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Громадські організації, що займаються розвитком 
культури, мистецтва та освіти, можуть виграти від 500 
до 5000 євро, взявши участь у грантовому конкурсі від 
Harald Binder Cultural Enterprises.

За умовами організаторів, перевагу надаватимуть 
проектам, які допомагають формувати творче і кри-
тичне мислення, а також сприяють партнерству за 
кордоном.

Серед проектів, що австрійська організація Harald 
Binder Cultural Enterprises  вже допомогла реалізувати в 
Україні – перетворення занедбаних промислових буді-
вель на культурно-освітні середовища.

Заяву можна подати до 1 листопада на сайті органі-
зації.

Українські проекти зі сфери 
кУльтУри та освіти можУть 
виграти до 5 тисяч євро

Укрзалізниця збільшила до 45 діб термін попередньо-
го продажу квитків на поїзди, що прямують з/до Донець-
кої області, крім швидкісного поїзду Інтерсіті + № 712/711 
Київ — Костянтинівка.

Раніше продаж квитків стартував за 30 діб до відправ-
лення потягу. 

Тепер за 45 діб можна придбати квитки на такі потя-
ги: № 10/9 Київ — Маріуполь, № 70/69 Львів — Маріуполь, 
№ 84/83 Київ — Маріуполь, № 92/91 Одеса — Костянтинів-
ка, № 96/95 Маріуполь — Бахмут, № 116/136 — 135/115 Київ 
— Бердянськ, Покровськ, № 124/123 Київ — Костянтинівка, 
№ 126/125 Київ — Костянтинівка, № 142/141 Львів — Бах-
мут, № 142/141 Одеса — Маріуполь, № 205/206 Покровськ 
— Харків, № 215/216 Покровськ — Новоолексіївка.

Укрзалізниця продаватиме 
квитки на потяги 
донеччини за 45 діб 

Прадавнє  
море Бахмута
З чого розпочати відродження інтересу 
до свого краю? Можна з історії, якщо 
вона є унікальною. У Бахмута (колиш-
нього Артемівська) – саме така. 

І саме тому бахмутянка Наталя Жукова вже 
два роки купує світлини міста, що продають-
ся на світових інтернет-аукціонах, і передає 

їх на зберігання до Бахмутського краєзнавчо-
го музею.

БахмУт – з наголосом на другий склад, тільки 
так визнають місцеві - найстаріше місто Донеч-
чини. Йому більше 400 років (засновано 1571 
року), а початок історії взагалі простягається до  
прадавнього солоного моря, на дні якого місто 
наразі знаходиться. Було воно й осередком ко-
зацької слави, і локомотивом промисловості, і 
центром торгівлі. Від купецького минулого тут 
залишилася красива, але занедбана архітек-
тура. Вона не справляє сильного враження і 
не виглядає привабливим ансамблем. Проте є 
усна історія, і є фото, що відтворюють невідомі 
сторінки біографії міста.

Зараз у Наталі близько 30 фотоекспонатів. Це 
дореволюційні листівки з видами міста, фотогра-
фії часів Другої світової війни, зроблені німцями, а 
також знімки радянських часів. Щодо унікальності 
кожного виставленого на аукціони фото вона кон-
сультується із співробітником музею, потім публі-
кує у соцмережах вартість лоту - і люди переказу-
ють гроші, хто скільки може, щоб його викупити. 

Дослідженням історії Бахмута цікавляться люди 
здебільшого середнього та похилого віку, і це не 
лише бахмутяни. Нещодавно на екскурсії Наталі 
був один з нащадків директорів голландського 
соляного рудника Марк Ван Ден Майзенберг. 
А викупати дореволюційні поштові листівки до-
помагає француженка Кіра Потьомкін-Калітовіч 
– саме в ті часи у Бахмуті жив один з її предків.

За словами Наталі, яка з 1995 року є членом 
Еколого-культурного центру «Бахмат», якщо 
містяни не будуть опікуватися культурною спад-
щиною міста, неповторна краса навколо дуже 
швидко щезне.

-В мене багато знайомих серед іноземців, 
колишніх волонтерів. Італієць, німці, американці 
– вони постійно повертаються сюди. Я не знаю, 
що їх тягне – краще спитайте в них. Може, то 
соляний магніт в наших надрах? - каже Наталя 
і  припускає, що, можливо, вони знають про нас 
щось таке, що ми самі ще не усвідомили.

Дмитро ГАЙЧУК/Громада

історія

Так сталося з темою опіки над старими. Вона дуже 
зачепила, адже на Донеччині багато хворих літніх 
людей. Навіть якщо в них є родичі, вони почува-

ються самотніми, бо ті часто також впадають у відчай і 
не мають розради - як, чим допомогти. Тим більше, якщо 
йдеться про паліативних хворих, яким залишилося об-
маль часу на життя. До речі, Всесвітній День хоспісної 
і паліативної допомоги проводиться щорічно в другу 
суботу жовтня, саме коли ми готуємо це число. І ми не 
змогли пройти повз – про нове ставлення до важкохво-
рих людей, нову філософію паліативу в Україні читайте 
на стор. 2.

Або от заповідник Клебан-Бик, про який йшлося в ма-
теріалі про екологію. Деякі з читачів навіть не знали, що 
на Донеччині є така краса. І це змусило замислитись – а 
чи вміємо ми цінити те, що в нас є просто зараз? Чи нама-
гаємося користуватися своїми багатствами, чи бачимо в 
них можливості для створення власного добробуту? Від-

повідь – так. Наші села, виявляється, не пасуть задніх в 
цьому, а десь навіть навпаки, про це - на стор. 4.

І це лише два приклади, коли зміна ракурсу якщо не 
розв’язує проблему, то допомагає змінити своє до неї 
ставлення. Допомагає побачити світло і йти до нього ма-
ленькими, але впевненими кроками. А взагалі сюжетів, 
коли люди знайшли в собі сили подолати відчай і розбу-
дувати свій власний простір для розвитку, у нас чимало, і 
ми без утоми будемо про них писати ще і ще. 

Тому велике прохання до тих читачів, хто почувається 
у змозі стати кореспондентом нашої газети у своїй гро-
маді: надсилайте нам новини, репортажі, фотографії – ми 
будемо раді отримати інформацію з перших рук і підтри-
мати своїх сільських авторів гонорарами. Зв’язатися з 
нами завжди можна через колл-центр, електронну пошту 
newspapergromada@gmail.com, соцмережі.

Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

РАКУРС

Фото: Олена КОЗАЄВА

ІНШИЙ

Куплена на аукціоні фотографія масового  
поховання солдатів вермахта допомогла  
відкрити невідомий факт історії Бахмута.

Газета починає жити, коли з’являється зворотній зв’язок від читачів. Ваші відгуки  
тонізують і змушують відповідати на нові запити. Порушені теми чіпляють багатьох  
і виявляється, що їх можна і треба поглиблювати далі.



ГРОМАДА СХiД� 4 / 2019

Проблема

Є хвороби, які не можуть закінчи-
тись одужанням. Від них просто не 
існує ліків, ніде, ні в якій країні, ні 

за які гроші. От просто не існує - і все. 
Може, колись, у майбутньому... Але лю-
дина продовжує жити, бажати, мріяти. 
Часто ці бажання і мрії замкнені у тілі, 
яке не може навіть сигналізувати про 
їхню наявність. Як допомогти, як зроби-
ти цей залишок життя максимально ком-
фортним і насиченим, як встигнути те, 
що зазвичай відкладалося на потім?

Право на гідність
Наше суспільство тільки-тільки по-

чинає звикати до думки, що люди, три-
валість життя яких вже визначена, теж 
мають право прожити свої останні дні 
повноцінно, а не «проіснувати», страж-
даючи.

Прикро, що про паліативну допомо-
гу та її важливість часто недостатньо 
обізнані й медики. Відсутність адекватно-
го знеболення, брак знань, навичок, мо-
тивації щодо підвищення якості життя не-
виліковно хворих – ці наслідки байдужої 
до пацієнтів радянської медицини прирі-
кають їх на нелюдські тортури, не даючи 
можливості піти з життя із гідністю. 

Ще одна сторона проблеми – родичі. 
На них звалюються перевтома, психоло-
гічний стрес, суттєвий фінансовий тягар, 
і нема до кого звернутися за допомогою 
чи бодай порадою.  

Всесвітня організація охорони 
здоров’я визначає паліативну допомогу 
так: «Паліативна допомога – це підхід, 
що покращує якість життя пацієнтів та їх-
ніх сімей, що стикнулися з проблемами, 
пов’язаними з хворобами, які загрожу-
ють життю, через попередження та по-
легшення страждань засобами ранньої 
ідентифікації, бездоганної оцінки та по-
долання болю й інших проблем - фізич-
них, психологічних та духовних».

19 жовтня 2017 року Верховна Рада 
розпочала реформу системи охорони 
здоров’я, а паліативна  допомога по-
трапила до «зеленого списку» видів ме-
дичної допомоги, витрати на які мають 
покриватися державою (разом з невід-
кладною і первинною допомогою).

Проте державі недостатньо заявити 
про намір. Щоб правильно планувати 
призначення та розподіл коштів, не-
обхідно визначити обсяги паліативної 
допомоги і кількість людей, які її потре-
бують. Наразі в Україні взагалі не існує 
адекватних даних не лише щодо пот-
реби, але й стосовно пацієнтів, які вже 
отримують паліативну допомогу. Досі 
тривають професійні дискусії щодо того, 
як фіксувати факт надання паліативної 
допомоги, як підрахувати необхідні об-
сяги знеболення та симптоматичного 
лікування. . Як скоро ці дискусії перетво-

Паліативні пацієнти — це люди з діагнозами, що обмежують їхній життєвий час. Лікарі 
дають кілька місяців, рік або півтора максимум… Людині, котра має таку хворобу, дуже 
важко планувати цей відрізок часу, адже побут і всі такі звичні речі часто починають 
залежати від інших.

Эта табличка всегда открыта на 
моем рабочем столе. К этой таб-
личке есть доступ с моего теле-

фона. Номера телефонов из третьей 
колонки записаны в записной книжке. 
И я сниму трубку, где бы я ни была, 
и в любое время суток. Эта таблич-
ка пестрит яркими цветами, чтоб мне 
было легче в ней ориентироваться.  И 
только я знаю, какие страшные вещи 
прячутся за пестрой картинкой. Самая 
трудная и самая теплая программа мо-
его фонда – «Паллиатив».

Большинство людей даже слова та-
кого не слышали. Каждый раз прихо-
дится объяснять, что это – о неизлечи-
мо больных людях. Стоящих на пороге 
окончания истории. 

- Про смерть? – привычно спраши-
вают меня.

- Про жизнь, - так же привычно от-
вечаю тем, кто впервые об этом услы-
шал.

Потому, что это действительно про 
жизнь. Которая заканчивается только с 
последним вздохом, с последним ударом 
сердца, с последним взглядом. А до это-
го – она продолжается. И неважно, мо-
жет ли человек ходить самостоятельно, 
есть самостоятельно, дышать самосто-
ятельно. Неважно, что написано у него 
в карточке и сколько времени проходит 

паліатив: 
ЖИттЯ вСуПереЧ

ексклюЗив

ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, РАЗНЫЙ… (публікується мовою оригіналу)

между таблетками морфина. Он живет. И 
жизнь эта должна быть достойной. 

Серо-голубой… Он заполняет собой 
значительную часть таблички. За ним пря-
чутся те, у кого онкология.  Почему имен-
но он? Он напоминает мне о цвете воды 
в озере под Киевом. Мы устроили на его 
берегу последний пикник для Юры, неве-
роятного баяниста из Луганска, который 
проиграл борьбу с острым лейкозом. 
Это был первый раз, когда я так близко 
столкнулась со смертью. И с последними 
днями, наполненными жизнью. С того 
дня, когда Рите, его жене, сказали: «Это 
все, у него несколько дней» - до ночи, 
за которой не наступило для него утро, 
прошло больше двух недель. И каждый 
день был настолько насыщенным, что 
некоторым хватило бы на всю жизнь. 
Мы жарили во дворе шашлыки и прини-
мали бесконечных гостей, пели песни и 
рассказывали бесконечные байки. Мы 
строили планы и тут же их перекраивали. 
И смеялись. Я никогда в жизни столько 
не смеялась, как в эти дни. А потом было 
озеро… Окончательно ослабевший Юра 
вдруг страстно захотел купаться. До ма-
шины его пришлось нести на руках. И на 
берегу его сил хватило только чтоб лечь 
на одеяло в тени ивы. Нет, он так и не 
смог искупаться. Но озеро было. И была 
Рита. И какие-то нехитрые сладости, и 

соки для пикника. Последнего пикника в 
их жизни. Они лежали, обнявшись, возле 
воды, пока солнце не скрылось за лесом. 
И это не было ни о болезни, ни о смер-
ти. Это было о жизни и о любви. Спустя 
сутки его не стало. И в последнюю ночь, 
за которой не наступило утро, они пели. 
Да, пели. В полной темноте на два голо-
са. Я бегала со шприцами и следила за 
показаниями прибора у кровати. А Рита 
могла полностью отдать себя мужу. До 
последней капли. 

Желтый…. Желтый, как пыльца от ва-
сильков на носу у Веры. Когда я подари-
ла ей этот букет, я еще не знала о том, 
что василек – международный символ 
больных БАС. И о БАС я знала только 
то, что им болел Стивен Хокинг. Веру 
мы забрали прямо из больницы. В пус-
тоту, потому что идти ей было некуда. 
Ее родной Свердловск оказался по ту 
сторону линии разграничения. А в Кие-
ве у нее не было ни одной родной души. 
Почти год она была мне кем-то вроде 
троюродной тети. Нет, я не могла взять 
ее домой – слишком специфического 
ухода она требовала. Но все остальное 
полностью взяла на себя. Мы кочевали 
из одного дома престарелых в другой, 
из одного хосписа в другой. И теряли по 
дороге физические силы. При этом диа-
гнозе отмирают двигательные нейроны. 

И мышцы перестают подчиняться мозгу, 
который оказывается заперт в непод-
вижном теле. Оно больше не умеет само 
двигаться, глотать, дышать и пользо-
ваться речью. Зато полностью сохраня-
ется рассудок. В такой ситуации самое 
логичное – хотеть смерти. Вера хотела 
жизни. Новую прическу, например. Или 
домашние котлеты, которые она могла 
только нюхать, но никак не жевать. Или 
маникюр. Или букет цветов. Пока у нее 
двигались пальцы на левой руке, она 
писала мне бесконечные сообщения. 
Обо всем. В том числе и о том, как ее по-
хоронить после смерти. Она была очень 
сильной женщиной. Намного сильнее 
меня. И достойным противником в спо-
рах. За нее дышал аппарат. Она прини-
мала пищу через зонд, она общалась с 
помощью табличек, она не могла поче-
сать нос или потереть затекшую руку. 
Но она вела ведущую партию в нашем 
общении. И не переставала меня удив-
лять. На ее похоронах было два челове-
ка – я и доктор. И мы, не сговариваясь, 
принесли на похороны букеты василь-
ков. А на следующий день мне позвони-
ла женщина со словами «Здравствуйте, 
у меня БАС. Вы можете мне помочь?». 
Желтых строчек в табличке почти двад-
цать. Они продолжают меня пугать. Но 
я знаю, что жить с этим диагнозом все 

Потреба у паліативній допомозі — дорослі, вся Україна
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БФ «СВОЇ»: Леся Литвинова  
проводить тренінг-практикум 

з догляду за паліативними пацієнтами 

ЦиФра

які потребують паліативної допомоги, і лише 1% з них має доступ до неї. 
В Україні кОжнА 30-та ДитинА (загалом це 200 тисяч ма-
леньких пацієнтів) потребує такої допомоги, але ОтРиМАти її 
МОже лише 15% віД ЗАГАльнОї кількОСті.

У світі станом на 2019 рік зафіксовано 

5,3 Млн Дітей,

о жизни и лЮбви
равно возможно. И любить возможно. И 
радоваться новому цвету волос тоже. 

Красный… Это те люди, которые оста-
нутся только в памяти тех, кто их знал. В 
третьей колонке – номера родственников. 
Они будут продолжать мне звонить долгие 
месяцы. Эти звонки продлевают у них ил-
люзию того, что еще не все закончилось. 
Они говорят о тех, кто ушел. Они спраши-
вают, чем могут помочь живым. Они позд-
равляют меня с праздниками. Но за всем 
этим стоит одно желание – услышать того, 
кто прошел вместе с ними самые трудные 
дни. Поговорить с тем, кто понимает, о чем 
они видят сны и о чем плачут, когда никто 
не видит. Иногда звонят из чувства вины. 
Уговаривая то ли себя, то ли меня, что 
им не все равно. Хотя при жизни родных 
было именно так – все равно… Мне часто 
звонит дедушка Лерочки. Спрашивает, как 
я живу и давно ли проведывала его внучку 
на кладбище. Я терпеливо с ним разгова-
риваю. Хотя мне хочется кричать – где ты 
был? Где ты был, когда она умирала у меня 
на руках? Где ты был, когда я ее хоронила? 
Что помешало тебе при ее жизни? 

Лерочка появилась на пороге мое-
го дома за полтора месяца до смерти. 
Девочка-сирота из Донецка.  Дедушка 
остался там. Ему недосуг было помогать 
внучке в чужом городе. Ее без всякого 
результата лечили в Институте Рака от 

остеосаркомы. Она так и не успела на-
учиться носить протез. Поэтому на корот-
кие расстояния прыгала на одной ноге. А 
на длинные ездила в инвалидном крес-
ле. Это был единственный случай, когда 
я так близко впустила чужого человека 
в мою жизнь.  Когда стало понятно, что 
вместо легких у нее метастазы, а вре-
мени осталось всего пару недель. Я не 
смогла отдать ее в хоспис. Она осталась 
жить со мной. И это были очень счастли-
вые полтора месяца. Мы успели с ней 

больше, чем возможно было в это время 
впихнуть. Я не скрывала от нее правды. 
Она знала, что умирает. И что времени 
у нас в обрез. И жила. Господи, как жад-
но она жила… Последняя наша вылазка 
была на концерт. За сутки до смерти. На 
инвалидном кресле, с кислородным кон-
центратором и на максимальной дозе 
морфина. Она радовалась больше всех. 
И подпевала громче всех. И шире всех 
улыбалась. Через сутки она ушла. У меня 
на плече. Спокойная и счастливая. 

Зеленый… Цвет молодой травы, про-
бивающейся через асфальт. Те люди, 
которые еще живы и продолжают борь-
бу за каждый час своей жизни. Они раз-
ные. Очень разные. Кто-то старательно 
культивирует свою болезнь, выматы-
вая родственников все новыми и но-
выми требованиями. Кто-то тихо лежит 
носом к стенке и не хочет ничего, за-
крывшись в ракушке своего отчаянья. 
Кто-то жадно пытается дотянуться до 
всего, что еще успевает. Кто-то умоляет 
об эвтаназии. Кто-то просит свозить его 
на выступление любимой группы пря-
мо на функциональной кровати. Кто-то 
плачет, боясь оставить своих родных 
без поддержки. Кто-то проклинает их 
за то, что они остаются жить, а он – нет. 
Кто-то просит позвать священника, а 
кто-то - налить виски. Близость смерти 
не делает их лучше или хуже. Она обна-
жает то, что в них и так есть. И они живут 
так, как умеют. И так, как им позволяют 
окружающие. Большинство из них не 
позволяет себе ничего хотеть, считая, 
что они и так доставляют окружающим 
массу хлопот. Хотя чаще всего их жела-
ния вполне исполнимы. Понюхать цве-
ток, погладить собаку, съесть мороже-
ное, выйти в парк, сделать маникюр. Из 
этих простых мелочей и складывается 
жизнь. И неважно, сколько этой жизни 
осталось. Год или час. 

Паллиатив – это не про смерть. Это 
про жизнь. Вопреки всему.  

Леся ЛИТВИНОВА/Громада

ряться на конкретні протоколи у конк-
ретних лікарнях – велике питання.

На початок реформи, за даними  
Держстату, паліативної допомоги по-
требували близько 1 000 людей на 100 
тисяч дорослого населення України. 
При цьому Донецька і Луганська області 
були представлені без окупованих тери-
торій, адже аналіз проводився на базі 
даних 12 років (з 2005 по 2016 включно). 
В лідерах за смертністю від невиліков-
них хвороб опинилися Дніпропетровсь-
ка та Харківська області.

розподіляється між урядом, міжнарод-
ними інституціями та суспільством.

«Не всіх можна вилікувати, але всім 
можна допомогти» - під таким гаслом 
працює Благодійний фонд «СВОЇ», що 
з весни 2019 року спеціалізується на 
програмі «Паліатив». За цей час допомо-
гу отримали понад 300 людей, від яких 
відріклася медицина. 

В кожному випадку волонтери фонду 
розглядають оптимальні варіанти для 
конкретної людини. Часто трапляється 
так, що підтримки потребують і родичі па-

леся литвинова, волонтер бФ «своЇ»:
- Чужі біди тиснуть на волонтерів мов 
гирі. Падати не можна, зупинятися не 
можна, не можна навіть зменшити 
темп. Ми переможемо. Я не сумні-
ваюся у цьому ні на секунду. У нас 
просто немає іншого виходу. Госпо-
ди, допоможи нам…

ють, що ніхто не повинен залишатися зі 
своїми страхами наодинці, і це не менш 
важливо, ніж медична допомога. За наяв-
ністю - препаратами та медтехнікою, а та-
кож памперсами, одноразовими пелюш-
ками, протипролежневими матрацами, 
інвалідними кріслами чи ходунками. 

«Просимо з розумінням поставитися 
до того, що ми не комерційна організа-
ція і не державна структура. Тому, мож-
ливо, у нас не буде можливості надати 
Вам допомогу у повному обсязі. Але ми 
будемо намагатися полегшити завдан-
ня, що стоять перед Вами… Подзвоніть 
за номером телефону (066) 644 45 50, 
ми разом обов’язково щось придумає-
мо», - написано на сайті фонду.  

Це телефон киянки Лесі Литвинової. 
Тим, хто потребує допомоги, його дають 
у міністерствах, службах соцзахисту і в 
лікарнях, тепер вже не лише столичних. 
Вона першою в Україні запропонувала і 
втілює філософію особливого погляду 
на паліативних хворих.

З Лесею я, переселенка з Донецька, 
познайомилася влітку 2014 року. Тоді 
вона облаштувала у Києві центр допо-
моги тим, хто втік від окупації. Цікаво, що 
розташовувався він на вулиці Фролівсь-
кий, 9/11. Ці цифри відомі як символ екс-
треної служби порятунку. 

До Майдану Леся Литвинова була 
режисером. Спочатку працювала на 
телебаченні, знімала фільм про твор-
чість дітей із синдромом Дауна. Потім 
вона вагітною возила на Майдан дрова 
та шини, а з Майдану – поранених до 
себе додому. Надалі була режисером 

Фролівської, 9/11 – з малою донькою на 
руках сортувала посилки з усього світу, 
гребла сніг, управляла хаосом поточ-
них питань, налагоджуючи систему. Так 
пройшло п’ять років, пішов шостий. На-
мотавши кілометри по Києву, опівночі 
вона повертається додому, де на неї че-
кають четверо своїх дітей і бозна скіль-
ки чужих -  іноді здається, що на постою 
у Лесі Литвинової вся Україна, така в неї 
величезна родина. Тепер, окрім пересе-
ленців, родичів загиблих і особливих ді-
ток, вона опікується ще й незнайомими 
людьми з безнадійними діагнозами. 

За її словами, волонтер – це люди-
на, яка сама собі вигадала обов’язки та 
сама побігла їх сумлінно виконувати. Від-
дає всю себе, натомість отримує лише 
нові проблеми: «Періодично я впадаю 
в паніку. Є хвороби, за які у нас не бе-
реться ніхто. Людям потрібна допомога, 
але я не можу знайти фахівця, який би 
розповів, що робити. У мене зараз 11 пі-
допічних з БАС - бічний аміотрофічний 
склероз. Двоє моїх підопічних перебу-
вають в Києві, решта - по країні. І я не 
знайшла жодного фахівця у нас, який би 
з упевненістю сказав, що з ними робити. 
Я навіть статистики по БАС не знайшла, 
не кажучи вже про протоколи лікування. 
Ми не знаємо, скільки в Україні таких па-
цієнтів. Їх бояться, виписують додому зі 
словами: «Вам дуже не пощастило». 

Леся хотіла б відкрити правильно об-
лаштований хоспіс, але стільки грошей 
взяти поки нема де.  

«Я гадки не маю, коли ми до цього 
прийдемо», - каже Леся Литвинова. 

І пише для нас світлий і повний лю-
бові текст.

Євгенія СМОЛІЙ/Громада

Для розуміння: у Харківській області, 
де на той період паліативної допомоги 
потребували понад 50 тисяч  дорослих і 
дітей, отримували її всього 373 особи – че-
рез ту систему, що є на сьогодні:  хоспіси 
та паліативні стаціонарні відділення. З пра-
вом на гідність і психологічний комфорт у 
таких закладах, як ви розумієте, не дуже. 

телеФон Порятунку
Коли держава не в змозі впоратися 

з проблемою, на допомогу приходять ті, 
хто в змозі. Волонтери.  Вмотивовані, не-
зламні, завзяті, вони з 2014 року викону-
ють в Україні 90% роботи, яка зазвичай 

цієнтів, а інколи у цих людей, навпаки, не-
має нікого з близьких, окрім волонтерів. 

Чим допомагають? Медичними кон-
сультаціями з питань, що стосуються 
поліпшення якості життя. Консультація-
ми, як отримати рецепт на знеболюван-
ня, як оформити інвалідність, які послуги 
зобов’язані надати за рахунок держави 
тощо. Консультаціями з організаційних і 
побутових питань: де можна взяти медич-
не обладнання в особисте користування, 
як організувати перевезення хворого до 
лікарні і поліпшити догляд за ним вдома. 
Психологічною підтримкою: тут вважа-
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«А що, Клебан-Бик живий та працює?» Таке питання ми 
неочікувано отримали після того, як оприлюднили ма-
льовниче фото парку у попередньому числі газети. Так, 
давно запрацював, наразі продовжує свою історію у 25 
млн років з часів, коли тут жили динозаври. І не лише він 
працює. На Донеччині відновлено багато заповідних ку-
точків, ще й нові з’явилися.

З початком військових подій 2014 
року туризм на Донеччині при-
пинився. Регіон, де лунають ви-

бухи і зруйнована інфраструктура, не 
приваблював мандрівників – як за ме-
жами області, так і місцевих. Та зараз 
ситуація суттєво змінюється.  

За даними операторів мобільного 
зв’язку, які відстежують переміщення 
своїх клієнтів, Донецька область стає 
найбільш динамічною в Україні. Подо-
рожує населення регіону, подорожують 
українці з інших областей до Донеччини. 
І це цілком логічно: Донеччина у фокусі 
уваги, сюди їдуть волонтери, митці, гро-
мадські діячі, представники міжнарод-
них організацій та установ, а потім відбу-
вається зворотній обмін візитами.

Звісно, мобільними є здебільшого 
мешканці міст – для селян залишити гос-
подарство завжди складніше. Це і про-
блема, але й можливість. Так, розвиток 
попиту на «зелений» екологічний туризм 
відкриває нові можливості саме для жи-
телів сільської місцевості. Тож розпові-
мо про декілька сіл, які цими шансами 
вже скористалися. 

олександро-калинове
Попри те, що за 20 кілометрів — роз-

стріляна Авдіївка, а з іншого боку — оку-
пована Горлівка, село Олександро-Ка-
линове Іллінівської громади увійшло до 
фіналу Всеукраїнського конкурсу «Ней-
мовірні села України 2017». 

Почалося з того, що місцевий житель 
Андрій Тараман повернувся з фронту і 
відновив те, що було до 2014 року, коли 
сюди активно їхали туристи з Донецька. 
Тоді він з однодумцями створив громад-
ську організацію «Енеїда», аби збере-
гти і розвивати культуру у своєму селі. 
Це завдяки Андрієві калинівці купили 
стару хату з понад 100-річною історією і  
облаштували у ній музей «Довкілля».  

- Ми попросили людей поділитися 
старожитностями, а їх багато хто мав 
вдома на горищі. Селяни відгукнулися і 
принесли  вишиті рушники, предмети по-
буту, знаряддя праці. Зараз маємо у му-
зеї кілька тисяч експонатів. Нас десятки 
разів просили щось подарувати для му-
зеїв Києва або за кордон. Але ми завж-
ди відмовляємо: це історія села, і вона 
залишиться тут, - каже Андрій Тараман.

Перед хатою – трактор. Власне, че-
рез цей раритет 1930-х років і почалася 
історія музею. Жителі Олександро-Ка-
линового обурилися, коли районна вла-
да 2011 року забрала трактор до свого 
музею. Місцеві розповідають, що цей 
трактор під час окупації села німцями 
1941 року не дали вивезти, закопали 
за селом. А 1943 року після звільнення 
села саме цим трактором орали землю. 
Зараз він на постаменті, школярі під час 
екскурсії люблять залізати на нього. До 
речі, експонатів у музеї Олександро-Ка-
линового можна торкатися. 

Скрізь по селу - розмальовані зупин-
ки, стіни осель та будиночків над крини-
цями. Все це зроблено за кошти селян. 
За кожним таким об’єктом закріплена 
конкретна сім’я, яка має підтримувати 
тут чистоту. Поруч  – таблички: хто скіль-
ки вклав у облагородження того чи ін-
шого об’єкту.

подорожУємо 
ДОНЕЧЧИНОЮ

Щороку у серпні тут проводять фести-
валь української культури «Смолянський 
куліш». Колись у селі жив поміщик Смо-
лянинов, досі між собою місцеві нази-
вають село Смолянкою. Перший фести-
валь 2011 року провели за власні гроші 
члени ГО «Енеїда», після війни віднови-
ли традицію. І  ось цьогоріч фестиваль 
відвідали чотири тисячі людей з різних 
міст і сіл Донеччини. Свіжозварений 
куліш ніколи не продають – пригощають 
безоплатно. Але гроші на фестиваль 
тепер виділяють з бюджету Іллінівської 
громади. Цього року - понад 100 тисяч 
гривень. Вхід до музею у день фестива-
лю вільний.

Дерев’яні вироби сімейної  
майстерні WoodLike (Костянтинівка) охоче 

замовляють в усіх регіонах України, країнах 
Європи і навіть США

Туристична Лиманщина

Зміни



кОлл-центР. Марiуполь: +380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11. Краматорськ: +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БеЗОПлАтнО �
крива лука
Лиманщину недарма називають ле-

генями індустріального краю. На її тери-
торії протікає річка Сіверський Донець, 
тут знаходяться 40 тисяч гектарів лісів, 
більша частина Національного природ-
ного парку «Святі гори», заповідник 
«Крейдова флора», багато заказників, 
сотні озер й озерець, , близько 200 баз 
відпочинку й приватних садиб. Ямпільсь-
ке і Дробишевське лісництва змагають-
ся в облаштуванні екологічних стежок і 
дендропарків. А туристичне серце Ли-
манського району - село Крива Лука.

На початку листопада тут відбудеть-
ся Гарбузовий фестиваль, до якого вже 
зараз запрошують гостей. Заздалегідь 
створено інфраструктуру – де оселитися 
і де попоїсти.  Криволуцький Етнодвір з 
його «Криволуцьким меню» - результат 
серйозного дослідження місцевих кулі-
нарних традицій. Було проведене опиту-
вання серед старших мешканців Кривої 

Степовий природний заповідник 
«Крейдова флора» на Лиманщині 

Луки, і результат, до речі, виявився не-
сподіваним: про забуті рецепти пам’ятали 
здебільшого чоловіки, їхні дитячі спогади 
виявилися «кориснішими», ніж у жінок.

- У нас немає петриківки чи борщівсь-
кої вишивки, але у нас є спадщина, і 
це – наші можливості. Навколо неї ми і 
гуртуємося, - розповідає ініціаторка Яна 
Синиця. – Крива Лука – звичайне село, 
але ми  працюємо з тим, що є. Створили 
історичну мапу села, залучили до цього 
місцевих жителів, відшукали старі рецеп-
ти страв, які колись готували у нашому 
селі, дослідили їх, плануємо впровадити 
і готувати для гостей. 

Яна переконана, що саме спадщина 
може згуртувати громаду і вивести її 
на новий рівень розвитку. Зараз у селі 
і навколо  розробляють пізнавальні мар-
шрути для школярів, «наметові вихідні» 
для родинного відпочинку, вело-, фото-, 
пішохідні тури, сплави на байдарках. 

Званівка
Центр Званівської громади славиться 

вертепами. Вже кілька років поспіль тут 
проводять обласний фестиваль вертепів 
«Різдвяний передзвін», на який приїжд-

жають заспівати колядки гості з різних 
куточків Донеччини. Так тут розвивають 
і культуру, і туризм – вже перший фести-
валь зібрав понад 500 гостей.

У Званівці живуть нащадки лемків, 
яких примусово виселили з Карпат  1956 
року. Вони зберегли свої традиції і на-
вчили місцевих. Грати вертеп на різдвяні 
свята запропонувала родина Тимчаків 
– Андрій та Юлія. Вони відкрили у селі 
творчу майстерню ЛЕМКО-Центр, де 
діти та молодь мають можливість відві-
дувати художню школу, майстер-класи, 
клуб шахів та настільних ігор, уроки ак-
торської майстерності, українську вільну 
бібліотеку сучасних дитячих книжок.

- Ми не акцентуємо, що вертеп – лем-
ківський. Наша мета, щоб таке дійство 
прижилося на Донбасі, - розмірковує 
Андрій Тимчак, чиї батьки також були з 
числа переселенців. -  Для лемків цілком 
зрозуміле створення та утримання вер-
тепу. А щоб він їздив до Краматорська, 
Бахмута, Костянтинівки, виступи мають 
бути узагальненими.

Завдяки зусиллям Тимчаків у селі є 
кілька вертепів: старший (до 25 років), 

середній (учні 9-10 класів) і молодший 
(діти 3-4 класів). Андрій сам пише сце-
нарії для вертепів та їздить з ними не 
лише Донеччиною.

ПотенЦіал на майбутнє
Цьогоріч у червні на Донеччині заснува-

ли туристичний кластер. До нього увійшли 
близько 30 підприємців, які хочуть розви-
вати туризм в області і поступово змінити 
уявлення, що цей край – виключно про-
мисловий. Наразі у Туристично-інформа-
ційному центрі, організованому  у Свято-
гірську підприємцем Андрієм Безручком, 
розробляють тури, які можна запропону-
вати туристам. Є традиційні – до соляних 
шахт у Соледарі, заводу шампанських вин 
у Бахмуті, страусової ферми в Ямполі. Але 
тут хочуть здивувати, тому вітаються ав-
торські  маршрути.  

- Наше завдання – розвивати туризм 
на Донеччині і розповідати про наш край 
в інших регіонах, аби до нас захотіли 
приїхати. Зараз ми напрацьовуємо кон-
такти з Харківщиною, там почали ціка-
витися нами. Хочемо, аби школярі, сту-
денти їздили класами і групами, але для 
цього потрібен автобус. Зараз пробуємо 
подати свій проєкт на грант. Нас знають, 
три місяці працюємо над цим, створили 
сайт, в усіх соцмережах постимо поїзд-
ки, гарні краєвиди, - розповів Андрій. 

І найприємніше. Вперше з 2014 року 
Донеччина представила свої туристичні 
можливості на міжнародній туристичній 
виставці «UITM-2019», яка відбулася на 
початку жовтня у Києві.

За словами завідувачки відділу 
краєзнавства і туризму Донецького об-
ласного навчально-методичного центру 
культури Валентини Лимаренко,  до До-
неччини з’являється інтерес: 

- Біля наших стендів збиралося бага-
то людей – туристичні оператори, ті, хто 
хоче їхати до нас на вихідні родиною 
і везти групи школярів. Досі є упере-
дження і острахи щодо Донеччини, але 
ми говорили, що у нас теж цікаво, є кра-
сиві місця, історичні пам’ятки. Зрушення 
почалося, до нас готові їхати.

Наталія ДОНЕЦЬКА/Громада 

думка

Коли ви востаннє 
їздили відпочивати/
подорожувати?  
Куди би поїхали, 
яКщо б була зМога?

світлана батарон, костянтинівка: 
- Востаннє була у Києві 2014 року, 

тоді через захоплення нашої Горлів-
ки ми виїхали до друзів. Вже п’ять 
років не можу кудись поїхати - пра-
цюю бухгалтеркою на підприємстві, 
навіть у відпустці ходжу на роботу. 
Але син з мамою їздить, нещодавно 
були на Львівщині. Якби була мож-
ливість, я б знову поїхала до Києва і 
до Карпат, дуже мрію про це.  

микола носов, орловське:
- 2014-року вивозили дітей на 

Азовське море на кілька годин. Ось 
це був відпочинок приємний. І купа-
лися, і розважалися. От і все. Де б 
хотілося побувати, навіть не знаю. 
Напевно, в лісі. Я дуже люблю ліс.

тетяна, мангуш:
- Відпочивала дуже давно, в моло-

дості ще. До Слов’янська  їздили. Вза-
галі хотілося б потрапити до Карпат.

олена рогатинська, авдіївка:
- Їжджу, коли є можливість, бо Ук-

раїна велика і красива. Цього літа була 
у Києві, Полтаві, це були робочі поїзд-
ки. Також із друзями відпочивала в 
екотаборі у Юр’ївці і була на святі у 
селі Олександро-Калинове. Я б хотіла 
поїхати на захід України – до Львова, 
Яремче, Тернополя, Карпат. Для мене 
це можливість розширення культур-
них горизонтів, пізнання людей. 
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наживо

Село Орловське, незважаючи на свою близькість до  
Павлополя (ці села розділяє понтонний міст і всього три 
кілометри), все ж викликає відчуття ізольованого від 
зовнішнього світу населеного пункту. Мала чисельність 
жителів, бідність інфраструктури, порожні очниці вікон 
покинутих будинків та занедбані поля навколо села тільки 
посилюють це відчуття. 

бУдемо жити

До війни, як кажуть самі жителі, 
Орловське не можна було на-
звати ані  процвітаючим, ані вми-

раючим. Таке собі звичайне маленьке 
село (всього 1 кілометр завдовжки) 
працювало на землі: обробляло поля, 
вирощувало овочі та худобу. Проте 
були ферми і механічна майстерня, 
клуб, їдальня, дитячий садок. Зараз в 
селі постійно проживають 156 людей. З 
них 42 дитини, 17 інвалідів, 46 пенсіо-
нерів та 35 безробітних. Неважко 
підрахувати, скільки селян мають хоч 
якусь роботу і постійний статок. Решта, 
прихопивши з собою дітей і залишив-
ши домівки,  2014-го поїхала до міст і 
селищ, де «спокійніше». 

Разом з іншими прифронтовими 
селами Орловське останні п’ять років 
мало не кожен день згадувалося у вій-
ськових зведеннях. Але завжди щасти-
ло: жодного снаряда на село не впало, 
постраждали тільки околиці та багато 
будинків потріскалося від близьких ви-
бухів.

Центром села, якщо хочете  - сіль-
ським клубом, а також дитячим садоч-
ком, місцем зустрічей, зборів, свят і 
вечірніх посиденьок тут вважається 
старенький будинок з красномовною 
вивіскою «Центр дозвілля та допо-
моги». Там розташована ГО «Будемо 
жити». Організація працює з перших 
днів війни, хоча офіційний статус от-
римала лише 2017-го. Зараз у будин-
ку ремонт - надто вже він занепав за 
довге життя. Ремонтують самі жителі, 
хочуть до зими встигнути полагодити 
тріснуті стіни і навести лад всередині. 
Довгою зимою сюди будуть приходити 
односельці: хто потеревенити, хто по-
грітися, хто документи скласти, а хто 
й дітей прихопить погратися – іграшок 
тут море.

Влітку на просторому майданчику пе-
ред будинком жителі села збираються 
мало не кожен день. Ті, звичайно, хто 
здатний прийти самостійно. Зовсім не-
давно на цьому місці з’явився дитячий 
майданчик з каруселями та гойдалками 
і величезний намет. Місцеві називають 
його літнім кінотеатром і приходять сюди 
не лише поспілкуватися, а й кіно подиви-
тися. Сюди ж приїжджають всі організа-
ції та волонтери, які опікуються допомо-
гою селу. 

«Я живу в Маріуполі, але живу я в 
Орловському», - з такої суперечливої 
фрази почалося знайомство з головою 
громадської організації «Будемо жити» 
Валентиною Наумович. Далекого вже 
2014 року Валентина приїхала з дітьми 
та онуками до села на відпочинок,  ви-
найняла будинок і сподівалася провести 
літо подалі від міської метушні. Війна за-
стала її в Орловському і більше не від-
пустила.

до школи «дорогою життя»
Школи у селі ніколи не було, роз-

повідає пані Валентина. Як до війни, 
так і зараз дітвора вчиться в сусідніх 
населених пунктах. Щоранку школярі 
йдуть пішки до найближчого Павлопо-
ля, а звідти на автобусі роз’їжджаються 
навчатися. Увечері їх зустрічають 

довідка: Село Орловське вхо-
дить до складу Чермалицької сіль-
ської ради Волноваського району 
Донецької області з 11 грудня 2014 
року. Раніше належало до Тель-
манівського району. Населення за 
переписом 2001 року складало 370 
осіб, на початок 2014-го - близько 
500 осіб, які жили у 305 приватних 
домоволодіннях.

батьки. Хто на велосипедах, хто на мо-
торолерах, у кого є - машиною заби-
рають стільки дітей, скільки зможуть 
підвезти. Дошкільнята, а їх шестеро, 
залишаються в селі. Дитячий садок 
в Орловському не працює - будівля 
знаходиться в аварійному стані. Тому 
малюки і проводять час в Центрі доз-
вілля. Два рази на тиждень діти ходять 
на заняття в гуртки - в селі їх навчають  
рукоділлю та рибальству. Вчителями є 
самі жителі села.

«ангели» Замість «швидкоЇ»
Медицина у селі - поняття умовне. 

Є фельдшерсько-акушерський пункт, 
куди приїжджає один раз на тиждень 
медсестра з Чермалика. «Таня до 
нас приїжджає, Тетяна Валентинівна, 
вона дуже хороший фахівець, лікує 
нас всіх, робить будь-які процедури. 
Але не завжди транспорт є. Їй елек-

Валентина Наумович:  
«У мене ненормований робочий 

день, тиждень, рік з самого 2014-го»

тровелосипед виділили, так вона 
то прив’язана до розетки, то щось 
ламається – подивіться, які дороги. 
Один раз приїхала, а іншим разом не-
має. Так ось цей пункт хочуть закри-
ти. Ми і в район писали, до депутата 
Лубинця, і до сільради», - каже Вален-
тина Наумович. 

Аптеки в селі теж немає. Всі необ-
хідні ліки привозять лікарі БФ «Карітас 
Маріуполя», МО «Медичний корпус», 
волонтери й самі жителі. У найсклад-
ніших ситуаціях виручають «Ангели 
Тайри». Ця військова медична служба 
приїжджає в село за першим дзвінком. 
Не поодинокими є випадки, коли саме 
військові парамедики рятували життя 
селянам. 

Нещодавно в Орловському почав 
працювати проект опіки над людьми 
похилого віку, котрий здійснює БФ 
«Карітас Маріуполя» за підтримки 
уряду Польщі. У селі наразі 3 опіку-
на і 9 підопічних, яким гарантовано 
медичний супровід і догляд. 40-річ-
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ний уродженець Орловського Мико-
ла Носов говорить, що доглядати за 
людьми похилого віку йому не склад-
но, до будь-якої роботи звик, бо виріс 
у селі. 

натуральний обмін: 
городина як валюта
Орловське виключно аграрне 

село, промислових підприємств тут ні-
коли не було, хіба що механічна май-
стерня, про існування якої вже всі за-
були. Все найнеобхідніше для життя 
вирощується на городі. Жителі села 
утримують домашню худобу і птицю, 
забезпечуючи себе м’ясом, яйцями і 
молоком. Це і є місцева валюта, якою 
можна розплатитися за дрібні роботи 
по дому або на подвір’ї. А коли при-
їжджають дачники з селища за півкі-
лометра від Орловського, то можна й 
певні гроші виручити - містяни дуже 
люблять продукти «без ГМО», кажуть 
орловці. 

Магазин в селі один. Асортимент 
небагатий, продається в основному 
те, що на городі не росте: хліб, печи-
во, солодощі, деякі ковбаси, чай, цу-
кор, сірники, предмети першої необ-
хідності і побутова хімія. Продавчиня 
магазину Алла Волкова каже, що до 
них в село приїжджають представни-
ки різних торгових фірм. Замовлення 
вона робить невеликі, всього потро-
хи, постачальники завозять товари в 
село самі. 

Раз на місяць кожен, хто їде до Маріу-
поля отримувати пенсію, намагається 
привезти те, чого у сільському магазині 
нема - собі і сусідові, якщо треба. Про 
дрібниці можна попросити тих, хто що-
дня їздить на роботу і ввечері повер-
тається додому.. 

З’їздити у справах до сільради або до 
Маріуполя за покупками не проблема. 
Автобус до села заїжджає за графіком, 
двічі в день проїздом з Чермалика. Ціна 
за проїзд  25 гривень.

таємничий стеПан 
і довгоочікувана вода
Нещодавно в Орловському з’явилася 

вода, якої раніше не було. Приїхав в 
село невідомий чоловік на ім’я Степан, 
сказав -  почув, що в селі немає води, 
привіз бурову машину, пробурив сверд-
ловину і... поїхав. Подейкують, що цей 
самий Степан родом з цих місць, але 
ніхто в селі навіть прізвища його не 
знає. Проте всі йому щиро дякують. 
Вода виявилася на диво якісною, і її 
всім вистачає. 

Активісти ГО «Будемо жити» офор-
мили свердловину, як треба: і проби 
провели, і документи отримали. А 
місцевий депутат грошей виділив на 
обладнання. Це придбання не потіши-
ло тільки одну сім’ю, яка довгі роки 
воду у селі продавала за гроші. По-
говорити з ними не вдалося, але міс-
цеві запевняють, що всі позапланові 
перевірки від санстанції, пожежни-
ків, всіляких інспекцій і комісій досі 
ініціюють «конкуренти». Подібні «ба-
талії» не дають нудьгувати активістам 
і трохи пожвавлюють монотонне сіль-
ське життя.

«нам би велосиПед, 
тоді вЗагалі все буде добре»
Потрохи життя в селі сповільнюється 

- наближається зима. Мешканці кажуть, 
що в сніжні зими сюди взагалі не діста-
тися. Міст, яким було легко проїхати до 
села, зруйнований, а крутий схил до пон-
тона взагалі ускладнює пересування. 
Але в селі не сумують і не скаржаться. 
Кажуть, що попри всі труднощі все у них 
добре. 

«Інтернет в центрі дозвілля є, сигнал 
ми отримуємо з Павлополя, обладнан-
ня все є, оргтехніка подарована або 
куплена на гроші гранту від «Карітасу 
Маріуполя», вода є, про старих не забу-
ваємо. Навіть тим, хто не потрапив до 
проекту опіки, допомагаємо, готуємо 
їм гарячі обіди. Нещодавно ось бри-
кети для опалення привезли, ми дуже 
раді. Значить, не замерзнемо. Нам би 
ще велосипед, щоб гарячі обіди швид-
ко розвозити, і тоді взагалі все буде 
добре. Будемо жити!», - каже Валенти-
на Наумович.

Олена Світла/ГРОМАДА

крок другий. установчі Збори
Мінімальна кількість осіб для прове-

дення установчих зборів і заснування 
організації – дві людини. Це можуть 
бути громадяни України, особи без 
громадянства, іноземці, які перебува-
ють в Україні на законних підставах та 
досягли 18 років (якщо це молодіжна 
або дитяча організація – 14 років). На 
установчих зборах визначаються: наз-
ва організації, організаційно-правова 
форма (ГО), засновники, керівні орга-
ни, юридична адреса організації, осо-
ба, уповноважена надати документи до 
реєстратора, а також затверджується 
статут. Розгляд цих питань заноситься 
до протоколу установчих зборів. 

крок третій. документи 
для реєстраЦіЇ
Вимоги до пакета документів для 

реєстрації громадської організації за-
значені у статті 15 та частині 1 статті 17 
Закону України № 755 від 15.05.2003 
року «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань». 

До органів державної реєстрації по-
даються такі документи:

• заява про державну реєстрацію 
створення юридичної особи

• статут (прошитий, пронумерова-
ний, підписаний)

• відомості про керівні органи (на-
зви керівних органів та посади мають 
повністю збігатися з зазначеними у 
статуті) та особу, уповноважену здійс-
нювати реєстраційні дії. 

• протокол установчих зборів (про-
шитий, пронумерований, підписаний 
головуючим та секретарем зборів) та 
реєстр громадян (має містити ПІБ, дати 
народження та особисті підписи людей, 
які брали участь в установчих зборах).

Форму заяви на реєстрацію гро-
мадської організації можна знайти у 
підрозділі 1 пункту 1 Наказу Мінюсту 
від 18.11.2016 року №3268/5 за поси-
ланням: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/z1500-16.

Підготовлений пакет документів на 
реєстрацію громадської організації 
можна подавати до однієї з нижчена-
ведених установ:

• Головних територіальних управ-
лінь юстиції в областях

• Центрів надання адміністративних 
послуг (при міських радах або район-
них державних адміністраціях)

• Центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги.

 Документи необхідно подати протя-
гом 60 днів від дати установчих зборів 
через уповноважену особу (ця людина 
ставить свій підпис на заяві) або пош-
тою – у такому разі підпис на заяві має 
бути нотаріально завірений.

Будь-яка з цих установ має видати опис 
прийнятих документів, в правому верхньо-
му кутку має бути зазначений код доступу 
до результатів про реєстрацію організації. 
Рішення про реєстрацію організації має 
бути прийнятим протягом 3 днів.

Переглянути результат можна на 
сайті вже згаданого Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських 
формувань. В полі вводу необхідно 
ввести наданий вам код. Сайт заван-
тажить сторінку з даними вашої органі-
зації з зазначенням результату реєст-
рації. Також на цій сторінці має бути 
прикріплена сканована копія статуту 
організації та виписка про реєстрацію, 
яку можна роздрукувати за бажанням.  

Одразу після отримання виписки про 
реєстрацію ГО необхідно обов’язково 
подати до податкової інспекції доку-
менти на внесення організації до Реєс-
тру неприбуткових установ та органі-
зацій. Звісно, якщо засновниками було 
прийняте рішення, що організація дія-
тиме, як неприбуткова.

Про Прибутковість/
неПрибутковість
Поговоримо про це окремо. Сьо-

годні дуже багато міжнародних до-
норів підтримують фінансово діяль-

Пряма лінія

Минулого разу ми розпочали публікацію порад щодо 
створення і реєстрації громадських організацій (ГО) для 
спільного творення змін у своїх громадах. Говорили про 
перший крок - статут, який є «Конституцією» вашої май-
бутньої організації, і правила його складання згідно із за-
конодавством України. Продовжуємо ділитися досвідом 
активістів Донеччини.

РАЗОМ ДО УСПІХУ-2

ність українських ГО. Але часто умовою 
фінансування є неприбутковість ор-
ганізації. Статус неприбутковості надає 
податкова інспекція за умов наявності 
у статуті організації положень  п.133.4 
Податкового кодексу України, що стосу-
ються використання коштів ГО:

• Отримані доходи (прибутки) або їх 
частини не підлягають розподілу серед 
засновників (учасників), членів органі-
зації, працівників (крім оплати їхньої 
праці, нарахування єдиного соціально-
го внеску), членів органів управління та 
інших пов’язаних з ними осіб. 

• У разі припинення діяльності ГО (у 
результаті її ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання або перетворення) акти-
ви організації передаються одній або 
кільком неприбутковим організаціям 
відповідного виду, іншим юридичним 
особам, або зараховуються до доходу 
бюджету. 

• Доходи (прибутки) ГО використову-
ються виключно для фінансування ви-
датків на утримання організації, реалі-
зації мети (цілей, завдань) та напрямів 
діяльності, визначених статутом.

Вищевикладені пункти є цитатами з 
Податкового кодексу України, отже, ви 
можете їх переписати до статуту своєї 
організації, або ж можете особисто 
звернутися до першоджерела.

як Це ПраЦює?
Село Орловське з нашого репортажу 

– це лише один з прикладів, коли ро-
зуміння можливостей створення громад-
ської організації змінило і життя села, і 
настрої його мешканців. За словами фа-
силітаторки проекту «Простір підтримки» 
БФ «Карітас Маріуполя» Ірини Гежі, ро-
боту з цим селом вона розпочала влітку 
2017 року, і вже за півроку громаду було 
не впізнати. Тепер вони самі ініціюють 
цікаві заходи, самі пишуть заявки на 
гранти, їхній активності аплодували на-
віть у Києві. 

Ще один такий приклад – село При-
вільне, де ГО «Модерна нація» демонс-
трує приголомшливі успіхи у роботі з 
дітьми. Голова організації Олександр 
Яроцький - викладач у школі, в активіс-
тах – директор клуба, вчителі. Вони з 
нуля навчалися складати заявки на 

гранти, сумлінно проходили тренін-
ги. Результат: наразі молодь села ви-
пускає свою газету «Привільненські 
думи», організація виграла від різних 
донорів гранти на техніку, на придбан-
ня твердопаливного котла для клубу, 
на дитячий і баскетбольний майдан-
чики, на встановлення лавочок… Ще 
один грант «Карітас Маріуполя» надав 
Привільному на створення докумен-
тального історичного фільму про ні-
мецьке поселення Олександрівка, що 
існувало поряд із селом ще до Другої 
світової війни. Привільненці встанови-
ли пам’ятний знак на честь цієї сторін-
ки в історії громади, і наразі зйомки 
фільму вже на фінальній стадії. 

Головне, щоб люди зрозуміли, що 
влада – це саме вони, за умови, що бу-
дуть активними. Як результат, голова 
привільненської ГО отримав запрошен-
ня до Громадської ради Волноваського 
району і тепер громада має можливість 
напряму впливати на розв’язання акту-
альних для села питань. 

Ірина ПЕРКОВА,  
Марина ЧУЙКОВА/Громада

валерія гармаш, керівник  
проекту «Простір Підтримки»  
бФ «карітас маріуполя»:
- Наша робота з розвитку громад 
відбувається в рамках проекту 
«Створення багатофункціональних 
соціальних центрів для нарощення 
потенціалу осіб і громад, які пост-
раждали внаслідок конфлікту в Ук-
раїні, у сфері подолання труднощів 
та самозахисту». Він реалізується 
за підтримки «Карітасу Німеччини» 
та Федерального міністерства еко-
номічного співробітництва та роз-
витку Німеччини.
Наразі в нашому активі 14 успіш-
них прикладів створення громад-
ських організацій у селах. Це дійсно 
працює, коли люди демонструють 
згуртованість і готовність до спіль-
нодії. Тож пропонуємо всім актив-
ним селянам звертатися до нас по 
допомогу. Покажемо - як, навчимо, 
підтримаємо.

увага! Доходи ГО використову-
ються виключно на те, що є ме-
тою організації, яка теж описана 
у статуті. Наприклад, якщо мета 
організації – допомога дітям з ін-
валідністю, а кошти витрачено на 
безхатніх тварин, то це вже буде 
нецільове використання коштів, 
що може вилитися у адміністра-
тивне покарання та втрату стату-
су неприбутковості. 

У селі Привільному до громадських 
активностей заохочують з дитинства
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«ГРОМАДА Схід» реалізується Благодійним фондом «Карітас 
Маріуполя» за підтримки Міністерства закордонних справ 
Федеративної Республіки Німеччина.

контакти редакції: (067) 792 25 28, (050) 02 962 11  (Маріуполь), (067) 
792 25 32, (050) 02 962 12 (Краматорськ) - телефони колл-центру, 
працюють з 9.00 до 18.00 з понеділка по п’ятницю. Електронна пошта: 
newspapergromada@gmail.com. друк: типографія ТОВ «Видавничий 
будинок «Кераміст» (Запоріжжя). наклад: 30 000.

Висловлені авторами і респондентами газети думки 
можуть не співпадати з точкою зору редакції  
та офіційною позицією Міністерства закордонних  
справ Федеративної Республіки Німеччина.
відповідальний за випуск: І.Ю. Хюреніна

Погода ЛАГІДНИЙ ЖОВТЕНЬ
Друга половина жовтня обіцяє бути теплою перший тиждень, дося-

гаючи температури +20°C, але ближче до кінця місяця вона впаде до  
+6 - +15°C. Температура вночі відрізнятиметься від денної приблизно 
на 10°. Погода буде сонячною, а невеликі опади очікуються лише двічі:  

21 та 25 жовтня. Швидкість вітру від 5 до 15 м/с. Середня температура днем ста-
новитиме близько +16°C, вночі  + 8°C.  Два тижні триматиметься доволі висока 
відносна вологість: від 59 до 86%.

Що знадобиться:
• свинина - 300 г
• цибуля ріпчаста середня - 2 шт
• помідори великі - 2 шт
• томатна паста - 2 ст. л
• часник - 3 зубчики
• зелень свіжа
• сіль за смаком
• спеції та хмелі-сунелі - за смаком.
Як готувати: 
1. На плиту поставити розігріватися патель-

ню з товстим дном або казан, додати олію.
2. М’ясо порізати шматочками, покласти у 

розігрітий казан. Обсмажувати 20 хвилин.
3. Тим часом не дрібно  нарізати помідори 

та цибулю.

4. Хвилин за 10 м’ясо почне пускати багато 
соку, його необхідно злити. За необхідності 
додати пізніше.

5. Як тільки свинина приготується, додати 
цибулю, помідори та томатну пасту. Зменшити 
вогонь до середнього та тушкувати 15-20 хви-
лин до готовності овочів.

6. Нарізати зелень та видавити часник.
7. Додати сіль, спеції, зелень та часник. 

Вимкнути вогонь й залишити настоятися на 
плиті.

Подавати страву з будь-яким гарніром. 
Ідеально - з картоплею, макаронами, крупами 
або просто з хлібом. 

Замість свинини можна використовувати 
курку. 

сканворд

З середини осені організм потребуватиме додаткової 
кількості вітамінів групи В та білків, що можна отримати 
з м’ясних продуктів. Також солі фосфору, калію, заліза та 
екстрактивні речовини, що містяться у м’ясі, тонізують 
нервову систему і посилюють роботу шлунку. Швидкою, 
смачною та корисною вечерею стане легка у приготуванні 
репліка на тему грузинської страви – чахохбілі зі свинини.

уПравління ПраЦі та/або соЦіального ЗаХисту населення  
у донеЦькій області

міські уПравління
уПсЗн авдіївської міської ради 86065, м. Авдіївка, 
вул. Шевченка, 13. Електронна пошта: upszn.amr@
ukr.net. (06236) 3 39 72, (06236) 3 97 61  
уПсЗн бахмутської міської ради 84500, м. Бахмут, 
вул. Горбатова, 57. Електронна пошта: r19@ukrpost.
net. (0627) 44 16 44,  (099) 713 39 80,  (099) 713 42 50
уПсЗн добропільської міської ради 85000,  
м. Добропілля, б. Шевченка, 15. Електронна  
пошта: 1422uszn@ukr.net,  utszn1422@gmail.com. 
(0627) 72 78 75
усЗн дружківської міської ради 84205,  
м. Дружківка, вул. Машинобудівників, 64. Електрон-
на пошта: du@drutel.dc.ukrtel.net. (06267) 5 34 04
уПсЗн костянтинівської міської ради 85114,  
м. Костянтинівка, вул. Громова, 14. Електронна 
пошта: 1425_utszn_konst@ukr.net. (06272) 6 23 30 
уПсЗн краматорської міської ради 84333,  
м, Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 23.  
Електронна пошта: utszn1426@ukr.net. (06264)  
3 12 60,  (095) 597 91 03, (095) 597 91 03
уПсЗн лиманської міської ради 84406, м. Лиман, 
вул. Лесі Українки, 20А. Електронна пошта: 
krlutszn@ukr.net. (0626) 4 14 50
уПсЗн Центрального району маріуполя 87500,  
м. Маріуполь, пр. Металургів, 35. Електронна пошта: 
uszn1411@mariupolrada.gov.ua. (0629) 47 07 41
уПсЗн кальміуського району маріуполя 87535,  
м. Маріуполь, вул. Чукаріна, 17. Електронна пошта: 
uszn1412@mariupolrada.gov.ua. (0629) 38 23 71
уПсЗн лівобережного району маріуполя 87502, 
м. Маріуполь, пр. Перемоги, 16. Електронна пошта: 
uszn1413@mariupolrada.gov.ua. (0629) 22 31 32
уПсЗн Приморського району маріуполя 87517,  
м. Маріуполь, пр. Адмірала Нахімова, 86. Електронна 
пошта: uszn1414@marsovet.gov.ua. (0629) 40 35 23
уПсЗн мирноградської міської ради 85327,  
м. Мирноград, м-н «Молодіжний», 59. Електронна 
пошта: 1455uszn@ukr.net. (06239) 6 34 40
уПсЗн новогродівської міської ради 85483,  
м. Новогродівка, вул. Центральна, 24. Електронна 
пошта: 30562039@mail.gov.ua. (06237)3 40 59 
уПсЗн Покровської міської ради 85300,  
м. Покровськ, вул. Поштова, 22. Електронна пошта: 
utszn-1427@gmail.com. (06239) 2 06 86
усЗн селидівської міської ради 85401,  
м. Селидове, вул. Пушкіна, 8. Електронна пошта:  
selutszn@selidovo-rada.gov.ua. (06237) 7 09 15
усЗн слов’янської міської ради 84116,  

м. Слов’янськ, вул. Батюка, 40. Електронна пошта: 
1429@upszn.gov.ua. (06262) 62 23 75
дсЗн торецької міської ради 85200, м. Торецьк,  
вул. Седнєва, 1. Електронна пошта:  
26000411@mail.gov.ua. (06247) 4 02 04
уПсЗн вугледарської міської ради 85670,  
м. Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, 16. Електронна 
пошта: 1460@vuszn.gov.ua. (06273) 6 50 74

районні уПравління
уПсЗн олександрівської райдержадміністрації 
84000, смт Олександрівка, пл. О. Невського, 2. Елект-
ронна пошта:  24812369@mail.gov.ua. (06269) 2 19 54
уПсЗн бахмутської райдержадміністрації 84500, 
м. Бахмут, вул. Миру, 69. Електронна пошта: 
utisznar@artemovsk.dc.ukrtel.net. (06274) 4 71 54
уПсЗн великоновосілківської райдержадміністрації 
85500, смт Велика Новосілка, вул. Янісольська, 68. 
Електронна пошта: mail@dss-vn.gov.ua. (06243) 2 10 51
уПсЗн волноваської райдержадміністрації 85700, 
м. Волноваха, вул. Гагаріна, 36. Електронна пошта: 
utszn1438@ukr.net. (06244) 4 19 56
уПсЗн добропільської райдержадміністрації 85004, 
м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83. Електронна 
пошта: main.r1449@gmail.com. (06277) 2 79 21
уПсЗн костянтинівської райдержадміністрації 
85102, м. Костянтинівка, вул.6-го Вересня, 10А. 
Електронна пошта: konst_rutszn_40@ukrpost.ua, 
konstrutszn@ukr.net. (06272) 2 20 40
уПсЗн мар’їнської райдержадміністрації 85612, 
м. Курахове, вул. Енергетиків, 2. Електронна пошта:  
marutszn@mar.dc.ukrtel.net, uszn.marinka.2015@
gmail.com. (06278) 3 25 60
уПсЗн мангушської райдержадміністрації 87400, 
смт Мангуш, вул. Поштова, 65. Електронна пошта: 
utszn145119@gmail.com. (06297) 2 45 69
уПсЗн нікольської райдержадміністрації 87000, 
смт Нікольське, вул. Свободи, 112.  
Електронна пошта: volod.upszn031212@gmail.com. 
(06246) 2 15 57
усЗн Покровської райдержадміністрації 85300,  
м. Покровськ, вул. Торгівельна, 11. Електронна 
пошта: utsz1441@ukr.net, 25967772@mail.gov.ua. 
(06239) 2 24 63
усЗн слов’янської райдержадміністрації 84100,  
м. Слов’янськ, вул. Банківська, 70. Електронна 
пошта: utszn1445@meta.ua. (06262) 3 57 00
усЗн ясинуватської райдержадміністрації 86020, 
смт Очеретине, м-н Гідробудівників, 12. Електронна 
пошта: 25928832@mail.gov.ua.  (050) 653 82 50 

Департамент соціального захисту населення Донецької обласної державної  
адміністрації 84333, м. Краматорськ, вул. Рум’янцева, 16. Електронна пошта:  

soc.d@dn.gov.ua. (06264) 2 03 36, (06264) 2 03 37, (06264) 2 03 38. Розклад роботи: 
понеділок – четвер 9.00-18.00, п’ятниця 9.00-17.00, перерва 13.00-13.48

ТОНІЗУЄМО ОРГАНІЗМ: 
шВИДКЕ ЧАХОХбІЛІ ЗІ СВИНИНИ

смачного


