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ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВИБОРІВ  

2012 ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 

ПРО НЕВІДОМИЙ ІНШИМ 

ПІДЗЕМНИЙ ХІД. РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВИБОРІВ МОЇХ ДРУЗІВ 

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ... 

 

Коли я навчалась у школі, то хотіла 

стати вчителем літератури. Заради цього я 

додатково займалась з репетитором 

англійської та цілих 9 місяців наполегливо 

ходила на вечірні курси в Запорізькому 

університеті. На курсах у нас були дві 

дівчини, які сиділи на останній парті та 

відпускали весь час дурні жарти, 

прогулювали вечірні заняття, їх тести 

завжди були найгірші, але манера поведінки 

та одежа свідчили про батьків із 

відповідним статусом.  

 
 

Фото Юрія Захарова 

Тричі на тиждень я ходила на курси, і вчила, вчила... тому що розуміла, що мої 

батьки навіть не можуть уявити собі, до кого звернутись, щоб за їх доньку хтось 

замовив "добре слово". 

Результат, який оголосили публічно на стіні оголошень, змусив мене декілька 

днів тримати двері своєї кімнати закритими – адже я ніяк не могла усвідомити, ЯК я 

набрала таку смішну кількість балів, коли ті дві дівчини майже максимальну?!!! 

В моїй свідомості відбувалось досить боляче переформатування.  

Це вже згодом я дізналась, що репетиторів треба брати з ВУЗУ, куди 

вступаєш, це вже згодом мені розповіли, як відповідною ручкою "домальовують" 

помилки, це вже згодом я дізналась, як воно – ПРАЦЮВАТИ, а не вчитись відразу 

після школи. 

Доля склалась так, як вона склалась, і "переформатування" вимірів 

"справедливість-несправедливість" боляче, але відбулись. Це потрібно пройти у 

житті якомога скоріше, щоби бути сильнішим. 

Бажаю своїм друзям якнайшвидше "прийти в себе" після неочікуваних 

відсотків голосування, відновити свій внутрішній стрижень та іти вперед, до світла... 

Що стосується мене – на деяких дільницях мені так попсували мою силу, що я 

себе відчуваю так, наче моє енергетичне поле поранено зараженими чорно-іржавими 

штиками та обпечене якоюсь невідомою отрутою. Візьму деякий час на одужання, 

буду плести кольчугу на душу та придивлятись до захищеної башти. Я впевнена, 

там є слабкі двері або невідомий іншим підземний хід… 
 

З повагою 

 

Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»      Ольга Піддубчак 
www.facebook.com/piddubchakolga 

http://www.facebook.com/piddubchakolga
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Джерело: Facebook Піддубчак Ольги 

 

ДЕНЬ ВИБОРІВ 
 

"Зустрічаємось біля метро Оболонь о 8-00", – вчора увечері домовились ми з 

кандидатом в депутати по виборчому округу 217 Олександром Андрєєвим. 

Коли ти вчора спілкувався з друзями по фейсбуку до 3-00 ранку, зустріч 

вранці на протилежній частині міста дається не дуже натхненно, навіть коли вона 

призначена з таким розумним та симпатичним кандидатом, як Олександр. 

Мій "мобільний" будильник автоматично перевів годину назад, коли я почула 

його сигнал, мої очі побачили годинник звичайний, де стрілки вказували на інший, 

більш мобілізуючий час. 

Машина в гаражі була заблокована тими, хто ще солодко спав в цей недільний 

ранок. Тому, щоб не відбулись інші форс-мажорні події, довелося їхати в метро. На 

диво, у недільний ранок, там було багато людей, що тримали важкі сумки та пакети, 

і всі вони, наче чорно-сіро-коричневі мурахи-робітники по якійсь незрозумілій мені 

логічній системі чітко пересувались до визначеної кимось мети. 

МЕТРО ОБОЛОНЬ. 7.55 

 

 
 

Пишаюсь собою. Адже чітко визначила час. Олександр вже стояв біля 

світлофора із зеленим світлом, тримаючи мобільний телефон біля вуха. 

Як з’ясувалось, навіть за моєї фізичної присутності, я знаходилась чомусь 

"поза зоною досяжності". Ми подивились на ранкову вмиту зовнішність один 

одного, злегка обійнялись, чого, здається, не робили за всі майже 10 років 

знайомства та ще раз обговорили план дій на сьогодні. Навпроти нас висіли якісь 

сумні плакати із замальованим обличчям мажоритарника із гаслом: "На Оболоні 

народився, виріс, живу". 

Були прогнози на сніг, але через хмари пробивалось ранкове сонечко. 
 

РАНОК. ДІЛЬНИЦЯ 
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Я із впевненим виглядом підійшла до столів реєстрації, заявивши, що я 

спостерігач від ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ", але "ранкові тьоті" мене чомусь не 

розуміли. І тут до "ранкової мене" прийшло ОЗАРІННЯ – я сьогодні ж у статусі 

спостерігача від депутата-мажоритарника! Мабуть "ранкові тьоті" подумали, що у 

мене роздвоєння особистості, довелось переформатувати розмову та прискорити 

темп "зрозумій мене швидше". 

 

На дільниці все було ок, приблизно 75 відсотків електорату – інваліди, 

пенсіонери та інваліди-пенсіонери. Вони грали у гру, запропоновану державою, 

близько-близько вглядаючись в листівки кандидатів та партій. 

 

 
 

  

 

   
 

Коли зайшла на дільницю, було приємно бачити Олександра першим у списку 

на стінах та альбомі програм, наче вперше побачили в програмі фото, яке ми 

обирали, перечитувала текст програми та оцінювала візуалізацію його 

розташування. Досить все симпатично, тільки шрифт біографії таки замаленький, 

тому що тексту багато. Нашому Олександру пощастило – він був ПЕРШИЙ у 

списку кандидатів-мажоритарників і за зовнішністю, схожою на молодого Леніна із 

відкритим світлим обличчям, викликав підсвідому симпатію. 

 

Непогано виглядав текст з акцентом на розділи та епіграф. 
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Привернула увагу партія пенсіонерів з молодим лідером років 35, та Ющенко 

разом із колишнім головою Нафтогазу Івченком (чомусь до цього не дивилась 

список першої п’ятірки, тепер ясно, звідки гроші на рекламу). Об'єднана опозиція 

"висіла" на найкращому місці – прямо під українським гербом на найкращій, 

"титульній" стіночці, ліворуч – партія Ляшка, праворуч – партія влади. 

 

  
 

 

Чомусь здивувала така собі реклама: «Інформація для батьків: Анатолій 

Іванович Бевзін, громадська приймальна, юридичні консультації» з усміхненим 

дядечком на великому фото із плямою фарби на піджаку. Мажоритарника з таким 

прізвищем не було. 

Прямуючи до іншої виборчої дільниці, я помітила на даху дільниці 

український прапор на древку старого радянського зразка, а не з тризубом, в 

будинку навпроти – на першому поверсі молоду жінку, що весело та старанно мила 

відкрите вікно, жовто-зелене листя на деревах, голуба на траві та групу селян, що 

торгували вирощеними на власному городі справжніми українськими продуктами, а 

попереду, наче вказівники вірного напряму, височіли дві оболонські башти-

близнюки. 
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Чекаючи попутного вітра… 

 

Я не встигла на потяг метро, підбігши прямо до скла 

вагону. Ще б мить, і я би стрибнула у нього. Якийсь 

хлопець приємної зовнішності з хорошими карими очима 

уважно, на довгу, як здалось мені, мить подивився на мене, 

ніби розуміючи мою наполегливість, ми щиро усміхнулись 

один одному, не помічаючи перепон. Я встигла 

сфотографувати "хвіст" потягу і згадала пісню Вєрки-

Сердючки: 

Если нам скажут: "ВАШ ПОЕЗД УШЕЛ", 

То мы ОТВЕТИМ ПРОСТО, ЧТО ПОДОЖДЕМ ДРУГОЙ, 

И чтоб на перроне скучать не пришлось, 

Мы накроем стол и выпьем за любовь. 

 И будет хорошо! 

                                            Все будет хорошо! 

                                            Все будет хорошо! 

                                           Я это знаю, знаю! 
 

Говорять, що дуже важливо встигнути стрибнути в останній вагон потягу. На 

мій погляд, це застаріла філософія. Треба набратись терпіння, запастись ресурсами, 

розуміти, куди ти прямуєш, ЗНАТИ прогноз погоди та ЧЕКАТИ ПОПУТНОГО 

ВІТРА… 
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РОБОТА ВГО В ГРОМАДСЬКИХ РАДАХ 

 

 

"Група кристалізації ідеологічних 

конструктів". 

Отаке словосполучення сказав мій 

колега по громраді Ігор Камінник під час 

засідання Громадської ради при 

Мінсоцполітики, розглядаючи мою візитівку з 

логотипом ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ". 

Від цих слів я отримала одночасне 

потрійне задоволення: 1) які розумні у нас 

члени громадської ради; 2) яку приємну та 

конструктивну оцінку ідеї створення нашої 

організації та символіці дала така розумна 

людина; 3) і, головне, я здогадалась, що Ігор 

мав на увазі під цим висловлюванням:):):). 

Дякую Ростеку Дзундзі за таке неоціненне 

знайомство:):):) 

Піддубчак Ольга 
23 жовтня 2012 року відбулось 2 засідання Громради при Мінсоцполітики: 

затвердили положення, обрали заступників голови та голів комітетів. Вийшло 

"непорозуміння" із кількістю членів громради, тому утворена комісія для вирішення 

цієї проблеми. Комітет вважається утвореним за умови письмової заяви мінімум 3 

членів громради щодо згоди працювати у цьому комітеті. 

 

Громадська рада при МЗС 

Засідання Громадської ради при МЗС від 25.09.12.  

Як Голова Комітету з питань дипломатичних інституцій та консульських 

питань Громадської ради при МЗС, відвідала чергове засідання.  

З цікавого: 

1. виступ щодо розпущеної Громадської ради при МВС Голови цієї Ради 

Багірова і майже одностайна (за виключенням одного голосу) підтримка звернення 

від Громради при МЗС про скасування незаконного наказу №684 та відновлення 

діяльності Громадської ради при МВС України; виключення членів Громради при 

МЗС, які не ходили три рази на засідання, але якщо хтось з членів Ради ручався за 

 
Виступ Голови Громадської ради при 

Мінсоцполітики 

 
Колеги про Громадській раді – 

Олег Мусій та Ростек Дзундза 

 
Перше засідання 

Громадської ради 
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прогульників та пояснював причини відсутності або доводив активність членів на 

засіданнях комітетів, то їх залишали в списку членів Ради; 

2. виступи начальників відділів з візових питань та напрямку роботи з 

Румунією (не запам’ятала, як коректно називається останній відділ), після яких 

члени Ради мали можливість задати запитання та домовитись про практичні кроки 

щодо поліпшення конкретних організаційних проблем та рішень; 

3. обговорення ролі міжнародних спостерігачів під час виборів народних 

депутатів України, зокрема щодо запрошень цих спостерігачів на "проблемні" 

виборчі дільниці; 

4. тема створення позитивного іміджу України під час головування України в 

Організації з безпеки та співробітництва в Європі у 2013 році. Малась на увазі 

активна участь громадських організацій у заходах різного формату. Всі офіційні 

документи (рішення, рекомендації та інші) з цього засідання можна подивитись на 

офіційному сайті МЗС. Фото в альбомі мого авторства. Автори фото, де я – колеги 

по Громраді Олег Крайнюк та Анатолій Король. Дякую їм за увагу:) 

 

 

На що чекати молоді від чергових парламентських виборів в Україні? 
Джерело: Facebook Піддубчак Ольги 

 

22 жовтня 2012 року Українська молодіжна громадська палата за підтримки 

Представництва Росспівробітництва в Україні, Центру соціально-консервативної 

політики, Центру системного аналізу і прогнозування та Українського молодіжного 

форуму відбувся круглий стіл на тему: "На що чекати молоді від чергових 

парламентських виборів в Україні?". 

Дякую за цікавий захід та можливість побачити старих друзів, познайомитись 

з новими яскравими особистостями. 

Сподіваюсь, що ці фото будуть всім приємним нагадуванням, як Ви виглядали 

перед парламентськими виборами 2012. 
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Сьогоднішнє засідання про молодіжну політику, вибори та сенс життя молоді 

у нашій державі надихнув мене на створення казки. Від імені ВГО «ЕЛІТА 

ДЕРЖАВИ» дякуємо за запрошення аспіранту кафедри державної політики та 

управління політичними процесами Анатолію Половинцю. 

 

Отже, казка: 

 

Два рушники. Не про вибори, але вибір 

 

Вони лежали поряд на поличці великого магазину – такі новенькі, пухнасті, із 

надписом "сotton". 

"Хазяйка, хазяйка, візьми мене, – кричав їй яскравий зелений та ніжний 

персиковий кольори, – ледь побачивши прекрасних і не дуже панянок, які 

проходили повз них. 

О, диво! Чиясь жіноча рука торкнулась їх м'якої махри, винесла обох на світло 

і вони побачили, як в блакитних очах їх майбутньої господині запалали веселі іскри. 

"Які гарненькі, – сказала вона ніжно, торкаючись пухнастиків, та приміряючи 

то один, то інший біля дзеркала, – і розмір ТОЙ, і кольори, і м'якість! Вони – МОЇ",– 

і рішуче попрямувала "вибивати" на касовому апараті своє право нової власності. 

Йшов час... Рушнички були раді мати таку приємну роботу! Вранці та увечері вони 

витирали обличчя та тіло улюбленої господині, потім їх пестили делікатним 

пранням із пахощами, а інколи – давали відпустку разом із іншими речами в 

симпатичній шафі кольору вишні. Життя рушничків було корисне, приємне та 

радісне. 

Одного дня трапилась несподіванка – в квартирі зіпсувався кран і вода залила 

всю ванну та кухню. Коли трапляється форс-мажор, хтось має давати потрібний 

результат для вирішення раптової проблеми. Хазяйка простягнула руку, і, не 

замислюючись, схопила Ніжний Персиковий та ВПЕРШЕ витерла ним підлогу, 

поспішаючи навести лад в оселі будь-якими засобами. 

"Нічого, – думав "про себе" Ніжний Персиковий, – вона моя Хазяйка! Я із 

задоволенням допоможу їй в цій халепі"... 

Увечері Персиковий сушився десь окремо, а Яскравий Зелений одноосібно 

витирав після водних задоволень тіло Хазяйки, сумуючи вночі один без одного. 

Наступного дня вони весело та кольорово прались та висихали разом – Яскравий 

Зелений та ПОКИ Персиковий. 
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Йшов час і рука Хазяйки чомусь завжди автоматично вибирала Поки 

Персикового на інші роботи. І рушники вже НЕ прались та НЕ сушились разом – 

ВЖЕ Брудний Персиковий і Досі Зелений. 

І місце для відпочинку в них було вже різне – один насолоджувався 

товариством рівних собі – чистих та пухнастих, інший проводив свій час серед 

вуличного взуття, яке він робив завжди сухеньким та чистим для своєї Хазяйки, 

слухаючи на дозвіллі байки "бувалих" про те, "як воно ТАМ – на ВОЛІ". 

P.S. Я чомусь звернула увагу на стару сіру ганчірку сьогодні вдень, коли у 

мене з'явилось натхнення зробити генеральне прибирання. Яким він БУВ – 

Чудесним Ніжним Персиковим Пухнастим – цей рушник. Як та коли він встиг 

перетворитись на брудну ганчірку?", – раптом подумала я. Потім згадала, як він 

робив мене щасливою та захищеною, як ми пасували одне одному у вологому 

дзеркалі після купання, і мені чомусь стало червоно-соромно... 

Ще одне післяслів'я: Він лежав на смітнику серед рівних собі, схожих по віку і 

ступеню використання, але йому не було страшно. Адже він вже ЗНАВ, що таке 

ВОЛЯ та ВІЧНІСТЬ. 

 

Незабаром приїде машина та прибере роздільне сміття. Можливо колись 

частина мого Персикового нагадає про себе в іншій речі. Обіцяю іі любити, цінувати 

та берегти. Раптом виникло запитання: Всі ми в житті інколи маємо певні ролі. А 

ким відчуваєте себе Ви – Ніжно Персиковим, Яскраво Зеленим чи Хазяїном Життя?  

 

Калиновий символ 

 

 

Джерело: Facebook Піддубчак Ольги 

 

Сьогодні – 12.11.12 – для нас 

особливий день. Адже 11.11.11 була 

започаткована традиція з'їсти три ягідки 

калини: за предків (минуле), за себе 

(сучасне), за нащадків (майбутнє). 

Якщо так зробити – цілий рік Вам 

буде сприяння на добрі починання. 

Традиція започаткована 11.11.11 і 

буде продовжена на 20 років – до 

31.11.31.  

Раджу це зробити о 20.00. Купуйте 

калину... 
 

Вибори-2012 та Позитивний код країни 2 

 

12.11.12 відбулось підсумкове засідання робочої групи ВГО "ЕЛІТА 

ДЕРЖАВИ" з питань виборів. 

Після підведення підсумків були видані посвідчення члена ВГО, а також 

відбулась офіційна посвята двох нових членів ВГО – Альони Садовської, аспіранта 
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Національної академії державного управління при Президентові України та 

Володимира Сироватка – голову слухацької ради Одеського регіонального інституту 

державного управління. В рамках організації Альона займатиметься інформаційним 

напрямком, оскільки її дисертація присвячена комунікаціям, Володимир – 

юридичним, оскільки його магістерська робота пов'язана із виборчим правом. 

Члени робочої групи привітали із сміливим вчинком двох кандидатів в 

депутати – Юрія Волошина та Олександра Андрєєва, які поділились своїми думками 

про наступні політичні кроки, віце-президент Ніколенко Галина зробила доповідь 

щодо легалізації осередків та роботи спостерігачів. 

Робочою групою були зроблені відповідні політичні та організаційні 

висновки, які будуть представлені всім членам організації на підсумковому 

засіданні у грудні. 

Також продовжена традиція щодо програмування позитивного коду країни. 

Президент організації Піддубчак Ольга приготувала для бажаючих скарбничку із 

свіжою калиною. Саме в цей день було потрібно з'їсти 3 ягідки за минуле, сучасне, 

майбутнє та загадати бажання. 

 
Шушпанніков Олег, Піддубчак 

Ольга, Ніколенко Галина,  

Лосіхін Олег 

 
Піддубчак Ольга, Віталіна Танцюра, 

Порядочний Валерій 

 
Лукьянов Олексій,  

Аніщенко Світлана, Лосіхін Олег 

 

 
Овчаренко Вадим та 

Садовська Альона 

 
Волошин Юрій 

 
Лук’янов Олексій 

 
Сироватко Володимир та 

Ніколенко Галина 

 

 
Андрєєв Олександр, Захаров Юрій та 

Юр’єв Олексій 

 
Передвиборчий плакат Андрєєва 

Олександра, посвідчення члена ВГО 

та скарбниця з калиною. 

 

 
Захаров Юрій із скарбницею для 

калини 
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РОБОТА З РЕГІОНАМИ 

 

Цікава зустріч 
Джерело: Facebook Піддубчак Ольги 

Діючі особи:  

Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Піддубчак Ольга (Київ)  

та доктор наук Пенчук Інна (Запоріжжя) 

 

1 грудня 2012 року відбудеться відкриття Першої дитячої школи телебачення у 

Запоріжжі, яку заснувала доктор наук, розумниця та красуня Інна Пенчук. Щиро вітаю з 

таким чудовим проектом. Це приклад того, як системний науковий підхід, адже засновниця 

школи – молодий доктор наук, яка захистила докторську дисертацію саме по дитячому 

телебаченню Інна Пенчук, практична ініціатива та яскрава творча команда вкладають 

інвестиції в УСПІШНІСТЬ нашої держави вже зараз. Бажаю талановитих, розумних та вдячних 

учнів. Нехай стануть відомими журналістами, політиками та ведучими. Буду радіти успіхам 

своїх земляків. 

 

Мій статус на Однокласниках говорив: 

"Я у Запоріжжі. Буду рада зустрітись з усіма". 

Була дуже рада зустрітись зі своєю 

однокласницею Інною Пенчук, яка відразу 

запросила мене на каву. З Інною ми не 

спілкувались з 15 років, тільки один раз 

випадково зустрілись під час запорізьких 

виборів міського голови, здається у 2003 році, 

на декілька хвилин. 

БАГАТО РОКІВ ТОМУ. ОСІНЬ. Ми познайомились з Інною у шостому класі. 

Тоді заселявся цілий район міста і відкрилась нова школа. Все та всі  були 

новенькими: нові класи, парти, дошки, коридори, директор, вчителі, учні та шкільна 

корпоративна культура радянських піонерсько-комсомольських часів нової школи 

кінця 80-х. Цілих три роки ми з Інною створювали такий собі соціальний магніт, 

завдяки якому мали певний вплив на події школи. Навіть старшокласники дивились 

на нас з цікавістю і пропонували свою дружбу та запрошення на різні заходи, де 

"малишні", як завжди, місця не було. Ми навіть поділили політичну та виконавчу 

влади в класі, адже я була старостою, а вона – головою піонерського загону. 

 

Згодом відкрилась нова школа і частина моїх 

друзів разом з класним керівником перейшли туди. 

Вибір мені давався не просто. Я прийшла до мами та 

запитала: "Мамо, всі мої друзі та Наталя Феодосіївна 

переходять в нову школу. Я за ними буду дуже 

сумувати. Але до школи іти на 20 хвилин більше, та й 

інші вчителі залишаються тут..." 

"Дитинко, – сказала мама, – інколи потрібно 

слухати тільки себе, а не інших. І  що я можу тобі 

сказати? Ти маєш прийняти рішення сама. Попереду 

два останні роки перед дорослим життям. Але мушу 

зазначити, що твої друзі приймали таке рішення 

самостійно". 
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Це було, на мій погляд, перше рішення, коли моя душа так сильно не давала 

мені спокою. Адже це вперше, коли така відповідальність покладалась тільки на 

мене. Від цього вибору залежало моє майбутнє, перше кохання, самостійність духу, 

допуск до власного приватного простору нових людей, які віднині стануть моїми 

товаришами по навчанню. Я плакала вночі та не могла знайти остаточне рішення. 

Але навколо все стало світлішати – наступив ранок. Як тільки душа знайшла 

відповідь – все стало на свої місця.  Вранці я сказала мамі: "Мамо, я знаю, що я маю 

робити. Я залишаюсь в старій школі. Шукаю нових друзів. Вчуся на відмінно та 

отримаю медаль по закінченню школи...". 

 

 
 

Вдень я вже знайомилась з новим класним керівником, щоб обговорити свої 

плани та запитати, як він бачить роботу з новим випускним класом. 

У перші місяці свого 15-тиріччя я вже стала дорослою людиною. 

2012 рік. ЖОВТЕНЬ. Ми сидимо з Інною в красивій кондитерській та з 

великою цікавістю оглядаємо одна одну. Адже всі ми знаємо, що через багато років 

під час зустрічі з однокласниками ми підсвідомо порівнюємо, хто став старшим. 

Інна бездоганна: гарний профіль, гарні очі, зачіска, чистеньке обличчя, мій 

улюблений стиль класичного костюму та червоної троянди, туфлі на високих 

підборах, в руці ручка... Інна підписує мені "на пам'ять" свою докторську 

монографію. Книга цікава, кольорова – про дитяче телебачення в Україні. 

Ми насолоджуємося тістечками та говоримо, говоримо... Про те, як вперше 

зустрілись, про те, що нашу пару досі пам'ятають ті, хто навчався з нами в школі і 

навіть дають знижку в магазинах та закладах обслуговування, про плани та мрії, 

соціальну активність та можливість підтримати одна одну вже з позицій дорослого 

життя. 

Інна з блиском в очах розповідала про дитяче телебачення, своїх студентів, я – 

про свої кроки щодо створення впливової соціальної сили з відповідними уміннями 
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та моральними якостями в галузі державного управління всеукраїнського 

масштабу... 

Коли ми вийшли на вулицю, було яскраве жовтневе сонечко. Ми підійшли до 

її червоної машини, перед прощанням ще раз подивились одна на одну, обійнялись, 

поцьомкались. 

"Інно, – сказала я, – ми з тобою схожі на двох кицюнь пісочного кольору, які 

зустрілись, подивились прямо одна одній у вічі, обнюхались, помуркотіли, 

поласували вершками та хрустиками і побігли кожна по своїй незалежній котячій 

справі". 

Інна дзвінко розсміялась. 

Коли я їхала додому, то знов повернулась до нашого першого знайомства. 

"Ольго, – звернулась до мене красива маленька дівчинка з пісочним волоссям, 

– я теж вмію танцювати – займалась народними танцями. Давай щось придумаємо 

разом?" 

"Гаразд, – сказала я, – оцінюючи майбутній "проект переможців", – разом буде 

веселіше". 

Адже попереду був перший іміджевий концерт нової школи. І ми вразили 

глядачів своїм надзвичайними танцювальними здібностями:):). 

ПІСЛЯСЛІВ'Я. Мабуть, я дуже часто люблю повторювати слова про 

ініціативу та право вибору майбутнього. Але так воно і є. Саме в той момент, коли 

дві маленькі дівчинки в новому колективі домовились підтримати одна одну, якраз і  

закладалась основа нашої зустрічі у 2012 році – двох щасливих, дорослих та 

успішних людей. Інно, дякую за ініціативу зустрітись. Наша зустріч була для мене 

цінністю. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Зустріч з Головою Запорізької обласної 

громадської організації "Народний 

Захист" Наталією Заболотною. Візит був 

дуже цікавий. Окрім того, що Наталя -  

розумна, активна та харизматична пані, 

вона активно веде громадську роботу в 

Громадській раді при Запорізькій МДА. 

Між тим, ніколи б не подумала, що така 

молода жінка має онука, який дуже гарно 

провів з нами час, слухаючи наші 

розмови про громадянське суспільство:). 

Світ тісний. Незважаючи на те, що 

особисто ми зустрілись вперше, у нас 

виявилось багато знайомих та спільних 

мрій. Ще раз дякую за гостинність, 

щирість та цікаві новини.  
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НОВИНИ ПАРТНЕРІВ 

 

Куртуазні поетеси 
Джерело: Facebook Піддубчак Ольги 

 

24 жовтня 2012 року на запрошення поетеси 

еротичної лірики, кандидата філологічних наук 

Олесі Мудрак-Ковалівни, відвідала НІЧ 

ЕРОТИЧНОЇ ПОЕЗІЇ в Букарні «Бабуїн». 

Під час заходу Олеся розповіла, що читання 

її поезії було заборонено на запланованій зустрічі 

з молодими офіцерами СБУ, тому концерт було 

відмінено, так як читати свої вірші із солідарності 

з Олесею відмовились інші поети. На цьому заході був присутній справжній 

молодий військовий полковник, член нашої ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" Василь Опря. 

Він з великим задоволенням ВПЕРШЕ слухав Олесю, іронічного Сергія Пантюка, 

ніжну Оксамитку Блажевську та чуттєву гуцулку Руслану Остапович. 

Після заходу, отримавши автограф Олесі та Руслани, Василь сказав мені, що 

він навіть не знав, що окрім Леся Подерев'янського, існують інші українські автори 

еротичної поезії. 

На нашу думку, захід пройшов дуже добре – здавалось, що ти потрапив десь у 

20-ті роки минулого сторіччя, де переплелись природні емоції поетів, митців, 

політиків… Картинки, схожі на японську графіку, де намальовані гейші чи індійська 

Камасутра, але з українською автентикою, приємна музика, то світло, то 

легка темрява, довірлива енергетика залу… 

Говорити про кохання відкрито, гармонічно та красиво – одне з найсильніших 

мистецтв. Інколи вважається, що коли у тебе все ОК з коханням, ти сприймаєш світ 

та оточуючих з приємністю. Бажаю нашим українським поетам еротичної лірики 

створити нову еротичну культуру, яка, можливо, дозволить нарешті комусь з таки 

відійти від застарілих соціальних рамок відношення до природи людської, 

розслабитись та сприймати все в позитиві… 

 
Піддубчак Ольга, Олеся Мудрак та Василь Опря 
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Українська Віршотека. Будинок Письменників 
Джерело: Facebook Піддубчак Ольги 

 

Нещодавно захід, який беззаперечно є дуже важливим для творення 

Української Державності, адже під час нього прагнення матеріалізовуються у 

витвори мистецтва, де поєднується сучасність та історія. 

   

 

Оксана Неживенко, дівчина, яка голодувала під Українським домом 

запрошувала: ПОПУЛЯРИЗОВУЙМО УКРАЇНСЬКУ ПОЕЗІЮ!!! Завтра ввечері 

зніматимемо проект "Віршотека". Приходь, аби записати свій улюблений вірш на 

відео! Час – 19:00-20:00 

Місце – Спілка письменників України, вул. Банкова, 2» 

Я з радістю прийняла запрошення і планувала просто подарувати квіти та 

сказати організаторам, що ця ідея мені дуже імпонує. 
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Молоді люди просто приходили і читали на камеру вірші, багато з них – 

власного авторства.  

Сьогодні також був мій дебют – атмосфера була настільки щира, що довелось 

відкритись світу і мені. 

Цей день мене також дечого навчив:). Моїм улюбленим віршем ще з 

дитинства чомусь був вірш "Швачка". 

Павло Арсенович Грабовський (11 вересня 1864, Пушкарне – 12 грудня 1902, 

Тобольськ) – український поет-лірик, публіцист, перекладач, яскравий представник 

української інтелігенції, яка в умовах самодержавної Російської імперії вела 

боротьбу за національну волю України тісно пов'язувала з рухом за соціальне 

визволення. Створив привабливий образ ліричного героя – борця за утвердження 

справедливого суспільно-політичного ладу. Автор перекладів світової поезії.  

Шановний Павло Арсеновичу, Вам було лише 30 років, коли Ви написали 

вірш "Швачка" та 38, коли пішли з життя (110 років тому), і я думаю, що зараз Ви 

можете пишатись тими, хто був в цей вечір зі мною.  

Сьогодні на Вашу честь, в Українському Будинку Письменників, що навпроти 

Адміністрації Президента України, поряд з Національним Банком, Кабінетом 

Міністрів та Верховною радою я вголос читала Ваш вірш, який промовляла багато 

разів пошепки ще з дитинства: 

 
 ШВАЧКА 

 Рученьки терпнуть, злипаються віченьки. 

 Боже, чи довго тягти? 

 З раннього ранку до пізньої ніченьки 

 Голкою денно верти. 

 

 Кров висисає оте остогиджене, 

 Прокляте нишком шиття, 

 Що паненя вередливе, зманіжене, 

 Вишвирне геть на сміття. 

 

 Де воно знатиме, що то за доленька — 

 Відшук черствого шматка, 

 Як за роботою вільна неволенька 

 Груди ураз дотика.  

 1894 

 

P.S. Можливо сьогодні, в Будинку письменників, нас було набагато більше, 

ніж Ви бачите на фото? 

 

Перший парад бороданів в столиці України 

 

Вважаю, що 1 жовтня 2012 року я була свідком створення прототипу нового 

інтелектуального клубу українських бороданів. Як сказав вчора один із гостей Юрій 

Шеляженко: "Бородані – це переважно філософи, музиканти та люди, які мають 

відношення до релігії". Правда, член нашої ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ", Андрій 

Журавльов (є на фото), окрім перелічених талантів, ще має відношення до IT-сфери. 

Так що Юрій був правий. Що стосується другого члену нашої організації – Олексія 
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Лук’янова – то він, незважаючи на відсутність бороди, історик-філософ-археолог, в 

миру кандидат історичних наук:). Сподіваюсь, що мої гості теж прикрасили такий 

чудовий захід:). 
Джерело: Facebook Піддубчак Ольги 

 

 
Учасники параду 

 
Андрій Журавльов, 

Геннадій Гаянський та 

Піддубчак Ольга 

 
Геннадій Гаянський (організатор 

параду) та Олександр Чаленко 

 
Олексій Лукьянов 

 

 

НАШІ ПАРТНЕРИ – Асоціація інвалідів комп’ютерщиків представляє: 

 

 

Українка на візку оголилась  

для чоловічого журналу 
 

Джерело: http://tsn.ua/glamur/ukrayinka-na-

vizku-ogolilas-dlya-cholovichogo-zhurnalu.html 

 

Уперше в Україні дівчиною з обкладинки 

чоловічого глянцю стала модель, яка пересувається 

на інвалідному візку. Нетипова модель – красуня 

Юлія Козлюк зізналася ТСН. Особливе: 

роздягнулася для доброї справи. 

Замріяна, усміхнена і спокуслива. Світлини з 

оголеною красунею – киянкою Юлією Козлюк – 

поширив у листопаді один чоловічий журнал. 

Нестандартна модель постала в неочікуваному для 

себе амплуа. 

Юля не ходить вже шість років – після того, 

як в ДТП отримала перелом хребта. Про минуле воліє не згадувати. Відтоді її життя 

кардинально змінилося. Вона розлучилася, очолила фонд для людей з обмеженими 

можливостями, почала багато подорожувати. А нещодавно перемогла у конкурсі 

краси для жінок з інвалідністю. 

Коли їй запропонували роздягнутися перед камерами, Юля вагалася два дні, 

хвилювалася, що подумають близькі. Та радилася тільки з нареченим, Вадимом. 

Вони разом два роки, познайомилися у фонді. Нещодавно у Парижі він їй 

освідчився. 
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Три години зйомок під відкритим небом, у столичному музеї Пирогово. 

Дівчина позувала без білизни вперше у житті. Безкоштовно. Заради самотніх жінок 

на візках. 

"Я знаю, що я це робила не для свого піару, і не для того, щоб спокушати 

чоловіків. Жінки з інвалідністю заслуговують на увагу, і вони нічим не гірші за 

інших жінок", – каже дівчина. 

Вадим зізнається: вчинком коханої – пишається! Проте на запитання – чи 

зможе Юля у майбутньому оголитися перед камерою повністю – пара відповідає 

негативно. 

Юля вірить: її приклад змусить подруг по нещастю змінити своє ставлення до 

проблеми, а відтак і життя – на краще. 

"Я щаслива, у мене все чудово. Звичайно, не скажу, що мене влаштовує, що я 

сиджу в візку. Це нікого не може влаштовувати. Але це не привід перекреслити своє 

життя... Потрібно рухатися далі, вірити, жити, прагнути, жити на повну", – каже 

дівчина. 

Нагадаємо, Юлія Козлюк стала обличчям проекту Fashion Chance (показом 

мод для жінок з інвалідністю), яка відбудеться 26 січня 2013 року в Києві 
 

 
 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

 

ПРИЙМАЄМО НАУКОВІ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТІ 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 – вітаємо! 

 

 

 

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  

Організаційне управління 

 

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

 

 

096 762-81-08 

hoster@bigmir.net 

 

 

 

 

Над дайджестом працювали:  
Ольга Піддубчак, Галина Ніколенко, Олександр Андрєєв, Альона Садовська, Олена Тарасюк, 

Юрій Захаров, Надія Демич. 

mailto:hoster@bigmir.net

