№1 від 26.04.2016

У
травневому номері
приголомшливе інтерв’ю з головним онкологом країни. Дізнайся з перших вуст, скільки коштує лікування в
Україні, що першим чином впливає на кількість захворювань, чому лячні хвороби з’являються на фоні стресу.

ЗНО
2016:
Чому учні обіцяють “не здаватися без бою”, чи можна

вплинути на незалежне оцінювання за допомогою хабаря, в яких регіонах України зазвичай найкращі бали. Вже
в травні велике розслідування, яке стосується кожного.

В єдності — сила!

V01
Их дом разбомбили. Как многодетная семья из Славянска создала уникальную ферму и начала
жизнь с нуля вопреки всему.
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Что в апреле известные лидеры мнений написали в своих социальных сетях о жизни в мире
и политике по-украински? Мы собрали ТОП-5 самых интересных мнений, самых крылатых фраз,
самых метких мыслей, самых честных идей.
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Надія Савченко та інші найвідоміші політв’язні Росії. Як складається доля тих, хто постраждав
від судочинства, далекого від європейських стандартів.

Дорогая Пасха 2016. Сколько украинцы заплатят
в этом году за пасхальную корзину с минимальным набором продуктом.
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Эксклюзивное интервью с Владой Литовченко: «Правительство
должно работать как швейцарские часы»

Конкурс! Высылайте фотографию украинской
весны в редакцию газеты «Схід та Захід разом» и
выиграйте полезный приз.
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З нуля

Схід та Захід разом 2016

Начать жизнь с чистого листа –
не каждому под силу. Мы бережно
храним в сердце свои воспоминания
и пережитые эмоции, и зачастую
не хотим с ними расставаться.
У каждого человека, кроме родной страны, есть еще одна, своя
маленькая родина – поселок, село,
город, где он вырос, где живут родители, друзья, дети. Где есть любимые булочные, рынки и парки, с
которыми и связывают теплые и
дорогие сердцу воспоминания.
Изо дня в день мы ходим на работу, забираем детей из детсада или
школы, готовим ужин и не всегда
задумываемся о том, что однажды
всего этого может не стать.
Героиня нашего номера согласилась рассказать свою непростую
историю из жизни в надежде на
то, что ее опыт поможет другим
семьям, которые оказались в похожей ситуации, не опустить руки и
поверить в свое светлое будущее.
Ксения и Александр Корчма познакомились, будучи юными. А сегодня у супругов 5 кровных детей
и 7 приемных. Да, да… Их мужеству можно только позавидовать.
В наше время не многие готовы
родить 2-х детей, не говоря уже о
том, чтобы вырастить 12.
Счастливая и большая семья всю
жизнь прожила в Славянске и
хорошо помнит тот день, 2 июля
2014 года, когда в их трехэтажный
дом попали снаряды. Так многодетная семья осталась без крыши
над головой. 45-летняя Ксения Корчма с дрожью в голосе рассказала
о том страшном дне… К счастью,
дети не видели, как именно все
произошло.
«С двух-трех лет я жила в Славянске. А родилась я в Хмельницкой
области. Мама у меня – россиянка, а отец из Западной Украины.
Наш большой трехэтажный дом
разбомбили, когда началась война
на востоке Украины. В тот момент
дома были только я с мужем и
старший сын с невесткой, а дети
находились в летнем лагере».
Что вы предприняли после
того, как в дом попал снаряд?
– В тот день, когда наш дом разрушили, мы утром дошли пешком
до соседнего поселка. Хорошо, что
из двух машин сохранилась хотя
бы одна. Мы забрали детей из лагеря и отправились в приют под
Киев. Друзья подсказали, где можно остановиться переселенцам из
востока Украины. Государство нам
не помогло. Я писала, обращалась
во все государственные инстанции, но никто нам не помог. Мы,
детский дом семейного типа (далее по тексту – ДДСТ, - прим.авт.),
тогда были одними из первых, кто
сильно пострадал от обстрелов.
Приемных детей нам вообще посоветовали отдать, а самим пристроиться к другим переселенцам.
Конечно, мы не прислушались к
таким «добрым» советам. Благодаря хорошим людям и Богу мы
выжили и собрали определенную
сумму денег, которой нам хватило
для покупки нового дома в родном

Славянске. Когда мы вернулись
на родину, все подумали, что нам
помогло государство. Но, на самом
деле, это не так. Чиновники не выделили ни копейки на новое жилье для многодетной семьи. Нам
помогли неравнодушные люди:
деньги на счет присылали из разных уголков мира (Канады, Австралии, Америки, России, Украины,
стран Прибалтики, Белоруссии,
Италии, Франции и т.д.).
А чем вы занимались до войны?
– После того, как мы взяли к себе
на воспитание приемных детей,
наш дом стал ДДСТ, а мы с мужем –
родителями-воспитателями.
Ксения призналась, что они с
мужем оформили ДДСТ, чтобы
получать хоть какую-то помощь
на детей от государства для своего
дома-приюта. Ведь содержать 12
детей в одной семье – дело не из
легких.
Когда и почему у вас появи-

ваш дом, что вы думали в тот
момент? Как вы представляли
свою будущую жизнь?
– Когда уезжали в приют под
Киевом, думали, что никогда не
вернемся домой. А потом поняли,
что от государства нет никакой
помощи и начали рассматривать
разные варианты, где и как обустроить свою дальнейшую жизнь.
Так получилось, что решили вернуться домой и начать все с нуля.
Мы, наша семья, как православные люди верим в то, что на все
промысел Божий».
После долгожданного возвращения в родной город многодетная
семья Корчма не опустила руки, а
начала думать, как же жить дальше, как прокормить детей. Сегодня Ксюша с радостью в голосе рассказывает о том, как они с мужем
решили разводить коз и создали
собственную ферму «Серебряное
копытце». И по интонации, кажет-

Женщина говорит о своих «подопечных» с таким теплом, что на
мгновение кажется – Ксюша рассказывает о живых людях.
Я часто сравниваю козочек со
своими приемными детьми. У
каждой козы свой характер: одна
– наглая, другая – ласковая. Одни
едят много, а другие любят «вкусняшки». Козочка – это вам не корова. Они даже травку на лугу выбирают посочнее. Если еда упала на
землю, то коза ее есть не будет.
Сейчас на ферме «Серебряное копытце» Ксении и Александра Корчма живут около 50 взрослых коз
и примерно столько же маленьких козочек. Супруги покупали
животных понемногу, а когда уже
собралось их целое стадо, то Ксения начала экспериментировать с
приготовлением сыров. Женщина
развенчала миф о том, что у козьего молока резкий запах. Если за
козочками правильно ухаживать,

Ƕȃ ǲǼǺ ǾǮǵǯǼǺǯǶǹǶ.

ǸǮǸ ǺǻǼǱǼǲǳȀǻǮȍ ǿǳǺȊȍ Ƕǵ ǿǹǮǰȍǻǿǸǮ ǿǼǵǲǮǹǮ
ȁǻǶǸǮǹȊǻȁȌ ȂǳǾǺȁ Ƕ ǻǮȅǮǹǮ ǴǶǵǻȊ ǿ ǻȁǹȍ

лось желание взять к себе в семью детей, которых оставили
родители?
– Наш первый дом, который разрушили, находился рядом с приютом для детей при церкви. Ребятишки из приюта иногда забегали
к нам в гости, играли с нашими
родными детьми. Мне всегда было
их искренне жаль... А когда у нас с
Александром родился пятый ребенок, то я задумалась о том, чтобы
взять детей из приюта к нам в семью.
Женщина призналась – муж не сразу положительно отреагировал на
ее идею. Ему понадобилось 2 года,
чтобы понять материнские чувства
жены. В итоге Александр дал
согласие на то, чтобы взять
приемных детей в их многодетную семью. Двое кровных
детей семьи Корчма уже выросли и создали собственные
семьи, поэтому сейчас супруги
заботятся о 10 детях.
Какая сейчас обстановка в
Славянске?
– Много военных, но, к счастью, перестали стрелять. Инфраструктура города сильно
не пострадала. Были повреждены только несколько школ
и детских садов, но очень пострадали частные дома.
Сейчас все спокойно,
но детей мы до сих
пор боимся отпускать
на прогулку без присмотра.
Вы не боялись возвращаться в Славянск?
– У нас здесь оставались родители. Мы не
смогли их бросить и
решили строить свою
новую жизнь в родном
старом городе.
Когда разрушили

ся, что сама Ксения до сих пор не
верит в успех своей смелой идеи –
выращивать коз и заниматься производством натурального козьего
сыра.
Когда пришла в голову идея
открыть собственное производство сыров?
– Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло (улыбается, - прим.авт.). Когда государство отменило все льготы для
семей с приемными детьми, мы
поняли, что денег катастрофически не хватит даже на коммунальные счета по новым тарифам.
Тогда и решили, что нужно придумать как выжить. Сначала думали,

построим помещение для двухтрех козочек и курятник – будем
разводить хозяйство и продавать
яйца, мясо, молоко. Но потом куры
отошли на второй план, и в голову
пришла идея разводить породистых козочек, потомство которых
можно выгодно продавать. Изучив
рынок, мы обнаружили, что люди
пока не готовы разводить породистых коз и платить за них деньги
(улыбается, - прим.авт.).
Оказывается, обычная коза дает
в сутки намного меньше молока,
нежели породистая. Если простая
козочка может дать 2-3 литра в
день, то породистая – от 5 до 8.

тогда и молоко будет сладеньким,
вкусным и приятно пахнуть.
Сколько видов сыров вы готовите на сегодняшний день?
– Я готовлю три вида: рикотту,
твердый и мягкий сыры. А все
остальные – это разновидности
трех основных видов. Добавляю в
них травы, орехи, сушеные овощи.
Сначала у меня ничего не получалось. Как говорят, первый блин комом (смеется, - прим.авт.).
Из какой области Украины
больше всего заказов?
– Из Киевской.
У вас довольно низкие цены,
как для козьего сыра, который
считается ценным…
– Тут нужно
учитывать обс тоя т ел ь с т ва .
Все-таки я живу
не в Киеве, понимаю, что уровень жизни в
столице выше,
и цена на козий сыр тоже.
Но меня пока
все устраивает.
Ведь к цене на
сыр еще нужно
прибавить стоимость пересылки в другой город.
Как соблюдаете санитарные
нормы при изготовлении сыра?
– Я стараюсь даже руками не
трогать сыр и сырье, из которого
готовлю. Самое главное – чистые
бидоны, ведра, кастрюли и формы
для сыра. У меня есть специальные
шумовки, которые помогают мне
избежать контакта с продуктом.
Как детей приобщаете к ферме
и домашнему производству сыров?
– Дети мне очень помогают. Но
есть такая козочка у нас на ферме
– Белка, которая признает только
старших, а деток вообще не подпу-

скает. А так, конечно, ребятишки
любят маленьких козлят – тискают их постоянно, а те, как котята
лезут к ним на руки. Старшая дочь
Валерия – самая большая поддержка. Она может сама покормить и
подоить животных, если я приболела.
Вы – многодетная мама. Поделитесь своим секретом, как
успевать делать сто дел одновременно?
– Часть обязанностей взял на
себя муж: он ходит на школьные
собрания, отвозит детей в школу,
помогает с уроками. А я занимаюсь
приготовлением и продажей продукции. Работы много – с 8 утра до
10 вечера мы на ногах, и вечером
остается совсем мало времени для
себя, которое я с удовольствием
отдаю опять же работе: слежу за заказами и отзывами на страничке
нашей фермы в соцсети. Вот такой
у меня отдых (улыбается, - прим.
авт.).
Как успеваете готовить еду на
такую большую семью? Кто у вас
в доме основной повар?
– Наверное, все-таки я, но дочь
Мария очень помогает. После школы она может стать и приготовить
обед, умеет даже всякие изысканные торты печь. Если честно, то
каждый из наших детей уже может сам и суп сварить, и гарнир.
Мои дети, когда начнут самостоятельную жизнь, смогут себя обслужить и не умрут с голоду.
Чем увлекаются ваши дети?
Чем любят заниматься?
– О-о-й… Чем они только не увлекались. До войны местный клуб
держался на наших детях. Одна из
средних дочерей поет. Все дети рисуют, танцуют и вышивают. Наша
Маша уже окончила музыкальную
школу по классу вокала с красным
дипломом. А другие мои девочки
оканчивают художественную школу только в этом году. Мальчики
тоже посещали кружок по рисованию, играли на аккордеонах. До
начала войны на востоке страны
мы с мужем старались максимально загружать детей. А сейчас они
повзрослели и у них уже свои интересы.
Сохранились ли теплые отношения с друзьями после того,
как пришлось покинуть Славянск, а потом вернуться и начать жизнь с чистого листа?
– Сохранились. Мы стараемся не
обсуждать политические темы,
потому что мнения могут не со-

впадать. Сложившаяся ситуация...
У меня до сих пор очень много
вопросов: «Почему все произошло
так неправильно?».
Когда я попросила Ксению дать
несколько советов людям, которые
оказались в подобной жизненной
ситуации, женщина задумалась…
Похоже, она мысленно попыталась вернуться в тот страшный
день, когда разбомбили ее дом, и
вспомнила свои ощущения. После
нескольких минут молчания Ксюша, прокрутив в голове все события, которые произошли с ней и
ее семьей за два непростых года,
дала короткий совет: «В любой
жизненной ситуации нужно надеяться только на Бога, но верить в
свои силы». И добавила, что они с
мужем не против открыть двери
своего дома еще для нескольких
детей, которые остались без родителей и нуждаются в семье.
Автор: Дарья Зыкунова

Тема номеру
Уже сьогодні школярі
в будь-якому населеному
пункті України мають
змогу запросити до себе
відомих лекторів, які
відкриті до співпраці й
готові поділитися своїм
досвідом. Новий освітній
проект робить спроби
модернізувати шкільні
заняття і допомогти
дітям у визначенні їхнього майбутнього шляху.
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мають готовий продукт або ж бажають
створити власний
тренінг.
Вік школярів не
має значення.
З
дітьми
молодших
класів може працювати
психолог
або ж лектор з дошкільної освіти. Для
школярів 8-9 класу
важливе значення
мають зустрічі, присвячені профорієнтації. А для старшокласників
будуть
корисними лекції з
розвитку лідерських
якостей.
«Нас цікавить режим живої бесіди. Ми
прагнемо, щоб люди,
які вже чогось досягли
в житті, приходили до
школи і ділилися своїми знаннями, досвідом,
а також помилками.
Адже це дуже важливо - не мовчати
про те, що помилки існують в житті і їх не потрібно боятися. Необхідно лише вміти правильно вийти
зі складної ситуації,» - зазначила
координатор ініціативи Анна
Сушко.
У планах - розпочати роботу не
лише з дітьми. Вже існує трикутник: школярі, батьки і всі представники шкіл. Наразі планується провести серію вебінарів для
директорів, присвячених напрямку керівництва, а для вчителів створити можливість діалогу для обміну досвідом.

«ȍǻǱǼǹǶ ȆǸǼǹǶ» ǽǼȅǶǻǮȌȀȊ
ǽǾǮȄȌǰǮȀǶ ǰ ȁǸǾǮǦǻǥ

School
Angels
Ukraine – це юридична громадська організація і онлайн-платформа,
діяльність
якої спрямована на
взаємодію шкіл із
успішними людьми.
Ця ініціатива розрахована на активних і
мотивованих людей,
які вже мають певні
досягнення і продовжують свій особистісний розвиток.
Головною метою проекту є зміна школи зсередини. Це спроба
осучаснити існуючі методи подачі інформації, а також підготувати школярів до дорослого життя. Автор проекту – колишній
заступник міністра освіти України, громадський і культурний
діяч Олег Дерев’янко.
«Не можна змінити школу, не
змінивши контекст, мотивацію,
управління і простір. Це - чотири
інновації, які нам найбільш потрібні, і завдяки яким можна створити
таку мозаїку освіти, яка б надалі
могла самонавчатись і самовдосконалюватись. Бо якщо ми зараз створимо просто нову систему, яка буде
мати нові риси, але ці риси будуть
жорстко зафіксовані, то поки ми
будемо таку систему створювати,
світ знову зміниться, і те, що ми
створимо, буде вже знову непотрібне...» - зазначив він. За словами
автора, існує єдиний вихід – створення механізмів, які дозволять
постійне самовдосконалення.
Ініціатива має підтримку Міністерства освіти і науки України,
Інституту модернізації змісту
освіти та місцевих адміністрацій. Саме вони можуть допомогОднією з найбільш важливих внутрішніх функцій держави є соціальна функція, що полягає в забезпеченні соціальної безпеки громадян,
створенні належних умов для повного здійснення прав на працю, життєвий достатній рівень, зняття і
пом'якшення соціальних суперечностей шляхом гуманної та справедливої соціальної політики.
В Україні соціальна функція
закріплена законодавчо. Так,
відповідно до ст. 46 Конституції
України, громадяни мають право
на соціальний захист, що включає
право на забезпечення їх у разі
повної, часткової або тимчасової
втрати працездатності, втрати
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також
у старості та в інших випадках,
передбачених законом. Це право
гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових
внесків громадян, підприємств,
установ і організацій, а також
бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для
догляду за непрацездатними.
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним
джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму,
встановленого законом. Також,
відповідно до статті 48 Конституції України, кожен має право на
достатній життєвий рівень для
себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.
Україна, реалізуючи ці функції,
постійно зіштовхується з проблемами належного соціального
забезпечення громадян. Неодноразово законодавчо призначались пільги та соціальні надбавки
певним категоріям українців. А

ти налагодити контакти зі школами.
Діяльність
організації
поширюється на територію всієї
України. На сьогодні вже зареєструвалось близько 150 шкіл
у різних регіонах. До співпраці
готові школярі і «янголи» у Києві,
Дніпропетровську,
Харкові,
Одесі, Черкасах і Бердянську.
Організатори закликають не залишатися осторонь школярів і
вчителів з невеликих міст і сіл.
До ініціативи долучаються
успішні люди різних професій.
Серед них - бізнесмени, науковці,
митці, журналісти та громадські
діячі. Взяти участь у проекті погодилися професор Піттсбурзького
університету і співзасновник
Vox Ukraine Тимофій Милованов, дитячий психолог Світлана Ройз, генеральний директор
Ekonomika Communication Hub
Ірина Рубіс, генеральний директор Uber в Україні Аркадій Верщебенюк, телеведуча і культурний діяч Анжеліка Рудницька.
School Angels Ukraine вже співпрацює з великими міжнародними компаніями, які розсилатимуть своїм співробітникам
пропозицію взяти участь у цій
ініціативі.

Наразі проект стартував, відбулися зустрічі у Львові, Києві
та Київській області. Першим
«янголом школи» став Павло
Шеремет – нині директор Школи управління УКУ. Він провів
зустріч у львівській гімназії
«Престиж». Під час бесіди лектор
закликав мріяти про щось велике, про глобальний успіх, починати день із вдячності та йти у
світ з оптимізмом. А в київській
школі №85 відбулася зустріч із
Марією Богуслав, заступником
директора Інституту модернізації змісту освіти.
Підтримується ініціатива лекторів з будь-якої сфери діяльності. Іноді самі школи обирають
тематику і знаходять собі «янгола», або ж лектор пропонує свою
тему тій школі, яка знаходиться
на території його географічного
перебування. Умовою участі у
проекті є відсутність політичної
чи релігійної заангажованості, а
також заборона реклами і продажу власних товарів школярам.
Через це важливим питанням є
процес реєстрації лекторів для
участі у проекті. Усі бажаючі
повинні заповнити реєстраційну форму, надіслати резюме та

пройти співбесіду. На сьогодні
зареєстровано близько 200 учасників.
Уже триває підготовка онлайн-платформи, яка зможе полегшити цей процес. Фактично
кооперація лекторів зі школами
буде відбуватися у живому режимі у вигляді чату.
Існує три формати роботи «янголів» зі школярами. Бесіда на
конкретну задану тему. Вона
може супроводжуватись невеликим відеороликом. Спочатку учням подається вступна частина,
а після відбувається інтерактив.
Можливий також і варіант лекції. Але цю форму пропонують
тим, хто може втримати увагу аудиторії протягом
певного проміжку часу, оскільки
мінімальна
зустріч триває 45
хвилин, а максимальна може
проходити протягом усього дня.
Останній варіант
форми роботи –
це тренінги. Викор и с тову ват и
їх рекомендують
лекторам,
які

потім законами, постановами та
наказами змінювались чи взагалі
відмінялись. Чорнобильці, діти
війни, одинокі матері, учасники
бойових дій – всі ці категорії громадян так чи інакше були позбавлені пільг тією чи іншою владою.
Вищеназвані
пільговики зму-

компроміс, запровадивши систему субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, при цьому виконавши умови МВФ.
Так, відповідно до змін, внесених в постанову Кабінету
Міністрів України № 848 від
21.10.1995 року «Про спрощення

заяву про призначення
житлової субсидії;
декларацію про доходи
і витрати осіб, які звернулися за
призначенням житлової субсидії.
Зазначаєтья лише сума доходу без
урахування податку з доходів фізичних осіб, вказуються лише вид

ǳǸǿǽǳǾȀǻǮ ǲȁǺǸǮ:
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шені були шукати захисту в Європейському суді з прав людини,
що, своєю чергою, і стало причиною лідерства України щодо звернень до ЄСПЛ. Відсутність коштів
у бюджеті – основне пояснення
влади неналежного забезпечення громадян. Я, Олег Гречаний,
головний
юрист-консультант
юридичної компанії Leopartners,
вирішив з’ясувати, що таке субсидія по-українськи.
У сучасних умовах виникло питання навіть не забезпечення громадян пільгами, а забезпечення
більшості громадян елементарним – теплим житлом.
Постмайданна влада зіштовхнулася з низкою проблем, зокрема,
газовою війною з РФ та умовами
МВФ. З одного боку, Росія підняла
ціни на газ, з іншого - МВФ для
продовження програми кредитування висунув ряд вимог. Однією з них було підняття ціни на
газ для населення. Відразу уряд
Яценюка отримав проблему соціального невдоволення, адже
переважна більшість громадян не
була спроможна сплатити комунальні послуги в опалювальний
період. Але депутати знайшли

порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива», у 2016 році
право на отримання субсидії на
оплату ЖКГ мають сім’ї, у яких
розмір оплати за житлово-комунальні послуги у межах норм
споживання, з урахуванням пільг,
перевищує обсяг визначеного
Кабінетом Міністрів України
обов’язкового платежу.
Субсидія призначається особі,
яка зареєстрована у будинку чи
квартирі і на яку відкрито рахунки зі сплати комунальних послуг.
Якщо людина не зареєстрована,
але фактично проживає у житловому приміщенні, то субсидія може
призначатись за умови наявності
договору оренди житла та переведення рахунків із сплати житлово-комунальних послуг на цю особу.
Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується
паспортом або іншим документом, подає до управління праці та
соціального захисту населення за
місцем реєстрації наступні документи:

отримуваного доходу і джерело, з
якого отримані кошти;
договір оренди житла —
для осіб, які винаймають житло;
- довідки про доходи — у разі декларування доходів за три місяці,
а також у разі зазначення у декларації інших отриманих доходів,
інформація про які відсутня у
ДФС, Пенсійному фонді України,
фондах соціального страхування
тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за
запитом управління праці та соціального захисту населення.
Рішення про призначення субсидії приймається протягом 10
робочих днів з дня подачі відповідної заяви, про що повідомляють органи соціального захисту
телефоном чи шляхом відправлення почтового повідомлення
за належною адресою. Субсидії
надаються строком на 12 місяців
із автоматичним продовженням
їх органами соціального захисту
при відсутності умов для відміни
субсидії у субсидіанта.
Цього року уряд, розуміючи велике навантаження на бюджет та
зловживанням громадянами правом на отримання субсидії, ввів
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деякі обмеження. Відтак, знижка
на оплату послуг ЖКГ не надається тим, хто витратив на товар або
послугу протягом року від 50 тис.
гривень, та якщо субсидіант приховує додатковий дохід.
Також, якщо людина має додаткове майно (квартири, земельні
ділянки) та отримує з цього вигоду, це може стати причиною припинення субсидіювання. Якщо
виявиться, що людина приховує
доходи, така особа змушена буде
повернути субсидію в подвійному
розмірі.
Для виявлення порушників
Міністерство фінансів проведе
верифікацію всіх отримувачів
субсидій, пенсій та інших соціальних виплат. Для впровадження
методу верифікації Президентом
України був підписаний Закон
України "Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України",
відповідно до якого Міністерство
фінансів з 1 січня 2016 року отримало доступ до банківської таємниці для перевірки інформації
про одержувачів субсидій, пільг,
пенсій.
Щоб здійснити відповідну верифікацію, необхідно мати інформацію про фінансовий стан
громадян мінімум з двох джерел.
Одним з таких джерел є інформація, надана державними органами, які виплачують пенсії,
соціальну допомогу, зарплату.
Другим джерелом є дані банку
про надходження цих грошей, наявність рахунків, використання
грошових коштів.
Загалом, процедура отримання субсидії цілком проста й зрозуміла. Чи витримає бюджет навантаження субсидіювання надто
довго? Питання залишається відкритим.
Автор:
Олег Гречаний
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«Я не боюся чорних пересудів і жовтої преси. Люди вже стомилися від
брехні і «прикрашання» правди. Вони
вміють відрізняти щирість від лицемірства. Тому я писала про себе
правду. І мені набагато страшніше,
якщо мене звинуватять у брехні,
ніж те, що будуть ходити плітки…
Але я маю у житті свої принципи,
які іноді людей шокують, і ті їх не
розділяють. Але я така, яка я є! І
якби була іншою, то не змогла б зробити того, що зробила!»

у листопаді. За даними експертизи зрозуміло, що в той час, коли
загинули журналісти на блок-посту між Луганськом і Металістом,
сепаратисти вже встигли вивезти
Надію до Луганська. Але російський суд зробив вигляд, що не

Ці слова українська льотчиця
Надія Савченко написала під час
голодування у російській в’язниці. Пізніше, у вересні 2015 року
відбулася презентація її книги
«Сильне ім’я Надія» на Львівському книжковому форумі. Книга-сповідь стала підтвердженням
того, що вона готова самотужки
до останнього боротися з російською системою.
Наразі судочинство РФ є далеким від європейських стандартів
і виконує волю політичної еліти.
Воїна, льотчицю, народного депутата та Героя України Надію
Савченко хотіли ув’язнити на 23
роки. Серед звинувачень, що були
висунені, вбивство російських
журналістів та незаконний перетин кордону. Але під час розгляду
справи було виявлено, що Надія
Савченко просто фізично не могла бути причетною до вбивства
журналістів, тому що в той час
вже перебувала у полоні у місцевих бойовиків.
Після початку збройного конфлікту на Донбасі, Савченко, залишаючись чинним офіцером ЗСУ,
поїхала на схід добровольцем у ба-

помічає доказів, і Савченко продовжили утримувати під вартою.
16 вересня з новою силою розпочала працювати російська пропаганда. З’явилися обвинувачення з
приводу побиття і знущання. За
офіційними даними, льотчиця
«особисто брала участь у торту-

тальйон «Айдар» на час двох відпусток. А 17 червня вже потрапила
в полон проросійських бойовиків
під Щастям. Зробивши вибір не
чинити спротиву сепаратистам,
Савченко тим самим врятувала
життя пораненим українським
військовим, що знаходились неподалік у посадці. З 18 серпня
Надію утримували бойовики, а
пізніше її незаконним шляхом,
з мішком на голові, перевезли
через українсько-російський кордон. Вже 8 липня з’явилась інформація, що Савченко перебуває під
вартою в Росії, а саме, у слідчому
ізоляторі міста Воронеж. Саме
тоді російська влада почала підозрювати її у причетності до вбивства двох журналістів Всеросійської держтелерадіокомпанії – Ігоря
Корнелюка та Антона Волошина.
Натомість, українська сторона надала докази непричетності
льотчиці до загибелі журналістів,
спираючись на білінг мобільних
телефонів Савченко і російських журналістів. Цю інформацію
Служба безпеки України відкрила

рах полонених та хотіла їх здати
на органи». Раніше стала відома
інформація про те, що Савченко
була снайпером та наводчицею
мінометів. Проте в її офіційній
справі, яку передали до російського суду, вказано, що Савченко –
стрілець та льотчик-штурман. Ця
інформація повністю спростовує
фейки, які висувались.
Попри все, Надія вже півтора
року перебуває під вартою на
території країни-агресора, куди
була вивезена незаконним шляхом. За цей час вона офіційно
визнана політв’язнем, а дії російської влади – відродженням тоталітарної машини.
Російське керівництво намагається ігнорувати й публічні
заклики європейського суспільства, яке вимагає звільнити
Савченко. Так, 14 березня 2016
р. президент США Барак Обама
звернувся до Володимира Путіна
із промовою відпустити українську льотчицю. А 19 березня сенат
Польщі ухвалив заяву з вимогою
звільнити українську громадян-

ку. Утримування Надії Савченко у
в’язниці – це кричуще порушення
основних свобод і прав людини,
проти чого відбуваються протести. Сенат приєднується до цих
протестів і закликає владу Російської Федерації негайно звіль-

вирішити лише Володимир Путін.
Фактично Кремль своїми власними руками створив нову
українську героїню. Жінку, яку
почали порівнювати із Жанною
Д’Арк. В умовах військового конфлікту на сході України, лише

ǿǶǹȊǻǳ ǥǺ’ȍ ǻǮǲǥȍ:
ǼǲǻǮ ȁ ǽǼǹǥ ǰǼǦǻ
нити Надію Савченко. З подібними закликами неодноразово
звертались й інші представники
європейського керівництва. Натомість речник президента Росії
Дмитро Пєсков зробив заяву:
«Президент неодноразово надавав роз’яснення на цей рахунок, і
закордонним колегам, і на інших
рівнях надавались роз’яснення,
що йдеться про судовий процес, і
будь-яке втручання ззовні в юрисдикцію наших судів є неприпустимим, воно неможливе». Тобто,
досі російське керівництво намагається пояснити своє свавілля
та порушення прав людини чесним російським судочинством.
Світові лідери зробили для себе
висновки, тому з проханням
звільнити Савченко звертаються
безпосередньо до Путіна.
Після тривалого затягування
винесення вироку, його нарешті
оголосили. 22 березня міський
суд Донецька Ростовської області
визнав Надію Савченко винною
і засудив до 22 років ув’язнення.
Після оголошення вироку Президент України Петро Порошенко
заявив про те, що проводитиме
переговори і зробить усе можливе для того, щоб обміняти українську льотчицю на двох російських військових – Єрофеєва та
Александрова. ГРУ-шники наразі
перебувають під слідством на території України. Проте адвокат
Савченко Марк Фейгін пояснив, що з юридичного погляду
такий обмін є неможливим.
"Процедура обміну юридично, за міжнародно-правовими
нормами, неможлива, тому що
Росія не визнає свою участь у
війні на сході України. Відповідно, на неї не поширюються
норми Женевської конвенції,
що регулюють міжнародний
збройний конфлікт. А мінські
угоди... Росія у них не виступає
як сторона – вона гарант їх виконання," – зазначив Фейгін.
Натомість у Кремлі вже встиг
зробити нову заяву Пєсков. За
його словами, подальшу долю
української льотчиці може

Савченко відкрито заявила про
те, що готова боротися з російським загарбником. І в неї на це
вистачить сили.
НАЙВІДОМІШІ
ПОЛІТВ'ЯЗНІ РОСІЇ
За статистикою громадської
організації «Союз солідарності із
політв’язнями» (ССП), на 31 березня 2016 року 305 людей були
визнані політв’язнями або їх переслідували за політичними мотивами в період з 2008 року.
№1 Михайло Ходорковський
– олігарх, підприємець, громадський діяч. Керівник компанії
ЮКОС.
Був заарештований 25 жовтня
2003 року за обвинуваченням у
розкраданні коштів та несплаті
податків. Формальним приводом для початку розслідування
Генпрокуратурою справи ЮКОСА став запит депутата Держдуми Володимира Юдіна. У Москві
Ходорковського засудили до 9
років колонії загального режиму,
а 27 грудня 2010 р. у рамках другої справи додали до терміну ще
14 років. Володимир Путін помилував Ходорковського 20 грудня
2013 року, після чого політв’язень
виїхав за кордон.
Захист Ходорковського вважає вирок помстою за фінансову підтримку на виборах 2004
року опозиційних партій КПРФ

та «Яблуко». Засуджений також
був потенційним кандидатом на
пост президента. Міжнародна організація «Amnesty International»
визнала його в’язнем совісті.
№2 Олег Сенцов – український
режисер, продюсер, активіст Автомайдану. Підтримував рух за
єдину Україну в Криму в лютому-березні 2014 року. Перебуває
під вартою з 11 травня 2014 року.
Сенцов був засуджений до 20
років позбавлення волі у колонії
суворого режиму за організацію
терористичної спільноти, підготовку і проведення терористичного акту, незаконне придбання
та зберігання зброї та вибухових
речовин.
Справа містить суттєві ознаки
фальсифікації та багато фактологічних помилок. Також має й
політичний підтекст, адже в ній
неодноразово згадується «Правий сектор» (заборонений у РФ),
за вказівками якого Сенцов ніби-то створив у Криму структурний підрозділ цієї організації.
Головною метою була організація
диверсій та спонукання місцевої влади до повернення Криму
Україні.
Перш за все, ця справа спрямована на боротьбу із супротивниками окупації та приєднання
Криму Російською Федерацією, а
також на закріплення російської
влади на півострові.
Наразі Сенцов відбуває покарання в Республіці Саха (Якутія).
№ 3 Станіслав Клих – викладач Київського транспортно-економічного коледжу. Фактично
позбавлений волі з 8 серпня 2015
року, але за рішенням суду під
варту потрапив 22 серпня 2014
року.
Кримінальна справа була відкрита за фактом участі членів
забороненої в Росії організації
УНА-УНСО в бойових діях на боці
чеченських сепаратистів в 19941996 роках. У цій справі фігурували й прізвища відомих українських політиків, серед яких Дмитро
Ярош і Арсеній Яценюк.
Правозахисний центр «Меморіал» зробив повний аналіз обвинувального заключення і виявив, що у ньому міститься велика
кількість порушень Кримінального кодексу РФ. Окрім того, він містить фактологічні помилки.
Таким чином, Станіслав Клих
потрапив під слідство завдяки
своїй проукраїнській позиції, яка
йде врозріз з офіційною позицією
влади Російської Федерації. На
сьогодні вирок ще не був оголошений, і підсудний й досі перебуває у слідчому ізоляторі.
Автор:
Ольга Лихобабина

З перших вуст
Эксперт в сфере культурной дипломатии, советник министра по
вопросам семьи, молодежи и спорта (2007-2012 гг.) и председатель
Международного Фонда культурного
сотрудничества Влада Литовченко рассказала нашей газете о своей
профессиональной деятельности,
вдохновляющих проектах и людях,
которые могут изменить мир.
Влада, у вас очень достойный
«послужной список», но расскажите нам о проекте всей своей
жизни. Сложно ли оставаться
человеком в условиях финансового и политического кризиса?
– Проектом всей жизни можно
назвать саму жизнь, если перефразировать известные слова Гете.
Основная цель – прожить жизнь
достойно, несмотря на кризисные и тупиковые ситуации, которые так или иначе периодически
случаются. Даже после самого
сложного периода можно «встать
с колен», снова пойти по назначенному пути, а потом вспоминать о том страшном времени с
гордостью. Потому что очень важно оставаться Человеком в самые
счастливые и самые несчастливые часы.
А если говорить с точки зрения
религиозных убеждений, вся
земная суета – это театр, лицедейство, и у каждого есть своя роль,
миссия и функция. Но главная
задача православной души – попасть в Царство Божье, а для этого
нужно быть чистым, человеколюбивым, терпимым, терпеливым
и покорным. Мое самое главное
правило – соблюдать баланс между земным и небесным. Сейчас я
абсолютно не бросаюсь словами,
напротив – за ними стоит моя
величайшая ежедневная работа.
Если вам повезло обладать уникальным умением творить добро,
не ожидайте благодарности. И
тем более, не вписывайте это в
свой послужной список.
Сейчас сложное время для
нашего государства, но многие
верят, что именно на руинах
может «вырасти» нечто необыкновенное. А вам часто в жизни
приходилось все начинать с
«руин»?
– Приходилось. Моя жизнь имеет несколько четких этапов. Порой «руина» – это знак свыше о
том, что заканчивается один период жизни и начинается другой,
более качественный. Да, иногда
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это что-то кардинально новое. Но
шаг за шагом человек все равно
идет к своему предназначению.
У меня необычная судьба – если
посмотреть на «линию жизни»,
есть конкретные точки, после которых приходилось все начинать
с нуля. Так было в молодые годы,

пришлось сочетать научную деятельность с преподавательской и
организаторской. И сейчас я горжусь результатами. За небольшой
промежуток времени защитила
кандидатскую работу, получила
научную степень, должность доцента в Международном универ-

Иван Драч. А еще меня очень вдохновляют книги о философии и
психологии. Раньше я увлекалась
эзотерикой, а сейчас читаю книги
святых отцов о духовной жизни.
В них заложены общедоступные
истины, простые и одновременно сложные, которые были из-

ǰǹǮǲǮ ǹǶȀǼǰȅǳǻǸǼ:

ǽǾǮǰǶȀǳǹȊǿȀǰǼ ǲǼǹǴǻǼ
ǾǮǯǼȀǮȀȊ ǸǮǸ ȆǰǳǷȄǮǾǿǸǶǳ ȅǮǿȉ
когда я получила образование в
сфере профессионального исполнительства и даже успела поработать учителем в школе.
Потом жизнь поставила мою первую точку,
и я окунулась в мир
красоты, моды, стиля,
хотя по всем канонам
возраст 23 года не самый удачный для участия в конкурсе. Тем
не менее судьба была
благосклонна, и я достигла в сфере красоты все, о чем только
можно мечтать. В
2008 году, когда я возглавляла крупнейшее
агентство моделей, в
Украине начался кризис. Именно в этот момент ощутила резкую
потребность в знаниях. Вторая точка. Я два
года училась на стационарном отделении
Дипломатической академии при МИД Украины, а затем получила
приглашение поступить в аспирантуру
и начала писать кандидатскую диссертацию. Именно данный
период стал для меня
наилучшей платформой для жизненного
роста и опыта. Я окунулась в совершенно
другой мир общения
с дипломатами и научными сотрудниками. Меня не всегда воспринимали серьезно, поэтому
признаюсь, порой я испытывала
страшнейшее разочарование. Несмотря на это, решила не сдаваться, а наоборот – развиваться. Мне

ситете «Украина» и развернула активную деятельность в контексте
культурной дипломатии.

Влада, какие книги вас вдохновляют?
– Я люблю классику. Любимые
– Тарас Шевченко, Леся Украинка, Павел Загребельний, Михаил
Коцюбинский, Павел Тычина. Из
современников – Лина Костенко,

вестны еще несколько столетий
назад! В такие мгновения понимаешь – в отношении людей ничего
не меняется. Меняется
только исторический
период,
декорации,
костюмы, развивается
научно-технический
прогресс, но основные жизненные принципы не меняются.
Главное для человека
– след, который он
оставляет в истории.
В университете вы
ведете курс «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО». Что именно
вас
объединяет с
этой организацией?
– Как общественный
деятель, как преподаватель, как исследователь восторгаюсь деятельностью ЮНЕСКО.
В основе работы этой
организации – принципы мира, взаимоуважения, человеколюбия,
гуманизма,
бережного отношения
к историко-культурному, природному и
нематериальному наследию всего человечества. Мне кажется, что
главная идея ЮНЕСКО
– укоренить идеи мира
в подсознании людей.
Чем больше люди знают, уважают традиции, обряды,
верования, философию своего
государства, тем меньше будет военных конфликтов. Эта позиция
созвучна с моей. Поэтому стараюсь максимально поддерживать
и проводить программы ЮНЕ-

Судьбы городов, как и людей, складываются по-разному. Их история знает
взлеты и падения, разрушения и возрождения, забвение и славу. Как и у людей, у каждого города есть свое лицо,
образ жизни, обычаи и даже характер.
Одни — величавые и сдержанные, другие — шумные и яркие, а третьи —
аккуратные, но строптивые.
Главное – мы любим города
не благодаря их историческим
местам, а просто так. У каждого
человека должен быть свой особенный уголок, своя отдушина.
Недаром знаменитая Скарлетт
О’Хара из легендарного романа
Маргарет Митчелл «Унесенные
ветром» говорила: «Нет ничего дороже земли». Мы решили узнать у
рядовых украинцев, какие города
их не отпускают.
Евгения, ресторатор
31 год

5

СКО. Следовательно, именно поэтому я организовываю мероприятия по культурной дипломатии
(«Нас єднає Шевченкове слово»,
«900 аргументів Кіностудії Олександра Довженка» и др.). Все они,
безусловно, отвечают уставу Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки
и культуры.
В Украине тоже есть объекты,
которые входят в список ЮНЕСКО. Какие из них вы могли бы
назвать местами силы?
– По состоянию на 2015 год, у
ЮНЕСКО 1007 объектов из 163
стран мира. Украина представлена 7 объектами. Рекордсменом
является Италия, которая официально представляет 50 объектов.
Если говорить только о нашей
стране, конечно, местами силы
можно назвать объекты, которые
в списке давно, которые «заметили» еще во время Советского Союза (СССР был членом ЮНЕСКО
с 1954 года). Самые сильные и
самые знаковые для нас – это Киево-Печерская лавра и София Киевская. И у верующих, и у туристов
со всего мира просто дух захватывает от соприкосновения с этими
вечными святынями.
Говорят, хочешь изменить
мир – начни с себя. Если по данной аналогии менять мир, но
начать со своего государства,
что бы вы сделали в первую
очередь?
– Мне кажется, первоочередное
задание для нашего правительства – остановить войну, определиться с территориальным статусом «проблемных» областей.
Также нужно отрегулировать работу украинского правительства.
Желательно, чтобы имена наших
политиков не фигурировали в
скандалах. Они должны работать
тихо, спокойно и монотонно, как
швейцарские часы.
А еще людям надо уйти от культуры заполитизированности, потому что у нас все раздают советы, когда этого не нужно делать.
Сначала каждый человек должен
состояться как специалист в своей родной сфере деятельности,
чтобы построить счастливую и
успешную Украину. И самое главное – мы должны становиться
богатыми за счет того, что наша
страна развивается, а не за счет
расхищения ее богатств.

можно не любить этот город?
Мирослав, дизайнер
29 лет

ǼǽǾǼǿ. ȁǸǾǮǶǻǿǸǶǳ ǱǼǾǼǲǮ,
ǸǼȀǼǾȉǳ ǻǳ ǼȀǽȁǿǸǮȌȀ

Лучший город в Украине – Киев.
Это мой дом, все, что здесь есть, отдает мне энергию. Кажется, здесь
нет ничего невозможного. Это город, который стал колыбелью восточнославянской государственности. Он красив в любое время года,
но весной, когда цветут киевские
каштаны, он прекрасен. И тогда
сами собой с губ слетают слова
признания в любви этому древнему и вечно юному городу: ”Як тебе
не любити, Києве мій”.
Ангелина, студентка
18 лет

улицы. За ее церкви – шедевры
архитектуры. За талантливую
уличную музыку. Это столица
юмора и шуток. Но больше всего
я люблю этот город из-за людей.
Есть черты, которые объединяют
жителей черноморского города,
– это мятежность духа, свобода
мысли и умение посмеяться над
собой. Именно эти качества, в
первую очередь, позволили людям построить удивительный
город с уникальной атмосферой,
ей подобную трудно найти, даже
обойдя весь мир.
Леонид, бизнесмен
55 лет

Больше всего я люблю Одессу.
За море, парки, скверы, широкие

На мою думку, Львів – найкраще
місто. Я почуваю себе там як удома.

Старовинні будинки з неймовірно красивою архітектурою, темна бруківка під ногами, костели,
пам'ятники... Львівська кава, шоколад, карамель... Усе це створює
певний львівський шарм, який
змушує тебе приїжджати сюди знову і знову. Мені здається, що ті, хто
не бачив Львова, не мають права
казати, що вони знають Україну.
Звичайно, він не може вважатися
ні найбільшим, ні найдавнішим, ні
найсучаснішим містом. Він вражає
іншим: гармонійним поєднанням
різних культур і часів, і, якщо так
можна сказати про місто, великою
любов'ю до життя. Це відчувають
усі, хто туди приїжджає.
Екатерина, секретарь
38 лет

В Кременчуге я нахожу свой
душевный покой и равновесие,
этот как пища, которая дает мне
силы. Мой город – моя крепость,
где я могу решить любую проблему, свернуть самые высокие
горы. Я родилась в Кременчуге,
и он для меня – единственный.
Татьяна, скульптор
44 года

Ужгород – это единственное
место в Украине, где цветет сакура. Это не просто несколько
деревьев, это целые аллеи, чудо,
которое невозможно описать
словами. Для меня это особый
период в жизни, когда я приезжаю туда и задумываюсь о быстротечности нашей жизни. Как

Мне нравится Миргород. Это маленький и очень уютный город,
а его лечебная вода придает ему
особенный шарм. Нельзя промолчать и о курорте. Его территория и красота поражает: парк,
озеро с лебедями, лес, огромной
мост, который увешан любовными замками. Это город отдыха,
умиротворения, спокойствия. Я
всегда чувствую себя более обновленным и свежим после приезда
туда.
Сергей, PR-менеджер
23 года
Вилково – настоящая украинская Венеция. Там много красивых мест, описать все просто
невозможно. Город буквально
“вырастает” из воды. Он представляет собой один большой музей под открытым небом.
Украина – удивительная страна,
и знакомство с ее городами от запада до востока – это своеобразный экскурс в глубины зарождения и развития украинской
цивилизации. Недаром Анатоль
Франс считал, что “путешествия
учат больше, чем что бы то ни
было». Действительно, иногда
один день, проведенный в других
местах, дает больше, чем десять
лет жизни дома.
Автор:
Милана Шаповалова
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Мы собрали ТОП-5 самых интересных мнений, самых крылатых фраз,
самых метких мыслей, самых честных идей.
Святослав Вакарчук, музыкант и
лидер группы «Океан Ельзи»
7 апреля

«Майбутнє України в руках самих українців. Чим швидше ми
це усвідомимо, тим менше залежатимо від закордонних новин. І
морально, і матеріально».
Семен Семенченко, украинский
общественный и политический деятель
6 апреля
«Всего-то офшор. Всего-то день
массовых протестов. И премьер
Исландии подал в отставку. Когда
"всего-то офшор" и всего-то день

ǹȁȅȆǶǳ ȄǶȀǮȀȉ ǺǳǿȍȄǮ:

ǹǶǲǳǾȉ ǺǻǳǻǶǷ Ǽ ǽǼǹǶȀǶǸǳ Ƕ ǴǶǵǻǶ
ȅȠȜ Ȑ ȎȝȞȓșȓ ȖȕȐȓȟȠțȩȓ șȖȒȓȞȩ ȚțȓțȖȗ, Ș ȘȜȠȜȞȩȚ
Țȩ ȝȞȖȥȖȟșȭȓȚ ȝȜșȖȠȖȘȜȐ, ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȩȣ ȒȓȭȠȓșȓȗ,
ȚȓȤȓțȎȠȜȐ, ȔȡȞțȎșȖȟȠȜȐ, ȎȞȠȖȟȠȜȐ Ȗ ȚțȜȑȖȣ ȒȞȡȑȖȣ,
țȎȝȖȟȎșȖ Ȑ ȟȐȜȖȣ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȟȓȠȭȣ Ȝ ȔȖȕțȖ Ȑ ȚȖȞȓ
Ȗ ȝȜșȖȠȖȘȓ ȝȜ-ȡȘȞȎȖțȟȘȖ?
протеста приведет к отставке топов в Украине, мы с удивлением
обнаружим, что мы уже в Европе.
Без всяких безвизовых режимов».
Мирослава Гонгадзе, украинский
журналист и общественный деятель
7 апреля
«Американські стандарти. Нещодавно Путін глузував з Керрі,
що той свої сумки сам носить. Я
от щойно летіла в економ класі з
колишнім головою американсь-

кої розвідки Джоном Неграпонте,
він сам свої сумки також ніс, а зараз от ми їдемо в одному мінівені
з чотирма іншими учасниками
конференції. Вони говорять про
проблеми в Африці, а мені додати
нічого, от пишу вам».
Борислав Береза, украинский политический деятель, внефракционный депутат Верховной Рады
Украины
6 апреля
«Если не пресекать подлость, то

она становится нормой. Если не
тратить время и деньги на образование и самообразование, то так
и не покорить высоты личностного роста. Если только желать,
но ничего не делать для достижения желаемого, то жизнь пройдет
в вечном ожидании. Если не ставить перед собой высокие цели,
то не добиться высоких результатов. Если не вносить изменения в жизнь, то их внесет смерть.
Помните о своем праве выбора.
Но если вы не пользуетесь своим
правом, то им воспользуются за
вас. Время скоротечно. Делайте
правильный выбор».
Илья Новиков, российский юрист,
среди его клиентов - украинская военнослужащая Надежда Савченко
8 апреля
«Вышел из СИЗО от Надежды
Савченко. Анализы ей последний

Кожного року українці з нетерпінням чекають на Великдень. Нині він
припадає на 1 травня. Тому популярне радянське свято трудящих з
гаслом "Мир! Труд! Май!" відійде на
другий план.
Крім того, Пасха – свято, яке дійсно особливе для всіх верств населення країни, незалежно від віку
та політичних поглядів. І в такий
непростий час, що живемо зараз,
дуже важливо шанувати та оберігати подібні традиції, бо вони нас
об'єднують.
Ті моменти, коли сотні вірян
збираються довкола церкви з чистими помислами та радісною
душею, дають шанс забути про
всі політичні та економічні негаразди, які спіткали нашу молоду
державу протягом останніх трьох
років.

Єдине, на що не вплинула девальвація гривні, – це молочні вироби. Натомість, як не дивно, вони
навіть подешевшали на 1,2%.
Експерти стверджують, що ціна
пасхального кошика в 2016 році
зросте на 56% порівняно з минулим 2015 роком. Крім того, за два
тижні до Пасхи прогнозують до-

що можна, а що ні брати з собою
до храму.
З погляду православної релігії,
спиртні напої святити не можна.
Саме тому священнослужителі
не радять нести до церкви вино.
А от м’ясні та молочні продукти –
інша справа.

• Ковбаса домашнього приготування – 200 гривень.
• Масло – 100 гривень за кілограм.
• Сало – 50 гривень за кілограм.
• Писанки – 20-30 гривень
(13 гривень коштує десяток яєць і
від 7 до 13 гривень – харчова фарба).
• Паски власного випікання до-

ǰǳǹǶǸǲǳǻȊ 2016:
ǿǸǥǹȊǸǶ ǸǼȆȀȁǣ
ǽǮǿȃǮǹȊǻǶǷ ǸǼȆǶǸ

Кожен українець знає й про те,
що готуватись до Великодня потрібно заздалегідь. І це пов'язано
не тільки із пасхальним постом, а
й з фінансовими труднощами.

Перш за все, це пов’язано із
курсом долара і ціною імпортних товарів. Як би ми не любили власного виробника, але не
все можна вирощувати в Україні
через певні кліматичні та географічні умови.
Як свідчить статистика, у березні індекс цін на продукти
виріс на 2,5%. М'ясо та риба подорожчали на 3%, овочі та фрукти
– на 9,1%, спиртні напої – на 5,4%.

році пасхальний кошик коштував
близько чотирьохсот десяти гривень – прим.ред.).
Середня заробітна плата українця становить п’ять тисяч гривень, а мінімальна пенсія – тисяча двісті. Отже, для того, щоб
відсвяткувати Великдень і раз на
рік поласувати паскою, український пенсіонер має місяць не їсти
і не задовольняти своїх мінімальних побутових потреб.
Радує те, що травневі дні, які
ми й так відзначаємо, співпали із
Великоднем. Як-не-як, а це дасть
можливість зберегти сімейний
бюджет.
Ось так, поки влада та правоохоронні органи з’ясовують, чиї офшорні компанії ще зареєстровані
на Панамських островах, звичайні пересічні українці шукають хоч
якоїсь відповіді на інше, не менш
болюче актуальне питання: "Де
взяти гроші?"
Шекспірове "бути чи не бути"
втрачає
барви
риторичного
питання, оскільки така гостра
фінансова проблема об'єднала
мільйони українців. І ми, самі
того не розуміючи, стали набагато ближчими, аніж будь-коли.

Звичайній середньостатистичній сім’ї досить складно за один
раз придбати всі необхідні інгредієнти для приготування пасхальних страв. Тому не дивно, що
вже на початку квітня в торгових
центрах відбувається справжній
"бум". Це найчастіше стосується літніх людей, які вже навчені
життям. Вони, як ніхто інший,
знають, що необхідно завчасно
скуповувати потрібні продукти,
які ще не подорожчали.
Ні для кого не секрет: у нашій
країні з кожним днем ціни на
продукти ростуть на очах. Дехто
навіть жартує, що це відбувається зі швидкістю світла. Можливо,
це й перебільшення, але факт залишається фактом: ціни в країні
ростуть, а зарплати зменшуються.

раз делали
5 апреля, до
начала сухой
гол од ов к и .
Новых с тех
пор не делали, на все
запросы отвечают «по
последним
анализам
показатели
в норме». Хотя ни черта они не
были в норме уже тогда. Эритроциты не там и не те. Начальник
СИЗО полковник Калганов предупредил ее сегодня утром, что прикажет кормить насильно, если
будет необходимо. У Надежды на
этот счет свои планы. При мне в
кабинет заходил майор, просил
Надежду подписать разрешение передавать ее медицинские
данные в МИД РФ, оттуда интересовались. Она написала отказ
(«чтобы им меньше было о чем
врать»). Разрешила предоставлять
их только адвокатам и украинским консулам. Симптомы обезвоживания уже заметны, кожа у
нее сухая, язык и десны белые. В
камере круглосуточное видеонаблюдение. Чтобы не давать повода для спекуляций ватным медиа,
она перестала пользоваться душем и подходить к умывальнику.
Сама считает, что продержится
еще минимум 4 дня. Рассказал
ей новости о ходе переговоров
между Москвой и Киевом по ней.
Они продвигаются. Нам остается
ждать».

І тільки тому, що маємо незламний дух та віру у краще, зможемо
знайти ті "копійки", за які пригостимо своїх рідних смачною паскою.
Зовсім скоро почуємо "Христос
Воскрес! Воістину воскрес!", а
поки що затягуємо сильніше паски...
датковий ріст цін на 10-20% майже на всі продукти. Єдине, на що
не вплинуть економічні зміни, це
– яйця. Що стосується шашликів,
якими всі люблять тішити себе в
пасхальні дні, то вони теж – недешеве задоволення.
Звичайно, у кожного українця
різні можливості. Хтось зможе
піти до церкви лише з невеличкою паскою та кількома писанками, а дехто – з маслинами та червоною ікрою.
Для того, аби об’єктивно визначити собівартість пасхального
кошика, потрібно розібратись,

Серед рекомендованих страв
найпопулярнішими є такі:
• Сир
• Ковбаса
• Масло
• Сало
• Писанки
• Пасхальний хліб (паски)
• Пиріжки з капустою або м’ясом
Склавши перелік бажаних
продуктів, можемо підрахувати
їхню собівартість:
• Домашній сир за теперішніми
цінами коштує близько 50 гривень, а твердий – 150 гривень за
кілограм.

могосподині будуть коштувати
близько 100 гривень, пиріжки із
капустою – 50 гривень, а з м’ясом
– 80 гривень
Це – універсальний вміст пасхального кошика. Звичайно,
хтось може забажати посвятити й
фрукти, й овочі, й зелень. Але це
вже залишається на власний розсуд і залежить від вмісту гаманця.
Підрахувавши вартість усіх продуктів, робимо висновок: сума
зовсім немаленька, а для когось
вона сьогодні просто недосяжна.
Вісімсот гривень – це удвічі більше, аніж минулого року (у 2015

Усі ми різні, кожен має свої
принципи, пріоритети в житті. У
когось день у день відкрита душа
для людей, і добро та щедрість
ніколи в ній не зміліють. А хтось у
грудях має камінь і не здатний розуміти інших. Але Великодня ніч
творить дива: на всіх, що зібрались біля храму, сходить світла
Божа благодать. І, як віки тому,
повертаються додому, наповнені
чистою радістю, вітаються урочистим "Христос Воскрес!" і вірять:
воскреснуть традиції, воскресне
милосердя людське, воскресне
Україна, об’єднаються Схід та
Захід.
Автор:
Олена Худенко
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ǾǳȄǳǽȀȉ
ǽǮǿȃǮǹȊǻȉȃ ǸǳǸǿǼǰ

РЕЦЕПТ ПАСХАЛЬНЫХ
КЕКСОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ

РЕЦЕПТ КУЛИЧА НА СМЕТАНЕ С ЦУКАТАМИ ИЗ ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ

Ингредиенты:
Яйца — 2 шт.
Масло сливочное — 100 г
Мед — 70 г
Сахар — 90 г
Мука — 160 г
Изюм — 40 г
Сгущенное вареное молоко — 90 г
Разрыхлитель — 1 ч.л.
Белки яиц — 2 шт.
Сахарная пудра — 2 ст.

Ингредиенты:
Творог — 450 г
Масло сливочное — 200 г
Сахар — 170 г
Желтки — 3 шт.
Сливки — 200 мл
Цукаты — 30 г
Изюм — 70 г
Ванильный сахар — 1 пакетик

Ингредиенты:
Сметана — 0,5 стакана
Мука — 2,5-3 стакана
Молоко — 1/3 стакана
Яйца — 2 шт.
Сахар — 0,5 стакана
Сливочное масло — 50 г
Дрожжи сухие активные — 1 ч.л.
Цукаты — 1-2 горсти
Ванильный сахар — по вкусу
Цитрусовая цедра — по желанию
Соль — 1 щепотка

Способ приготовления:
1. Мягкое масло нужно смешать с сахаром, вареной сгущенкой и жидким медом. Взбить смесь блендером или
миксером.
2. Добавить два сырых яйца и еще раз взбить.
3. Муку и разрыхлитель просеять через сито и вмешать лопаткой в полученную массу.
4. Изюм (темный или светлый) промыть теплой водой, высушить салфетками, добавить в тесто, хорошо перемешать.
5. Разложить тесто в формочки, заполняя их только на две
трети. Выпекать кексы нужно в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут.
Украшаем кексы пасхальной помадкой:
Нужно взбить миксером 2 стакана сахарной пудры, 2 сырых охлажденных белка, а в конце взбивания выжать лимонный сок.
Смазываем верхушки кексов помадкой и украшаем разноцветной присыпкой.

РЕЦЕПТ ТВОРОЖНОЙ ПАСХИ ИЗ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
УКРАИНЫ

Способ приготовления:
1. Растопите в теплом молоке сливочное масло.
2. Яйца с солью размешайте в отдельной посудине.
3. Соедините сметану и сахар с молочной и яичной массой.
Хорошенько перемешайте.
4. Добавьте просеянную муку и сухие дрожжи, которые
предварительно не нужно растворять в жидкости (читайте
на упаковке). Замесите тесто.
5. Добавьте в тесто цукаты и еще раз замесите.
6. Дайте тесту один раз подняться, обомните его, а затем
разделите на порции — примерно на 1/3 высоты формы.
7. Когда тесто уже в формах поднимется — на 2/3 высоты формы, пора отправлять его в разогретую на 180-200
градусов духовку.
8. Выпекайте куличи до готовности. Если они среднего размера — около 30 минут.
9. Готовые куличи можно украсить глазурью, помадкой
или шоколадом.

Способ приготовления:
1. Продукты заранее достаньте из холодильника, чтобы
масло стало мягким.
2. Творог дважды протрите сквозь сито, чтобы избавиться
от крупинок и добиться ровной, кремовой текстуры. Даже
если вы купите творог без крупинок, его все равно необходимо протирать сквозь сито.
3. Желтки с небольшим количеством сахара взбейте так,
чтобы они стали белыми. Потом добавьте в них размягченное сливочное масло, сахар и снова взбейте все вместе до
однородного состояния.
4. Взбитую массу соедините с протертым творогом.
5. Отдельно взбейте сливки до крепких пиков.
6. Добавьте сливки в творожную массу, размешайте до однородности.
7. Добавьте промытый и высушенный изюм с цукатами.
Хорошо перемешайте.
8. Форму для творожной пасхи вымойте и выложите изнутри влажной марлей. Распределите марлю ровно, без сборок (от этого будет зависеть отпечатанный рисунок).
9. По одной ложке, выкладывайте творожную массу внутрь
формы. Так нужно делать для того, чтобы не образовывались пустоты.
10. Заполните форму до конца, несколько ложек начинки
оставьте. Пасха будет проседать под тяжестью груза и вам
понадобится добавлять творог.
11. Свисающие части марли аккуратно разложите поверх
начинки. Положите сверху дощечку, а на нее груз, не менее 500 г. И всю эту конструкцию уберите в холодильник.
Периодически проверяйте верхушку формы, если начинка
просела, то добавить оставшийся творог.
12. Через двое суток достать пасху из холодильника, освободите ее от формы и марли, украсьте и угощайте свою
семью.
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Поверье №1
Самое распространенное пасхальное поверье – праздничное
приветствие. Нужно говорить:
"Христос воскресе!", на которое
принято отвечать: "Воистину воскресе!" Это символ примирения
и братской любви. Люди верили,
что данный обряд сближает их,
делает чище и добрей.
Поверье №2
Христиане считают, что освященные пасхальные блюда обладают колоссальной силой и
помогают во время трудностей.
Следовательно, использовались

ǽǮǿȃǮ 2016: ǻǮǾǼǲǻȉǳ ǽǾǶǺǳȀȉ,
ǸǼȀǼǾȉǳ ǽǾǶǻǳǿȁȀ ȁǲǮȅȁ

Последний месяц весны в 2016 году начнется с самого важного для православных христиан праздника. Пасхальные корзинки нужно приготовить к первомаю. Но знатоки говорят, что главное в этот день – следовать народным советам. Именно они привлекут в дом удачу, достаток и счастье.
даже косточки. Согласно народному поверью, если их бросить
в огонь во время грозы, они
могут отвести удар молнии или
неудачу.
Поверье №3
Девушки умывались на Пасху

водой, в которой они красили
праздничные яйца. Было поверье, что это поможет им стать
красивыми, румяными, быстрей
выйти замуж. В свою очередь, парубки становились на топор, чтобы быть сильными и смелыми
весь грядущий год.

Поверье №4
Хозяйки в Пасхальное воскресенье всегда наблюдали за животными. Считалось, что польза
будет от тех животных, которые
лежали смирно, не ворочались.
С утра женщины также шугали
кур, прогоняя их с насеста. Народ-

ное поверье утверждает – в таком
случае птицы буду нести больше
яиц.
Поверье №5
Пасхальные яйца считали панацеей от всех болезней. Такое
лекарство нужно было готовить
по-особенному. Для лечебных
целей подходили только яйца,
полученные при христосовании
от священника. Это яичко клали
на божницу, где оно должно было
пролежать от 3 до 12 дней, только тогда яйцо приобретало целительную силу.

ǱǼǾǼǿǸǼǽ ǻǮ ǺǮǷ

ǲǹȍ ǸǮǴǲǼǱǼ ǵǻǮǸǮ ǵǼǲǶǮǸǮ

Каким будет май с точки зрения
астрологии? Последний месяц весны
– время ретроградного Марса. Это
означает, что любые военные действия могут пойти на спад.
Игорь Коломиец, ведущий эксперт компании «АСТРО-ЭНИО»
(www.astroenio.com) подготовил
астрологический прогноз для
каждого знака Зодиака.
Овен
В мае людей под знаком Овна
ожидает очень много работы. Рекомендую приложить усилия для
достижения своих материальных
целей. Что касается личных отношений – май будет сложным. Под
угрозой распада личностные узы.
Звезды рекомендуют проявлять
сдержанность. Месяц благоприятен для решения проблем со здоровьем.
Телец
Май подходит для новых знакомств. В плане работы Тельцов
ожидают изменения в лучшую
сторону. Однако возможны со-

блазны, которыми не следует злоупотреблять! Например, не стоит
пользоваться расположением начальства и подводить тех, кто вам
доверяет.
Близнецы
Близнецов ожидают большие
искушения. Главный совет: не
злоупотребляйте доверием! Любая хитрость может обернуться против вас. В мае лучше не
заключать браки – это сложное
время для любых партнерских
соглашений и договоров. Также
в этом месяце следует поберечься
астматикам и людям с больными
легкими.
Рак
Май будет сложным для Раков,
которые работают в интеллектуальных сферах деятельности. Возможно, вам задержат зарплату. Не
рекомендую в этом месяце заниматься карьерой, налаживанием
личных отношений и здоровьем.
Май крайне опасен для тех, кто
ложится на операцию.
Лев

***
Коли я буду навіть сивою,
і життя моє піде мрякою,
а для тебе буду красивою,
а для когось, може, й ніякою.
А для когось лихою, впертою,
ще для когось відьмою, коброю.
А між іншим, якщо відверто,
то була я дурною і доброю.
Безборонною, несинхронною
ні з теоріями, ні з практиками.
і боліла в мене іронія
всіма ліктиками й галактиками.
І не знало міщанське кодло,
коли я захлиналась лихом,
що душа між люди виходила
забинтована білим сміхом.
І в житті, як на полі мінному,
я просила в цьому сторіччі
хоч би той магазинний мінімум:
— Люди, будьте взаємно ввічливі! —
і якби на те моя воля,
написала б я скрізь курсивами:
— Так багато на світі горя,
люди, будьте взаємно красивими!
Ліна Костенко
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Львам следует проявлять сдержанность в рабочих делах. Следите за словами! Одна фраза - и
дело жизни может рухнуть за миг.
В целом, период благоприятен
для тех, кто занят своей карьерой (для политиков, программистов, судей и астрологов). В мае
не рекомендую вступать в брак
– у вашей половины, возможно,
меркантильные интересы! Львы,
предрасположенные к сердечным заболеванием, вам следует
следить за здоровьем.
Девы
Девам май сулит хорошие заработки и перспективы. Правда,
это не касается тех, кто судится
или сам является сотрудником
судебной системы. Что касается
карьеры, больше всего повезет
фирмам, которые занимаются
компьютерной техникой. Также
май благоприятен и для личной
жизни. Только нужно проявлять
больше романтизма!
Весы
Весам рекомендую взять отпуск.

В этом месяце вам не нужно работать! Любые дела могут пойти
не так, как хочется. Уделите внимание близким и родным. А еще
в мае не стоит заниматься обустройством личной жизни и здоровьем, особенно – ложиться на
операции.
Скорпион
Скорпионов ожидают негативные изменения на работе. Возможно, вас уволят. Наибольших
сложностей стоит ждать тем, кто
задействован в агробизнесе. А
вот бухгалтерам, финансистам
и математикам наоборот может
улыбнуться удача. В личной жизни Скорпионов ожидают потрясающие знакомства и бурные
романы.
Стрелец
Май – благоприятный месяц для
работы. Вы действительно можете найти свое место под солнцем!
Кроме того, это хорошее время
для инвестиций и ведения дел.
В личной жизни месяц пройдет
ровно и спокойно.

Козерог
Козерогам, скорей всего, будет
сложно зарабатывать деньги в
мае. Это связано с тем, что вам
нужно хорошо отдохнуть! Уделите
внимание своим родным и близким. Как вариант – отправьтесь
в путешествие. Во всех сферах
жизни месяц пройдет без особых
потрясений. Это время отдыха и
раздумий.
Водолей
Водолеям в мае нужно задуматься о личной жизни. Уделите внимание любимым людям и настоящим друзьям. Это очень хорошее
время для создания семьи, зачатия и рождения детей. Наслаждайтесь жизнью.
Рыбы
Для представителей знака на
первом месте будет любовь и семья. Можете наладить старые
отношения, например, вернуть
своих любимых. Время встреч и
романтики. Во всех остальных
сферах май также будет благоприятным.

ǸǼǻǸȁǾǿ: ǽǾǶȆǹǶ ȂǼȀǼ
Ƕ ǽǼǹȁȅǶ ǽǾǶǵ
ǼȀ ǾǳǲǮǸȄǶǶ
Дорогие читатели, мы
считаем, что именно в
Украине самая прекрасная
весна! Если вы с нами согласны и готовы «остановить
мгновение» с помощью своей
фотокомеры, тогда принимайте участие в нашем
конкурсе и получите шанс
выиграть красивый фотоальбом.
Условия конкурса: высылайте
фотографию
украинской весны на
электронный или почтовый ящик газеты «Схід
та Захід разом» (указаны
на последней странице
газеты — прим. ред.) с
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темой письма: «Конкурс.
Весна в Украине», в котором также нужно указать
свой телефон и другие
контактные данные. Мы
обязательно рассмотрим
все фотографии, которые
придут на адрес редакции!
А уже мае наш коллектив
определит, какой снимок
достоин носить звание победителя.
Мы свяжемся со счастливчиком, чтобы передать
приз, а также опубликуем
его имя в нашем майском
номере.
Желаем удачи!

