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ПЕРЕДПЛАТА РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ НІКОЛИ!

Дорога Дорога 
на вулиці на вулиці 
Горького Горького 
потребує потребує 
оновленняоновлення

«Молодіжний «Молодіжний 
лофт» лофт» 
у сільському у сільському 
паркупарку
Школярі з Піщанського Школярі з Піщанського 
навчально-виховного навчально-виховного 
комплексу обладнали комплексу обладнали 
гарний куточок гарний куточок 
відпочинку для відпочинку для 
своїх земляківсвоїх земляків

3 с.

2 с.

ГАЗЕТІ

РОКІВ
100

_____ Слобожанщина _____

Õî÷à, çäàâàëîñÿ á, ÷îìó? 
Ïðî òå, ùî ìè ãåîãðàô³÷íî — 
ìàéæå öåíòð ªâðîïè, í³êîãî 
ïåðåêîíóâàòè íå òðåáà. ² ÿêùî 
íàâ³òü Òóðå÷÷èíà, ëèøå íåçíà÷-
íà ÷àñòèíà ÿêî¿ ðîçòàøîâàíà â 
ö³é ÷àñòèí³ ñâ³òó, íàïîëåãëèâî 
ïðàãíå ñòàòè ÷ëåíîì ªÑ, òî 
íàì ³ ïîãîò³â ðîçäóìóâàòè íå 
âàðòî. Òà ÷èìàëî êðàñíîãðàä-
ö³â, ³ç ÿêèìè äîâåëîñÿ ñï³ëêó-
âàòèñÿ íà öþ òåìó, â³äâåðòî 
äèâóâàëèñÿ: «Íàâ³ùî íàì òà 
ªâðîïà?» ² äîäàâàëè: «Ìè òàì 
íå áóëè é íå áóäåìî».

Çâè÷àéíî, á³ëüø³ñòü ëþäåé 
êîíêðåòíó ñèòóàö³þ ñïðèéìà-
þòü ÷åðåç ïðèçìó âëàñíîãî 
äîñâ³äó. Àëå ÿêùî íàì âàæêî 
ïîçáóòèñÿ ðîêàìè ñôîðìî-
âàíèõ ïîãëÿä³â ³ ïåðåêîíàíü, 
òî ÷îìó öå ìàº âïëèâàòè íà 
ìàéáóòíº ä³òåé ³ îíóê³â?

Òà ñïðàâà íå ëèøå â öüî-
ìó. Êîëè ìè ïðèõîäèìî íà 

âèáîð÷³ ä³ëüíèö³ é ãîëîñóºìî 
çà ãëàâó äåðæàâè, îáèðàºìî 
ïàðëàìåíò, òî ÿêèìè êðèòå-
ð³ÿìè êåðóºìîñÿ? Õî÷åìî 
ìèðó ³ ñòàá³ëüíîñò³. Ïðàã-
íåìî, ùîá óñ³ áóëè ð³âíèìè 
ïåðåä çàêîíîì, ùîá ó êðà¿í³ 
ÿêùî íå âèêîð³íèëè êîðóï-
ö³þ, òî õî÷à á çâåëè ¿¿ ïðîÿâè 
äî ì³í³ìóìó. Çâè÷àéíî, ñïî-
ä³âàºìîñÿ íà ã³äíå æèòòÿ, ðî-
áîòó äëÿ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ 
é çàáåçïå÷åíó ñòàð³ñòü — äëÿ 
ñòàðøîãî. 

Äå âñå öå óñï³øíî ä³º? Ó 
ªâðîï³.

— Çíàºòå, ùî ìåíå íàé-
á³ëüøå âðàçèëî ó Ôðàíö³¿? 
— çàïèòóº Ñâ³òëàíà Òàðàíè÷, 
êîòðà âæå íåîäíîðàçîâî áó-
âàëà ó ö³é êðà¿í³. — Òàìòåøí³ 
ïåíñ³îíåðè. Ó íàñ ä³äóñ³ é 
áàáóñ³ ïåðåâàæíî àñîö³þþòü-
ñÿ ç õâîðîáàìè, ì³çåðíèìè 
äîõîäàìè, áåçë³÷÷þ ïîáó-

òîâèõ ïðîáëåì. Âîíè íàâ³òü 
îäÿãàþòüñÿ â³äïîâ³äíî. À òàì 
çäàëåêó íàâ³òü íå çðîçóì³ºø, 
ùî ïåðåä òîáîþ ëþäèíà 
ïîâàæàíîãî â³êó. Ñòàðåíüê³ 
îá³äàþòü ó ðåñòîðàíàõ ³ êàôå, 
êàòàþòüñÿ íà âåëîñèïåäàõ, 
â³äâ³äóþòü òàíöþâàëüí³ ãóðò-
êè òà ñòóä³¿. ß âèáèðàëà ó ìà-
ãàçèí³ êîñìåòèêè ïîäàðóíêè 
ð³äíèì. ² ïîðÿä ïàí³ ïîõèëîãî 
â³êó ïðèäèâëÿëàñÿ äî ãóáíèõ 
ïîìàä.

Ó ïðîâ³äíèõ äåðæàâàõ 
ªÑ ïåíñ³ÿ ñòàíîâèòü ïîíàä 
òèñÿ÷³ ºâðî. Ñóìà, çâè÷àéíî, 
äëÿ óêðà¿íö³â ÷èìàëà. Àëå 
íàâ³òü ÿêáè íàø³ ïåíñ³îíå-
ðè îòðèìóâàëè ñò³ëüêè, ÷è 
âèòðà÷àëè á âîíè ãðîø³ íà 
ÿê³ñí³ø³ ïðîäóêòè, ïîäîðîæ³, 
ãàðíå âáðàííÿ? Çàïèòóþ ïðî 
öå ó ë³òíüîãî ÷îëîâ³êà Âîëî-
äèìèðà Ìèõàéëîâè÷à, ç ÿêèì 
÷àñòî ãîâîðèìî «ïðî æèòòÿ».

— Òà õ³áà ìåí³ áàãàòî 
òðåáà? ß á êðàùå äîïîì³ã 
îíóêàì. Ùîñü, çâè÷àéíî, 
â³äêëàâ áè íà «÷îðíèé» äåíü, 
— â³äïîâ³äàº â³í.

Ïîêîë³ííÿ, ùî çáåð³ãàº 
ïàì’ÿòü ïðî ãîëîäí³ é õî-
ëîäí³ ðîêè, ùî çàâæäè âàæêî 
ïðàöþâàëî ³ ìàëî â³äïî÷è-
âàëî, é íå ìîæå ïî-³íøîìó. 
Ìè í³êîëè íå êóëüòèâóâàëè 
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, 
çàâæäè ñîðîìèëèñÿ áóòè 
ðîçêóòèìè. Íàâ³òü óÿâèòè íå 
ìîãëè, ùî ³íòåðåñè ëþäèíè 
ìîæóòü áóòè ãîëîâí³øèìè, 
í³æ ³íòåðåñè äåðæàâè. Àäæå 
íàñ ó÷èëè, ùî «ðàí³øå òðåáà 
äóìàòè ïðî Áàòüê³âùèíó, à 
ïîò³ì ïðî ñåáå».

Ìîæå, é òîìó íàø³ ñ³ì-
äåñÿòèï’ÿòèð³÷í³ ïåíñ³îíåðè 
³ ¿õí³ çàêîðäîíí³ ðîâåñíèêè 

— äâ³ âåëèê³ ð³çíèö³. Ïðè 
òîìó, ùî äëÿ ðîçâèòêó ñâî¿õ 
äåðæàâ, äëÿ ã³äíîãî æèòòÿ 
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â âîíè òàêîæ 
çðîáèëè ÷èìàëî.

Òà íåáàæàííÿ ñïðèéíÿòè 
ºâðîïåéñüê³ ö³ííîñò³ âëàñòè-
âå é äåêîìó ç òèì, õòî ñòàâ 
äîðîñëèì óæå â íåçàëåæí³é 
Óêðà¿í³. Í³, íà ñëîâàõ âîíè 
ïàëê³ ïðèõèëüíèêè äåìîêðàò³¿, 
íåîäíîðàçîâî áóâàëè â çà-
ðóá³æíèõ òóðïî¿çäêàõ, ìàþòü 
áðåíäîâèé îäÿã é ïðåñòèæí³ 
àâò³âêè. Àëå ìîæóòü âåñòè á³ç-
íåñ — ³ íå ñïëà÷óâàòè ïîäàò-
êè. Îáäóðèòè äåðæàâó äëÿ íèõ 
íå îäíå é òåæ, ùî îáäóðèòè 
ñóñ³äà, ñòàðó ìàò³ð-ïåíñ³î-
íåðêó, ë³êàðêó, ÿêà îòðèìóº 
çàðïëàòó ç áþäæåòó. Òàê, ÿê ³ 
â íàøèõ âèñîêîïîñàäîâö³â, ó 
íèõ çàäåêëàðîâàí³ äîõîäè íå 
â³äïîâ³äàþòü âèäàòêàì. ² ñòî-
ñóºòüñÿ öå íå ëèøå ñåðéîç-
íèõ ï³äïðèºìö³â, à é òèõ, õòî 
çàéìàºòüñÿ íàäàííÿì ïîñëóã, 
òîðã³âëåþ ÷è äð³áíèì âèðîá-
íèöòâîì — ³ íå â³äðàõîâóº 
ºäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê, 
àëå îáóðþºòüñÿ, ùî äåðæàâà 
ïëàòèòü ì³çåðí³ ïåíñ³¿.

Í³êîãî í³ â ÷îìó íå õî÷ó 
ïåðåêîíóâàòè. ² Äåíü ªâðî-
ïè, íàïåâíå, ùå íå ñâÿòî 
äëÿ áàãàòüîõ ³ç íàñ. Àëå 
ïðèíàéìí³ öå íàãîäà óêîòðå 
çàäóìàòèñÿ íàä òèì, ÷îãî ìè 
õî÷åìî íàñïðàâä³. Íå äëÿ 
ñåáå îñîáèñòî ³ íå â³äðàçó, 
à âæå ó áëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³, 
íàñàìïåðåä äëÿ ñâî¿õ íàùàä-
ê³â, äëÿ êðà¿íè.

Àäæå ñê³ëüêè á ìè íå 
õîäèëè ïî êîëó, öåé øëÿõ 
í³êîëè íå ïðèâåäå äî óñï³õó.

Íàä³ÿ ËßÕÎÂÀ
Ïðîäîâæåííÿ òåìè íà 2 ñ.

Почати з себе
Öüîãî ðîêó Äåíü 
ªâðîïè â Óêðà¿í³ 
ïðèïàäàº íà 
18 òðàâíÿ.
² õî÷à òðàäèö³þ 
éîãî â³äçíà÷åííÿ 
ùå ó 2003-ìó 
çàïî÷à òêóâàâ 
ïðåçèäåíò Ëåîí³ä 
Êó÷ìà, ì³æ íàøèìè 
ñï³ââ³ò÷èçíèêàìè 
é äîñ³ âèíèêàþòü 
ãàðÿ÷³ ñóïåðå÷êè, 
êîëè éäåòüñÿ ïðî 
ñòðàòåã³÷íèé 
âèá³ð äåðæàâè.

ДОВІДКОВО
День Європи в Україні відзначається третьої суботи трав-
ня. Він символізує спільні цінності та історію всіх націй 
континенту.
Традиційно урочиста церемонія відкриття Дня Європи 
проходить у Києві. На Хрещатику облаштовується так зва-
не «Європейське містечко» за сприяння Представництва 
ЄС в Україні та посольств держав-членів ЄС.
Воно складається з павільйонів, що представляють 
Україну, кожну державу-члена ЄС, Європейську Комісію 
та міжнародні організації. Там презентується географія, 
культура, історія найбільших міст держав-членів ЄС, 
організовуються публічні дебати з послами та пред-
ставниками української влади, проводяться вікторини з 
європейської тематики та мовні курси, облаштовуються 
«куточки національних страв» тощо.
Традиційно протягом офіційного відкриття Дня Євро-
пи відбуваються зустрічі послів держав-членів ЄС із 
представниками органів місцевої влади, студентами та 
викладачами університетів, неурядових та громадських 
організацій, засобів масової інформації.

Діятимемо разом
Õàðê³âùèíà òà Ïîëüùà 
ðîçøèðÿòèìóòü ñâîþ ïðèñóòí³ñòü 
íà àç³éñüêîìó ðèíêó.

Ïðî öå äîìîâèëèñÿ ãîëîâà îáë-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà êåð³âíèêè Ïîëü-
ñüêî-Àç³àòñüêî¿ òîðãîâî¿ ïàëàòè ï³ä ÷àñ 
çóñòð³÷³ ó Âàðøàâ³.

Þë³ÿ Ñâ³òëè÷íà î÷îëèëà äåëåãàö³þ 
Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³, äî ñêëàäó ÿêî¿ 
óâ³éøëî êåð³âíèöòâî ðåã³îíó, äåïó-
òàòè îáëàñíî¿ ðàäè òà ïðåäñòàâíèêè 
á³çíåñó. Îáãîâîðþâàëèñÿ ïèòàííÿ 
ðîçøèðåííÿ á³çíåñ-êîíòàêò³â Õàðê³â-
ùèíè òà Ïîëüù³, à òàêîæ ñï³ëüí³ ä³¿ íà 
àç³éñüêîìó ðèíêó.

«Ïîëüùà — íàéá³ëüøèé ïàðòíåð 
Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ ó ªâðîñîþç³, òîð-
ã³âëÿ ç ÿêèì äèíàì³÷íî ðîçâèâàºòüñÿ. 
Çà 2018 ð³ê åêñïîðò Õàðê³âùèíè äî 
Ïîëüù³ çá³ëüøèâñÿ ìàéæå óäâ³÷³. 
Ìàºìî áàãàòî ñï³ëüíîãî: ðîçâèíåíó 
ïðîìèñëîâ³ñòü òà àãðîïðîìèñëîâèé 
êîìïëåêñ, ñôåðó ²Ò òà øèðîê³ ìîæ-
ëèâîñò³ çàëó÷åííÿ íàóêîâèõ óñòàíîâ ³ 
âèø³â äî ñòâîðåííÿ íàóêîì³ñòêîãî ïðî-
äóêòó ç âèñîêîþ äîäàííîþ âàðò³ñòþ. 
Òîæ ö³ëêîì ëîã³÷íî îá’ºäíóâàòè íàø³ 
çóñèëëÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ ìàêñèìàëüíî-
ãî åôåêòó», — ñêàçàëà ãîëîâà ÕÎÄÀ.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ñòîðîíè â³äçíà÷èëè, 
ùî íàéá³ëüøèé ïîòåíö³àë ìàº ñï³â-
ðîá³òíèöòâî â àãðàðí³é ñôåð³, àäæå 
çà ï³äñóìêàìè ìèíóëîãî ðîêó Óêðà¿íà 
óâ³éøëà ó ÒÎÏ-3 ïîñòà÷àëüíèê³â ïðî-
äîâîëüñòâà äî ªÑ.
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