
Подихи Свободи  
 

Свобода – в певному розумінні, це можливість вчиняти так , як 

хочеться» 

 

Думки громадян  
 

 

 

Світлана Копчик, Рівненська обл., смт. Млинів 

 

«Свобода – поняття відносне. Не можна бути вільним на всі 100%, тому що 

завжди від чогоcь чи від когось залежиш. Але треба намагатись досягти її 

найвищого рівня : душевної свободи. Свобода – це впевненість у 

завтрашньому дні, можливість вибору, життя відповідно до своїх переконань та 

інтересів. Це коли не потрібно підлаштовуватися під чиїсь рамки й обмеження, 

коли ти робиш те, що тобі треба, а не те, що тебе примушують». 

 

 

Володимир Матла, Тернопільська область, с. Лошнів 

 

«Що таке для мене свобода? В певному розумінні – це можливість вчиняти так , 

як хочеться. Свобода є необмеженою за своєю сутністю. Людина повинна бути 

вільною від перешкод, примусу, причинності і навіть долі. Свобода – це 

можливість вибору в житті, здатність людини жити відповідно до своїх бажань 

і інтересів. Проте реальні обставини життя і суспільство довкола нас вносять 

свої корективи у міру свободи кожного з нас. Ми намагаємося пристосовувати 

свої бажання і мрії до нашого середовища, тим самим втрачаючи найцінніше 

надбання душі – свободу». 

 

 

Ірина Атаманюк, Рівненська обл. 

 

«Відчуття свободи переповнює мене при думці про долю нашої країни. Кожен 

громадянин має свободу слова, свободу вибору. Всі ці свободи забезпечуються 

людині державою і задокументовані відповідними законами. Але творити 

свободу повинна сама людина. Це більше духовне поняття, ніж фізичне. 

Свобода  – це призма, крізь яку людина сприймає навколишній світ, відносини 

між людьми та державою. Чим менше обмежень держава створює для життя і 

діяльності громадянина, тим впевненіше і безпечніше почуває себе людина у 

суспільстві».  

 

 

Ігор Копчик, Рівненська обл., смт. Млинів 

 



«Свобода»!  Так може вільно, сміливо вигукнути кожен українець, незалежно в 

якій частині країни він перебуває.  Але для мене наймиліша її частина – 

млинівщина, край, де я народився, міцно став на ноги, зустрів свою долю, 

отримав напуття у життя. Наше невеличке селище вабить своєю природою – 

мальовничими лісами, ріками, родючими нивами. Йому вже понад 500 років, а 

воно  з кожним роком все молодшає, стає привабливішим. Кожен житель 

селища відчуває на собі свободу у всіх її проявах, і в кожного вона своя. Для 

мене свобода – це перш за все свобода вибору, свобода волевиявлення. Це 

повинно на державному рівні забезпечуватися справедливими законами. 

Людина повинна вільно вибирати, де їй жити, вчитися, працювати. Цей вибір ні 

в якому разі не може обмежуватися її соціальним статусом, віросповіданням, 

або будь-якими іншими чинниками. Коли на рішення людини не впливають 

зовнішні чинники, будь-що, окрім її волі,  це її СВОБОДА». 

 

 


