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Контент видання «Схід та Захід разом» допомагає розібратися у складних питаннях та
пояснює суспільно важливі речі простими
словами, через призму життя конкретних
людей. ЗМІ досліджує і висвітлює теми, які
об’єднують громадян, як зі Сходу так і з Заходу України.

В ЄДНОСТІ — СИЛА!

Підписний індекс: 60192

АТО ЗАКІНЧИТЬСЯ В ТРАВНІ?

Про закінчення АТО у найближчий час, у травні 2018
р., заявив Президент України П. Порошенко під час
прес-конференції у Вінниці. Наступними кроками країни повинні стати перехід до іншого формату оборони,
відповідно до нового закону про реінтеграцію Донбасу.
Яким чином вплине новий закон на ситуацію на Сході
України, коли можна очікувати завершення бойових дій
насправді?
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ДЕПУТАТ ЕВРОПАРЛАМЕНТА:
«ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ –
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ
ИЗМЕНЕНИЙ»

Журналист, писатель и политический деятель. В юности
был знаменитым путешественником, впоследствии – военным корреспондентом из конфликтных регионов бывшего
Советского Союза. С 2014 г. Яромир Штетина является депутатом Европейского парламента от Чешской Республики.
Говорили о новых возможностях и угрозах, о роли добровольцев , об увеличении уровня демократии в Украине
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ЖИТЬ ДАЛЬШЕ, ПРОДОЛЖАЯ
ДЕЛО НАШИХ ДЕТЕЙ

Мама погибшего героя батальона «Донбасс» Константина
Малухина (позывной «Марьячи») долгое время не могла смириться со своей утратой. Но спустя два года Ольга Григорьевна поняла, что жизнь продолжается, и стала активно заниматься общественной деятельностью. Сейчас она не только
состоит в общественной организации «Объединение матерей
и жен бойцов участников АТО»
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МУЗИКА ТА БОЙОВІ ДІЇ

Як можна поєднувати артистичну діяльність та активну
громадянську позицію? Чи може бути мистецтво поза політикою? Які емоції найбільше закарбовуються в пам’яті в зоні
бойових дій. Про це та багато іншого розказала в інтерв’ю
заслужена артистка України Руслана Лоцман.
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У НАС ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ
ОБЩЕСТВО И НОВЫЕ ЛЮДИ,
КОТОРЫЕ ГОТОВЫ МЕНЯТЬ
СТРАНУ

Он никогда не думал, что будет военным. Так же, как и никогда не мог представить, что на его родной Донбасс нападут
российские войска и в Украине начнется война. Боец батальона «Донбасс» с позывным «Зверобой» рассказал нам о
том, как цепочка случайностей привела его на Майдан, а потом и на войну, какие задания поставили перед нами те, кто
пожертвовал своей жизнью ради защиты страны, и о том, кто
способен изменить будущее Украины, почему нам так важно
прислушиваться ко мнению молодежи и к детям. .
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ПУХНАСТІ ФРОНТОВІ
ПОБРАТИМИ

Зараз вже, напевно, кожний батальйон та кожна рота мають
у своєму складі тварину, яка є талісманом та вірним помічником у складних ситуаціях. Інколи вони просто здатні розрядити обстановку і заспокоїти бійців.
Про життя тварин в умовах бойових дій та яке значення
вони відіграють в житті бійців
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ДАЙДЖЕСТ
ЛЮТИЙ- БЕРЕЗЕНЬ

Закінчення АТО в травні, здобуття українцем титулу чемпіона світу, викриття
прокремлівських хакерів та фінансова допомога від Сполучених Штатів Америки.
Ці та інші важливі новини, які ви могли пропустити у березні та квітні.
Військовий конфлікт

Росія

В Україні призначили
командувача Об'єднаних
сил

РФ загрожує новою гонкою
озброєнь

16 березня

Президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем
Об'єднаних сил. Про це стало відомо під час візиту президента до
зони АТО.
Керівництво силами і засобами
ЗСУ та інших військових формувань та правоохоронних органів
покладатиметься на командувача
Об'єднаних сил.
У його підпорядкуванні буде
Об’єднаний оперативний штаб
Збройних Сил.
До штабу ввійдуть усі роди Збройних Сил і правоохоронці, які
перебуватимуть на території проведення заходів із нацбезпеки до
виведення окупаційних військ.

Закінчення АТО в травні

5 квітня

Президент П. Порошенко під час
прес-конференції у Вінниці заявив,
що антитерористична операція на
Донбасі закінчиться у травні.
«Дата закінчення АТО буде в
травні. Ми переходимо до іншого формату оборони країни відповідно до прийнятого закону про
реінтеграцію Донбасу. Ми запроваджуємо нові більш ефективні
заходи із застосування збройних
сил», – зазначив Порошенко.
За його словами, формат АТО
буде переведений у відповідний
військовий формат під керівництвом генерал-лейтенанта С.
Наєва.

17 березня

Росія за правління чинного
президента Володимира Путіна
є найбільшою і безпосередньою
загрозою. Про це зазначає радник президента, директор Національного інституту стратегічних
досліджень, член політичної підгрупи ТКГ у Мінську Володимир
Горбулін.
Він також повідомив, що у своїй
промові перед Федеральними зборами Путін повністю перекреслив
горбачовську «політику нового
мислення» про припинення холодної війни із Заходом, відмову від
гонки озброєнь і демократичні перетворення.
«Діяльність РФ, що пов'язана
зі зростанням витрат на армію,
формуванням нових дивізій на
кордоні наших країн, модернізацією військової інфраструктури, –
призводить до нової мілітаризації
євразійського простору», – заявив В. Горбулін.

Понад 100 мільйонів
надійшло до бюджету
України з «Газпрому»

20 березня

Усі кошти російського «Газпрому», які знаходилися на території
України, вже стягнені до державного бюджету. Про це повідомив
міністр юстиції П. Петренко.
Він також зазначив, що Міністерство юстиції стягує з Газпрому ще
так само 6 млрд доларів за рішенням українського суду по штрафу
на користь бюджету з ініціативи
Антимонопольного комітету.

П. Петренко зауважив, що Міністерство юстиції співпрацюватиме з колегами по інших рішеннях
для того, щоб змусити Росію виплатити до копійки всі борги, які є
на сьогодні, а це 8,5 млрд доларів.

Україна розірвала
програму економічного
співробітництва з РФ

21 березня

Кабінет
міністрів
України
розірвав програму економічного співробітництва з Росією на
2011–2020 роки, про це повідомив прем'єр-міністр України В.
Гройсман.
Кабмін, зокрема, зупинив дію
цього документа, а також доручив
Міністерству закордонних справ
України в установленому порядку
поінформувати уряд Росії.
Крим

Крим набуває ознак «гарячої
точки»

17 березня

Крим починає набирати ознак
«гарячої точки», і це може підштовхнути членів ООН до активніших дій. Про це зазначив постійний представник України в ООН
Володимир Єльченко.
«Крим починає ставати "гарячою
точкою" не лише в тому сенсі, що
він є незаконно анексованим, а й
у тому, що він несе загрозу європейській безпеці не лише в регіоні
Чорного моря, а й набагато ширше», – підкреслив Єльченко.
Дійсно, це може «підштовхнути»
ООН до активніших дій.
Спорт

Українець Гвоздик виграв
титул «тимчасового»
чемпіона світу за версією
WBC

18 березня

Український боксер напівважкої
ваги Олександр Гвоздик здобув
титул «тимчасового» чемпіона
світу за версією WBC.
18 березня2018 р. Гвоздик у
Нью-Йорку в Madison Square
Garden здолав француза Мехді
Амара. За результатами 12-раундів судді віддали перемогу українцю.

Для Гвоздика ця перемога стала
п’ятнадцятою на професіональному ринзі без жодної поразки.
Наступний бій має відбутись
за повноправний титул чемпіона
світу. Гвоздик зустрінеться з переможцем поєдинку між чемпіоном
WBC Адонісом Стівенсоном та
претендентом Баду Джеком. Бій
пройде 19 травня.

Українська збірна здобула
на Паралімпіаді 22 медалі

18 березня

За 9 днів XII Паралімпійських ігор
у Пхьончхані українці завоювали
22 нагороди: 7 золотих, 7 срібних
та 8 бронзових медалей.
В останній день Паралімпіади
лижники Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман та
Оксана Шишкова виграли «золото» у мікс-естафеті 4х2,5 км.
У медальному заліку українці посіли шосте місце.
Безпека

СБУ затримала оператора,
який працював на ФСБ РФ

19 березня

Співробітники Служби безпеки
України затримали в Одесі міжнародного оператора телефонного
зв’язку, який співпрацював з бойовиками на Донбасі та з російськими спецслужбами. Про це повідомила прес-служба СБУ.
За даними правоохоронців, власник компанії, який є громадянином РФ, дав вказівку працівникам
маршрутизувати трафік з тимчасово окупованих територій Луганщини у мережі російських операторів
мобільного зв’язку.
Таким чином, російські спецслужби отримали контроль над
персональними даними і телефонними розмовами українських
громадян і організацій, які користувались «послугами» цього оператора.
Наразі у рамках відкритого
кримінального провадження громадянину Росії оголошено про
підозру у сприянні діяльності терористичної організації.
Суд обрав йому запобіжний захід
у вигляді тримання під вартою.

Тема номеру

У Києві СБУ викрила групу
прокремлівських хакерів

Співробітники Служби безпеки
спільно з Генпрокуратурою викрили у Києві діяльність прокремлівських хакерів, про що повідомив прес-центр СБУ.
У повідомленні йдеться про те,
що оперативники спецслужби
встановили, що підконтрольне
ФСБ хакерське угруповання організовувало кібератаки, зокрема
на об’єкти критичної інфраструктури, державні та банківські установи.
Для приховування ідентифікації
атак зловмисники використовували сервіси анонімізації повідомлень.
Крім того, в СБУ задокументували, що зловмисники за вказівкою
російських спецслужб задіювали
так звані «бот-ферми» для проведення спеціальних інформаційних
операцій проти України.
Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 361
Кримінального кодексу України.
Міжнародна співпраця

Конгрес США схвалив
виділення Україні $620,700
мільйонів

22 березня

Палата представників Конгресу
США схвалила Консолідований закон про бюджетні асигнування на
2018 рік, розміром 620,700 мільйонів доларів, про що повідомили
на сторінці посольства України в
США у Facebook.
Обсяг виділених коштів на 2018
рік перевищує відповідний минулорічний кошторис.
Ці кошти спрямують на фінансування проектів американської
підтримки ЗСУ. Серед них – підготовка
військовослужбовців,
надання військової техніки та спорядження, летальної зброї оборонного характеру, іншого оснащення
і послуг військового призначення,
логістичне забезпечення та розвідувальна підтримка збройних та
безпекових сил України.
Продовження читайте на стор 3

Яромир Штетина – чешский журналист, писатель и политический
деятель. В юности был знаменитым
путешественником,
впоследствии
– военным корреспондентом из конфликтных регионов бывшего Советского Союза. С 2014 г. Яромир Штетина является депутатом Европейского
парламента от Чешской Республики.
В этом году Яромиру исполнилось 75 лет. Но, несмотря на столь
почтенный возраст, начиная с 2014
года, он часто приезжает в Украину. Именно Штетина был одним из
трех депутатов Европейского парламента, решившихся посетить город Марьинка, корорый находится
в непосредственной близости от
оккупированного Донецка. В перерывах между дипломатическими
встречами он нашел время и для
комментария нашей газете. С гостиницы «Украина», где мы общались за чашкой дымящегося кофе,
открывается вид на Майдан, на
аллею Героев Небесной Сотни, где
в феврале 2014 года героически
погибли защитники Революции
Достоинства.
О Майдане и коммунистах
Я несколько раз выступал со
сцены на Майдане. К тому времени я еще не был депутатом в Европарламенте, а был сенатором
Чешской Республики. Однако в
то время понял, что эти люди на
Майдане не бунтуют, чтобы подписали ассоциативный договор,

нас, европейских политиков. Мне
стыдно говорить слово «Родина».
Я спрашиваю у добровольца: «Почему ты здесь?» А он отвечает:
«Я сражаюсь за свою Родину».
Этого никогда не скажет французский, немецкий или итальянский
солдат. Потому что ему стыдно,
что он вкладывает в слова такие
сильные эмоции. Украинцы в себе
еще это сохранили. Это они смогут
подарить Европе, когда станут частью Европейского Союза.
Россия использует ситуацию в
Украине для развала Европейского Союза
Президент Чешской Республики
Милош Земан представляет часть
политической сцены, где говорят
о гражданской войне на территории Украины. Он и ему подобные
политики поддерживают Москву
и «Московский концерт». Большинство людей знают, что это не
гражданская война, это нападение
Российской Федерации на территориальную целостность Украины.
Украина является частью Европы.
Нападение на Автономную Республику Крым и на Донбасс – явное
нарушение всех международных
норм, международных прав. Дестабилизация всей Европы началась
с российской выдумки. Москва
ведет против Европы информационную войну, и эта война очень
успешна. Я вижу, что после событий в Сирии, Украина уже больше
никого не интересует в Европарламенте. Евросоюз, национальные
правительства говорят: «В Сирии

сотни тысяч погибло, а на Украине только десять тысяч». Если
мы начнем сравнивать, сколько
людей погибло, что десять тысяч
– это сравнительно мало, то это
будет означать, что мы отойдем от
гуманитарных евроатлантических
принципов.
Об открытии границы с Евросоюзом
Судя по опыту других стран, первые 5–10 лет после вхождения в
ЕС наблюдается спад экономического уровня, затем постепенно
будет происходить улучшение экономического положения. Я думаю,
что спад экономического уровня
также состоится и в Украине. Быть
частью Евросоюза – это не только
бизнес-отношения. Сколько работы
нужно было сделать, чтобы Украина получила безвизовый режим!

Было много врагов в Европарламенте. Это маленький успех. Ведь
это будет развивать духовную сферу Украины. Я называю это эффектом «Петра Великого». Помните когда Петр Великий, царь Российской
империи, выезжал в Европу? По
возвращении, он пытался привить
европейские привычки и традиции
в России, развернул масштабные
реформы. И сейчас частичное открытие границ, безвизовые отношения – это не только миграционная
проблема, это также и возможность обмена опытом с другими
странами. Все это приведет к демократической перестройке Украины.
Молодежь мыслит иначе, свободно
владеет английским. В дальнейшем
это изменит Украину.
Наталья Московец

3

АТО ЗАКІНЧИТЬСЯ
В ТРАВНІ?

23 березня

ДЕПУТАТ ЕВРОПАРЛАМЕНТА: «ОТКРЫТИЕ
ГРАНИЦ – ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ»

который должен был подписать В.
Янукович в Литве, но не подписал.
Основная причина была в том,
что сыграла свою роль историческая память украинского народа.
Люди помнят голодомор, коммунистическую партию и не хотят
вступать в какие-то новые союзы.
Прослеживались явные антикоммунистические настроения, когда,
например, уничтожали памятники
Ленину. Все коммунисты чувствуют опасность Майдана, и поэтому
они поддерживают Москву в этом
конфликте. Они лично приезжают
в оккупированные Луганск и Донецк, где объединяются на международном уровне. Коммунисты
всегда были интернационалистами. Они вспомнили, что этот метод могут успешно применить и
сегодня.
О добровольческом движении в
Украине
Работа добровольческих батальонов имеет свой большой
смысл. В 2014 г. Украина не была
способна себя защитить, это
бремя взяли на себя добровольческие батальоны. В батальоны
пошли лучшие. Они доказали,
что добродетель существует в
украинском народе. Мы все принадлежим, включая украинцев,
к евро-американской культурной
сфере. Но с другой стороны, благодаря добровольцам удалось
доказать, что личный героизм не
утратил смысл этих слов. Я был на
Донбассе в 2015 г. и понял, что у
добровольцев иной взгляд, чем у

Схід та Захід разом 2018

Про закінчення АТО у найближчий час, у травні 2018 р., заявив
Президент України П. Порошенко
під час прес-конференції у Вінниці.
Наступними кроками країни повинні стати перехід до іншого формату оборони, відповідно до нового
закону про реінтеграцію Донбасу.
Яким чином вплине новий закон
на ситуацію на Сході України, коли
можна очікувати завершення бойових дій насправді?
У травні 2018р. Україна розпочне операцію Об’єднаних сил, яка
буде проводитися на території
Антитерористичної операції та у
майбутньому повністю замінить
її. За такі зміни Верховна Рада
проголосувала ще у лютому у рамках законопроекту, який у народі
назвали законом «про реінтеграцію Донбасу».
Оскільки українська влада не
спромоглася назвати війну на
Сході України «війною», то згідно
із законопроектом, починаючи з
30 квітня цього року на території
АТО будуть проводитися «заходи із забезпечення національної
безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ».
Єдиний плюс у цьому формулюванні це те, що Росію за чотири
роки війни нарешті визнали країною-агресором.
Це дуже важливо, що в основу законопроекту покладено визнання
Російської федерації «країною-агресором», тобто тією силою, яка
здійснює збройну агресії й окупувала частину Донецької та Луганської областей. Так, відповідно до
названого законопроекту саме
РФ несе відповідальність за порушення прав місцевого населення
до того моменту, поки окупаційні

війська не залишать українську
територію. Крім того, усі особи,
що причетні до збройної агресії
з боку Росії або ж самопроголошених адміністрацій, нестимуть
кримінальну відповідальність за
свої дії.
Наступним важливим кроком,
який мав би вплинути на перебіг
збройного конфлікту на Сході, є
переформатування АТО на «захід
із забезпечення національної
безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ».
Та що ж насправді міститься під
цією зміненою назвою?
Перший заступник комітету ВРУ
з питань безпеки та оборони, народний депутат Семен Семенченко так коментує початок операції
Об’єднаних сил: «Перехід АТО в
формат операції Об’єднаних сил
– це імітація бурхливої діяльності,
що скерована на політичний піар
Президента України П. Порошенка. Вона скерована на те, щоб
відійти від критики, що АТО не
мобілізує державу на відсіч збройної агресії та не відповідає Закону України «Про оборону». Цей
законопроект лише змінює одне
поняття, яке себе дискредитувало, на нове».
У новому законопроекті також
значно розширюються повноваження Президента України.
Наразі своїм окремим рішенням
він визначатиме початок та завершення проведення заходів,
за поданням начальника Генштабу ЗСУ, призначатиме командувача Об’єднаних сил, котрий
прийматиме усі рішення в зоні
проведення заходів нацбезпеки
на Донбасі. Якщо врахувати усе
вищеперераховане та додати до

цього затвердження положення
про Об’єднаний штаб, визначення
П. Порошенком меж тимчасово
окупованих територій на Донбасі,
затвердження факту остаточного
виведення російських збройних
формувань, то, по суті, глава держави матиме такі права, які не передбачені Конституцією України,
що викликає певне занепокоєння.
Військовий експерт Святослав
Стеценко повідомив, що тепер все
офіційно буде керуватись Об’єднаним оперативним штабом, а над
ними – Генеральний штаб. Безумовно, це дає можливість покращити оперативність управління,
логістику. З іншого боку, оскільки
Збройні сили України беруть на
себе керівництво, то вони, відповідно до цього закону, беруть
на себе і контроль за переміщенням вантажів через лінію зіткнення. Фактично СБУ від цього процесу усувається, а відповідальність,
надання дозволів і контроль над
цим покладається на військових.
Що є дивним, оскільки в країні немає воєнного часу, але така норма
передбачена законом. Якщо браЕксперти Українського інституту майбутнього (УІМ) з початку року вивчали тему можливого подальшого розвитку подій
на Донбасі. Згідно з проведеним дослідженням, є чотири
імовірних варіанти розвитку
подій:

Волкер вимагає припинити
залякування спостерігачів
ОБСЄ

США запровадили
санкції проти росіян з
«кремлівського списку»

новне покриття 4G оператори почнуть розгортати в липні на частоті
1800 МГц.

Сполучені Штати ввели санкції
проти російських бізнесменів і
чиновників з «кремлівського списку», про що повідомляється на
сайті міністерства фінансів США.
До санкційного списку, зокрема,
потрапили мільярдер О. Дерипаска і голова ради директорів групи
компаній «Ренова» В. Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є
найбагатшою людиною Росії.
Американським компаніям і громадянам заборонено займатися з
ними бізнесом.
Всі бізнесмени і чиновники, які
потрапили під санкції, згадуються в «кремлівській доповіді», яку
підготував Мінфін США з приводу
російського втручання в американські вибори.

Підвищення пенсійного віку
не буде

7 квітня

Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах
України Курт Волкер вимагає в РФ
і підтримуваних нею бойовиків
припинити залякування і погрози
спостерігачам ОБСЄ.
Таким чином, Волкер відреагував на
інцидент, який стався 5 квітня біля окупованого населеного пункту Кременець
неподалік Донецька, коли бойовики заборонили спостерігачам ОБСЄ запускати
безпілотник і погрожували їм зброєю.
Міжнародні новини

У Нідерландах готуються до
вердикту у справі MH-17

22 березня

Уряд Нідерландів готує законодавче підґрунтя для судового
переслідування будь-яких підозрюваних у причетності до катастрофи малайзійського «Боїнга».
Міністерство юстиції Нідерландів надасть можливість проведення допитів у суді. Допит підозрюваних може вестися за допомогою
відеоконференцій, якщо не буде
можливості доставити їх до Гааги.
Як відомо, 17 липня 2014 року
«Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia
Airlines, що виконував рейс МН-17
Амстердам – Куала-Лумпур, упав
у захопленій Донецькій області –
усі 298 осіб загинули.

6 квітня

Технології

В Україні запустили 4G

30 березня

Українські мобільні оператори
запустили зв'язок четвертого покоління у найбільших містах.
Оператор lifecell заявив, що першим
запустив в Україні новий стандарт. Щоб
підключитися до нього, потрібні лише
SIM-картка і смартфон, що підтримують
4G/LTE.
Поки що новий стандарт запустили в 20 містах, зокрема: Києві,
Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові,
Полтаві, Сумах, Івано-Франківську,
Чернівцях, Одесі та Херсоні.
Поки що запроваджено точкове
покриття в діапазоні 2600 МГц. Ос-

№ 1 – «Ні війни, ні миру», тобто продовження поточного сценарію ведення бойових дій на
Сході в межах Мінських угод.
Ймовірність такого майбутнього для Донбасу, як мінімум, до
2010 року – 75 %

Соціум

3 квітня

Пенсійний вік українців не підвищуватиметься, принаймні, ще десять років, про що повідомили у
прес-службі Міністерства соціальної політики.
«За прогнозами демографів, через 10 років нам доведеться знову повертатися до цього питання»,
– зазначив голова міністерства А.
Рева.
А до того часу підвищення пенсійного віку українцям не загрожує. Це забезпечить проведена в
Україні пенсійна реформа – запровадження диференційованої системи виходу на пенсію залежно
від страхового стажу.

У водіїв-новачків
відбиратимуть посвідчення
назавжди

6 квітня

Кабінет міністрів постановив
не повертати перше посвідчення
водія, вразі якщо той здійснив
правопорушення і був позбавлений права керувати транспортним
засобом.
Документ передбачає, що «повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та
позбавлені права на керування
транспортними засобами, не здійснюється».
У листопаді 2017 року було вирішено, що перше посвідчення водія

ти процедуру військового управління і організації логістики, то це
дає можливість їх покращити. Але
те, що стосується можливостей і
завдань, то вони не змінюються.
«Для держави і для більшості
цивільного населення ніяких
змін не відбудеться. Чому? Тому
що завдання залишаються тими
самими, і спосіб виконання цих
завдань також залишається не
змінним. Це позиційна оборона
проти противника, який не має
значної переваги у силах. Це сидіння в окопах, спостереження,
відповідь на вогонь з дозволених
керівництвом видів зброї. Тому
для країни в цілому ніяких змін
не буде. Це вплине на організацію
управління та логістику в зоні бойових дій», – зазначив С. Стеценко.
Окрім цього з’явилась нова посада – Командувача Об’єднаних
сил ЗСУ. Вона була введена для
керування всіма військовими та
правоохоронними підрозділами,
які залучені до проведення заходів із забезпечення національної оборони України від російського вторгнення.
№ 2 – «Повернення Донбасу
мирним шляхом», тобто повна
амністія, в тому числі бойовиків з боку супротивника, виконання усіх умов Російської
Федерації. Ймовірність, що цей
сценарій буде застосовано, –
18 %. При цьому дуже високо
зростає ймовірність внутрішнього протистояння, масових
акцій супротиву.
№ 3 – «Відмова України від
східних територій і їх пряма
анексія Росією». Ймовірність
– 5 %. Масових протестів буде
в Україні видаватимуть на два
роки.
Якщо протягом двох років з дня
його видачі особою не було вчинено три і більше адміністративних
правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,
водій може отримати постійне посвідчення.

Ryanair може літати в 6
українських міст

25 березня

У планах авіакомпанії Ryanair
на дальню перспективу можуть
з'явитися перельоти в аеропорт
Дніпра, це шосте українське місто,
щодо якої озвучувалися плани
перевізника, про що повідомив
міністр інфраструктури В. Омелян.
«З планів: збільшення кількості
аеропортів, з яких будуть відправлятися рейси. Зараз розглядаються Одеса, Харків, Херсон, Дніпро»,
– написав міністр.
23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами
«Бориспіль» і «Львів». Рейси виконуватимуться за 10 напрямками
з Києва і за 5-ма напрямками зі
Львова. Початок польотів заплановано на жовтень 2018 року.
Армія

В українській армії може
з'явитися новий рід військ

7 квітня

У Збройних силах України хочуть
створити окремий рід військ – медичний, за прикладом Бундесверу
в Німеччині, про що заявив начальник Головного військово-медичного управління - Ігор Хоменко.

16 березня 2018 р. Петро Порошенко вперше призначив нового командувача Об'єднаних
сил ЗСУ на Донбасі. Ним став
генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Тепер у його підпорядкуванні
перебуває Об’єднаний оперативний штаб Збройних сил. Однак
призначення С. Наєва на цю посаду також не змінить хід подій
на Донбасі. «Після призначення
С. Наєва військова тактика не
зміниться ніяким чином, оскільки вона визначається не особистістю командувача, а тими
завданнями, які стоять, встановленими формами та способами
виконання, а також наявними
озброєнням і військовою технікою. Так як ці складові не змінюються, то й тактика не зазнає
змін. Оскільки призначення командувача – прерогатива президента, то він для себе зробив
вибір. Але потрібно розуміти, що
такий вибір завжди, перш за все,
є політичним», – підкреслив С.
Стеценко.
Лихобабина Ольга
Люта Тетяна
набагато більше, ніж в попередньому варіанті можливого
розвитку ситуації. Ситуація в
країні стане небезпечною.
№ 4 – «Повернення Донбасу
військовим шляхом» – ймовірність 2 %. За такому сценарію
в ході широкомасштабної наступальної компанії загине
близько 10 тисяч осіб. А якщо
буде втручання РФ, то загальна
кількість жертв досягне 300 тисяч осіб.

«Ми вивчили більшість систем союзників, але на поточному етапі та
на перспективу для нас найбільш
короткий шлях – це, дійсно, система
Бундесверу, яка була обрана у співпраці з іноземними радниками»,
– розповів Хоменко.
Українська система не буде на 100
відсотків копіювати німецьку, але
використає її основні принципи.
Реформу медичної служби ЗСУ,
зокрема, щодо створення окремого роду військ, планують провести
до 2021 року.
Політика

Зміна закону про
громадянство

19 березня

Президент П. Порошенко вніс до
Верховної Ради законопроект №
8156 про внесення змін до закону
про громадянство, про що повідомила представник президента у
Верховній Раді України – І. Луценко.
За її словами, документ передбачає додаткові підстави для
надання і відмови в наданні громадянства України з огляду на
територіальне походження особи,
а також на факт вчинення нею
злочину і засудження в Україні до
позбавлення волі.
В законі уточнюються повноваження державних органів, які
займаються питаннями надання
українського громадянства, в частині перевірки підстав набуття
для громадянства, погодження чи
оформлення.

Надихаючий приклад
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Мама погибшего героя батальона
«Донбасс» Константина Малухина (позывной «Марьячи»), долгое время не
могла смириться со своей утратой. Но
спустя два года Ольга Григорьевна поняла, что жизнь продолжается, и стала
активно заниматься общественной
деятельностью. Сейчас она не только
состоит в общественной организации
«Объединение матерей и жен бойцов
участников АТО», но и является членом комиссии при Департаменте социальной политики Киевской городской
администрации. О том, как пережить
смерть своего сына, прийти в себя
и продолжить жить, помогая другим
смириться с горем утраты, читайте
далее.
Научиться жить после потери
Сейчас мое кредо жизни – это
фраза одного философа, который
сказал, что «нужно научиться
переживать то, чего нельзя избежать». Как научиться? Где этому
учат? Никаким своим умом этого
ни постигнуть. Это можно только
пропустить через сердце. А потом научиться с этим жить. Жить
дальше, чтобы то, что делали
наши дети, за что они погибли, не
пропало. Ведь за эти идеи и идеалы ушла жизнь человека.
Все, что мой Костя видел в своей жизни, он перенес в свое решение. Если в стране война, то
значит, он должен быть на этой
войне, защитить свою страну.
Ведь это и есть призвание мужчины. Так это видели наши ребята
и поэтому пошли на войну. Для
того, чтобы в стране был порядок,
чтобы их дети стали жить лучше.
И вот теперь, когда их уже нет
рядом с нами, мы в меру своих
сил должны рассказывать о них
детям, увековечивать их память в
названиях школ.
Искать своих людей и не закрываться от их помощи
Когда я пришла в организацию
«Объединение матерей и жен бойцов участников АТО», то никого
там не знала. Мне было достаточно тяжело, хотя и понимала,
что это такие же люди, как и я.
Они все разные и уже знают друг
друга. Вообще я человек контактный, но в первое время мне было

трудно наладить общение c таким большим количеством людей. С одним-двумя людьми мне
легче, и я их сразу принимаю. А
когда новых людей много, то все
по-другому. Но уже после первой
встречи, возвращаясь домой, я
почувствовала, что ко мне очень
хорошо отнеслись, и я войду в
этот коллектив.
Участие в общественной деятельности дает мне моральное удовлетворение и жизненные силы.

это разные отношения между
детьми и мамами. Я поняла, что
очень много зависит и от того, в
каких обстоятельствах осталась
женщина. Конечно, утрату сына
Кости нельзя ничем перекрыть,
но у меня все-таки есть еще дети,
есть внуки, я работаю. Бог дал
мне на все это здоровье. Поэтому я еще как-то могу с этим всем
справляться. А некоторые мамы
не могут найти в себе силы пережить то, что уже не изменить.

Я ХОЧУ ВСЮ ЭТУ БОЛЬ
ОБЪЕДИНИТЬ, НАПРАВИТЬ
УСИЛИЯ ЭТИХ ЛЮДЕЙ НА
ТО, ЧТОБЫ ЭТО ПРИНЕСЛО
ОБЩЕСТВУ И ГОСУДАРСТВУ
ПОЛЬЗУ.
Именно так я вижу свою миссию в этом вопросе сейчас.
Нужно быть готовим ко всему
Когда ты знаешь, что твой ребе-
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Решение настоящего мужчины
После того, как Костя ушел на
войну, еду я как-то на работу, а
со мной рядом директор фирмы,
в которой я работала. Интеллигент, умный, прекрасный человек.
Я рассказываю ему, что нужно
все Косте покупать: бронежилет,
каску, теплое белье, как все это
дорого. А он такой слушает все
это и говорит: «Вот знаете, вы все
это рассказываете, а я сейчас так
бы тоже хотел туда. Я вижу себя
там». Спросила его, так в чем же
дело, почему не едет. А он отвечает: «Да кто ж меня пустит? Папа,
мама, жена, трое детей». Я тогда
ему сказала, что это не их решение, это твое решение. Он так засмущался, но никуда, конечно, не
поехал.

ЕСЛИ ОН МУЖЧИНА, ЕСЛИ
ОН СПОСОБЕН ПРИНЯТЬ
РЕШЕНИЕ, ТО ТУТ УЖЕ НИЧЬЕ
ВЛИЯНИЕ НЕ ПОМОЖЕТ.

КОГДА Я ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ,
Я ПОНИМАЮ, ЧТО ПРИНОШУ
ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВУ И МНЕ
СТАНОВИТЬСЯ ЛЕГЧЕ.
Вместе с тем, вокруг меня появилось много хороших и замечательных, добрых и отзывчивых
людей.
В кругу единомышленников легче пережить утрату
Всем вместе нам легче бороться
за наши права, нам легче переживать все, что на нас навалилось.
Ведь это очень большое горе.
Общаясь с мамами, я понимаю,
что далеко не каждая женщина
смогла выйти с этого состояния.
Просто не смогла. То ли это разный тип нервной системы, то ли

ЕСЛИ БРАТЬ 10 МАМ,
ТО СОВСЕМ НЕ СМОГЛО
СМИРИТЬСЯ СО СВОЕЙ
УТРАТОЙ ГДЕ-ТО ТРОЕ ИЗ
НИХ.
Они вообще не хотят общаться,
отказываются принимать участие
в общественной деятельности,
замкнулись в себе и нуждаются в помощи психолога. Это уже
тема их здоровья. Это абсолютно
нормальные люди, просто у них
не хватило душевных сил. Нервное напряжение было настолько
большое, что произошел срыв.
Остальные мамы адекватные.
Они с большой болью выходят, тяжело выходят, но понимают, что
выйти надо, что жизнь продолжа-

нок на войне, ты уже должна быть
готова. Пронесло – прекрасно. А
не пронесло – ты готова. Потому
что потом, если не быть готовим,
а это все на тебя сваливается, оно
расплющивает человека. Конечно, когда знаешь, что ты идешь
домой, и там тебя будет ждать теплый ужин, будут твои дети, будет
семья, которая тебя любит, то ты
самый богатый человек в мире.
И если у человека есть все это в
тот момент, когда случается беда,
то ему значительно легче. Его окутывает тепло, его отвлекают, и он
перенаправляет свои тяжелые
эмоции на что-то другое. Например, подошел ребенок, ты его по
головке погладишь, отвлечёшься на какие-то проблемы других
люд. Но если человек один, то я
не знаю, как это пережить. Особенно ночи. Поэтому всегда нужно, чтобы рядом кто-то был. И это
не обязательно семья. Это может
быть и круг хороших друзей, которые придут на помощь и не оставят тебя в беде.
Ценные сведения и память о
сыне
Когда под Верховной Радой
Украины стоял палаточный городок, я шла туда, потому что
знала – это батальон «Донбасс»,
в котором воевал и мой Костя.
У них там даже его фотография
на стенде висела. Нельзя даже
было представить, что его нет
там, рядом с ними. И он там был.
Он всегда присутствовал между
нами. Ребята (ветераны с батальона «Донбасс» - ред.) без конца
вспоминают, шутят, смеются. И
эта атмосфера придает сил жить.
Ребята меня очень тепло встречали. Я подхожу к ним в палаточном городке, а они меня направляют к другим ребятам со словами:
«А вы еще вот с тем поговорите,
он с Костей тоже воевал». Потом
подойдет еще кто-то и расскажет
мне какую-то другую историю. А
для меня все эти сведения очень
ценны.
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Это ведь не значит, что он не
любит свою жену, детей или родителей. Это не значит, что он с
ними не считается. Это просто его
решение и его достоинство.
Он был другом, товарищем, бойцом
Пришла как-то на мероприятие. Сажусь на свободный стул, а
возле меня военный с шевроном
«Донбасса». Как позже оказалось, его позывной был «Аким».
Спрашиваю его: «А вы с «Донбасса»»? Он отвечает: «Да». И я ему
отвечаю: «Я тоже с «Донбасса».
Он на меня внимательно посмотрел, а я говорю ему, что я мама
«Марьячи». Оказалось, что он был
тем, кто последним видел Костю
живым. Я знаю всю историю гибели сына. Видела видео обстрела,
ребята рассказывали мне, как это
было и не раз упоминали при этом
«Акима», который пытался спасти
Костю.
Тогда ранили двоих ребят – моего Костю и «Альпиниста». Вызвали скорую. Она приехала, но сепаратисты сразу ее разбомбили.
Водитель рассказывал, что даже
не успел прикурить, как сразу по
всему пошел обстрел. Ведь стреляли прицельно именно в машину
скорой помощи. Благо, ребят туда
еще не успели занести. Когда поняли, что скорая уже никуда не
поедет, «Аким» подогнал какую-то простую военную машину и
должен был отвезти их до КП. А
на КП уже скорая их забрала бы
в больницу. «Аким» рассказывал,
что, когда их вез, оба были без
сознания, но живы. Привез он ребят на КП, скорая уже там ждала,
и врачи стали осматривать их. У
«Альпиниста» по зрачкам определили, что живой, хотя у него
и скальп был сорван, и побит он
был очень сильно. А Косте глаза
открыли, посмотрели на зрачки и
сказали: «Этого мы не повезем».
Он тогда еще жив был, но они понимали, что уже не довезут его.
В тот день, когда познакомилась
с «Акимом», я спросила: «Какое
у него осталось впечатление о
моем сыне?» А он ответил, что
самое восхитительное: «Это был
мужик. Это был друг, товарищ и
боец. Хотя он и был немногословный, но впечатления остались
только позитивные».
Наталья Московец
Татьяна Люта

Як можна поєднувати артистичну
діяльність та активну громадянську
позицію? Чи може бути мистецтво
поза політикою? Які емоції найбільше
закарбовуються в пам’яті в зоні бойових дій. Про це та багато іншого розказала в інтерв’ю заслужена артистка
України Руслана Лоцман
Я брала участь у міжнародних
фестивалях, але вже давно. Тепер
у зв’язку з подіями на Сході України я не подорожую нікуди за кордон. Так, ще зі школи, з 2003 р., я
розпочала їздити на всеукраїнські та міжнародні конкурси. Найбільше запам’яталась участь в
фестивалях у Парижі, Нью-Йорку
тощо.
Найважливішими є відчуття,
які переживаєш під час виступів.
Тоді починаєш усвідомлювати
себе представником свого народу, носієм української культури та

Націоналіст, який вбив радянського дипломата у Львові у помсті
за жертви голоду 1932–1933 рр.
або відомий ще як той, хто здійснив «постріл в обороні мільйонів».
Цього дня 1915 року народився
Микола Лемик.
За спогадами очевидців, зрештою це помітно і з світлини, Лемик
був надзвичайно красивим – високим блондином із блакитними
очима. Він закінчив Академічну
гімназію у Львові на відмінно (навчання оплачував його дядько).
На час атентату був студентом
першого курсу природничого факультету Львівського університету.
Лемик був одним із десятка
членів ОУН, які у 1933-ому році
зголосилися виконати атентат
(вбивство з політичних мотивів)
представника Радянського Союзу у Львові. Це, на думку проводу ОУН, був один із небагатьох
варіантів, як привернути увагу
світової спільноти до голоду, яким
вже другий рік морили українців у
Великій Україні.
Вибір впав на Лемика з кількох
причин: необхідно було не лише
влучно стріляти, а зуміти здатися
живим польській поліції, протистоявши радянській охороні консульства, окрім того, виконавець
мав уміти добре говорити, аби на
суді чітко обґрунтувати свій вчи-

Схід та Захід разом 2018

ВІ

Д ІЇ

ЖИТЬ ДАЛЬШЕ,
ПРОДОЛЖАЯ ДЕЛО
НАШИХ ДЕТЕЙ

ется. Ведь даже по божеским законам, уныние – грех. Например,
я. Сколько мне уже там осталось
жить?! Но это моя жизнь, и я не
имею права ее погубить.
Когда мы собираемся вместе,
смотрим друг другу в глаза, обнимаемся, нам становится легче.
Сколько я общаюсь с мамами,
могу сказать одно – это герои.
Все они герои. На них смотришь…
Матери болеют душой и за дело
детей, и за державу, и за все им
больно.

Суспільство

МУ
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пісні,
особливо
в костюмі,
я к и й
відображає старовинну українську традицію.
Старовинні пісні
переходять у спадок
від бабусі, однак створення
сучасного аранжування допомагає цим пісням запалити серця
молодого покоління, якому також
захочеться співати народні пісні.
Міжнародні конкурси дали мені
стрижень для майбутніх перемог.
Спочатку це було професійне становлення і формування, а вже
потім ці якості переросли в зрілу
особистість на сцені. Наразі в
мені вже поєдналися артистична
та громадянська діяльності.
У зв’язку з подіями, які розгортаються в Україні після початку
збройної агресії, мені пригадується участь у фестивалі в Москві
ще у 2012 р. Тоді я виграла конкурс, присвячений перемозі у Великій Вітчизняній війні. Вже тоді
я відчула утиск української мови
на території Росії. Мене як переможницю попросили заспівати
пісню і почати говорити російсь-

кою мовою. Я зробила вигляд, що
дуже погано говорю російською і
відмовилась від цієї пропозиції.
Тоді я зробила це для того, щоб
показати, що українці не так легко готові переходити на російську
мову.
Ми були в Хабаровську в 2013 р.,
за півроку до початку розгортання подій на Майдані. Там також
трапилась цікава ситуація. В Росії
часто організовують фестивалі,
куди запрошують представників
різних країн. Але там панує прорадянська ідея – об’єднати усі народи і показати, що Росія є спільною матір’ю для всіх них. На тому
фестивалі я співала українські
пісні про Мазепу та Дорошенка і
дарувала Україну усім місцевим
мешканцям. Після виступу за
кулісами мені сказали, що очікували зовсім іншого. Я зрозуміла,
що там повсюди політична заангажованість і також чітко усвідомила те, навіщо вони збирають
артистів з різних країн. Вони
хочуть зомбувати їх російським
миром для того, щоб вони розповсюджували це у власних країнах.
На жаль, сьогодні не можна навіть артистові залишатися поза
політикою.
У цьому контексті ще в 2014 р.
я думала про події на Донбасі:
про російську мову, яка була там
розповсюджена, і про українські
пісні, яких там не було. Це була
справжня криза, все готувалось
заздалегідь.
Концерти для бійців
З першого дня, коли вторглися ворожі війська на Донбас, я
усвідомила, що маю допомагати
українським бійцям. Тоді стартував наш проект «Народна філармонія» на підтримку українського
війська. Ми поїхали у військові
частини і на полігони, перший наш
концерт відбувся 5 квітня 2014 р.
за підтримки Міністерства культури України. А до зони збройного
конфлікту ми поїхали влітку. Туди

не так просто було дістатися, потрібно було оформлювати дозволи. Ми багато співпрацювали з
Міністерством оборони України.
Після першого
концерту на
фронті, що відбувся у серпні, я зрозуміла, що він дуже відрізняється
від концертів на полігонах. Коли
ми їхали до зони конфлікту, то нас
перевіряли на блокпостах українські військові зі зброєю. Тоді здавалося, що ми ніби потрапили на
зйомки кіно, все було таким нереальним. Крім того, ми їхали вночі,
хоча вже пізніше дізналися від волонтерів, що їхати в ніч не потрібно, бо в цей час багато провокаторів, які намагаються знищувати
наші блокпости.
Для бійців на передовій важливими є навіть п’ять хвилин, що їм
приділяють. Бувало й таке, що
коли ми до них приїздили, то не
було приміщення для концерту,
доводилось просто вибігати на
вулицю і починати співати перед
ними. Коли бійці починають посміхатись, то стає так тепло на
душі. Це дуже важливо, щоб вони
хоч трохи посміхались у своєму
сірому буденні. Також для них
важливо відчувати енергію жіноцтва. Бо кожна жінка, яка туди потрапляє, вносить часточку своєї
енергії задля їхньої підтримки.
Задля перемоги. Часом їм не потрібна вже матеріальна допомога,
їм хочеться доброти та обіймів.
Звичайно, що іноді бійцям зовсім

не до концертів. Буває, що вони
повертаються з бойових завдань
з такими очима, що вже просто
незручно співати. Бо ці люди тільки що пережили страшні речі, і
вони не можуть одразу прийти до
тями. Але музика на наших концертах стає своєрідним релаксом
для бійців. Найважливіша емоція
На кожному концерті ми помічаємо одну найважливішу емоцію
в нашому житті – щастя. Адже
коли людина має і гроші, й успіх,
і кар’єру, але вона не щаслива,
то все інше не має значення. Ми
також намагаємося подарувати
бійцям трохи добра, яке б змогло
їх зарядити позитивом наперед.
Після концертів ми розуміємо,
навіть відчуваючи втому, що ми
не можемо припинити цим займатись, тому що це їм потрібно.
Це можна помітити через їхню
реакцію. Тому всі концерти запам’ятовуються, як щось добре.
Воїни чекають нашої підтримки,
не дивлячись на те, що вони сильні духом.
Зараз із зони АТО будуть повертатися наші артисти, які поїхали
відвозити бійцям Великодній
кошик. Вони їдуть від Бахмута
і до самого Маріуполя. Артисти
давали концерти і передавали гуманітарну допомогу та малюнки
від дітей. Це не лише матеріальна, але й моральна, психологічна,
духовна підтримка.
Лихобабина Ольга

ді дуже гарними очима і сказав,
що вона виглядає як чічка. З того

часу ми всі називали її Чічкою»,
– згадував член ОУН Микола Климишин.
Після проголошення Незалежності України 30 червня 1941-ого
Микола Лемик очолив одну із
трьох похідних оунівських груп.
У жовтні того ж року гестапівці
його заарештували та розстріляли
біля Миргорода, достеменно місце
смерті невідоме…
Йому було 27 років.
Локальна історія

НАЦІОНАЛІСТ, ЯКИЙ ВБИВ
РАДЯНСЬКОГО ДИПЛОМАТА
нок. Окрім цього, на користь Лемика зіграв вік – йому було всього
18 (згідно з польським законодавством, до 21 року до смертної
кари не засуджували).
Насамкінець, особу Лемика не
могла використати радянська
пропаганда з огляду на його походження – родина була дуже
бідною. Настільки, що оунівці
змушені були придбати Миколі за
30 злотих черевики і білизну (костюм він мав), аби в пристойному
вигляді з'явитися в консульство
(Лемик записався на зустріч у
диппредставництво СРСР, на сучасній вулиці Котляревського у
Львові, щоб нібито переїхати до
Радянського Союзу).
Вбивство Лемиком хоч і не радянського консула, як планувалося, але не менш помітної фігури –
офіційного представника Сталіна
на території Речі Посполитої, таки
набуло очікуваного розголосу (як
сказав на засіданні суду Роман

Шухевич, «зробили ви "приємну несподіванку" товаришеві
Сталіну»).
«Це тобі від Організації українських націоналістів за муки і смерть
наших братів та сестер, за голод в
Україні, за всі знущання!» – з цим
гаслом випустив дві кулі у голову
та серце радянському дипломату
Олексію Майлову.
Лемика засудили довічно (хоч
захищати його зголосилися усі
діючі у Львові українські адвокати). У в'язниці його, за свідченнями співв’язня Петра Дужого, весь
час тримали у кайданках. Микола
навчився їх скидати. І це допомогло йому втекти під час етапування
до іншої тюрми у 1939-ому. Під
час втечі Лемика поранили. Він
одужав.
За рік до того, як Миколу стратять гестапівці, одружився із Любою Возняк, далекою родичкою
Степана Бандери.
«Захоп¬лювався її синіми, справ-
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З перших вуст

Схід та Захід разом 2018

У НАС ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ ОБЩЕСТВО И НОВЫЕ
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ МЕНЯТЬ СТРАНУ

Он никогда не думал, что будет
военным. Так же, как и никогда не
мог представить, что на его родной Донбасс нападут российские
войска и в Украине начнется война. Боец батальона «Донбасс» с
позывным «Зверобой» рассказал
нам о том, как цепочка случайностей привела его на Майдан, а
потом и на войну, какие задания
поставили перед нами те, кто пожертвовал своей жизнью ради
защиты страны, и о том, кто способен изменить будущее Украины,
почему нам так важно прислушиваться ко мнению молодежи и к
детям.
Все началось с Майдана
До войны, как и у многих, у меня
был Майдан. В то время я вполне
спокойно работал в своем родном городе Доброполье Донецкой
области. И тут вот так внезапно
начинается революция. Я круглосуточно на работе, дома смотрел
стримы с Майдана, потому что
меня очень возмущали все эти события. В один день прихожу на работу и понимаю: «Все! Вот сейчас
я должен взять и поехать туда,
чтобы помочь другим людям, которые стоят за наше будущее на
Майдане». Пошел к директору,

Відповідно до чинного законодавства України учасники бойових дій мають право на цілу низку
пільг. Та яким же чином держава
фінансує ці бюджетні програми, на
що спрямована допомога та які основні недоліки процесу виконання
та планування програм для учасників АТО?
Соціальна підтримка громадян,
які захищали Україну у складі
Збройних сил, інших військових
формувань, а також членів їх сімей
передбачена 17 статтею Конституції України. Сьогодні вже існує 8
бюджетних програм, а закон «Про
статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» передбачає 21 пільгу для учасників війни
України проти російської агресії,
а також 27 пільг для підтримки
інвалідів війни. Проте зазначена
кількість на папері не завжди реалізується в житті. Головна причина невиконання державою своїх
обіцянок – відсутність фінансування під певні пільги. У 2015
був знайдений вихід – прийняття
окремих бюджетних програм під
конкретні цільові категорії, тобто
під учасників війни України проти
російської агресії.
Після початку війни в Україні
були прийняті спеціалізовані програми, направлені на такі потреби
як забезпечення житлом, психологічна реабілітація, санаторно-курортне забезпечення, медична
реабілітація та протезування,
соціально-професійна адаптація.
Також передбачені виплати одноразової грошової допомоги при

взял у него отпуск на 10 дней и
поехал в Киев.
Ходил, бродил один по Майдану,
пытался разобраться, что происходит вокруг меня. Тогда я не
понимал до конца этого всего на
самом деле. Я видел, что у нас появилось новое общество, новые
люди, которые очень разные между собой, которые готовы менять
страну и которых раньше я не видел. Все они добровольно пришли
в центр Киева, то есть именно эти
люди были первыми украинскими добровольцами. И мне было
очень интересно за этим наблюдать.
Момент, который врезался в
мою память со времен революции, связан с неприятным событием. Но именно он демонстрирует, что на Майдане повсюду
была человечность, искренность
и доброта. Во время одного из
дежурств я, видимо, перемерз и
заболел гайморитом. Прихожу в
медслужбу Майдана, ищу хоть какого-то доктора. И тут ко мне подходит ЛОР. Раскладывает свои инструменты, спрашивает меня, как
себя чувствую. А я в этот момент
понимаю, что спрашивает он не
так, как это делают в больницах,
чтобы просто выписать рецепт и
все. А искренне, чтобы потом дать
мне человеческий совет, как лучше быть с гайморитом, как его вылечить. Я когда вышел от него, так
как будто сразу здоровым стал.
Вот что делает с людьми человечность и внимание. А на Майдане
это было повсюду.
Война как цепочка случайностей
До войны я перепробовал много
разного: выпекал хлеб, проводил
коммуникации, путешествовал.
Но по профессии я военный и
учился этому в Харьковском военном институте Национальной
гвардии. Поскольку все в моей
жизни происходит спонтанно и
случайно, то и учеба была такой
же. До сих пор не могу сказать,
почему пошел туда учиться, просто так сложилось.
Напротив моей школы
был военкомат, а в нем работал
мой родственник. И пока все в

9, 10, 11 классе ходили на подготовительные занятия, потому что
знали, куда хотят поступать, то я
часто забегал к нему в гости. Он
постоянно рассказывал мне об
армии, о том, как это интересно,
сколько там испытаний разных,
как там нужно стрелять, бегать,
прыгать. Со временем меня это
заинтересовало, и мне захотелось
этого. Ведь почему бы не попробовать свои силы в этом деле. «Может это меня как-то мобилизует?»
– думал я. А то я просто шатался,
не зная, чем хочу заниматься. Вот
так я пошел учиться в военный
институт, что в конечном итоге
стало для меня большой наукой
и уроком. Учеба была сложной,
много своих моментов, но мне это
очень нравилось.
Ожидание длиною в вечность
Военным я не прослужил ни дня.
Когда у меня было распределение
в воинскую часть после училища, я попал в Донецк. Приехал, а
там разруха, бедные солдаты, это
было состояние глубокой депрессии. Я понимал, что должен провести здесь лучшие годы своей
жизни, и мне не хотелось тратить
их на этот беспредел. Также я понимал и то, что такая армия не защитит страну от врага, я не хочу в
этом вариться и уволился.
Хотя прослужить в армии мне не
довелось, но в военном училище
я учился. Соответственно, хоть
какие-то знания у меня остались
с тех времен. Мне хотелось пойти
на войну, а опыт за спиной и какое-то седьмое чутье говорили, что
я должен это сделать. Поэтому у
меня не было никаких сомнений.
Думал разве о том, куда именно
идти. Но все эти стримы, Семена
Семенченко в балаклаве, батальон «Донбасс» были мне очень
близки. Тем более, что я сам с
Донбасса, куда роднее?!
В мае месяце я приехал на базу
в Петровцы, так как знал, где это
находится. Еще во время учебы в
институте мы два раза приезжали туда к параду готовиться. Там
ребята меня встретили и сказали,
что сейчас высокая наполненность, и спросили, есть ли мне,

где остановиться. Я ответил, что
могу два-три дня пожить друзей.
После этого визита в Петровцы я
заболел, позвонил ребятам, рассказал, что мол так и так, заболел,
а мне в ответ говорят, что сейчас
очень много ребят приболели,
езжай домой на недельку, подлечись, а там свяжемся. Так я и сделал. Поехал домой, где-то дней
за 10 вылечился, звоню на все
номера, а там постоянно занято.
Дождался я звонка с батальона,
который позвал меня на войну в
августе. Меня спросили только о
том, готов ли воевать? И я с уверенностью ответил: «Да, готов». В
момент звонка сердцебиение немного участилось, но я понял, что
отступать уже некуда, нужно идти
только вперед.
Новые люди и новое будущее
Война – это всегда плохо. Естественно, она дает какой-то новый
опыт, и ты с этим опытом двигаешься дальше, но ребят уже не
вернуть. Я до сих пор восхищаюсь
каждым из них. Это были люди
с очень высоким осознанием и
внутренней дисциплиной. У них у
всех были высокие ориентиры –
построение державы, свободного
общества, равенства. Это постоянно бурлило в разговорах ребят.
Было видно, что они не просто
пришли на войнушку, а хотели
именно заложить этот мощный
фундамент общества.
Несмотря на то, что их уже нет
рядом с нами, но их дети оста-

ЯК ВИКОНУЮТЬСЯ БЮДЖЕТНІ
ПРОГРАМИ З ПИТАНЬ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
УЧАСНИКІВ АТО

втраті
працездатності, а
також сім’ям,
що
втратили
год у в а л ь н и к і в .
Протягом останніх двох
років окрема увага приділяється
також фінансуванню діяльності
ветеранських організацій. То ж
яких успіхів змогли досягнути та
з якими проблемами зіткнулись?
Однією з найуспішніших програм
згідно із результатами дослідження «Юридичної Сотні» стала програма із забезпечення житлом родин загиблих бійців. Наприклад,
у 2016 р. було використано 99,5%
від виділених коштів. За ці кошти
були придбані 53 квартири, а 616
сімей отримали грошову компенсацію. В цій бюджетній програмі
відбулися позитивні зміни, зокрема - новий механізм використання
коштів, яким передбачено придбання житла шляхом призначення
та виплати грошової компенсації
за належні для отримання жилі
приміщення.
Однак, якщо врахувати загальну
кількість учасників АТО, що потребують від держави допомоги
у цій сфері, то можна побачити
наступне. З часом черга потре-

буючих житла данної категорії не
зменшується, натомість - лише
збільшується. Наприклад, станом
на 1 жовтня 2016 року в черзі на
забезпечення житлом перебувало
31 тис. 676 осіб. А за наступний
рік ця кількість збільшилась ще
на шість тисяч. Натомість, в 2018
році на забезпечення житлом
учасників АТО запланована сума
лише в 329 млн грн, яка забезпечить компенсацію за житло всього 452 особам.
Проблема полягає в тому, що
коштів виділяється недостатньо
і темп забезпечення ветеранів
власним житлом не зменшує
квартирної черги. Також програма
направлена на вузьковизначене
коло осіб, а скористатися нею
можуть тільки ті особи, які мають
відповідні статуси. Тому необхідно сформувати єдину базу осіб, які
потребують покращення житлових
умов, також розробити нові критерії черговості отримання житла,
які будуть враховувати не тільки

пільговий статус особи, а
й її соціальне
та економічне ста-

новище.
Програма з психологічної реабілітації також займає неоднозначне положення.
Наприклад, за 2017 рік вона
була виконана на 65%.Це пов’язано з тим, що був порядок використання коштів психологічної
реабілітації, але порядку надання
послуг не було. Його було прийнято тільки в грудні 2017 року. Хоча
на 2018 рік планується виділити
на психологічну реабілітацію учасників АТО 22 млн грн, програма й
досі залишається проблемною.
А основною прогалиною є те, що
в Україні не ведеться облік учасників антитерористичної операції,
які потребують психологічної реабілітації. Це пов’язано з тим, що
різні відомства мають різні дані
щодо того, яка кількість цих осіб
і хто справді потребує психологічної реабілітації
Низка складнощів існує й в
інших бюджетних програмах.
Наприклад, для повноцінної ме-

лись. И нам нужно заботиться о
них. Ведь ребята задали очень
высокие ориентиры, которые
именно их дети и современная
молодежь сейчас несут в общество. А мы, в свою очередь,
должны поддерживать это ихнее
желание и стремление строит новую державу. Ведь именно сейчас
мы закладываем фундамент будущего. Майдан начал это делать, и
сейчас каждый из нас понемногу
продолжает эту работу. Может
на первый взгляд результатов не
видно, ведь пока еще нет ошеломляющего эффекта. А всем хочется, чтобы люди здесь и сейчас
почувствовали какой-то результат, изменения, улучшения, чтобы
стали более счастливыми. Но все
приходит постепенно.
Наше общество растет, реально растет. Я смотрю на молодых
людей. Они говорят на украинском, они любят свое родное, они
стремятся к лучшему, они очень
открытые и жизнерадостные. Я
приехал домой в Доброполье, а,
скажем так, у нас очень специфический регион. И в это же время
к моей соседке в гости приехала
внучка. И вы бы видели, как она
смотрит на военных, с таким патриотизмом, с такой любовью.
Для нее они – защитники и герои.
Вот так смотришь на таких детей и
понимаешь: «Все-таки очень хорошие перспективы у нас, у нашего
народа. Все у нас будет хорошо».
Таня Люта
дичної реабілітації відсутній комплексний підхід. Окремі заходи
медичної реабілітації фінансуються в межах загальної медичної
субвенції на місця. А в кожній області – різний рівень та підходи до
медичної реабілітації.
У забезпеченні ветеранів іншими пільгами, такими як пільговий проїзд, одержання позики
на будівництво, безоплатний капітальний ремонт тощо, також не
все складається відповідно до
законів та постанов. Наразі, цілу
низку соціальних гарантій неможливо реалізувати через те, що держава не закладає в бюджет кошти
на виконання цих програм, а органи місцевого самоврядування
фінансують ці пільги на власний
розсуд.
Таким чином, нині в Україні сформовані бюджетні програми для
забезпечення учасників бойових
дій. Певні з них працюють, декотрі
тільки починають працювати, проте й досі залишається низка не
вирішених проблем. Для того, щоб
вплинути на державну політику і
змінити ситуацію з пільгами в кращу сторону слід об’єднати зусилля. Саме тому Всеукраїнська громадська організація «Об'єднання
дружин і матерів бійців учасників
АТО» запрошує до співпраці активні громадські організації, зацікавлені у цьому питанні.
З приводу співпраці можна звертатися за телефоном:
0(800)-21-10-10
Лихобабина Ольга

Схід та Захід разом
1 мая во многих странах мира
отмечают Международный День
труда, праздник, который в начале
назывался День международной
солидарности трудящихся. Какое
значение осталось у этого праздника для современных украинцев,
и как его отмечают в Украине?
Почему же именно 1 мая стало
праздником трудящихся? В 1886 г.
американские рабочие организовали страйк и требовали восьмичасовой рабочий день. Страйк и
демонстрация закончились кровопролитием и столкновением с
полицейскими. Во время разгона
демонстрации в Чикаго 4 мая погибло шестеро демонстрантов. На
следующий день, во время забастовок против жестокости полиции, неизвестные кинули бомбу
– было убито восемь полицейских
и, как минимум, застрелено четверых рабочих.
После этого, восьмерых рабочих
обвинили в организации взрыва и приговорили к повешению.
Американские рабочие наметили
новый страйк на 1 мая в память о
казнённых. В следствии этого Парижский конгресс второго Интернационала в июле 1890 г. назвал
1 мая 1890 г. Днём солидарности
трудящихся всего мира и предложил отмечать этот день демонстрациями. Этот день отмечали
много страны, такие как Бельгия,
Германия, США, Дания, Швеция,
Франция и многие другие. Коммунисты впервые отметили этот
праздник в 1890 г. в Варшаве.
Сегодня многие украинцы до сих
пор оценивают этот праздник, как
пережиток Советского Союза, но
тем не менее, все получают дополнительные весенние выходные.
Как же украинцы используют эти
тёплые майские дни?
Как показывают прошлогодние
социологические опросы, около
16 % украинцев хотят посвятить
эти дни путешествиям по Украине.
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Около 10 % предпочитали отправиться за границу, но в связи с
введением безвизового режима с
Евросоюзом, в этом году эта цифра должна увеличиться.
Также остаются и те, которые по
традиции проведут эти дни с пользой, в огородах, или же просто
будут отсыпаться после рабочих
будней. Но, наверное, одним из
самых популярных развлечений
украинцев по всей стране остаются пикники на свежем воздухе.
Как же организовать идеальный
пикник для семьи или друзей?
Даже когда за окном светит

солнце, и погода располагает к отдыху на природе, уровень комфорта на отдыхе будет намного выше,
если заняться приготовлением заранее. Перед пикником необходимо подумать и приобрести такие
вещи как снаряжение, которые
может пригодиться на природе,
продукты и развлечения.
Лучше заранее составлять список покупок, там могут быть либо
продукты для дальнейшего приготовления, либо же уже готовая
еда. Список можно распределять
частями – кто что будет покупать,
либо же организовать централи-

зованную закупку.
Необходимое снаряжение зависит от формата планируемого
отдыха. Это может быть выезд
на специальные базы отдыха,
которые предоставляют беседки
и мангалы, пикник в парке, поблизости от дома, или же выезд
на природу с палатками. В любом
случае с собой нужно захватить
раскладной столик со стульями,
или же заменить их кариматами
и покрывалом. Если вы планируете готовить мясо или овощи на
костре, то необходимо подумать
о шампурах и дровах. Продукты

можно складывать в специальные корзины или же в специальные сумки-холодильники. Нельзя
забывать и о посуде для пикника,
удобнее использовать одноразовую. Ну и конечно стоит захватить мусорные пакеты, чтобы не
оставлять после себя горы мусора.
Можно выбирать любые продукты для пикника, которые вам по
вкусу. Но самый популярный вариант – это, конечно же, шашлык.
Его можно готовить из любого
мяса – свинина, баранины, птицы
или даже рыбы. Альтернативой
мясу могут стать сосиски или
же колбаски, приготовленные на
огне. Мясо для шашлыка лучше
мариновать заранее, чтобы оно
стало мягким и ароматным.
Существует большое разнообразие маринадов для разного
мяса. Но если решение поехать
на пикник возникло спонтанно и у
вас нет 6-8 часов для подготовки
мяса, не стоит сразу переходить
к радикальным методам и замачивать мясо в уксус или майонез.
Таким маринадом можно очень
легко испортить весь шашлык.
Есть простой экспресс-рецепт,
который подходит для всех видов
мяса. К нарезанному мясу следует
добавить натёртый лук, соль, перец и другие специи по вкусу. Всю
смесь нужно залить минеральной
водой и через полчаса уже можно
приступать к приготовлению на
огне.
Вегетарианцы могут заменить
мясо печёными овощами. Таким
образом для пикника нет абсолютно никаких ограничений. При
желании можно оперативно организовать поездку и весело провести тёплые дни. Если же нет возможности для выезда далеко на
природу, можно заменить поездку
пикником в парке с компанией
друзей.
Лихобабина Ольга

що Лакі загинув від поранень.
Але через місяць його випадково
знайшли під час моніторингу території у напіврозбомбленій хатині.
Пес був у жахливому стані, але
вже за декілька тижнів одужав.
Він навчився зривати розтяжки і рятувати бійців. Одного разу
військові почули, як в лісі вибухнула розтяжка. А за 30 хвилин

Скальпель і Ватка. Їх знайшли в
Пісках, де господарі залишили їх,
коли покидали територію. Вони
також є не звичайними, а бойовими друзями і вже встигли побувати в Пісках, Широкино, Мар’їнці.
А з 72 бригадою воює качур
гвардії «Золотий». За два роки на
передовій він не відстає від бійців. За цей час встиг поїздити на

Собаки попереджають бійців
про обстріли, знищують гризунів,
розряджають обстановку та
підвищують настрій. Коти заспокоюють, дарують часточку позитиву та ловлять мишей. Іноді
пухнасті друзі стають справжніми
талісманами і передаються у спадок від однієї роти до іншої під
час ротації.
Багато тваринок приютили бійці 16 батальйону. Перше місце за
кількість звичайно ж займають
коти та собаки.
Наприклад, на одній з найближчих позицій живе кіт, якого прозвали «Сєпар». Виявилось, що це
дуже розповсюджена кличка для

кота на війні. Він є не звичайним,
а бойовим котом з простреленим
вухом. Спочатку він жив на протилежному боці у бойовиків. Та одного дня, він перебіг на українську
сторону, в гості до однієї з рот.
Згодом кіт там прижився, але під
час чергового обстрілу бойовиків
«Сєпару» влучили у вухо. Так, у
кота не стало шматочка вуха.
Після цього випадку він вже не
повернувся до ворогів, прижився
і залишився разом з українськими військовими. Виявилось, що
на українській стороні краще живеться.
На інший позиції, коли там перебували військові, жив кіт «Розвідник». Він також прийшов зі
сторони бойовиків. Він часто ходив гуляти, періодично зникав, міг
піти куди-небудь на певний час.
І так його жартома позвали «Розвідником». Так, що нібито він ходив на ворожу територію і збирав
там інформацію для українських
бійців.
На позиціях постійно живе дуже
багато собак. Пес на бойовій позиції – це майже необхідність,
собаки передчувають обстріли,
чують, коли до позиції підкрадається ДРГ, здатні знаходити
сліди чужинців у повній темряві,
часто спрацьовують там, де не
бачить тепловізор. Їх тримають
різні підрозділи, часто вони знаходять господарів та стають бійцям
справжніми друзями. Найчастіше,
це пси-безхатченки. Іноді бійці
знаходять тварин і вирішують залишити їх собі, іноді самі тварини
вирішують залишитись, бо подобається жити з людьми. До них
швидко звикають і вони стають
своїми. До того ж їжі вистачає,
тому їх добре годують і їм перепадають різні смаколики, то ж собаки всі дуже вгодовані.
Безпородний пес Лакі прижився
на одній з позицій українських військових. Коли він був ще малим
цуценятком почався обстріл бойовиків. Він злякався і коли побіг
ховатись, наткнувся на розтяжку.
Після цього бійці довго намагались його знайти і вже вирішили,

прибіг Лакі. Спочатку думали, що
сталось це випадково, проте згодом бійці побачили як пес довго
бродив, шукав, нюхав, а потім
навмисно зірвав розтяжку і різко
побіг. Але так Лакі робив лише
тоді, коли був один, коли ж йшов
поряд з людьми, то обережно обходив всі розтяжки. Цьому пса
ніхто не вчив, бійці припускають,
що на нього міг вплинути вибух,
від якого він постраждав, коли ще
був маленьким.
Але не лише коти та собаки
приживаються у військових, наприклад, на позиціях однієї з рот
жили кози, а у іншого
батальйону жили три
свині, точніше три маленьких порося, пізніше вони перетворились на «Наф-нафа»,
«Ніф-ніфа» і «Нуф-нуфа». Їх купили бійці
в когось з місцевих і
привезли на позиції в
кузові автомобіля.
У «Госпітальєрів» є
власні тварини-талісмани. Це дві морські
свинки, яких звуть

всіх видах техніки. А під час шикування завжди встає в стрій, посередині між бійцями. Військові
кажуть, що він став незамінним
бійцем механізованої роти.
Але однією з найцікавіших знахідок бійців підрозділу «Білий Горобець» стало поранене лисеня,
якого помітили в розваленому
будинку. Його забрали на позицію,
вилікували і зробили щеплення.
Лисичка отримала ім’я Аліса. Тепер Аліса живе разом з військовими, дозволяє себе гладити, але
поводиться дуже незалежно.
Лихобабина Ольга

ПУХНАСТІ
ФРОНТОВІ
ПОБРАТИМИ

Зараз вже, напевно, кожний
батальйон та кожна рота мають
у своєму складі тварину, яка є
талісманом та вірним помічником
у складних ситуаціях. Інколи вони
просто здатні розрядити обстановку і заспокоїти бійців.
Біля бійців постійно знаходиться
багато тварин. І це вже не лише
коти й собаки, до бійців прибиваються папуги, качури і навіть
лисиця. Хтось з них перебігає з
боку бойовиків і залишаються
на українських позиціях, когось
знаходять самі бійці і залишають
у себе. Згодом тварини стають
справжні друзі, й іноді їдуть додому разом із новими господарями.
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ЧОМУ МИ ВІДЗНАЧАЄМО
ДЕНЬ МАТЕРІ?
Цього року 13 травня в Україні
відзначатимуть міжнародне свято – День матері. Одне з найбільш
зворушливих свят офіційно запроваджено в країні ще з 2000 року.
Звідки ж походить це свято, і які
традиції пов’язані з ним?
Щастя й краса материнства
оспівані протягом усієї історії,
проте вперше це свято офіційно
було встановлено Конгресом США
у травні 1914 р. Після закінчення
Першої світової війни воно широко розповсюдилось у європейських країнах, як-от: Німеччина,
Чехословаччина, Данія, Швеція та
Норвегія.
Вважають, що подібне свято існувало й набагато раніше. Наприклад, стародавні греки у цей день
вшановували богиню Рею, яку називали матір’ю усіх богів. Серед
яких була Гестія – покровителька
домашнього вогнища, а також
богині Деметра, яка відповідала
за поля та родючість, та Гера, що
піклувалась родинами та пологами. У Стародавньому Римі також
протягом трьох березневих днів
відзначали день богині-матері Кі-

бели. Кельти віддавали шану войовничій богині Бріджит, яка поєднувала у собі жіночу тендітність
і войовничу силу. Подібне свято
відзначалося й на території усієї
Малої Азії.
Із XVII ст. у Великій Британії існувала Материнська неділя. Це
була четверта неділя Великого
посту. В цей день британці вшановували своїх матерів. Починаючи
з вікторіанських часів, діти з бідних родин були змушені працювати далеко від своїх рідних. За
цілий рік вони могли лише один
раз завітати додому, тому завжди
намагалися привезти мамам та
бабусям хоча б невеличкий подарунок (наприклад, букет квітів).
Наразі британським мамам прийнято дарувати в цей день тортик
із дванадцятьма марципановими
кульками.
У 1872 р. американська пацифістка Джулія Ворд Гоув оприлюднила ідею відзначати День
матері. Пропозиція, щоб виділити
окремий день для цього свята,
з’явилась під час боротьби за
мир. Сама Дж. Ворд вбачала у

цьому святі символ єдності матерів
задля боротьби за
мир у всьому світі.
Але в той час така
ідея не отримала
підтримки ні в США,
ні в інших країнах.
Наступна пропозиція – виокремити один день для
вшанування матерів та їхньої ролі
в житті кожної людини – з’явилася вже у 1907 р. Її сформулювала американка з Філадельфії
Анн Джарвіс на честь пам’яті про
свою власну маму, яка активно
боролась за розвиток сфери охорони здоров’я в США та була відомою громадською діячкою. Після
написання листів до державних
установ та законодавчих органів
із такою пропозицією через три
роки (в 1910 р.) у штаті Вірджинія
було вперше визнано День матері
офіційним святом. А в 1914 р.
американський президент Вудро
Вільсон оголосив другу неділю
травня національним святом на
честь усіх американських матерів.
Надалі за Сполученими Штатами до святкування долучилися
ще 85 країн зі всього світу, зокрема й Україна. У 1928 р. «Союз
українок Канади» вперше влаштував свято матері серед української громади. Наступного року
його вже відзначали у Львові. У
тому ж 1929 р. «Союз українок Ка-
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нади» став ініціатором запровадження свята в Тернополі. У
цей день по всій Східній Галичині організації «Пласт», «Просвіта», «Сокіл» організували
фестивалі та святкові концерти. Однак після утвердження
в Україні у 1939 радянської
влади це свято було заборонене. Воно повернулося лише в
кінці ХХ ст., коли Україна таки Всевидящий наш Отче і Владико,
здобула свою незалежність, Тобі молюся і між всіх незгод
стараннями все того ж «Союзу Тебе благаю – не покинь навіки
українок Канади».
Вкраїнську землю і її народ.
В Україні до матерів завжди Згаси, о Боже, між братами чвари,
ставилися з особливою пова- Спаси і вбережи від нових бід,
гою. Саме вони боролися за Щоб не зростали знову яничари,
духовне формування та збере- Щоб в славі процвітав козацький рід.
ження своїх дітей. Матері вчи- Звільни нам душі від страху й облуди,
ли шанувати й любити Батьків- А Україну від нових оков,
щину, закарбовували в пам’яті Щоби людьми вовік лишались люди,
національну спадщину і по- Щоб не лилася невинна кров.
ходження. Тому День матері в Не повтори військової навали
Україні має також і релігійне Для нинішніх й прийдешніх поколінь.
підґрунтя. Це свято відзна- Даруй нам волю, щастя і державу,
чається в другу неділю травня. На многії літа даруй… Амінь
Бо саме цей місяць вважається часом Пречистої Діви Марії.
До неї звертаються християни із матері удостоїлися такого особпроханням допомоги та заступни- ливого ставлення, є очевидними.
цтва. Про це ще у давні часи про- Народ убачає саме в матері бересили Богородицю київські князі, а гиню не лише роду, але традицій,
козаки вважали її Марію, своєю звичаїв та культурних цінностей.
опікункою і заступницею, вони На них покладено виховання дітей
гідно вшановували за усі свої пе- – майбутнього покоління. Тому з
ремоги над ворогами.
давніх часів матерів прийнято шаОтже,
Богородиця
посідає нувати, а наразі вітати й дарувати
провідне місце у релігійній свідо- приємні подаруночки.
мості українців, а причини, чому
Ольга Лихобабина

В мае 2018 г. планета Уран изменит свои
транзиты и из знака Овна перейдет в
знак Тельца. Уран – планета хаоса, анархии, революции и смуты. Это означает,
что настанет время для нового витка
кризиса и в нашей стране, и в мире.
Старые политические и экономические
союзы начнут разваливаться, а в обществе будут нарастать революционные
тенденции. На Востоке Украины вероятен новый виток военных действий.
Кризис ожидает и мировую экономику. Уровень безработицы будет
только расти, а владельцам бизнесов ничего не останется, как сокращать штаты сотрудников.
Вместе с тем, Уран станет покровительствовать тем сферам, которые будут внедрять новые технологии, электронные деньги. Всем
остальным я рекомендую придумывать нечто новое и необычное
в своей деятельности! Уран – это
не обычная планета, поэтому
ваше дело должно быть с особой
изюминкой! Но, что это будет за
изюминка? Это зависит от вас…
А теперь поговорим о знаках зодиака:
Овен
В мае вам следует контролировать свои эмоции и быть более
бдительными. Не растрачивайте
в пустую свои силы. Они вам еще
пригодятся.
Месяц хорош для умственной активности, обучения и принятия необычных решений.
Телец
Вас ожидает большой успех в бизнесе или в работе. Есть все шансы
добиться того, что вы ожидаете
получить.
Месяц благоприятен и для личных
отношений
Близнецы
В мае вы получаете хорошие и добрые вести. Вам везет в любви.
Месяц благоприятен для выстраивания личных отношений.
Рак
В этом месяце вы можете начинать любые проекты. Высшие
Силы покровительствуют вам.
Возможно, что получите помощь
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Лев
В мае месяце вам придется принять важное для себя решение,
которое существенно повлияет на
вашу жизнь.
Дева
Спокойный и гармоничный месяц.
Посвятите это время своим родным и близким. Можно отправиться в путешествие.
Весы
Как и для Дев, месяц благополучный. Можно запланировать семейный отдых на лето. Завершите
вовремя свои дела. Благоприятный период и для всех остальных
дел.
Скорпион
Если вы работаете с иностранными партнерами или в сфере образования, то для вас это просто
блестящий период! Все остальные
могут посвятить свое время хорошему отдыху или поездкам.
Стрелец
Посвятите месяц родным и близким. Хорошо посетить своих родственников на майские праздники. В целом месяц благоприятный
и спокойный.
Козерог
Слишком непростое время. Много
соблазнов и искушений. Уделите
внимание своему здоровью. Для
вас это на перовом месте.
Водолей
Месяц спокойный и гармоничный.
Посвятите время себе. Хороший
период для поездок, уединения и
медитаций.
Рыбы.
В этом месяце вы подозрительны
к другим или сами мутите воду.
Однако, лучше успокоиться и подумать о своей душе. Съездите к
морю и успокойтесь! Подумайте о
своей жизни. Месяц благоприятен
врачам, психологам и торговцам
спиртным!
Игорь Коломиец
«АСТРО- ЭНИО»
www.astroenio.com
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