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Розповсюджується 
серед випускників Національної академії державного управління 

при Президентові України та її регіональних інститутів, науковців,
депутатів місцевих рад, державних службовців, 

друзів та партнерів по громадській роботі
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
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Ще раз по людську систему координат
МІЖ ЛІТОМ ТА ОСІННЮ…
МІЖ НЕБОМ ТА ЗЕМЛЕЮ...

Цей часопис присвячений літній активності  
членів нашої ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

та партнерів по громадській діяльності. 

МІЖ ЛІТОМ ТА ОСІННЮ…
У природі є такий час, який нази-

вається  «бабине  літо»:  наче  за 
календарем вже ОСІНЬ, а на душі і в 
природі  тепло  і  сонячно,  наче  ЛІ-
ТОМ. Багато з нас вже підійшли або 
незабаром  підійдуть  до  календарної 
дати  в  паспорті,  яка  означатиме 
«ОСІНЬ», але все залежить від пози-
тивності  мислення,  наявності  зати-
шної альтанки та блакитного чистого 
неба - і ми повіримо у ЛІТО.

Коли  відомий  власний  шлях  та 
цілі  – достатньо запастись відповід-
ним знаряддям, вірою у власні сили 
та сприятливе майбутнє. Якщо разом 
будуть друзі – буде втричі веселіше 
та безпечніше долати дорогу, навіть, 
якщо вона розташована між небом та 
землею.

МІЖ НЕБОМ ТА ЗЕМЛЕЮ...

Так, ми готуємось до ОСЕНІ, але будемо жити у «бабиному літі»: 
із стиглими яблуками, смачним медом, теплим сонцем, 
повітряним павутинням крізь гілки дерев, а ВИ? 

З цього номеру часопису Ви дізнаєтесь:
- Як відбулось святкування 4-ї річниці ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»?
- Який зв‘язок між Днем Незалежності та Парком Київсьська Русь?
- Хто став новим членом ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»?
- Хто з випускників НАДУ очолив «молодіжку» соціальної сили В.Медведчука?
- Як члени ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» подорожували до інших країн?
- Прочитаєте містичне оповідання «Коло ніжних душ у дзеркальну трійцю». 

З повагою

Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Ольга Піддубчак
www.  facebook  .com/piddubchak  olga  
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      Святкування ЧЕТВЕРТОЇ РІЧНИЦІ ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

ІЗ ЗВЕРНЕННЯ ПРАВЛІННЯ ВГО
08.08.12, м. Київ

Вітаємо  членів  Всеукраїнської  громадської  організації  "ЕЛІТА  ДЕРЖАВИ",  яка 
об'єднує  випускників  Національної  академії  державного  управління  при  Президентові 
України, державних службовців та науковців з ЧЕТВЕРТОЮ річницею (08.08.08)! Нехай 
всі наші добрі задуми здійсняться!

Святкування відбудеться 11.08.2012 у неформальному колі на природі. Інколи приє-
мно та корисно залишити думки про роботу та політику, відчути себе просто щасливою 
людиною: повісити у шафу офіційні костюми з краватками, відкинути поважний зовнішній 
вигляд для іншого часу та заспівати пісень в колі друзів з гітарою... Чи просто дивитись,  
лежачи на літній траві, на чисте небо крізь хвойні дерева мовчки...і відчувати дотик сонця 
на  своєму  обличчі.  Сподіваюсь,  що  ті,  хто  зараз  у  відпустках  поза  межами  столиці,  
подумки з нами!

Дякую кожному, хто доклав зусиль і витратив свій час на розвиток спільноти. Ми 
ДОСІ впевнені: Справжня еліта - це люди, які щиро люблять свою Батьківщину та зміню-
ють її життя на краще!

Як створювалась організація, пригадаємо у ролику, який готувався на круглий стіл 
"Духовність і демократія" у 2011 році.

http://www.youtube.com/watch?v=9XTSEjQlBT8&feature=relmfu
Джерело: Facebook

Початок заходу. Готуємось до канатних стежок на соснах
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Святковий пиріг, який спекла Віце-
Президент ВГО Галина Ніколенко

Юліана, маленька гостя заходу Так виглядає канатна стежка 
середньої важкості

Рябцев Геннадій, Даніленко Оксана, 
Овчаренко Вадим, Юр'єв Олексій, Захаров 

Юрій, Ніколенко Галина, Андрєєв Олексндр, 
Піддубчак Ольга

Нікітенко Ольга та Даніленко Оксана Ніколенко Галина та Аніщенко 
Світлана

Родина кандидата в депутати по 217 в.о, 
Андрєєва Олександра: доньки Юліана, 

Аня та дружина Тетяна

Кандидат історичних наук та по 
сумісництву актор Олег Шушпанніков з 
аспірантами НАДУ Аніщенко Світланою 

та Федоруком Василем

Президент ВГО Піддубчак Ольга та 
поетеса Ярина Мавка, вона же 

докторант НАДУ Ірина Кравчук та її 
поетичні збірки

Із спогадів про захід. 
Ольга Піддубчак 

Джерело: Facebook

В цей день було багато сюрпризів. Особисто я була задоволена собою. З’ясувалось, 
що пересування по канатах,  які  кріпляться  на високих деревах я  сприймаю абсолютно 
спокійно, коли бачу кінцеву мету. А останні моменти, коли ти несешся із швидкістю на 
страховці по канату до останньої зупинки додає адреналіну в життя. 

Зверніть увагу на святковий яблуневий пиріг. Нам чотири роки, але свічок вісім. Для 
тих, хто любить математику, пропоную погратись із перерахуванням предметів, пов'язаних 
із "пироговим фото":). Варто погратись з цифрами 3,4,8,11.

Тільки що подивилась на групове фото. Цікаво, що присутні дещо змінюють стерео-
типи про державних службовців та науковців. Вісім з присутніх - або мають кандидатські 
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ступені з державного управління, або невдовзі захистять кандидатські чи докторські. Інші - 
магістри державного управління (окрім одного):):). Майже половина учасників пише вірші, 
грає на музичних інструментах і гарно співає. 

Я дуже щаслива мати в своєму оточенні таких людяних і сонячних людей. Тим чле-
нам організації, які перебували у відпустках бажаю приємних емоцій та повернення додо-
му. 

Кравчук Ірина, докторант НАДУ Захаров Юрій та Даніленко Оксана Селезньова Тетяна, Піддубчак Ольга, 
Ніколенко Галина, Андрєєв 

Олександр та Юліана 

Початок святкового обіду на честь 
річниці

Аніщенко Світлана та
 Піддубчак Ольга

Овчаренко Вадим та Юр'єв Олексій

Доцент кафери державної 
політики та управління 
політичними процесами 

Рябцев Геннадій

Ніколенко Галина з Анною 
ідуть на свою першу стежку.

Піддубчак Ольга на 
канатній стежці

З особистого листування Президента та Віце-президента ВГО після святкування:

Галино, свято вдалося шикарне!!! Фото - БОМБА!!! І відео також! І дуже  
багато хороших емоцій.  Заради ТАКИХ моментів варто жити!!!  Ще раз дякую  
тобі за святковий яблуневий пиріг!!! 

Ольга Піддубчак 
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Ніколи від тебе не отримувала таких емоційних смс (хоч їх було багато рі-
зних). Я рада і відчувала, що все вийде супер!

Галина Ніколенко

Віце-президент ВГО Галіна 
Ніколенко

Віце-президент ВГО
Олександр Андрєєв

Президент ВГО
Ольга Піддубчак

6



Методологічний семінар 
у Національній академії державного управління при Президентові України

"Незалежність України в європейській перспективі:
 здобутки, проблеми, пріоритети"

Джерело: Facebook, прес-служба НАДУ
Фото: прес-служба ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

23 серпня 2012 року в  Національній  академії  державного управління при Прези-
дентові України відбувся методологічний семінар "Незалежність України в європейській 
перспективі:  здобутки,  проблеми,  пріоритети".  Участь  у  заході  взяли  викладачі, 
докторанти, аспіранти та слухачі Академії та представників ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ».

У  своєму  виступі  модератор  заходу,  завідувач  кафедри  державної  політики  та 
управління політичними процесами Національної академії Валерій Ребкало наголосив на 
необхідності  розмежування  політичних  і  адміністративних  функцій  у  державному 
управлінні,  посилення  відповідальності  та  морально-психологічної  якості  управлінської 
еліти України.
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Доповіді науковців Національної академії Марії Пірен, Сергія Кравченка, Миколи 
Стадника, Андрія Дацюка, Валерія Шахова були присвячені питанням становлення та роз-
витку  консолідації  сучасного  українського  суспільства,  здійснення  державно-управлі-
нських реформ та тенденціям соціальних змін в Україні тощо.

Також  учасниками  наукового  зібрання  були  обговорені  ціннісні  принципи  дія-
льності української управлінської еліти, надана характеристика функціонування інститу-
ційних  практик державного управління та  визначені  управлінські  механізми  подолання 
проблем в процесі демократичного реформування в Україні в контексті європейської інте-
грації.

ПРОГРАМА
методологічного семінару  на тему: 

«Незалежність України в європейській перспективі: здобутки, проблеми, пріоритети»

23 серпня  2012 року, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 212

Модератори:
А.І.Семенченко  -  декан  факультету  суспільного  розвитку Національної  академії  державного 
управління при Президентові України, д.держ.упр., проф..; 
В.А.Ребкало -  завідувач кафедри  державної політики та управління політичними процесами, д. 
філос. н., проф.
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Доповіді:
Пірен Марія Іванівна, д.соц.н., проф., професор кафедри  державної політики та управління 

політичними  процесами  –«Становлення  та  розвиток  консолідації  сучасного  українського  
суспільства»;

Кравченко Сергій Олександрович, д. держ. упр., доц., доцент кафедри управління суспільним 
розвитком – «Досвід здійснення державно – управлінських реформ в Україні »;

Стадник Микола Миколайович, д. філос. н.,проф., професор кафедри політичної аналітики та 
прогнозування – «Тенденції соціальних змін в Україні»;

Дацюк Андрій Васильович,  к.політ.н.,  доцент  кафедри національної  безпеки  –  «Політика 
забезпечення національної безпеки України: сучасні пріоритети та напрями реалізації»;

Вировий  Сергій  Іванович,  к.і.н.,  доц.  кафедри  політичної  аналітики  та  прогнозування  – 
«Основні етапи становлення політичної системи України»;
Шахов  Валерій  Андрійович,  к.і.н.,  доц.,  доцент  кафедри  державної  політики  та  управління 
політичними процесами – «Вітчизняна політична думка про геополітичний вимір України»

ЯК ЧЛЕНИ ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 
СВЯТКУВАЛИ  ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

У ПАРКУ КИЇВСЬКА РУСЬ
На особисте запрошення засновника Парку Київська Русь Володимира Янченка, члени ВГО 

"ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" відвідали Парк у свято Дня Незалежності. 
Під час заходу, окрім ознайомлення з новими спорудами та грандіозними ідеями, які остан-

нім часом «матеріалізувались» в Парку, учасники спільноти привітали із початком передвиборчих 
перегонів кандидата у депутати по мажоритарному виборчому округу № 217 (м. Київ, Оболонь), 
Віце-президента ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Олександра Андрєєва (на фото по центру) та обговори-
ли подальші кроки ВГО щодо соціально-політичного простору держави.

Члени організації вважають, що незалежною країна по-справжньому буде тоді, коли кожен 
громадянин відчує  себе вільною людиною з правом обирати життєвий шлях кожної хвилини і 
нести за обраний шлях особисту відповідальність. 

Початок заходу. На старті отримання позитивних вражень
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Володимир Янченко,
 засновник Парку «Київська Русь»

Президент ВГО 
Піддубчак Ольга

Дизайнер Олена Тарасюк та 
засновник парку Володимир Янченко

Олег Шушпанніков, кандидат 
історичних наук, актор

Захаров Юрій,
Державне підприємство 

«Центр розвитку державно-
приватного партнерства», 
Радник Президента ВГО 

Порядочний В. та С., Тарасюк О., Захаров Ю., 
Боднар І, Шушпанніков О., Смоловський В., 
Піддубчак О., Янченко В., Олійниченко О.

Смоловський Віталій, 
полковник, Генштаб
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Смоловський Віталій вчить 
громадського діяча Ірину Боднар 

стріляти вдвох.

Президент ВГО Ольга Піддубчак та 
дизайнер Олена Тарасюк

Олена Олійниченко гадає на рунах 
(праворуч)

Радник Президента НАДУ Андрій 
Бондаренко з Войцишиним Олегом, 

лікарем-травматологом

Гості в очікуванні шоу Засновник Парку «Київська Русь» 
Володимир Янченко та Президент 

ВГО Ольга Піддубчак
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ 
"МОЛОДЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 
Ольга Піддубчак та Боднар Ірина

Анатолій Половинець, Спілка 
молодих державних службовців, 

аспірант НАДУ

В‘ячеслав Толкованов, Голова 
Національного агентства України з 

питань державної служби, випускник 
НАДУ

22-24 червня 2012 року в місті  Алушта,  АР Крим Президент ВГО «ЕЛІТА 
ДЕРЖАВИ»  Ольга  Піддубчак  на  запрошення  Спілки  молодих  державних  слу-
жбовців України відвідала всеукраїнський форум "Молодь у сучасному світі: викли-
ки та перспективи" та виступила з доповіддю: «Молоді державні службовці та Уні-
кальна Українська Духовна Демократія. 
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Всеукраїнський форум був присвячений Дню державної служби та Дню моло-
ді України і провів роботу за такими напрямами:

 1. Державна молодіжна політика в умовах адміністративного реформування.
 2. Участь молоді та громадських об’єднань у державотворчих процесах.
 3. Молодь як інноваційний ресурс модернізації економіки.
 4. Соціокультурні аспекти розвитку молодіжного потенціалу.
5. Освіта і наука: стратегічні пріоритети з погляду молоді.

Участь  у  форумі  взяли науковці,  активісти  молодіжних організацій,  молоді 
державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, докторанти, аспі-
ранти, слухачі та студенти. Захід відвідав та привітав учасників Голова Нацдерж-
служби В’ячеслав Толкованов.

Захід підтримали: Національне агентство України з питань державної служби, 
Державна  служба  молоді  та  спорту  України,  Національна  академія  державного 
управління при Президентові України. 
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ГРОМАДСЬКІ  РАДИ АКТИВІЗУЮТЬСЯ
 НАВКОЛО СПІЛЬНИХ ТЕМ

Галина Ніколенко, 
Віце-президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Член громадської ради при 
Київській обласній державній адміністрації
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Віце-президент ВГО Галіна Ніколенко Вітальне слово  народного депутата України та ректора 
Одеської юридичної академії Сергія Ківалова

Під патронатом Громадської ради при Одеській обласній адміністрації 6 та 7 
липня цього року в Одесі відбувся I Всеукраїнський  Форум «Багатодітна сім’я 
Україні», приурочений до Всеукраїнського Дня Сім'ї. 

У  Форумі  взяла  участь  віце-президент  ВГО  «ЕЛІТА  ДЕРЖАВИ»,  член 
громадської  ради  при  Київській  обласній  державній  адміністрації   Галина 
Ніколенко.

Форум  став  одним  із  перших  великих  заходів  цього  напряму  в  країні. 
Проведення  заходу  покликане  стати  позитивним кроком  до  зміцнення  інституту 
сім'ї в Україні, становленню молодої сім'ї, пропаганди народжуваності й підвищення 
уваги до багатодітних сімей України. 

Основне  завдання  Форуму  –  обмін  новими  досягненнями,  програмами, 
проектами,  підходами,  вивчення  позитивного  досвіду  підтримки  молодих  і 
багатодітних сімей в регіонах України й ближнього зарубіжжя.

Член  громадської  ради  при  Київській  обласній  державній  адміністрації 
Галина  Ніколенко взяла  участь  в  обговоренні  можливостей  громадських  рад  в 
формуванні  державної  політики  щодо  проблем  багатодітних  сімей  і  вважає,  що 
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настав час більше звернути увагу та змінити своє ставлення до таких сімей,  адже не 
завжди і не скрізь держава виконує свої зобов’язання перед багатодітними сім"ями 
та пропонує шляхи вирішення проблемних питань.

Участь у Форумі взяли близько 80 делегатів з багатьох областей України, міст 
обласного  значення,  АР Крим,  а  також гостей  ближнього  зарубіжжя.  Переважна 
більшість учасників мають по 3-7 дітей, що має стати гарним прикладом для інших.

 На  Форумі  були  присутні  керівники  Міністерства  соціальної  політики 
України та Центральних органів виконавчої влади України м. Києва та м. Одеси. 

 Висловлюємо  подяку  організаторам  за  надзвичайно  актуальний  та  
цікавий захід!

 Досвід одеських активістів надихає на активні дії і на Київщині! 

                                            НОВІ ГРОМАДЯНИ

Щиро вітаємо

ОЛЬГУ СИВАК

керівника організаційного управління ВГО
з народженням сина.

Маленький Валентин з’явився на світ 5 вересня 2012 року

Від усієї душі зичимо малюку, мамі та родині здоров’я,  щасливої 
долі та благополуччя!

ЗМІНА РОБОТИ ЧЛЕНІВ ВГО

Прощай, державная служба!

 Наконец-то я нашел в себе силы с нее соскочить.
 Очень долго держался за людей, за хозяйство... 

Но госслужба меня все выпихивала и выпихивала.
 Так что прощай госслужба, здравствуй ИТ-бизнес :0)

Джерело: Facebook 

АНДРІЙ ЖУРАВЛЬОВ

Працював: 
Начальник дистанційного центру навчання НАДУ 
Нове місце роботи:
IT-сфера, компанія TechExpert
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ВІТАЛІНА ТАНЦЮРА

Голова Київського обласного представництва ВГО

Працювала: Секретаріат КМУ
Нове місце роботи: головний фахівець 
Національної акціонерної компанії 
«Нафтогаз України»

ВАДИМ ОВЧАРЕНКО

Заступник керівника 
організаційного управління ВГО

Працював – НКРЕ
Нове  місце роботи: Смарт Холдинг
Корисні копалини та їх родовища

КАДРОВІ ЗМІНИ У ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

САДОВСЬКА АЛЬОНА
ПОСАДА: 

керівник інформаційного управління
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

аспірант Національної академії державного  
управління при Президентові України

a_sadovskaya@ukr.net

ЮР’ЄВ ОЛЕКСІЙ 
ПОСАДА:

керівник управління з наукової комунікації 
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

аспірант Київського торгівельно-
економічного університету

alexey-yuriev@mail.ru
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ВІТАЄМО

випускника НАДУ 
при Президентові України

Дмитра ПЕРЛІНА

з призначенням на посаду координатора 
молодіжного напрямку 

руху «Український вибір»
www.vybor-ua.org.ua

           На фото: Дмитро Перлін і Ольга Піддубчак 

АКТИВНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ  
Вінниця

У Вінниці заснували регіональний осередок організації 
Вінницьке регіональне представництво ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» засноване 12 червня 2012 року 
(Лист Головного управління юстиції у Вінницькій області від 12.06.2012 №3605/3.3/0-12). 

ГОЛОВА ВІННИЦЬКОГО 
РЕГІОНАЛЬНОГО 

ПРЕДСТАВНИЦТВА

ЗЕЛЕНИЙ
АРТЕМ ЛЕОНІДОВИЧ 

Біографічна  довідка.  Освіта:  2001  –  2006  -  
Вінницький  державний  педагогічний  університет  ім.  
Михайла   Коцюбинського,   спеціальність  «Українська  
мова та література та англійська мова».

2006  –  2009  студент  Київського  університету  
ринкових відносин спеціальність «Правознавство». 

2009  –  2011  слухач  Національної  академії  
державного  управління  при  Президентові  України,  
спеціальність «Електронне урядування» 

2004  –  2009  головний  спеціаліст-програміст  
відділу  персоніфікованого  обліку  управління  
персоніфікованого  обліку  інформаційних  систем  та 
мереж.

2009 - по теперішній час - головний спеціаліст-
програміст відділу виплати пенсії управління пенсійного  
забезпечення  військовослужбовців  та  деяких  інших  
категорій  громадян  головного  управління  Пенсійного  
фонду України у Вінницькій області

У  2012  році  став  переможцем   І  та  ІІ  турів  
конкурсу «Кращий державний службовець». 

Загальний стаж:  11 років 4 місяці. Стаж 
державної служби:  7 років 8 місяців. 
Коло фахових інтересів: пенсійне забезпечення 
військовослужбовців, інформаційні технології.
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ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ 
ПРЕДСТАВНИЦТВА

КОТЛОВА

ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

Працює:  сценарист наукових 
і розважальних програм телеканалу «СМАРТ».

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРЕДСТАВНИЦТВА

КАШПЕРОВЕЦЬКИЙ

ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Працює: начальник відділу 
супроводу програмного забезпечення,

Управління Пенсійного фонду України у місті Вінниці.

  Одеса

В Одесі відбувся Форум громадських рад

25  вересня  в  Одесі  відбувся  Форум громадських  рад  Одеської  області.  Привітав 
учасників  Форуму  губернатор  Одеської  області  Едуард  Матвійчук.  Були  присутні  400 
чоловік, серед яких були 57 членів ГР при ООГА, члени районних громадських рад, члени 
рад при МВС, екології, митної служби, податкової інспекції та Рада підприємців Одеської 
області.

Резолюція Форуму: 
 - створити робочу групу щодо Стратегії розвитку громадянського суспільства в Одеській 
області; 
 - створити Раду Голів Громадських рад Одеської області. 

Таміла Афанасьєва, керівник Одеського регіонального осередку ВГО,  
голова Громадської ради  при Одеській обласній адміністрації
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В Одесі ініціюють створення Громадського інформаційного центру
 Мета  -  створення громадського  інформаційного центру в  Україні,  як  соціальній 

мережі громадських організацій. 
 Завдання проекту: 
 а) створити прес-центр для зв'язку ініціативних груп та громадських організацій зі 

ЗМІ; 
 б) налагодити співробітництво журналістів та громадських діячів; 
 в)  створення сайту (інформаційно-новинного)  як  соціальної  мережі  громадських 

організацій;
 г) проведення навчальних тренінгів для громадських організацій;  
 д) створення громадської прес – служби; 
 Ця  ініціатива створюється спільно з молодіжним рухом Одеси та Громадською 

Радою при ООГА.
Таміла Афанасьєва, 

керівник Одеського регіонального представництва ВГО,  
голова Громадської ради  при Одеській обласній адміністрації

За матеріалами сайту http://www.gr.biz.ua/index.ph

ЯК ЧЛЕНИ ВГО «ЕЛІ  Т  А ДЕРЖАВИ» ПРОВЕЛИ ЛІТО  

Львівське Представництво ВГО
Тарас, Ірина і Катруся Кіцак
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Болгарія – країна мрій…
Цього літа наша сім’я вирушила на відпочинок у мальовничу Болгарію – 

країну з прекрасним кліматом, який зумовлений вдалим розташуванням її території 
– поєднанням Чорного моря з лісами і горами.

Завдяки подібності мови і звичаїв з болгарами легко порозумітися. Болгари – 
привітний і гостинний народ. Характерною їхньою особливістю є заперечувальна і 
стверджувальна реакція,  яка  відрізняється  від  знайомої  нам,  тим,  що в них вона 
навпаки. Тобто, якщо болгарин щось стверджує, то він киває головою в сторони, а 
якщо заперечує – вверх-вниз.

Ми відпочивали  в  затишному  містечку  Обзор  –  перлині  болгарського 
узбережжя.  Це  чудове  містечко,  ніби  спеціально  створене  для  сімейного 
відпочинку: вузенькі затишні вулички, де майже немає автомобілів, величезний 
парк з великою кількістю фонтанів та ігрових майданчиків. А море, яке ж тут 
море…  В  Обзорі  найдовший  пляж  з  усіх  курортів  болгарського  узбережжя, 
довжиною 6 кілометрів. Тому на пляжі не дуже людно, всім є де  розміститись.

Під  час  відпочинку  відвідали  стародавнє  містечко  Несебр.  Місто  особливе 
тим,  що  знаходиться  на  скелястому  півострові.  Проте  важко  насолодитись 
архітектурою міста, оскільки все воно засмічене сувенірними магазинчиками. Там 
стоїть  гул продавців  і  туристів,  які  щось купують,  торгуються,  а  наша маленька 
донечка  теж в  кожному магазині  хотіла  щось  купити,  тому задоволення  від  цієї 
поїздки ми отримали не вельми багато. Нам вдалось лише насолодитись гарними 
краєвидами з окраїн Несебра.

Болгарська кухня багата і різноманітна. Характерною рисою болгарської кухні 
є  дуже  часте  використання  в  стравах  солодкого  перцю  та  бринзи.  Широко 
вживаються кисломолочні продукти, особливо смачне кисле молоко з фруктами і 
йогурти, оскільки вони містять кисломолочні бактерії, аналогів яким немає ніде в 
світі. Першою стравою є таратор – холодний суп з кефіром, часником, огірками і 
тертими горіхами. Однією із поширених м’ясних страв є мусака – запечена шарами 
картопля з м’ясом і сиром, з яйцем і помідорами або перцем. Дуже смішно болгари 
називають перець – чушка, а гострий – люта чушка. Їжа в Болгарії подають до столу 
не великими, а величезними порціями: супи і салати по 400 грам, а гарячі страви 
500-700. Вина у болгарів просто божественні, навіть найдешевше вино (25-30 грн.) 
смачне і натуральне.
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Приємно здивовані рівнем обслуговування в готелях та закладах харчування. 
Усюди  клієнта  зустрічають  посмішкою,  а  подекуди  ще  й  відмінними  знаннями 
української мови, чого в нашому рідному Криму, на жаль, нема. Навіть самі болгари 
запитуючи, чому українці не відпочивають у Криму, самі ж і відповідають: «високі 
ціни, нікудишній сервіс і орієнтація на російських туристів…». 

Цікавим  співрозмовником  виявився  Бойчо  Автов,  власник  готелю 
«Валентина»,  у  якому  ми  проживали,  який  був  глибоко  обізнаний  із  сучасною 
політичною  та  економічною  ситуацією  в  Україні  та  ділився  своїми  думками 
стосовно майбутнього нашої держави. Одна з його ключових думок зводилась до 
того,  що реальні  зміни в  Україні  будуть  лише тоді,  коли  у  владі  будуть  молоді 
інтелектуали  –  патріоти  України,  які  цінуватимуть  європейські  цінності,  тобто 
справжня еліта держави… 

ЛІТНІ РОЗДУМИ ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ТА 
НОВУ РОБОТУ 

 
Вадим Овчаренко

 заступник керівника 
організаційного управління 

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

В цьому році мені, на жаль, не вдалося ще з’їздити кудись і якісно  відпочити, 
набратися   вражень.  Мав  тільки  2  тижні  відпустки,  і  ту  витратив   на  вирішення 
якихось свої проблем і клопотів. Був зайнятий зміною місця роботи. Я майже 3 роки 
пропрацював  на  державній  службі  (НКРЕ),  завдяки  якій  і  познайомився  з 
організацією,  став  її  членом,   набув  досвіду  роботи  в  бюрократичній  сфері.  Це 
розширило мій світогляд і бачення тієї ситуації, яка склалася в державі, як її бачать 
люди і позиціонують себе в ній.

З кожним днем роботи пересвідчувався в незацікавленості держави (в особі її 
органів та структур) турбуватися про підвищення благополуччя хоча б тих людей, 
які  забезпечують  її  функціонування,  не  кажучи  вже  про  тих  суб’єктів 
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господарювання та людей, які  в ньому зайняті,  та  на діяльність котрих вона має 
вплив, видаючи купу вказівок, законів та багато інших формалістичних  правил, за 
котрими цим суб’єктам та людям потрібно працювати й жити. 

Самі ж створюють перепони, бар’єри та складнощі, відволікаючи працівників 
підприємств   на  підготовку  і  «видумування»  непотрібної  інформації,   звітності, 
пояснень, при цьому заважаючи їм вести саму господарську  діяльність, створювати 
корисний продукт  чи  послуги,  які  були  б  потрібні   іншим людям  (і  державним 
службовцям  в  тому  числі).  При  цьому  створюються  умови  для  корупції, 
хабарництва  та  вирішення  питань   завдяки  особистим  стосункам.  За  такими 
правилами  живе  вся  країна.  Люди  настільки  звикли  до  такого  устрою,  що 
сприймають це як належне.

Змінив держслужбу на роботу в комерційній структурі (Смарт Холдинг). Буду 
займатися реалізацією корисних копалин та їх родовищ. Сподіваюсь, що там  мені 
вдасться реалізувати свої підприємницькі задумки та покращити благополуччя.

Планую трохи освоїтися та почати подорожувати  Україною, користуючись 
турами вихідного дня. Це мені дуже цікаво та імпонує формат подорожей.

Піддубчак Ольга, Явнюк Денис, Стельмах Анастасія

ЗУСТРІЧ В КОЛІ НІЖНИХ ДУШ У 
ДЗЕРКАЛЬНУ ТРІЙЦЮ.*

ЕМОЦІЙНА РЕКОНСТРУКЦІЯ

Козлюк Юлія та Піддубчак Ольга Явнюк Денис

Про щасливі співпадіння та зміну стереотипів
Я прокинулася в черговий раз за цю неспокійну ніч. Біля своїх ніг побачила 

силует моєї чорної кицьки Дусі, яка зосереджено, не рухаючись, дивилась крізь вік-
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но кудись уверх, на небо. Потім я почула каркання ворона… Годинник показував 
четверту ранку. Було не світло і не темно, не холодно і ні гаряче, ніби я стою на від-
правній точці та можу зараз обрати напрям руху - вперед або навпаки. Це вже потім 
я буду дивуватись, звідки вранці біля мого вікна з‘явився ворон…

Ще мить, і я знову сиджу, як вчора, за столом у «Хаті Рибака» на озері, тро-
шки правіше від себе бачу нічний ліхтар у зелених листях верби, наді мною від вітру 
гойдається із скрипом величезна ресторанна парасолька де, як на негативі, вгадую-
ться літери «ьнолобО», стільці та столи вкриті святковою білою тканиною, за сусі-
днім  столом  сидить  якась  парочка  за  ноутбуком,  вдалечині  відлунням  чути 
оптимістичну пісню Олени Ваєнги:
Же-е-ела-аю-ю,
Чтоб вы все были ЗДОРОВЫ,
и чтобы над Вами
СИЯЛО СОЛНЦЕ ярче,
Чем на Мадагаскаре
Чтоб до СТА ЛЕТ ЖИЛИ,
Чтоб ГОРЯ НЕ ЗНАЛИ,
И чтобы ВАШИ ДЕТИ
Вас РАДОВАЛИ…

ЧАСТИНА ПЕРША.
ПОЧАТОК БАЙДАРОЧНОГО БАЛУ

У ресторані я не одна – нас шестеро: три особи жіночої статі, три – чоловічої. 
Ми відчуваємо себе щасливими і знаємо – що такий день не можливо повторити НІ-
КОЛИ.

Все  розпочалось  декілька  днів  тому.  Мені  зателефонували  із  запрошенням 
зустрітись та покататись на байдарках. Я чомусь відчувала, що якість фарби та смак 
мого життя наче знизились – це означало, що в окремих дрібних, в рамках всього 
життя, рішеннях, я ОБИРАЛА останнім часом, можливо, НЕ ЗОВСІМ ТІ шляхи, і це 
мене підсвідомо турбувало та відбирало зайві сили та думки. Тому я була рада такій 
увазі  та  спробі  отримати  новий вид  задоволення  в  КОЛІ  КОМФОРТНИХ МЕНІ 
ЛЮДЕЙ.

Ми зустрілись у Гідропарку під вечір. Я приїхала трошки раніше і, як завжди, 
заглибилась в надра фейсбучного життя. Раптом під‘їхала велика срібляста машина і 
я  побачила  за  кермом  усміхненого  Дениса,  а  потім  Юлю,  Вадима,  блакитнооку 
Настю та В’ячеслава.

Козлюк Юлія та Ресенчук Вадим Стельмах Анастасія
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Ще мить – і радість ганялась за нами! Тиха заводь, яскраві червоні байдарки та 
новісінькі рятівні жилети, різнокольорові весла та весела музика із сусіднього кафе. 
За допомогою двох хлопців всі нарешті усілись в легкі гостроносі конуси та попря-
мували ВПЕРЕД, під нависаючий міст, туди, де ВІДКРИТИЙ ДНІПРО НІЖИВ від-
почиваючих на пляжах та ХВИЛЮВАВСЯ від сили великих катерів.

Яке це щастя – ковзати по воді, злегка таранити човники твоїх друзів, потім чі-
плятись за них руками, плисти разом в одну сторону, фотографувати один одного 
мобільними телефонами, відштовхуватись та наодинці спостерігати за водною соня-
чною доріжкою і куполами Печерської Лаври.

Нарешті всі втомились та повернулись до бази. Ще раз пофотграфувались «на 
пам‘ять» та вирішили продовжити вечір у затишному місці з приємною музикою та 
їжею.
Денис ще покружляв по Гідропарку у пошуках пристойного місця, але троє вже бу-
ли переконані – нас чекає «Хата Рибака».

Коли ти обираєш спільних по духу тобі людей, час летить непомітно. Ми по-
говорили про все: і про те, як здійснилась мрія Юлі взяти участь у професійному 
показі  мод, чи корисне голодування та хто і  як веде здоровий спосіб життя,  про 
новий мобільний телефон Вадима і те, як несподівано біля будинку на нього налетів 
наркоман, вихопивши у нього старий мобільник із безліччю ділових контактів його 
адвокатської діяльності, про те, як краще побудувати роботу та знайти нових кліє-
нтів  для  комп‘ютерної  компанії  Дениса,  про  побудову  успішних  систем  наших 
громадських організацій та майбутнє цих організацій, про соціальне та політичне 
життя нашої країни, наше місце і роль у цьому просторі. Тільки Настьона більше 
мовчала, отримуючи увагу та найсмачніші шматочки відразу від обох «кавалерів» - 
В‘ячеслава та свого керівника – Дениса.

До нас підходили музики у народних костюмах і Денис, не знаючи правила 
подібних ресторанів, замовив пісню «Червона рута» та по-гусарськи заплатив чи-
маленьку суму за три хвилини пісенної радості. 

Я бачила повний жовтий місяць, легкі срібні хвилі та відчувала у душі тепло і 
затишок. 

Ми запросили рахунок і ЗДИВУВАЛИСЬ, отримавши відповідь офіціантки: 
ВАШ РАХУНОК ВЖЕ СПЛАЧЕНО! 

Було вже пізно, близько опівночі, і це був останній приємний сюрприз цього 
вечора.
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Це означало, що увесь цей день був повною закономірністю у вибору від поча-
тку до останньої секунди…

ЧАСТИНА ДРУГА.
ЗАКІНЧЕННЯ БАЛУ або ЩО ВІДБУЛОСЬ ОПІВНОЧІ

Згадала казку про Попелюшку, коли її карета перетворилась на гарбуза, а ку-
чер на пацюка, лакеї – на мишей, а плаття принцеси – на плаття бідної дівчини…. 
Але головне – що Попелюшка залишилась красунею для тих, хто ЇЇ ЛЮБИВ, не-
зважаючи на відсутність яскравого антуражу королівського балу.

Вже  був  час  повертатись  додому.  Попереду  –  передостаннє  ЗУСИЛЛЯ  - 
ПОДОЛАННЯ  ПРИБЛИЗНО  100  МЕТРІВ  ДОВГОЇ,  З  СУТТЄВИМИ  ПЕРЕ-
ШКОДАМИ РЕСТОРАННОЇ ДОРОГИ ВІД ОЗЕРА до нашої сріблястої машини.

Спочатку був інвалідний візок Юлії,  який взяв у свої не дуже сильні  руки 
Вадим та, з певним зусиллям долаючи сходини, впевнено повіз його наверх, далі бу-
ла черга Юлі, яка обійняла за шию волонтера В‘ячеслава, який допомагає людям з 
особливими  потребами,  і  він  її,  наче  наречену,  обережно  поніс  наверх  до  візка, 
другою була Настьона, яка дісталась до машини так само, як Юля, поки ми з Дени-
сом стояли перед перешкодою – трьома звичайними, на думку власників ресторану, 
високими сходинками. Денис відпрацьованими рухами обійняв позаду, плечі В‘яче-
слава,  який  вже  повернувся,  і  хлопці  легко  оминули  цю  перешкоду.  Потім  ми 
утрьох, тримаючись за руки, дістались до машини.

Мене швидко довезли додому і я побажала своїм друзям гарної дороги.
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ПІСЛЯСЛІВ’Я
В  першу  мить  я  була  ЗДИВОВАНА  ЗАПРОШЕННЮ  провести  час  на 

байдарках, адже точно знала, що друзі не можуть легко пересуватись самостійно - 
одному з них потрібен візок, іншим двом стороння допомога, щоб вони мали можли-
вість переставляти ноги до обраної цілі, а четвертому – додаткові зусилля, щоб під-
вестись з низького стільця або підлоги.

Мої друзі – це лідери та постійний двигун БФ «Асоціація інвалідів-компьюте-
рщиків»:  адвокат  з  інтелектуальної  власності,  голова  Наглядової  Ради  Вадим 
Ресенчук, Президент фонду Юлія Козлюк, Керівник проекту «UNAIK» (унікальні 
інваліди-компьютерщики)  Денис  Я.  та  одна  із  найкращих  креативників  проекту 
Анастасія Стельмах.

До цих людей у мене дуже теплі почуття, вони готові до обміну яскравими 
ідеями, мають оптимізм та силу досягати поставлених цілей. Інколи я думаю, що до-
ля дала їм таке випробування у цьому житті для терпіння на навчання їх ніжної, але 
сильної душі. Адже така воля духу змінювати світ та свідомість людей може навіть 
штовхати в крайнощі цілі пласти реальності… Через певний час їх знання та вміння 
в кібер-просторі ще дадуть зворотну реакцію для реального світу. Це дуже добре, 
що вони знайшли один одного,  живуть сучасним, відчувають життя та навчають 
цьому інших.

Переглядаючи фото із заходу, я ще раз вдивляюсь в щасливі очі своїх друзів та 
партнерів по громадській діяльності. Шкода, що такий день неможливо повторити. 
Будуть  інші  щасливі  дні,  але  ЦЕЙ  ВЖЕ  НЕ  ПІДЛЯГАЄ  ЕМОЦІЙНІЙ  РЕКОН-
СТРУКЦІЇ.

Залишається ІНТРИГА – хто сплатив рахунок? Я ще раз згадала чоловіка та 
жінку за сусіднім столиком. Це були власники одного великого бізнесу, у яких була 
ділова зустріч саме у цей час та у цьому місці. Коли Вадим підійшов подякувати за 
гостинність та обмінятись візитками, з‘ясувалось, що ці люди мають потребу у спів-
праці – сайти, ролики, інтелектуальна діяльність та багато іншого… Їм також було 
приємно висловити свою повагу до людської сміливості та бажанню бути вільним, 
не зважаючи на будь-які фізичні перешкоди.

Останній тост моїх друзів цього вечора: Давайте підіймемо келихи за те, щоб у 
нас були такі часи, коли ми зможемо заплатити не тільки за себе, а пригощати тих, 
хто цього потребує та очікує, як подарок долі…

Це було 03.08.12 – в день ДЗЕРКАЛЬНОЇ ТРІЙЦІ У КОЛІ НІЖНИХ ДУШ. А 
в ніч з 3 на 4 серпня, у четвертій ранку, я чомусь прокинулась та більше не заплю-
щувала очі... Можливо десь, хтось та чомусь хотів мені сказати те, що не встиг… І я 
це відчула…

Солнце ярко светит, и смеются дети
И мы рука об руку идём с тобою рядом
И говорить не надо всё и так понятно…

*слово «коло» у назві також означає геометричну фігуру та синонім слова «біля»
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*«дзеркальна трійця» означає цифру ТРИ піднесену до дзеркала, що дає ВІСІМКУ,  
подолання стереотипів та синергію, коли три та три дають не шість, а вісім, а  
також дату, коли відбулась подія. 

На фото: Ресенчук Вадим, Піддубчак Ольга, Явнюк Денис, Стельмах Анастасія, Козлюк Юлія

ОГОЛОШЕННЯ

ПРИЙМАЄМО НАУКОВІ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТТІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ ВГО

Продовжується  робота  над  систематизацією  та  удосконаленням  нашого  сайту.  Переважна 
членів  нашої  спільноти  має  безліч  наукових  статей,  які  можуть  стати  нашим  спільним 
інтелектуальним капіталом та прикрасою нашого бренду. Ці статті мають право отримати більшу 
аудиторію, ніж декілька магістрів чи науковців, які випадково потрапляють на Ваші ідеї. В якості 
соціального  внеску,  член  нашої  спільноти,  аспірант  Київського  національного  торгівельно-
економічного університету Олексій Юр’єв погодився відповідати за систематизацію Ваших статей 
для  наступного  їх  розміщення  на  нашому  сайті  з  фото  автора.  Матеріали  та  фото  прохання 
направляти на адресу Олексія  alexey-yuriev@mail.ru. В статтях вказувати (бажано) джерело та 
дату публікації. Фото не у тексті, а вкладати окремо. Прохання відповідально поставитись до цієї 
роботи. 

P.S. Хто писав магістерські роботи і хоче опублікувати якісь уривки - вітається!

ПРИЙМАЄМО ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ У ЧЕРГОВОМУ ЖУРНАЛІ:

Для підготовки наступного дайджесту чекаємо від Вас інформації про Вашу діяльність, як 
членів організації,  у такому форматі: дата, місце проведення, суть події,  фото, автор, зворотній 
зв‘язок (тел., e-mail). 

В  тому  числі,  розміщуємо  інформацію  у  наступних  розділах:  шукаю/пропоную  роботу, 
потрібна консультація, надаємо послуги. 

Заявки направляти за адресою a_sadovskaya@ukr.net
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БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Запрошуємо Вас до співпраці у якості нових членів організації або 
наших партнерів!

ВАДИМ ОВЧАРЕНКО 
Заступник керівника 

організаційного управління

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

096 762-81-08
hoster@bigmir.net

Над дайджестом працювали: 
Ольга Піддубчак,  Галина Ніколенко,  Олександр Андрєєв, Вадим Овчаренко,  Олексій Лук’янов, 
Олена Тарасюк, Віталіна Танцюра, Тарас Кіцак, Альона Садовська, Артем Зелений. 
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