
Українці активно скуповуються, го-
туючись до святкування Великодня. 
«Відомості» порахували, наскільки 
полегшить наші гаманці наповне-
ння пасхального кошика. 

Складання святкової корзинки 
є чи найприємнішим клопотом на-
передодні Христового Воскресіння. 
Традиційно до неї кладуть паску, 
крашанки, домашню ковбасу, сир, 
масло. Приємно, що цього року 
пасхальний кошик виявився дешев-
шим, аніж у попередні. Принаймні 
для тих, хто подбав про продукти 
заздалегідь. 

Жоден святковий стіл не обі-
йдеться без паски. Її, звичайно, 
можна купити. Проте домашня — 
смачніша. Для її випікання потрібне 
борошно (три-чотири гривні за кіло-
грам), масло селянське (58 гривень), 
молоко (п’ять гривень за літр). Щоб 
паска була жовтою та пухкою, туди 
треба вбити багато яєць — до трид-
цяти штук. Десяток «фабричних» у 
Луцьку можна купити за шість-сім 
гривень. Але тут краще не еконо-
мити і взяти домашні. На ринку об-
ласного центру десяток продають за 
12-13 гривень. Цукор трішки подо-
рожчав — до шести гривень за кіло-
грам. Плюс іще родзинки, посипка… 
Таким чином, паска за «бабусиним» 
рецептом обійдеться приблизно 
в сотню. Але її вийде багато, буде і 
вдома з’їсти, і з чим у гості піти. 

За традицією до кошика кладуть 
також сирну бабку. Домашній сир за 
два тижні до свята можна було купи-
ти і по 16-18 гривень. Напередодні 
Пасхи ціна його, звичайно, зросте. 
Продавці кажуть, що гривень до 25.

Найдорожчі на великодньому 

столі традиційно м’ясопродукти. 
Цього року ціни, порівняно з мину-
лорічними, просто «смішні». Відра-
зу зазначимо, що дешевше купувати 
м’ясо та робити все самим. Тради-
ційну українську печену ковбаску 
готують за таким рецептом: змішу-
ють по кілограму яловичини, свини-
ни та сала, за які на базарі просять 
45, 37 і 30 гривень відповідно (сало 
на ковбасу можна брати і дешевше). 
Отже, майже три кілограми домаш-
ньої ковбаски вам стане у 110 гри-
вень. У той час як готова коштує 80 
за кіло. Відчуйте різницю! 

Так само можна зекономити, 
власноруч приготувавши бочок і 
шинку. Кіло бочка коштує 35 гри-

вень проти 45-50 готового. А шинки 
— 40-45 гривень проти 60-90 печеної 
на виробництві. 

Ціни на овочі цьогоріч також 
порівняно невисокі. Кілограм сві-
жих огірків можна купити за 13-16 
гривень (проти 23 торік), помідорів 
— за 22 (минулого року було 30), ре-
диски — за 15 (навесні 2012-го вона 
коштувала 33 гривні). 

Тож якщо підійти до приготу-
вання страв для святкового столу 
«з розумом», то цього року він може 
потягнути заледве 500 гривень. Це, 
звичайно, мінімум. Максимум, як 
відомо, у цій справі необмежений. 
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Події

Кількість трудових мігрантів        
із України цьогоріч збільшиться 
Українських трудових мігрантів залюбки запрошують на 
роботу в країни Європи, оскільки вони працелюбні та 
чесні. Про це повідомив голова Міжнародної організації 
з міграції в Україні Манфред Профазі. За його словами, 
цього року є ймовірність збільшення кількості трудових 
мігрантів із України: «Є декілька факторів, які на це вплива-
ють. Це демографічна ситуація як у європейських країнах, 
так і в світі у цілому. Беручи до уваги старіння та змен-
шення населення, ці країни будуть закликати мігрантів із 
України». 

Українці опинились у п’ятірці 
найбільш питущих націй 
Минулого року Україна піднялася на сходинку вище 
у рейтингу найбільш питущих націй і посіла п’яте 
місце в світі за споживанням алкоголю. Про це 
свідчить статистика Всесвітньої організації охорони 
здоров’я. Українці споживають 15,6 літра на душу 
щороку. Попереду — молдавани (1 місце — 18,2 л 
на людину), чехи (16,4 л), угорці (16,2 л) і росіяни 
(15,7 л). 

49,5
на стільки мільйонів гривень 
закупить Україна для ДАІ 3300 
штук спеціальних технічних 
пристроїв, які визначають стан 
алкогольного сп’яніння водія. 
Про це повідомили у Кабміні. 

Священики закликають не прикрашати 
могили пластиковими квітами та вінками
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Громадян закликали відмовити-
ся від шкідливої практики при-

крашати могили пластиковими 
квітами і вінками. Про це йдеться 
у зверненні бюро Києво-Галицько-
го Верховного Архиєпископства 
УГКЦ із питань екології. 

«Напередодні свята Воскре-
сіння Христового віряни, що ба-
жають вшанувати померлих ро-
дичів і знайомих, приносять на 
кладовища тонни різнокольоро-
вого пластику, як правило, не за-
мислюючись про те, що ця прак-
тика не тільки позбавлена смаку 
та логіки, але й дуже шкідлива 
для навколишнього природно-
го середовища і небезпечна для 
здоров’я та життя людей», — за-
значив керівник Бюро УГКЦ із 
питань екології Володимир Ше-
ремета. 

«Пластмаса заповнює кладо-
вища, — зазначають в УГКЦ. — В 
основному, щоб хоч якось впо-
ратися, її спалюють, при чому в 
довкілля виділяються шкідливі 
сполуки, зокрема діоксини, які 
мають канцерогенну дію і, отже, є 
причиною розвитку онкологічних 

захворювань. Апелюємо до здоро-
вого глузду та свідомості христи-
янської відповідальності за себе, 
близьких і природу та просимо 
відмовитися від пластикових кві-
тів і вінків на кладовищах. Ви-
словлювати свою пам’ять і повагу 
до померлих треба по-іншому — 
не приносячи мертві пластикові 
вінки та квіти, а саджаючи живі. 
Свято Воскресіння Христового 
— це свято життя. Його симво-
лом є не мертва пластикова квіт-
ка, а жива рослина. І ще треба 
пам’ятати, що кращим даром для 
покійних є наша щира молитва». 

Правову допомогу надаватимуть 
безкоштовно 

В обласному центрі Волині ми-
нулого тижня відбулася 10-а 

конференція проекту USAID 
«Правова країна». Її провели в 
рамках проекту Агентства США з 
міжнародного розвитку «Доступ 
до правосуддя та правової обізна-
ності в Україні «Правова країна» з 
участю Головного управління юс-
тиції у Волинській області. 

У Луцьку правники зі всієї 
України обговорили шляхи покра-
щення захисту інтересів громадян 
у судах. Також було оголошено про 
створення Всеукраїнської коаліції 
з надання правової допомоги. Її 
засновниками стало дев’ять гро-
мадських організацій, у тому чис-
лі Волинська обласна організація 
Спілки юристів України. 

Всього ж, як повідомили орга-
нізатори конференції, Всеукраїн-
ська коаліція об’єднує 118 громад-
ських організацій і 14 юридичних 
клінік. Вони допомагають людям 

дізнатися більше про свої права та 
про те, як їх захистити. Під егідою 
Всеукраїнської коаліції з надання 
правової допомоги вже працює 
736 громадських приймалень. 
Варто наголосити, що у Волин-
ській області партнерами коаліції 
є Волинська обласна громадська 
організація «Центр правової допо-
моги» з міста Ковеля та юридична 
клініка Ad Astra, заснована Схід-
ноєвропейським національним 
університетом. Саме юристи цих 
організацій надають безплатну 
юридичну допомогу населенню. 
Зазначимо, що допомога безплат-
ного правозахисника — часто єди-
ний для незаможної людини спо-
сіб вирішити проблему. 

Зокрема ковельські юристи 
допомогли громадянці виселити 
з її будинку колишнього зятя: на 
одному з виїзних прийомів жінка 
звернулася по допомогу до пред-
ставників ВОГО «Центр правової 
допомоги». Громадянка була  влас-
ником житлового будинку в одно-
му з сіл Старовижівського району. 
З нею проживали дочка, зять та 
онуки. У 2011 році донька шлюб 
розірвала, проте її  уже колишній 
чоловік не побажав добровільно 
виселятися з тещиної хати. При 
цьому став агресивним, створив 
нестерпні умови для спільного 
проживання. Заступник голови 
Центру Василь Ковальчук підго-
тував і подав до Старовижівського 
райсуду позовну заяву про висе-
лення без надання іншого житло-
вого приміщення. Як результат — 
чоловік зобов’язався добровільно 
виїхати з будинку. 

Наталка СЛЮСАР

Скільки коштуватиме 
пасхальний кошик–2013 

Софіє!
У ці весняні дні Твого 
народження бажаємо 
Тобі нескінченного по-
зитиву, посмішок, люд-
ської подяки і поваги 
у Твоїй нелегкій про-
фесії. Ми бажаємо Тобі 
передусім здоров’я, 
вміння і терпимості. 
Успішної ходи Тобі під 
червоними вітрилами! 

Родина, друзі, 
колеги медколеджу.

 ПРИВІТАННЯ


