаточного списку розстріляних під Крутами не складено — бракує джерел. Однозначно встановлено імена учнів Другої київської української гімназії імені Кирило-Мефодіївського братства зі Студентського куреня: Василь
Гнаткевич, Євген Тернавський, Андрій Соколовський, Іван Сорокевич, Григорій Піпський, Павло Кольченко, Микола Ганкевич. Також встановлено, що
серед розстріляних були Микола Божинський-Божко, [...] Ганкевич, Дмитро
Лизогуб, Олександр Попович, Володимир Шульгин, Олександр Борозенко-Конончук, Сидір Пурик-Пуриченко.
У 2006 році на залізничній станції Крути відкрито меморіал пам'яті полеглих, у 2012 році на місці дерев'яного хреста, де покояться їх останки на
Аскольдовій могилі у Києві, встановлено кам'яний.
Віталій Скальський
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ДОРОГИЙ ЧИТАЧУ, ПРОДОВЖУЄМО ГОВОРИТИ ПРО
НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВУ ТЕМУ В ЖИТТІ
СУСПІЛЬСТВА – ЕТИКЕТ

ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ШЛЯХЕТНОЇ ЛЮДИНИ

Хоча у нас всі громадяни України рівні у своїх правах, в суспільстві доводитися давати деяким особам перевагу. ОСНОВНЕ ПРАВИЛО можна сформулювати так: перевагу мають
жінки перед чоловіками,
старші перед молодшими,
особи з інвалідністю та хворі перед здоровими,
начальники перед підлеглими.
Ненав’язливо натякну лише, високоповажні друзі мої, що
чоловік повинен бути
надзвичайно
уважним до жінки. Якщо
він її супроводжує
або проводжає, то
зобов’язаний всіляко
ПІКЛУВАТИСЯ про неї.
У театрі він принесе
своєї пані програму,
в ресторані/кафе —
галантно
доглядає,
знайде засіб допомогти їй при поганій погоді, на проблемній дорозі тощо. Якби чоловікові довелося підтримувати жінку, щоб вона не впала, він може їй допомогти, беручи
тільки за руку до ліктя.
Після вечора, проведеного разом на банкеті, в кіно, на виставі, шляхетний чоловік мусить подбати про те, щоб жінка благополучно повернулася
додому. Розпрощавшись, чоловік повинен залишитися перед будинком і переконатися, що пані увійшла в будинок. Якщо жінка живе в готелі, то чоловік
проводжає її до вхідних дверей або до ліфта, але до дверей номера підходити небажано. Якщо ввічливий джентльмен хоче надати послуги пані, яку
супроводжує інший, то повинен звернутися до її партнера, а не до неї самої.
Важливо зазначити, що жінка і на роботі не перестає бути жінкою. Вихований чоловік і на службі пропустить жінку вперед, притримає перед нею
двері, виключить в її присутності вживання гострих і брутальних слів. Разом з тим пані не повинна ображатися, якщо ввічливість чоловіка — колеги
по роботі носитиме трохи «скорочений» характер. Якщо зазвичай чоловік
встає, коли до нього звертається колежанка, яка стоїть поруч, то в робочих
умовах він може цього не робити.
Запам’ятаємо, якими б не були відносини між чоловіком і жінкою і як би
довго вони не тривали, завжди необхідно дотримуватися ПРАВИЛ ЕТИКЕТУ.
Справжній джентльмен: завжди подає руку, завжди накидає пальто на
плечі, завжди відсуває стілець пані, завжди відкриває двері. ЗАВЖДИ!
В основі гарної поведінки належить також уміння ВОЛОДІТИ СОБОЮ.
Ніколи не треба діяти в нападі пристрасті або гніву. Розгнівані, ви можете
зробити те, про що пізніше будете гірко шкодувати. Не проявляйте своїх гарячих симпатій або антипатій тільки в залежності від свого настрою в дану
хвилину. НЕ МОЖНА, наприклад, вставати з-за загального столу і демонстративно покинути місце, тому що вашим сусідом виявилась людина, яка
не користується вашою симпатією. А якщо вже вам обов’язково хочеться
змінити місце, то зробить це непомітно і ТАКТОВНО, вибравши зручний момент так, щоб ваш сусід не звернув на це увагу. Якщо людина, яка не вселяє
вам симпатії заговорить з вами, то ви не маєте права ігнорувати його — ваші
відповіді можуть бути короткими й стриманими, але головне — ВВІЧЛИВИМИ. Інакше ваша поведінка призведе в замішання всіх обвідних, особливо
господарів заходу, і вас будуть вважати нечемним.
І насамкінець про правила ХОРОШОГО ТОНУ від американського оскароносного актора, режисера ДЖЕКА НІКОЛСОНА: «Я дуже трепетно ставлюсь
до правил хорошого тону. Як передати тарілку. Не кричати з однієї кімнати в
іншу. Не відкривати зачинені двері не постукавши. 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 взаємної поваги».

«КОВІДНА ТИСЯЧА»:

як повністю вакцинованим українцям отримати гроші та де їх використати (інструкція)
З 19 грудня в Україні почали видавати 1000 гривень громадянам України,
які повністю вакцинувалися від коронавірусу. А 2 грудня Верховна Рада виділила на виплати вакцинованим 8 млрд гривень.
Як отримати державну допомогу
«Ковідну» тисячу видаватимуть тим українцям, яким є 18 років, і які от-
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римали щеплення від коронавірусу двома дозами вакцини, затвердженої
ВООЗ для екстреного застосування, зокрема:
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech;
- Corona Vac/Sinovac Biotech;
- AstraZeneca (Covishild, SKBio);
- Moderna;
- Johnson& Johnson (Україна цю вакцину не використовує, але українці
могли нею щепитися за кордоном. Проте, варто зазначити, що для отримання грошей вакцинованим Johnson& Johnson необхідна одна доза препарату).
Які банки видаватимуть
Оформити картку для отримання 1000 гривень можна у шести банках.
Ощадбанк;
Monobank;
ПриватБанк;
Альфа-Банк;
А-Банк;
Укргазбанк.
Ще тринадцять банків перебувають на стадії підключення програми
«єПідтримка»
Картки будуть безплатними, жодної комісії за користування не буде.
Для того, аби отримати послугу, необхідно зробити 7 простих кроків:
1.
Оформить спеціальну картку «єПідтримка» в застосунку банку або
офлайн зайдіть до фізичного відділення та попросить оформити картку
«єПідтримка».
2.
Завантажте за стосунок ДІЯ та авторизуйтесь у ньому.
3.
Переконайтесь, що у вас є «зелений» COVID-сертифікат.
4.
Зайдіть у розділ Послуги.
5.
Знайдіть послугу «єПідтримка».
6.
Виберіть для виплати картку «єПідтримка».
7.
Очікуйте зарахування грошей від Мінекономіки.
Після цього можна користуватися 1000 гривень із віртуальної картки чи
зробити фізичну картку і розраховуватися нею. Але гроші на цю віртуальну
картку надійдуть не миттєво, від моменту запиту до перерахування грошей
пройде 1-2 дні.
На що витратити
Витратити ці гроші можна
на:
– книжки;
– візит до музею, виставки, театру чи на концерт;
– перегляд фільму у кінотеатрі з друзями та близькими;
– абонемент в спортзал;
– квитки на потяг чи літак
по Україні.
Громадяни України старші 60-ти років з другої половини січня 2022 року
зможуть витратити гроші на ліки. Для таких людей будуть виготовлятися
особливі банківські картки — не віртуальні, а фізичні.
Чи можна отримати готівку
Важливо пам’ятати, що «ковідна» тисяча має обмеження. Скористатися
коштами можна лише протягом 4 місяців з моменту отримання. Якщо за
цей час вони не будуть витрачені, розрахунок закриють. До того ж ці гривні
— електронні. Тож перевести свою тисячу у готівку або переказати на іншу
картку не можна. Процедури отримати кошти за когось іншого, немає. Також якщо людина вакцинована і не має сертифіката, то отримати гроші не
зможе.
Якщо у вас «кнопковий мобільний телефон»
Люди, які не мають смартфонів або люди, які не користуються «Дією», за
нинішніх умов не зможуть отримати гроші за щеплення. Наразі отримати
ковідну тисячу можна лише через «Дію». Втім, чиновники міністерства цифрової трансформації України інформують, що надалі можуть з’явитися інші
варіанти. Всім тим, хто не має смартфона, не варто хвилюватися, адже уряд
вже працює на розробкою нової програми та доступу до неї. Ця послуга стане доступна у другій половині 2022 року.
Чи можуть жителі тимчасово окупованих територій отримати гроші за
COVID-вакцинацію
Жителі тимчасово окупованих територій зі згенерованими українськими
сертифікатами також зможуть отримати «ковідну тисячу» і розрахуватися
нею на підконтрольних уряду України територіях, тобто витратити ці гроші
можна лише на український бізнес.
/Текст підготовлено для «Патріот Донбасу» на основі відкритих джерел/
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ЯК ПРАЦЮЄ РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА,
ГЕНЕРУЮЧИ ФЕЙКИ

Одним з методів ведення війни реальної є використання інформаційних
спецоперацій, мета яких може бути самою різною, пов’язаною з дестабілізацією ситуації, сіяння панічних настроїв та іншого. Росія зазвичай використовує будь-які події на вільній частині України, для формування фейків та
дезінформації. В деяких випадках ці фейки російська пропаганда просто вигадує, навіть не спираючись на будь-які факти або події.
Видання Патріот Донбасу аналізує те, що вигадає пропаганда Росії та деякі приклади ми зараз приведемо.
Фейк про воду
У першій декаді грудня 2021 року мешканці Донеччини почали скаржитися, що вода, яка тече з крана має неприємний запах, який нагадує запах
якихось там ліків. Про неприємний запах писали люди й з окупованих територій. Влада запевняла, що нічого такого не відбувається і цей запах пов’язаний з розпадом водоростей у річці Сіверський Донець. Через декілька
днів, запах повністю зник.
А ось як все це подавала російська пропаганда, використовуючи для цього підконтрольні телеграм-канали. Головна теза цих повідомлень була така:
річку забруднили ЗСУ, щоб потравити мешканців Донбасу. Тобто з точки
зору російської пропаганди, військовослужбовці збройних сил це робили
свідомо, щоб заподіювати шкоду «народу Донбасу».
Цікаво, що ту ж саму воду п’ють у військових частинах, розташованих у
містах Донеччини та Луганщини.
Насправді якість води досить швидко прийшла до норми, і про це вже
ніхто не згадує.
Фейк про хімічну зброю на Донбасі
Для розповсюдження цього фейку були використані більш потужні медійні ресурси, вже на рівні центральних ЗМІ РФ та посадові особи найвищого
рівня. Напевно, для того, щоб зробити фейк більш правдивим.
Ось що заявив міністр оборони РФ Шойгу: "Для здійснення провокацій до
міст Авдіївки та Червоного Лимана доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами".
До цієї заяви тут же приєднався Деніс Пушилін, який керує окупаційною
владою у Донецьку, заявив, що ці хімічні компоненти можуть використовуватися для отруєння каналу «Сіверський Донець – Донбас». Правда Пушилін чогось не згадав, що цей канал після того, як проходить на невеличкій
частині окупованої
території потім йде
на південь у напрямку Маріуполя. І цією
водою користуються
мешканці багатьох
населених пунктів
на вільній частині
Донеччини. І що, їх
би усіх отруїли?
Зазвичай
такі
гучні заяви не супроводжуються
будь-якими доказами: фото, або відео.
Пропаганда діє на рівні того, що люди мають вірити в те, що розказують.
Фейк про відправку «українських націонал-радикалів» до Казахстану
Російська пропаганда використовувала події у Казахстані для створення
чергового фейку про Україну. 6-7 січня у деяких російських ЗМІ, які зазвичай
займаються пропагандою почали з’являтися новини про те, що «українські
радикали» збирають до Казахстану воювати з росіянами.
Першими цю «новину» з посиланням на «експертну думку» почало
розповсюджувати видання «Московський комсомолець», потім цей фейк
пішов гуляти в інші видання.
Мова у цій дезінформації йшла про те, що нібито Дмитро Ярош, той самий з «Правого сектору», об’явив мобілізацію українських націоналістів для
відряджання у Казахстан для війни з Росією. Нібито ця інформація розповсюджувалася у закритих чатах та групах. Причому жодного доказу, у вигляді хоча б знімків з екрана, не наводилося. Ну й звичайно, ніхто з українців
до Казахстану, щоб воювати з росіянами не вирушив.
Лукашенко теж долучився до фейків про Україну
Треба зазначити, що Білоруська пропаганда теж долучається до створення фейків про Україну. Причому це робиться у кращих традиціях класичної
пропаганди й досить прямолінійно. Зараз державні ЗМІ Білорусі повністю
працюють у зв’язці з російськими пропагандистськими ресурсами, формую-
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чи образ агресора з України.
Ось що він заявив, щодо українських військових, які знаходяться на кордоні з Білоруссю ще з початку «мігрантської кризи»:
«Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії із “націоналістів-радикалів”. Це ще дужче, ніж натовські військовослужбовці».
Про «націоналістів-радикалів» ми чуємо від російської пропаганди, ще
від початку агресії РФ. І ось тепер до цього приєдналася і пропаганда Білорусі.
О том, що Україна стягнула додаткові сили: поліцію, нацгвардію у листопаді минулого року на кордон з Білоруссю, було відомо відразу. Все це
відбувалося на тлі кризи на кордоні Білорусі та Польщі. Це не було ніяким
секретом. Але через два місяці Лукашенко почав малювати образ ворога з
українців, використовуючи відповідні пропагандистські штампи, які зазвичай використовувала російська пропаганда.

В УКРАЇНІ ЗАТВЕРДИЛИ НОВУ ФОРМУ
СЕРТИФІКАТУ ЗНО: ЩО ЗМІНИЛОСЯ

Міністерство науки та освіти затвердило новий формат Сертифікату зовнішнього незалежного тестування.
Про це пише тематичне видання "Освіта".
Нова форма Сертифіката ЗНО може складатися з кількох частин:

основна – вона призначена для абітурієнтів, які
проходять зовнішнє незалежне тестування із встановленої у
відповідному році кількості навчальних предметів за рахунок
коштів держбюджету;

додаткова - до неї будуть вносити інформацію про
предмети, які учасник тестування за бажання складатиме за рахунок коштів фізичних та/або юридичних
осіб додатково.
У правій верхній частині Сертифіката ЗНО буде вказано унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду, через який можна буде верифікувати особу та перевірити дані у відповідних державних базах/сервісах.
Крім цього, Міносвіти своїм указом затвердило нову форму інформаційної картки до Сертифікату, в якій буде вказано результати ЗНО за шкалою
100-200 балів з усіх предметів.

ЯКІ СУМИ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО СКЛАДУ ДОХОДУ ФОП –
ПЛАТНИКА ЄП ПЕРШОЇ – ТРЕТЬОЇ ГРУП

Відповідно до п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу до складу доходу,
визначеного ст. 292 ПК, не включаються:
- суми податку на додану вартість;
- суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та
поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми
кредитів;
- суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду
та інших фондів
загальнообов'язкового
державного
соціального
страхування, з
бюджетів або
державних цільових фондів,
у тому числі в
межах державних або місцевих програм;
- суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару
(робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником
єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення
відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;
- суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПК, вартість яких
була включена до загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;
- суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати
інших податків і зборів, встановлених ПК;
- суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених ПК, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
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страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або
державних цільових фондів;
- безоплатно надані (передані) особою, уповноваженою на здійснення
закупівель у сфері охорони здоров'я, лікарських засобів, медичних виробів
та допоміжних засобів до них, на користь суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики
для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони
здоров'я, за умови якщо:
1) такі товари на день укладення договору про їх закупівлю були включені
до Переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до
них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та
2) такі товари були придбані особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, за рахунок коштів державного бюджету,
передбачених для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я або за кошти грантів (субгрантів) для виконання
програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні відповідно до закону.
У разі нецільового використання лікарських засобів, медичних виробів
та допоміжних засобів до них платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає
таке порушення, на суму єдиного податку за ставкою, передбаченою п.
293.5 ст. 293 ПК.
Крім того, п. 7 підрозд. 8 розд. XX «Перехідні положення» ПК визначено,
що до складу доходу платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця не включається сума коштів, яка надійшла як одноразова матеріальна
допомога застрахованим особам, що виплачується такому платнику за рахунок коштів державного бюджету відповідно до ст. 2 Закону України від 04
грудня 2020 року № 1072-IX «Про соціальну підтримку застрахованих осіб
та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
Законом України від 30 листопада 2021 року № 1914-ІХ «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», який набрав
чинності 01.01.2022, підрозд. 8 розд. XX «Перехідні положення» ПК доповнено п. 6 прим. 1, згідно з яким до складу доходу платника єдиного податку
першої - третьої груп не включаються суми доходів, отриманих платником
податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми «Забезпечення
функціонування Фонду розвитку підприємництва» та державної програми
впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян
житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, а також суми
коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Фонду
розвитку інновацій.
За матеріалами ДПС

кордоні країни». Далі йде синхрон школяра: «Він там усіх рубає - і ми з задоволенням про це читаємо». В оригіналі слова хлопчика звучать так: «Там
розповідається про те, як він (Алярмік, герой-патріот України - ред.) Це все
робить, і ми з задоволенням це читаємо».
На 44 секунді сюжету НТВ, після розповіді про «позитивного героя
Адольфика, який рубає москалів на іншій границі», інший хлопчик нібито
говорить, що «він як мій брат, який б'є сепаратистів на Донбасі». Насправді
учень розповідає про свого брата, який не хотів розповідати матері, що йде
захищати Україну: «Сказав, що їде на навчання, ну, там тренуються хлопці. А
насправді поїхав на війну, і мама дуже плакала ».
Далі в сюжеті НТВ показують нібито українську вчительку, яка відмовляється вчити дітей
по цій абетці, яка
приховує своє обличчя. Жінка каже з
характерним акцентом для середньої
смуги Росії. Потім
автор сюжету заявляє про гігантських
тиражах цієї книжки, не підкріплюючи свої слова фактами.
Цей же фейк передрукували Російська весна, Правда.
ру і інші.

П

РОДОВЖУЄМО НАШУ РУБРИКУ ПРО 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

Канал НТВ вигадав український підручник для дітей про те, як вбивати
ворогів країни
Російський канал НТВ 14 жовтня, до Дня захисника України, опублікував
фейк про те, що в Україні нібито почали вчити дітей в школах по абетці «бандерівця».
Телеканал «воскресив» відео про презентацію в школах Західної України
книги «Повстанська азбука» річної давності. При цьому автори сюжету збрехали про те, що це шкільний підручник. Насправді, це лише звичайна книга
для дітей про події Другої світової війни.
До того ж, автори сюжету наклали фальшиві синхрони як автору книги,
так і дітям-учням молодших класів.
Спершу йде синхрон Олега Вітвіцького, автора книги «Повстанська абетка», який говорить: «У цій книзі ви зможете вивчити багато нових слів з
історії України, з історії повстанського руху і по історії сучасності». У версії
НТВ це звучить так: «З цієї книжечки ви дізнаєтеся історію бандерівського
руху. Ці факти про повстанської армії я збирав сам. Це схоже на те, що відбувається у нас зараз ».
Дивіться оригінал інтерв'ю з Вітвіцкім- сюжет ТРК «Україна» від 21 жовтня
2014 року:
Фальшиві синхрони наклали навіть школярам. З 32 секунди сюжету НТВ
автор розповідає: «Він пішов на війну, щоб вбивати поляків на західному

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!

Добрий день, мої любі!
Хто починає розмовляти українською мовою, зіштовхується з першими перешкодами – нерозумінням значення багатьох слів. Вони схожі
та водночас, різні за значенням. Якщо ви прийняли рішення незважаючи
на складнощі все ж вивчити прекрасну мову, допоможу розібратися. Тема:
Слова близькі за значенням (синоніми).
Кохати
1. Почувати глибокі сердечні або романтичні почуття до особи, здебільшого протилежної статі. Приклади: «Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш
приходить подібне кохання». Володимир Сосюра;
2. Плекати, вирощувати щось. Приклади: «Лукаш усе садовину ростив та
кохав». Марко Вовчок, «Доню моя, доню моя, цвіте мій рожевий! Як ягідку,
як пташечку, кохала, ростила на лишенько…» Тарас Шевченко.
Любити
1. Почувати глибоку відданість, прихильність до когось, чогось, мати інтерес, потяг до чогось. Приклади: «Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер,
і трави, і води… » Володимир Сосюра, «Терентій любить пісню і сам уміє з
душею співати». Михайло Стельмах;
2. Потребувати якихось умов для існування. Приклад: «Виноград любить,
щоб коло нього ходити». Михайло Коцюбинський.
Кохати
Павла / Дарину
Дружину / чоловіка
Нареченого / наречену
Дівчину / хлопця

Любити
Україну
Сина / доньку
Батька / матір
Подорожі
Читати
Страву

Іншими словами, кохати ми кажемо людей з ким у нас романтичні відносини. А любити ми можемо: родину, країну, улюблену книжку чи хобі.
Бо я тебе кохаю
Я слова тобі скажу старі, як світ.
Від тепла тих слів розтане й вічний лід.
Краще слів на світі я не знаю.
Про любов слова, бо я тебе кохаю.
Для закоханих відомий слів тих зміст.
Поміж двох сердець вони будують міст.
В тих словах на вірність присягаю.
Про любов слова,бо я тебе кохаю.
На цій Землі залишу я свій слід.
Бажана донька-це кохання плід.
Онуків, правнуків удвох ми дочекаєм.
То ж річ у тім, що я тебе кохаю.
Про кохання з ранку я співаю.
Бо тебе одну люблю,тебе кохаю.
Краще слів на світі я не знаю.
Їх тобі як клятву повторяю.
Невідомий автор.
«Люди ми тільки тоді, як дуже сильно любимо.
Тільки тоді, коли любимо ми, можемо зватись людьми!» ⓒ
Діана Українець

«ПАТРІОТ ДОНБАСУ» неполітичне друковане видання.
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