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ЧИМ ДОПОМОЖЕ БЕЗРОБІТНИМ 
СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ 

БІЗНЕС ПІД ЧАС ВІЙНИ:  
ЗБЕРЕГТИ І НАДОЛУЖИТИ   

ВАКЦИНОВАНІ = 
ЗАХИЩЕНІ

ПРОБЛЕМА ЛЮДИ ВАЖЛИВО2 4 6

КОРОТКО

ВІД РЕДАКЦІЇ

20 листопада 2019 року Кабінетом міністрів Украї-
ни було прийнято рішення про спрощення процедури 
перетину лінії розмежування. Зокрема, Кабмін повер-
нув свідоцтво про народження дитини до переліку до-
кументів, за якими діти до 14 років можуть перетинати 
лінію розмежування.

Внесені 20 листопада зміни увійшли до оновле-
ного Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на 
тимчасово окуповані території у Донецькій та Лу-
ганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів 
з таких територій, який розпочав дію 28 листопада 
2019 року.

Таким чином, необхідність в обов’язковому отриман-
ні закордонних паспортів для дітей до 14 років втратила 
актуальність. Вони, як і раніше, можуть пересуватися, 
надавши на КПВВ  свідоцтво про народження. 

ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ  
ДЛЯ ПЕРЕТИНУ ДИТИНОЮ ЛІНІЇ 
РОЗМЕЖУВАННЯ БІЛЬШЕ  
НЕ ПОТРІБЕН

Рекордну суму - понад 185 млн грн - виділяє Євро-
пейський інвестиційний банк на реконструкцію опорної 
школи Соледарської ОТГ. Наразі вже підписана угода 
про надходження коштів, триває процедура розгляду 
тендерної документації

ЗОШ №13 наразі відвідує понад 700 учнів. Змі-
ни мають розпочатися з 2020 року. За проєктом 
з реконструкції, у  школі збільшиться стадіон, 
з’явиться ще одна спортивна зала та додаткові 
поверхи, відремонтують і цокольні приміщення. 
Проєкт також передбачає шкіряні дивани в «рек-
реаційній» зоні, будівництво тиру, облаштування 
навчального закладу системою відеоспостере-
ження тощо.    

Для порівняння, власні доходи  Соледарської ОТГ 
за  2019 рік склали 103 млн грн.

ШКОЛУ НА ДОНЕЧЧИНІ 
ВІДРЕМОНТУЮТЬ ЗА 185 МЛН 
ГРН ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО  
БАНКУ

Перший центр обслуговування громадян держпід-
приємства «Документ» у Донецькій області відкрився 
у Маріуполі 29 листопада. «Паспортний сервіс» нада-
ватиме послуги не лише маріупольцям, а й жителям 
тимчасово окупованих територій області. 

Поява «Паспортного сервісу» в регіоні значно роз-
вантажить роботу місцевих підрозділів ДМС України 
та ЦНАПів, що здійснюють оформлення закордонних 
паспортів та ID-карток. 

Також у центрі можна буде замовити довідку про 
відсутність судимості, скласти страхові угоди, офор-
мити «зелену карту», а також посвідчення на прожи-
вання в Україні для іноземців. Центр обслуговуван-
ня громадян «Паспортний сервіс» працюватиме без 
перерви на обід з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 
18.00, в суботу з 9.00 до 17.00 за адресою: проспект 
Миру, 69, 4 поверх ТРЦ «Україна». 

ВІДКРИТО  
ПЕРШИЙ У ДОНЕЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ «ПАСПОРТНИЙ 
СЕРВІС»

НА ДОНЕЧЧИНІ СТАНЕ 
ВДВІЧІ МЕНШЕ РАЙОНІВ
Залишиться їх вісім чи дев’ять - дискусії з 
цього приводу ще тривають. 

Укрупнення районів має стати наступним етапом 
реформування адміністративно-територіально-
го устрою в рамках децентралізації. Модель но-

вого районування дозволить прибрати дублювання 
повноважень і уникнути неефективного використан-
ня державних коштів.

За словами регіональної координаторки проєкту з 
підготовки нового районного поділу, експертки Громад-
ської мережі UPLAN Тетяни Барановської, на території 
Донецької області є три райони, які вже повністю охоп-
лені громадами (Лиманський, Добропільский та Олексан-
дрівський, - ред.), а в Україні таких більше двадцяти:

- Через відсутність змін у законодавстві вже кіль-
ка років поспіль там працюють паралельно район-
ні ради та адміністрації, в яких не змінена кількість 
штату. Отже, фінансуються вони в тому ж обсязі. Ви-
ходить, що у цих 20 районах працюють понад 1 500  
держслужбовців, на утримання яких витрачається 146 
мільйонів гривень на рік.

Донеччина має певні особливості, серед них - 
щільність населення та велика кількість міст облас-
ного значення. Крім того, наразі частина Донецької 
області тимчасово окупована. Як повідомив радник з 
децентралізації Донецького Центру розвитку місце-
вого самоврядування Максим Ткач, експерти дійшли 
спільної думки, що на підконтрольній уряду території 
може з’явитися 5 районів: Краматорський, Волновась-
кий, Маріупольський,  Покровський та Бахмутський.  
На окупованій – ще 3 або 4.

Остаточне рішення буде за урядом та парламен-
том, а поки в експертному середовищі ще точаться 
дискусії щодо того, чи потрібно відмовлятися від  де-
путатів у районах. У пропозиціях від Донеччини орга-
ни місцевого самоврядування залишені лише на рівні 
ОТГ та обласному. На думку фахівців з децентраліза-
ції, райдержадміністрації мають залишатися або з но-
вими функціями, або переформатованими у префек-
тури, а районні ради треба скасувати. 

Лілія АНДРУСИК/ГромадаВтім, відкладаючи справи в 
очікуванні прийдешніх свят, 
згадаємо людей, для яких 

наявність роботи – недосяжна 
розкіш. У «сірій» зоні Донецької 
області багато  селян втратило 
свої робочі місця через руйну-
вання та закриття підприємств. У 
деяких селах рівень безробіття 
сягає 70%, люди їдуть світ за очі, 
щоб заробити для родини бодай 
якісь гроші. 

Гостра тема працевлаштування 
є наріжною у цьому числі газети. 
Пропонуємо кілька матеріалів про 
те, як знайти собі справу до душі, 
забезпечити стабільний прибуток, 
а може, ще й запропонувати робо-

ту іншим. Універсального рецепта, 
звісно, не існує, але завжди варто 
скористатися досвідом інших і собі 
спробувати.

Також актуальним є питання, як 
не втратити працездатність взимку 
під час епідемій – і про це ми також 
потурбувалися. Дискусійна тема 
вакцинації знайшла відгук у наших 
читачів, із задоволенням ділимося 
їхніми думками про ставлення до 
щеплень.

Щодо нас, то редакція прище-
пилася, адже грудень матимемо 
плідний. Планується випуск ще 
двох чисел газети, також днями 
з’явиться сайт проекту «ГРОМА-
ДА Схід», і ми зможемо публікува-

ти більше матеріалів і сплачувати 
більше гонорарів. На наше запро-
шення у соцмережах стати сіль- 
ським кореспондентом відгук-
нулося вже понад 20 людей, і 
разом з нашим партнером – ГО 
«Донецький прес-клуб» (Київ) ми 
розпочинаємо дистанційну медіа-
школу для всіх, хто хоче отрима-
ти додатковий заробіток, надси-
лаючи нам розповіді про життя 
у своїх громадах. Зв’язатися з 
нами можна через колл-центр, 
соцмережі або електронну пошту 
newspapergromada@gmail.com.

Тож за роботу!
Разом ми зможемо більше! 

Редакція газети/Громада

Починається остання глава року, вже незабаром усі ділові розмови  
підсумовуватимуться оптимістичним акордом «Давай після свят». Наче все  
правильно – ми працюємо, щоб жити, а не живемо, щоб працювати.

ТУРБОТИ 
ПРО РОБОТУ

ЗМІНИ

Від усіх неприємностей,  
від усіх бід можна знайти тільки  

один порятунок - у роботі.
Е. Хемінгвей

Фото: Дмитро ЧИЧЕРА
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ПРОБЛЕМА

Я залишилась без роботи, бо пра-
цювала тимчасово на «декретно-
му» місці. Самостійно гідної роботи 

мені знайти не вдалося і, щоб не гаяти 
часу, я вирішила звернутись за допомо-
гою до Волноваського районного цент-
ру зайнятості. 

Мене усміхнено зустріли, прокон-
сультували і в той же день поставили на 
облік. Реєстрація зайняла не більше 15 
хвилин, адже я взяла всі необхідні доку-
менти. Зараз я і вам розповім про пос-
луги центру і про документи, які знадоб-
ляться для реєстрації.

ПОСЛУГИ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ
Взяття  на облік людей, які зверта-

ються за сприянням у працевлашту-
ванні, проводиться незалежно від за-
реєстрованого місця проживання чи 
перебування. Тобто всі безробітні мають 
можливість звернутись по допомогу до 
будь-якого центру зайнятості. Послуги 
надаються безоплатно. 

Вас ознайомлять з актуальними ва-
кансіями, допоможуть скласти резюме 
та розкажуть про актуальні грантові 
програми. Після реєстрації безробітні 
можуть безоплатно здобути професій-
ну освіту та освоїти нову спеціальність, 
а також отримати фінансову допомогу. 

ДОКУМЕНТИ, ПОТРІБНІ ДЛЯ 
РЕєСТРАЦІЇ У ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ

• паспорт громадянина України
• облікова картка платника податків
• трудова книжка чи інший документ, 

який підтверджує період зайнятості
• якщо є, візьміть військовий квиток, 

довідку ВПО (для переселенців), пос-
відчення учасника АТО/ООС, диплом 
або інший документ про освіту

• якщо ви маєте інвалідність, візьміть 
копію довідки та індивідуальну про-
граму реабілітації

• членами особистого селянського 
господарства подається довідка про 
припинення ведення особистого 
селянського господарства або вихід 
з такого господарства, видана сіль- 
ською, селищною або міською радою за  
місцезнаходженням земельної ділянки.

ЗАРЕєСТРОВАНІ БЕЗРОБІТНІ 
ОТРИМУЮТь фІНАНСОВУ ДОПОМОГУ
Перебуваючи на обліку у центрі зай-

нятості, ви маєте право на отримання 
допомоги по безробіттю. Розмір та три-

ЧИМ МЕНІ ДОПОМОЖЕ 
ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ?

Я СТАЛА БЕЗРОБІТНОЮ. 

Журналісти «ГРОМАДИ Схід» – такі ж люди, як і наші читачі. Вони також живуть на 
Донеччині, у різних її куточках, також потерпають від недосконалості життя, хворіють і 
мають інші негаразди. Різниця в тому, що, розв’язуючи власні проблеми, вони не забу-
вають ділитися досвідом з іншими.

ЦИфРИ За даними обласного центру зайнятості ста-
ном на 28 листопада 2019 року на Донеччині 

36 687 люДей ОфіційнО пеРебувАють у СтАтуСі безРОбітниХ. 
Для порівняння: на 1 січня 2015 року тАкиХ булО 72 006.

Профнавчання 2019 року пройшли 8 568 безРОбітниХ. 
191 безробітний отримав одноразову допомогу на організацію 

власної справи загалом 6,91 Млн ГРн.

ВАКАНСІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ МАРІУПОЛЯ СТАНОМ НА 28.11.2019

Для службовців:
Інженерні посади (6 000 - 10 500 грн); 
заступник директора (від 5 000 грн); 
бухгалтер (від 4 175 грн); вчитель-дефек-
толог (від 4 175 грн); викладач (від 4 887 
грн); вихователь (від 4 200 грн); керівник 
музичний (4 200 грн); психолог (від 4 175 
грн); педагог-організатор (5 500 грн); 
економіст (7 800 - 10 000 грн); сестра 
медична (від 4 175 грн); майстер вироб-
ничого навчання (5 268 грн); начальник 
відділу (6 100 - 10 000 грн);  поліцейський 
(12 000 грн); програміст системний (9 760 
грн); товарознавець (6 000 грн); завідувач 
господарством (5 214 грн); логопед (від 
5 000 грн); фельдшер (9 000 грн); фа-

хівці різних напрямків (6 500 - 9 500 грн); 
юрисконсульт (6 550 грн).
За робітничими професіями:
Буфетник (6 100 грн); водій автотранспорт-
них засобів (5 000-12 000 грн); газорі-
зальник (11 000 грн); електрик (9 500 грн); 
електрогазозварник (6 653 - 13 400 грн); 
електрозварник (від 6 400 грн); електро-
монтер (6 000-9 800 грн); закрійник (4 175 
грн); касир (5 800 грн); комірник (4 175 -  
5 500 грн); кондитер (6 700 грн); кондуктор 
(6 124 грн); кухар (4 200-6 700 грн); листо-
ноша (4 175 грн); лицювальник-плиточник 
(5 000 – 9 520 грн); маляр (5 000-6 063 грн); 
монтувальник сцени (4 175 грн); оглядач-
ремонтник вагонів (11 730 грн); оператор 

котельні (5 100 грн); освітлювач (4 175 грн); 
офіціант (4 300 грн); перукар (від 4 300 грн); 
пічник (9 095 грн); покрівельник будівель-
ний (від 5 000 грн); провідник пасажирсько-
го вагону (12 648 грн);  продавець прод-, 
непродовольчих товарів (4 500 - 6 500 грн); 
робітник з комплексного обслуговування й 
ремонту будинків (від 4 175 грн); секретар 
(4 175 грн); слюсар аварійно-відбудовних 
робіт (7 500 - 11 223 грн); слюсар з ремонту 
рухомого складу (9 324 - 14 580 грн); слю-
сар-ремонтник (7 000 - 10 000 грн); слюсар-
сантехник (6 000 - 7 000 грн); столяр (4 175 
- 9 520 грн); токар (10 000 грн); охоронець 
(5 000 грн); флорист (4 200 грн); швачка 
(від 4 175 грн).

Вакансії без кваліфікації:
Двірник (4 175 - 4 653 грн); кур’єр (4 265 
грн); кухонний робітник (4 175 - 6 000 грн); 
мийник посуду (4 800 грн); молодша медич-
на сестра (4 175 грн); підсобний робітник (6 
000 грн); прибиральник службових/виробни-
чих приміщень (4 175 - 4 200 грн).
За допомогою у підборі роботи та 
розв’язанні питань працевлаштуван-
ня, складання резюме, підготовки до 
співбесіди з роботодавцем ви можете 
звернутися до спеціаліста з працевла-
штування БФ «Карітас Маріуполя» за 
адресою: м. Маріуполь провулок Бан-
ний, 4. Телефон: (050) 404 59 33, Тетяна.  
Послуги надаються безоплатно.

за інформацією, наданою роботодавцями до Маріупольського міського центру зайнятості, Бф «Карітас Маріуполя» та з сайтів з пошуку роботи

плати за останнім місцем роботи та стат-
ті, за якою ви звільнилися.

Зареєстрованому безробітному до-
помога призначається з 8-го дня після 
реєстрації у службі зайнятості. Тим, хто 
звільнився з останнього місця роботи за 
власним бажанням без поважних при-
чин (ст. 38 КЗпПУ), виплата допомоги по 
безробіттю починається з 91-го кален-
дарного дня.

Сума допомоги по безробіттю ста-
новить: від мінімальної 610 грн/міс (а 
якщо ви офіційно працювали більше 

шести місяців впродовж року перед 
зверненням до служби зайнятості 
– то 1 630 грн/міс) до максимальної –  
8 028 грн/міс.

Середній розмір допомоги по без-
робіттю станом на осінь 2019 року -   
3 221 грн.

ЯК БЕЗОПЛАТНО ОТРИМАТИ 
НОВУ ПРОфЕСІЮ
Якщо ви не можете знайти роботу 

за фахом, служба зайнятості надає 
можливість безоплатно пройти про-

валість виплат залежать від страхового 
стажу, якого ви набули за період своєї 
трудової діяльності, розміру заробітної 
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ЦЕНТРИ ЗАЙНЯТОСТІ ДОНЕЦьКОЇ ОБЛАСТІ 
Донецький обласний центр зайнятості 84331, 
м. Краматорськ, бул. Краматорський, 41. 
Електронна пошта: resept@donocz.gov.ua 
(0626) 48 65 94. Розклад роботи: пн-чт 9.00 
– 18.00, перерва 13.00 - 13.45, пт 9.00 - 16.45, 
перерва 13.00 - 13.45

Подані нижче центри зайнятості працюють  
за розкладом  пн-чт 8.00 - 17.00, без  
перерви, пт 8.00 - 15.45, без перерви:

Авдіївський міський центр зайнятості 
86060, м. Авдіївка, вул. Комунальна, 4. 
Електронна пошта: avdeevgcz@donocz.gov.ua 
(050) 852 79 67
Бахмутський міський центр зайнятості 
84506, м. Бахмут, вул. Захисників  
України, 13. Електронна пошта:  
artemcz@donocz.gov.ua (06274) 3 00 08, 
(06274) 3 11 61, (06274) 3 20 40
Великоновосілківський районний центр 
зайнятості 85500, смт. Велика Новосілка, 
вул. Центральна, 103. Електронна пошта: 
velnovcz@donocz.gov.ua (06243) 2 14 00, 
(06243) 2 18 70, (06243) 2 14 77
Добропільський міський центр зайнятості 
85004, м. Добропілля, вул. Банкова, 39. 
Електронна пошта: dobropolcz@donocz.gov.ua 
(06277) 2 88 40, (06277) 2 88 41, (06277) 2 88 38
Дружківський міський центр зайнятості 
84205, м. Дружківка, вул. К. Маркса, 42. 

Електронна пошта: drujcz@donocz.gov.ua 
(06267) 4 40 66, (06267) 4 47 22,  
(06267) 4 23 36
Костянтинівський міський центр зайнятості 
85110, м. Костянтинівка, пл. Перемоги, 8. 
Електронна пошта: konstancz@donocz.gov.ua 
(06272) 2 11 83, (06272) 2 07 62,  
(06272) 2 12 90
Краматорський міський центр зайнятості 
84333, м. Краматорськ, вул. Рум’янцева, 4. 
Електронна пошта: kramatcz@donocz.gov.ua 
(06264) 6 01 64, (06264) 6 14 74, (0626)  
48 56 41
Маріупольський міський центр зайнятості 
87539, м. Маріуполь, пр. Металургів, 84Б. 
Електронна пошта: mariupolcz@donocz.gov.ua 
(0629) 33 10 06, (0629) 22 23 40,  
(0629) 34 66 12
Мар’їнський районний центр зайнятості 
85612, Мар’їнський р-н, м. Курахове, пр-т. 
Миру, 53. Електронна пошта:  
marincz@donocz.gov.ua (066) 901 79 79
Мирноградський міський центр зайнятості 
85327, м. Мирноград, м-н Молодіжний, 37Б. 
Електронна пошта: mirnogradcz@donocz.gov.ua 
(06239) 7 60 11, (06239) 7 62 55
Нікольський районний центр зайнятості 
87000, Нікольський р-н, смт. Нікольське,  
вул. Паркова, 25. Електронна пошта:  

nikolcz@donocz.gov.ua (0246) 2 19 74,  
(0246) 2 09 94, (0246) 2 04 87
Новогродівський міський центр зайнятості 
85483, Красноармійський р-н, м. Новогродів-
ка, вул. Молодіжна, 1. Електронна пошта: 
novogrodcz@donocz.gov.ua (06237) 3 44 90,  
(06237) 3 33 57
Олександрівський районний центр  
зайнятості 84000, Олександрівський р-н, 
смт. Олександрівка, пл. Олександра  
Невського, 2. Електронна пошта:  
alexandcz@donocz.gov.ua (06269) 2 15 89, 
(06269) 2 15 89
Покровський міський центр зайнятості 
85300, м. Покровськ, вул. Поштова, 3.  
Електронна пошта: pokrovskcz@donocz.gov.
ua (06239) 2 00 37, (06239) 2 14 48,  
(06239) 2 14 08
Селидівський міський центр зайнятості 
85400, м. Селидове, вул. К. Маркса, 41А. 
Електронна пошта: selidcz@donocz.gov.ua 
(06237) 7 22 59, (06237) 7 22 89,  
(06237) 7 07 06
Слов’янський міський центр зайнятості 
84122, м. Слов’янськ, пл. Соборна, 3. Елект-
ронна пошта: slavcz@donocz.gov.ua (06262)  
3 88 43, (06262) 2 63 89, (06262) 2 19 00
Торецький міський центр зайнятості 85200, 
м. Торецьк, вул. Володимирська, 28. Елект-

ронна пошта: dzerjcz@donocz.gov.ua (06247) 
4 03 99, (06247) 4 04 66, (02647) 4 04 65

Ці центри зайнятості працюють  
за розкладом  пн-чт 8.00 - 17.00,  

без перерви, пт 8.00 - 15.00:
Волноваський районний центр зайнятості 
85700, м. Волноваха, вул. Обручева, 17. 
Електронна пошта: volnovahcz@donocz.gov.
ua (06244) 4 19 38, (06244) 4 55 16,  
(06244) 4 54 69
Вугледарський міський центр зайнятості 
85670, м. Вугледар, вул. Шахтарська, 16А. 
Електронна пошта: ugledarcz@donocz.gov.ua 
(06273) 6 57 88, (06273) 6 41 73,  
(06273) 6 57 69 

Розклад роботи: пн-пт 7.30 - 16.00,  
без перерви:

Лиманський міський центр зайнятості 
84404, м. Лиман, вул. І. Лейко, 2. Електронна 
пошта: krlimcz@donocz.gov.ua (06261)  
2 70 89, (06261) 2 69 76 

Розклад роботи: пн-чт 8.00 - 17.00,  
пт 8.00 - 16.00:

Мангушський районний центр зайнятості 
87400, Першотравневий р-н, смт.  
Мангуш, вул. Титова, 49А. Електрон-
на пошта: pershotravcz@donocz.gov.
ua (06297) 2 36 42, (06297) 2 47 43, 
(06297) 2 33 58 

Олексій КАСЯН: кує своє життя власноруч
«Сталевий бізнес» Олексія Касяна розгорнувся у селищі Но-

вотроїцькому Волноваського району. Але успіх до підприємця 
прийшов не одразу. Що справжній його потенціал  розкриється у 
ковальстві,  виявили через профорієнтаційне тестування фахівці 
районного центру зайнятості, куди Олексій прийшов 2017 року, за-
лишившись без роботи.

За направленням центру він поїхав аж у Рівне, де навчався за 
спеціальністю «Коваль ручного кування». Вивчав основи коваль-
ського зварювання металу, властивості металу під час кування і 
правки відповідних видів деталей, особливості режиму нагріван-
ня сталі різних марок та принцип дії ковальського обладнання. За 
словами Олексія, саме під час навчання він зрозумів, що в житті 
немає нічого неможливого.

Найбільшим попитом серед виробів Олексія Касяна корис-
туються ковані троянди та світильники, які люди замовляють 
на свята для своїх близьких, коли хочуть зробити оригінальний 
подарунок. Як митець, він брав участь у фестивалях у Івано-
Франківську, Рівному та Дніпрі, а цієї осені - у масштабному 
мистецькому фестивалі «Простір мрій» у Маріуполі. Його робо-
та стала однією з десяти ковальських скульптур, які створили 
за дитячими малюнками автори-художники з усієї України.

для Мотивації: історії людей, чий шлях до підприєМництва  
розпочався у волновасьКоМу центрі зайнятості

фесійне навчання за 90 ліцензовани-
ми професіями, серед яких є рідкісні: 
рибовод, коваль, бондар, виногра-
дар або майстер з лозоплетіння. З 
повним переліком актуальних про-
фесій можна ознайомитись у центрі 
зайнятості. 

Навчання проходить у центрах про-
фесійно-технічної освіти (ЦПТО) Дер-
жавної служби зайнятості або в інших 
навчальних закладах. 

Якщо безробітний навчається не за 
місцем проживання, йому компенсу-
ють проїзд та безоплатно забезпечать 
житлом. 

ЯК ЗАПОЧАТКУВАТИ ВЛАСНУ 
СПРАВУ ЗА СПРИЯННЯ 
СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ
Кожен зареєстрований безробітний 

має право отримати одноразову суму 
для започаткування власної справи. 
Для цього у вас має бути конкретна 
бізнес-ідея та бажання займатись біз-
несом. 

Згідно з частиною сьомою статті 22 За-
кону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування на ви-
падок безробіття» допомога по безробіт-
тю може виплачуватись одноразово за 
бажанням для осіб, яким вже виповни-
лось 18 років, для організації підприєм-
ницької діяльності безробітними, які не 
можуть бути працевлаштовані протягом 
місяця у зв’язку з відсутністю на ринку 
праці гідної роботи. Сума такої разової 
виплати розраховується в індивідуаль-
ному порядку та може сягати 90 тисяч 
гривень.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ 
ДО ПІДПРИєМНИЦьКОЇ ДІЯЛьНОСТІ 
З ВИПЛАТОЮ РАЗОВОЇ ДОПОМОГИ:

• звернутись до фахівців центру зайня-
тості та повідомити про свої наміри 
відкрити власну справу

• пройти безоплатне навчання ос-
новам підприємництва, під час якого 
вам допоможуть скласти бізнес-план 
(термін очного навчання – два тижні, 
онлайн-навчання – місяць)

• захистити бізнес-план на базі вашого 
центру зайнятості

• зареєструватись як ФОП
• отримати гроші на особовий рахунок 

безробітного протягом 30 календар-
них днів з дня подання до центру зай-
нятості відповідних документів

• займатись улюбленою справою.
Отже, якщо ви, як і я, перебуваєте в 

пошуку роботи, звертайтесь до центру 
зайнятості для отримання більш деталь-
ної інформації. Служба зайнятості ство-
рена та існує на наші з вами податки 
саме для того, щоб підтримувати нас у 
разі, коли змогу ці податки сплачувати 
нами тимчасово втрачено.

Анастасія ХАРІНА/Громада

Неля КОРНІєНКО: перетворила хобі на бізнес
Неля Корнієнко з Донського Волноваського району створює  

ексклюзивні речі за індивідуальними замовленнями та співпра-
цює з відомими українськими дизайнерами.

А розпочалося все з хобі – в’язання, якому її у дитинстві нав-
чила мати. Наступні 17 років Неля мріяла про пов’язану із захоп-
ленням власну справу.

За необхідними знаннями пішла на тренінги та семінари з ор-
ганізації підприємництва у Волноваському центрі зайнятості. А 
для того, щоб написати якісний бізнес-план, за направленням цен-
тру пройшла курси підвищення кваліфікації «Фахівець з ефектив-
ності підприємництва», після чого отримала виплату одноразової 
допомоги по безробіттю для започаткування власної справи. На 
отримані кошти придбала першу в’язальну машинку та пряжу.

Далі – більше. 2017 року Неля стала переможницею грантової 
програми для підприємців Донеччини «Український донецький 
куркуль» та отримала грант 180 000 грн. Підприємниця придбала 
ще три різні за функціоналом в’язальні машини та створила два 
робочих місця.

За тиждень її підприємство може виготовити від 4 до 15 речей 
з натуральної сировини - мохеру, бавовни, кашеміру, вовни мери-
носа. 

Максим ЛєСНЯК: щасливий робити те, що любить
Коли у жителя Волновахи Максима Лєсняка закінчився 

термін договору з БО «Я - Волноваха», де він працював ме-
неджером, він звернувся до районного центру зайнятості та 
отримав консультації фахівців щодо організації підприєм-
ницької діяльності. 

Завзятий та відповідальний, Максим завжди прагнув 
працювати на себе. Тож за направленням центру зайнятості 
пройшов онлайн-навчання від ДонНУ ім. Василя Стуса за на-
прямком «Фахівець з ефективності підприємництва» та зго-
дом захистив бізнес-план «Надання послуг з валки і обрізки 
дерев».

Свою справу Максим Лєсняк започаткував 2017 року, 
коли отримав одноразову виплату допомоги по безробіттю 
для організації підприємницької діяльності. Сьогодні він – 
успішний підприємець, до якого звертаються за послугами 
з видалення хворих, небезпечних та незручно розташованих 
дерев.
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Герой цієї розповіді підприємцем, 
звісно, не народився. Він з цілком 
звичайної родини. Головне, що ус-

падкував від батьків - працездатність. 
Батько - будівельник, зводив у Вугле-
дарі шахту «Південнодонбаська». Мама 
все життя пропрацювала на залізниці. 
1998 року Олександр закінчив з відзна-
кою Донецький технікум промислової 
автоматики, але за фахом техніка-елект-
ронщика жодного дня не працював.

ЗРОБИВ ДОБРО – ЗАБУДь, 
ПРИЙНЯВ - ПАМ’ЯТАЙ 
- Я не народився в такій родині, щоб 

жити на всьому готовому. Пам’ятаю кри-
зи, коли мама, купуючи куряче стегенце, 
варила суп, потім з нього робила плов 
або макарони «по-флотськи»... В моло-
дості думалося: ось тобі 20, поряд бать-
ки, є будинок, є безтурботне життя, і де 
ці 30 років, все ще попереду. А ось вже 
40, і велика частина життя прожита. За-
раз для мене кожна хвилина життя кош-
тує дорожче, ніж всі попередні 20 років. 
Нині живу за принципом: зробив добро 
– забудь, прийняв - пам’ятай.

ВЛАСНА СПРАВА
- Перша справа, якою я займався - па-

сажирські перевезення. А 2006 року я 
вирішив створити завод з виробництва 
вікон. Ми з друзями продали автобуси 
і вклали гроші в новий бізнес. Купили 
приміщення, обладнання, потім був дов-
гий процес створення колективу. Почи-
нали ми з виробництва віконних блоків, 
склопакети купували, потім все збирали 
і відправляли споживачеві. За чотири 
роки, 2010-го, запустили вже своє ви-
робництво склопакетів.

На ринок пробитися було досить 
складно. На той момент схожі виробниц-
тва були у Єнакієвому, у Донецьку дві 
або три фірми цим займалися. Але нам 
вдалося зайняти свою нішу. Щоб залу-
чити клієнтів, ми робили упор на якість 
і оперативність виконання замовлення, 
а ще передбачали можливість заміни 
пошкоджених деталей. Самі ж знаєте, 
які дороги, поки довезеш, може трапи-
тися що завгодно. Великих замовлень у 
нас було обмаль, отримати їх важко було 
в ті часи. Тож ми працювали з приватни-
ми замовниками. Люди «передавали» 
нас за допомогою «сарафанного радіо»: 
одному поставив вікно, потім його сусід 
телефон попросив, і так далі. Тоді люди 
не особливо зважали на ціну. Мій ме-
неджер розповідала, як бабусі приїж- 
джали з загорнутими в хусточки гроши-
ма, замовляли вікна і говорили, що сен-
су немає тримати гроші на чорний день, 
мовляв, сусідка поставила, і я хочу. Так 
було, доки в 2008-му не прийшла криза. 
Тоді вже люди стали обирати: купити їжу 
або одяг, про вікна і про машини мало 
хто думав. Життя завжди підкидає нам 
випробування, ставить підніжки…

До війни ми працювали при повному 
завантаженні, виробляли тисячу скло-
пакетів на добу, крім вікон, працювали у 
дві зміни. До нас з Донецька дві бригади 
фахівців їздили на роботу, ми їх возили 
мікроавтобусом. Постачали продукцію 
до Донецька, Макіївки, Дзержинська, і 
по області було багато замовлень. У нас 
було 20 пунктів прийому замовлень по 

ЗБЕРЕГТИ І НАДОЛУЖИТИ
БІЗНЕС ПІД ЧАС ВІЙНИ: 
Вугледар. Підприємство «Ідеал». Виробництво та встанов-
лення вікон протягом останніх років буквально під об-
стрілами від Авдіївки до Маріуполя. Молодий генеральний 
директор підприємства Олександр ШЕШИКОВ – про те, як 
це відбувалося.

області, 10 з них – у Донецьку. Їхня доля 
мені наразі не відома - довелося все 
залишити разом з комп’ютерами і об-
ладнанням. Напевно, розграбовані. Але 
під час військових дій замовлення з До-
нецька продовжували надходити. Тобто, 
люди пам’ятали нашу роботу, були нею 
задоволені.

ВІЙНА ТА НЕБЕЗПЕКА
- Як перекрили Донецьк, почалися об-

стріли, я два місяці був у депресії. Люди 
не хотіли грати в рулетку, чекати, при-
летить до тебе снаряд чи ні, захоплять 
Вугледар чи ні. Стільки вкладено праці, 
а тут таке. Коли обстрілювали Мар’їнку, 
я дружині сказав, щоб збирала валізи і 
чекала. Була можливість поїхати до то-
вариша у Дзержинську. Всі тоді бояли-

ся. 2014 року був великий відтік кваліфі-
кованих кадрів. Цей брак відчувається 
досі. Я шкодую за тими фахівцями, які у 
нас працювали. Хтось залишився у До-
нецьку, багато хто виїхав з країни. Хоча і 
була робота, і зарплати платилися. 

Бувало, прийдеш на роботу, а 70% 
працівників не вийшли. Доводилося 
самому або до верстата ставати, або сі-
дати в машину і замовлення розвозити. 
В один з таких днів - це був вже 2015 
рік, я був в Слов’янську - пролунав те-
лефонний дзвінок. Говорили ламаною 
українською. Виявилося, мого водія Во-
лодимира, який повертався з Донецька, 
зупинили на Оленівці п’яні захисники 
«республіки». Затримали через україн-
ський паспорт, побили, кинули до «ями». 
Потім ще змусили його рити собі моги-

лу, над головою стріляли - залякували, 
прострелили ногу. Коли його відпусти-
ли і я його до лікарні відвіз, там кажуть: 
«Викликайте поліцію, у вас - вогнепал». 
А ми зробити нічого не можемо. Як наша 
поліція туди поїде, якщо це вже некон-
трольована територія? Після цього ви-
падку ми до Донецька вже не їздили. А 
Володимир досі працює у нас.

З тих випадків, що запам’яталися: ви-
конали замовлення від людей з Донець-
ка, вже готові були їхати на установку, а 
нам телефонують і кажуть: «Продавайте 
наші вікна, в нас будинку вже немає».

ПРАЦЮЙ. І ДАВАЙ РОБОТУ ІНШИМ
- Треба було виживати якось. Почали 

шукати замовників серед організацій. А 
тут зайшли донори до України, почалася 
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ЩО Є У ЗЕЛЕНОПІЛЛІ, 
ЧОГО НЕМАЄ ПОРУЧ? 

Село Зеленопілля Бахмутського 
району розташоване досить близь-
ко від занедбаних  поселень «сірої» 

зони, поруч з не менш «сумною» Курдю-
мівкою. Тут також є свої «чорні сторінки», 
адже село знаходиться у кількох кіломет-
рах від лінії розмежування і під  час за-
гострення бойових дій зазнало суттєвих 
втрат. 30 січня 2015 року від обстрілів 
загинули двоє людей, 15 будинків були 
пошкоджені. Відтоді багато селян поїхало 
- хтось до більш безпечних районів, а дех-
то взагалі подався з Донеччини до інших 
регіонів. 

- Було страшно. Тоді загинули люди. 
Був такий час, що не ходили сюди ані 
поїзди, ані маршрутки. Навіть машини з 
хлібом не пропускали. Школярі вчилися 
дистанційно. Вікна в садочку та клубі по-
вилітали. Постраждало і місцеве підпри-
ємство, яке давало роботу, - згадують 
місцеві.  

Тоді у Зеленопіллі залишилася лише 
третина мешканців, менше ста людей. 
Але вони, попри обставини, рук не опус-
тили та стали справжньою громадою. 
Тому наразі село гарно облаштоване і 
налаштоване на оптимізм. 

Відремонтувати приватні оселі допо-
могли міжнародні гуманітарні організа-
ції.  А ось інфраструктуру села віднов-
лювати довелося переважно власними 
силами. 

У дверях сільського клубу нас зустрі-
чає Малиш. Доброзичливо махає хвос-
том, ніби він і є господар. Господарство 
вражає -  будинок культури не просто 
відремонтований, в ньому сучасний зал 
із новітнім обладнанням та енергоощад-
ним опаленням. 

У підвалі розташована тренажерна 
зала. 200 тисяч гривень на облашту-
вання виділила Данська рада у справах 
біженців. Ще 100 тисяч – фінанси місце-
вого бюджету. Безоплатні заняття попу-
лярні не лише серед молоді, літні люди 
також займають черги до спортивних 
снарядів. 

- Вхід до спортзалу вільний. Тут аж 
дві роздягальні. Тепло. Є тенісний стіл, 
велодоріжка, сучасні тренажери. Сюди  
навіть бабусі 80-річні ходять, вони і гра-
фік собі склали, щоб не заважати одна 
одній. Ще у нас просто чудовий садочок. 
Там вікна нові, дитячий майданчик, діт-
кам дуже подобається, - розповідає сіль-
ська бібліотекарка Ірина Миронова. 

З сімейним лікарем зеленопільців ми, 
на жаль, не поспілкувалися, але побачи-
ли, що устаткуванню  його робочого місця 
можуть позаздрити і деякі міські медики. 
Тривалий час через обстріли село було 
позбавлене залізничного сполучення, та 
вже електричка знову почала курсувати 
до станції Курдюмівка, що дуже зручно 
для місцевих. Довго неможливо було за-
возити до села вугілля, але сьогодні це 
питання також розв’язане. Довідавшись 
про такі зміни, люди почали потроху по-
вертатися у свої домівки.

Староста Опитнянського старостинсь-
кого округу Зосим Йорохов розповідає 
про село як про зразкове:

- Все це робилося, коли тривали ак-
тивні бойові дії. Тоді завданням номер 
один для органів місцевої влади було по-
казати людям, що нам не все одно. Ось в 
цьому маленькому населеному пункті, де 
зараз мешкає до сотні людей, є гарний 

клуб, комфортна бібліотека, затишний 
дитячий садочок, централізоване водо-
постачання, освітлення. Так, опалення 
вугільне, але воно сьогодні не дорожче 
за газове. До того ж запустили електрич-
ку. Головне – щоб був мир. Усе інше ми 
спільно з жителями нашого округу змо-
жемо зробити самі.

Зеленопілля належить до Опитнянсь-
кого старостинського округу, який на-
разі є частиною Бахмутської ОТГ. Із 
адміністративно-територіальною рефор-
мою селяни пов’язують свої сподівання 
щодо подальшого розвитку. Зокрема, є 
плани відремонтувати дороги, побудува-
ти спортивні майданчики. Але найбільш 
гостре в громаді питання - працевлашту-
вання. 

- Найголовніша проблема для ОТГ у 
нашому регіоні – це створення робочих 
місць. Усе, що ми вже зробили, можли-
во, нікому й не буде потрібним, якщо 
не буде роботи. Але у нас є що запро-
понувати інвесторам. Є нерозпайована 
земля, яка може стати чудовим наділом 
для садівництва. Є промислові майдан-
чики. На місцях колишніх підприємств 
залишилися необхідні комунікації – це 
суттєвий плюс для тих, хто хоче відкрити 
свою справу. Ми налаштовані оптиміс-
тично, - наголошує староста.

Жителі села зізнаються, що певні 
переживання і страхи від децентралі-
зації в них є. Адже звичний стан речей 
змінювати на те, що не зовсім розумієш, 
завжди трохи лячно. Втім, порівнюючи 
свою громаду із селами-сусідами, вони 
розуміють – зміни назріли.

Руслан ТОЛОЧКО/Громада

НАЖИВОробота міжнародних фондів - ПРОООН, 
Міжнародного Комітету Червоного Хрес-
та, «Карітасу». Ми не гналися за ціною, 
головним було відновити виробництво, 
«розгойдатися», так би мовити. І вони 
нас завантажили роботою, адже обстрі-
ли не припинялися, людям були потрібні 
вікна. Завдяки співпраці з благодійни-
ками вдалося зберегти той невеличкий 
колектив, що залишився.

Потім ми почали розширювати ринок 
збуту, запропонували гнучкі умови оп-
лати. А ще допомогла система електрон-
них торгів ProZorro. Коли впровадили ці 
відкриті торги, геть відійшли «договор-
няки», ми стали напряму пропонувати 
свої послуги і отримувати великі об’єкти 
– школи, дитячі садки. Держава зараз 
дала можливість середньому бізнесу 
працювати: перемагай чесно і працюй. І 
давай роботу іншим.

Зараз намагаємося вийти за межі об-
ласті, шукаємо замовників в інших об-
ластях. За обсягами виробництва вже 
майже вийшли на 50% довоєнних по-
казників, поступово нарощуємо темпи. 
Якщо до війни ми виготовляли 4 тисячі 
квадратних метрів на місяць, то зараз 
поки півтори тисячі. Трохи розширили 
асортимент, працюємо над впроваджен-
ням нових технологій. Вікна з білими 
рамами вже всім набридли, і ми зараз 
навчилися робити їх різнокольоровими. 
Подивилися, як в Києві це виглядає, 
як за кордоном це роблять. Тепер за-
мовник може обрати вікна будь-якого 
кольору, як колір автомобіля. Рами не 
ламінуємо, а фарбуємо спеціальною 
фарбою - цьому, звісно, хлопці вчилися, 
ми їх на курси відправляли. А ви чули 
про вікна з підігрівом? Ось цим зараз 
займаємося. Застосовуємо приховану 
фурнітуру - це також новинка на цьому 
ринку.

Свого скла у нас немає. Зараз в 
Костянтинівці працює один завод, але 
він виробляє візерункове скло. Був 
завод у Лисичанську, він припинив ро-
боту через попадання снаряду і його 
запустити дуже складно. Скло до Ук-
раїни  імпортують з Білорусі, Рязані та 
Європи. Ми ні з Білоруссю, ні з Росією 
не працюємо, а купуємо у трейдерів 
на території нашої країни. Найбільший 
завод в Україні з виробництва скла 
називається Glas Troesch, він зі швей-
царським корінням, імпортує з Європи, 
ми з ним працюємо. Ще з компанією 
«Схід-скло», беремо у них і листове 
скло, і енергоощадне, з різними ко-
ефіцієнтами теплопровідності. Щодо 
комплектуючих працюємо із заводом 
у Броварах, там виробляють турецький 
профіль - надійний і якісний. Фурнітуру 
теж обрали для себе оптимальну за ці-
ною і якістю німецького виробництва. 
Всі заводи в Україні. 

НАШ КОЛЕКТИВ - 
ЦЕ ВУЛИК, ДЕ ТРУТНІВ НЕМАє 
- Будь-який бізнес - це живий ор-

ганізм, бувають злети і падіння, завжди є 
ризик прогоріти. Гроші потрібно не тіль-
ки заробити, а й вміти їх зберегти та при-
множити. Досягнувши чогось, не можна 
сидіти на місці, як рибка в банці, потрібно 
розвиватися, придумувати щось нове. 

Пропрацювавши рік в «економ сег-
менті», ми прийшли до висновку, що 
вигідніше, якщо наша продукція буде 
дорожчою, але якіснішою. Люди зараз 
змінюють дешеве на якісне. І обирають 
нас, а це багато про що говорить.

Ми вважаємо за краще працювати 
безпосередньо із замовником, навіть ек-
скурсії заводом проводимо, щоб людина 
бачила, з чого будуть зроблені вікна для 
неї. Працюємо сумлінно, немає вже тих, 
хто хотів щось «відщипнути», отримати 
нечесну вигоду.

Ті, хто пройшов з нами весь шлях від 
створення, через кризи та війну, стали 
вже однією сім’єю. Зараз у нас працює 
30 людей, в кожному з них я впевнений. 
Здебільшого це жителі Вугледара, але є 
й переселенці. Наші фахівці отримують 
гідну зарплату, особливо ті, хто все вміє 
робити і багато працює. 

Якщо прийдуть нові люди, ми і їм 
знайдемо роботу, головне, щоб було ба-
жання. Наш колектив - це вулик, де всі 
працюють. Відсидітися не вдасться.

Олена СВІТЛА/Громада

Розвозимо газети разом з 
розповсюджувачем  
«ГРОМАДИ Схід» Дмитром, 
знайомимося з селами та 
селянами Донеччини. Наче у 
всіх однакові обставини, але 
ж яке різне життя люди собі 
обирають. 
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ВАЖЛИВО

ВАКЦИНОВАНІ
Через недостатню імунізацію 
населення до України  
повернулася дифтерія.  
Минулого 2018 року кожен 
другий дорослий українець 
не зробив необхідного  
щеплення від дифтерії і 
правця. Подолати  
вакцинокеровані інфекції 
можна, якщо підвищити 
рівень імунопрофілактики 
усього населення до 95%.

Українські лікарі дуже добре зна-
ють, якою небезпечною може бути 
дифтерія. У 90-ті роки через масо-

ву відмову від вакцинацій Україна вже 
пережила епідемію дифтерії. Тоді, за 
даними Міністерства охорони здоров’я, 
захворіли 20 тисяч людей, майже 700 
померли.

Перший випадок захворювання на 
дифтерію цього року зафіксували 17 
жовтня в Ужгороді. За кілька днів на 
Закарпатті з цією хворобою було госпі-
талізовано 15 осіб. Згодом дифтерію ви-
явили в інших містах України, зокрема, в 
Києві. Станом на 13 листопада в Україні 
було зареєстровано понад 20 випад-
ків дифтерії. Наприкінці листопада, як 
запевняє міністерка охорони здоров’я 
України Зоряна Скалецька, нових ви-
падків захворювання не сталося. Проте 
осінньо-зимова пора є сприятливою для 
дифтерії, тож розслаблятися зарано.

Яка ситуація з імунопрофілактикою та 
наявністю вакцин від дифтерії та правця 
у Донецькій області? 

Заступник начальника управління 
організації та розвитку медичної допо-
моги населенню департаменту охорони 
здоров’я Донецької облдержадміністра-
ції Олександр Педенко розповів нам, що 
бажаючих прищепитися в  області наче 
багато, але  показник вакцинованих до 
нормативу не дотягує.

НА ДОНЕЧЧИНІ ВАКЦИНИ є
За словами Педенка, дитячі вакци-

ни, передбачені календарем щеплень, 
у наявності є всі. Актуальна комплексна 

вакцина від дифтерії та правця для до-
рослих також є. 

Дорослі мають проходити ревакцина-
цію кожні 10 років, починаючи з 26 років, 
адже щеплення від дифтерії та правця не 
дає імунітету на все життя. Якщо дорос-
лий чи дитина від 7 років раніше не вак-
цинувалися від дифтерії і правця, треба 
отримати щонайменше три дози вакци-
ни АДП-М з чітким інтервалом: спочатку 
перша доза, через місяць – друга, через 
6 місяців після другої – третя. 

ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ 
ДИфТЕРІЇ БЕЗОПЛАТНЕ 
Щеплення від дифтерії і правця - 

швидка, безболісна і безоплатна про-

ДУМКА

яК ставитеся до Щеплень? 
за чи проти?

Валентина КОВАЛЕНКО, Андріївка:
- Ставлюся позитивно. Робимо щеп-

лення в селищі. Приходиш до лікаря, 
і, якщо є вакцина - робиш. Та й самі 
медпрацівники нагадують про це, вони 
ж облік ведуть. І дітей прищеплюва-
ти треба обов’язково. Деякі батьки  
відмовляються щепити дітей, і марно.

Яна, Покровськ:
- Є певні перестороги, однак щеп-

лення робимо усі. І ми, і діти. Попри те, 
що багато суперечок навколо цього пи-
тання сьогодні існує в суспільстві, ще 
більше є ризиків захворіти. Особливо з 
огляду на те, що все частіше чути про 
спалахи грипу, дифтерії.

Любов ТКАЧ, Новоселівка:
- Ще не робила щеплення. Люди на 

ФАПі робили, а я ще не добралася. А вза-
галі треба робити щеплення, зараз грип 
небезпечний ходить. Люди з такою ви-
сокою температурою ходять - і 40, і 41.

Тетяна, Мирноград:
- За. Я не прибічниця того, щоб малечу 

не щеплювали. Вважаю, що профілакти-
ка - це правильно, але має бути більш 
продуманим підхід до проведення вак-
цинації. Скажімо, хворих дітей не потріб-
но приводити у дні щеплень тощо. 

Валентина ХАВРУН, Новоселівка:
- Ставлення неоднозначне, але роблю. 

Дітей щепила і сама від правця недавно 
зробила щеплення. Тільки від грипу не 
робила щеплення жодного разу. Вакци-
нуємося у ФАПі, у себе в селищі.   

=

цедура. Щоб отримати направлення на 
щеплення, треба просто записатися на 
прийом до сімейного лікаря чи терапев-
та, з яким підписали декларацію.

Простий розрахунок: вакцина від гри-
пу коштує до 300 грн. Вилікуватися від 
грипу - значно дорожче. Прості жаро-
знижуючі плюс десенсибілізуючий засіб 
плюс засіб від кашлю – це вже більше 
500 грн. А якщо грип з ускладненнями і 
потрібні антибіотики? 

У травні 2019 року до безоплатних 
щеплень для дорослих додалося також 
щеплення від кору. Але наявність безоп-
латних вакцин від кору треба перевіряти 
у медичних закладах.

ЗАХИЩЕНІ
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ЯК ВІДБУВАєТьСЯ ЩЕПЛЕННЯ?
Передусім, з’ясуйте разом з вашим лікарем, коли і які 

щеплення ви робили. Відмітки про щеплення є у медичній 
карті. Там вказані дата щеплення, доза, назва і серія вакцин. 
Якщо відміток про щеплення немає - це підстава пройти вак-
цинацію і захистити себе від хвороби. 

Після консультації ви підписуєте інформовану згоду на 
щеплення, підтверджуючи, що отримали відповіді на свої 
запитання. Лікар надає направлення до кабінету щеплень. 
Проводять процедуру медичні працівники - лікар або фельд-
шер, молодший спеціаліст із медичною освітою. 

На гарячу лінію звернулася  переселенка, яка доглядає 
за дитиною з інвалідністю: органи соціального захисту 
відмовили їй у продовженні щомісячної виплати адрес-

ної допомоги. 
Право на цю допомогу від держави дійсно втрачається 

через півроку, якщо переселенець не працевлаштова-
ний (Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р.  
№ 505). Але в даному випадку людина не може працевла-
штуватись, бо доглядає за хворою дитиною. Тож необхід-
но користуватися  статтею 11 Закону України № 1058 «Про 
загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». 
Якщо один з непрацюючих працездатних батьків, усинови-
телів, або опікун, піклувальник фактично здійснює догляд за 
дитиною з інвалідністю, то підлягає загальнообов`язковому 
державному пенсійному страхуванню і має право на пенсію. 
Тобто, особа, яка доглядає за дитиною–інвалідом, вва-
жається зайнятою, а не безробітною. Виходячи з цього ор-
гани соціального захисту порушили права заявника. Саме 
це потрібно написати у заяві до установи, а у разі повторної 
відмови – подавати до суду.

УВАГА! Обов’язкові безоплатні щеплення не треба 
плутати з рекомендованими, які для дорослих є плат-
ними. Наприклад, рекомендовані вакцини від грипу 
закуповують для безоплатних щеплень представників 
професій, де робота пов’язана з активним спілкуван-
ням із людьми (медиків, вчителів) – за наявності кош-
тів у бюджетах. В усіх інших випадках вона купується 
в аптеці за власний кошт або за гроші підприємства, 
якщо керівництво хоче убезпечити своїх співробітни-
ків – таке часто практикується. Тож якщо ви боїтеся 
захворіти і випасти з робочого процесу – до речі, з 19 
по 21 листопада Фонд соціального страхування Украї-
ни через недофінансування призупиняв виплати лікар-
няних, чи востаннє? – краще витратитися на вакцину.

ВАЖЛИВО! Мешканці сіл та селищ, які бажають вак-
цинуватися від дифтерії та правця, можуть зробити це 
в амбулаторії за місцем проживання. Їхати в місто для 
цього не потрібно, адже всі сільські амбулаторії мають 
достатню кількість вакцин! 

Любов ПОПОВА, Орловське:
- Щеплення справа потрібна. У нас є 

ФАП, всі вакцинуємося. Зараз епідемії 
всілякі ходять, то грип, то ще що-не-
будь. Тож - треба.

Анастасія, Мирноград:
- Моє ставлення до щеплення? Ніяке. 

Не позитивне, не негативне. Щеплення 
роблю, бо того вимагали на поперед-
ній роботі. Якщо не будуть вимагати - і 
щеплення  робити не буду.

Софія ВАРИВОДА, Чермалик:
- Я проти щеплень і взагалі не вак-

цинуюсь. Не довіряю вакцинам, які за-
раз використовують.

Людмила АВДєєНКО, Андріївка:
- Роблю сама і всю родину свою 

прищеплюю. Все робимо у себе в се-
лищі – щеплення від дифтерії, прав-
ця. А ось проти грипу жодного разу 
ще не робила..

Наталя БУХАЛО, Новоселівка:
- Нам в селі три роки тому зробили 

щеплення від правця, і все на цьому. 
Якщо потрібно, їдемо до лікарні до 
Маріуполя або до Волновахи. А так від 
усього лікуємося антибіотиками. Це 
що стосується дорослих. А прищеп-
лювати дітей - це вибір батьків. Але 
думаю, що треба.

Микола НОСОВ, Орловське:
- Робити щеплення потрібно. Я й сам 

перевиховався. Не щороку, звичайно, а 
як у лікарів покладено за терміном, то 
роблю. Це справа потрібна.

ПРЯМА ЛІНІЯ

ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Відразу кілька респондентів поцікавилися, чому у кви-
танціях за комунальні послуги більше не позначати-
муться субсидії і куди звертатися за інформацією про 

нарахування цієї пільги.
Так, починаючи з листопада 2019 року українці отримува-

тимуть квитанції за комунальні послуги з повним розміром 
платежу – без урахування пільг та субсидій. Відтепер пільга 
надається у грошовій формі органами соціального захисту 
населення. Відповідні суми пільг перераховуватимуться АТ 
«Ощадбанк» для подальшого проведення ним розрахунків 
з надавачами послуг за кожного конкретного пільговика 
(безготівкова форма).

Пільговикам, які подали заяву до органу соціального 
захисту населення на отримання пільги готівкою, випла-
та буде здійснюватися у готівковій формі у зазначений у 
заяві спосіб - через банк або поштою.

У разі отримання готівки пільговик має сплатити спожиті 
послуги повністю, інші пільговики сплачують, як і раніше, 
частину платежу, а суму пільги за них перерахує надавачу 
послуг АТ «Ощадбанк».

Окрім того, за наявності даних про номер мобільного 
телефону пільговик отримає інформаційне повідомлення 
від банку про проведені платежі.

У зв’язку з тим, що  механізм розрахунків за спожиті ко-
мунальні послуги новий і діє лише з 1 жовтня, я рекомендую 
субсидіантам звернутися до органу соціального захисту на-
селення за місцем проживання для уточнення інформації. 
З технічних причин окремим особам можуть не нарахувати 
пільги, у такому випадку неотримана сума буде донарахова-
на наступного місяця.

Нові квитанції  
за комуналку.  
Що треба знати?

Колл-центр газети «ГРОМАДА Схід» ор-
ганізував 16 листопада першу гарячу 
лінію з юристкою БФ «Карітас Маріуполя» 
Мариною ЧУЙКО. Починаємо публікацію 
її відповідей на найцікавіші питання.

ВПО  відмовляють у 
щомісячній адресній 
допомозі. Чи законно?

Також треба знати, що серйозні реакції на вакцини вкрай 
рідкісні. Незначне почервоніння, припухлість та дискомфорт 
у місці ін’єкції, підвищення температури — це нормальна 
реакція організму на щеплення. Ці симптоми зазвичай самі 
минають за кілька діб і є ознакою того, що вакцина діє, а ор-
ганізм формує імунітет. Якщо підвищена температура турбує, 
ви можете прийняти жарознижувальне, якщо ваш лікар не 
заперечує.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ВАКЦИН
Вакцина, що втратила ефективність, НЕ спричиняє додат-

кових реакцій, проте вона не забезпечує захист.
Тож, щоб не витрачати свій час марно, кожен пацієнт має 

право оглянути флакон з вакциною, спитати або самостій-
но перевірити термін її придатності. Термін придатності та 
серія вакцини зазначені на ампулі. Крім того, на вакцинах є 
термоіндикатор: спеціальний елемент маркування, за допо-
могою якого можна пересвідчитися, що вакцину зберігали 
за правильної температури і вона не втратила своїх влас-
тивостей. 

ЯКІ є ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ВАКЦИНАЦІЇ 
ВІД ДИфТЕРІЇ ТА ПРАВЦЯ?
Перелік протипоказань щодо вакцинації невеликий.  За 

світовими стандартами, це серйозні застуди з підвищеною 
температурою тіла більше ніж 38°С. Вакцинацію не роблять, 
якщо є високий ризик серйозної алергічної реакції (анафілак-
тичний шок) на попередню дозу вакцини чи відома алергічна 
реакція на один із компонентів вакцини: желатин, неоміцин, 
курячий білок тощо.

Також вакцини не показані, коли вони не зможуть виро-
бити імунітет: в умовах хіміотерапії онкологічних хворих, під 
час вживанні великих доз стероїдних гормонів та ліків, що 
пригнічують імунітет, при СНІДі.

Вагітні і жінки, які годують грудьми, МОЖУТЬ вакцинува-
тись від дифтерії і правця. 

МІфИ ПРО ВАКЦІНАЦІЮ 
Міфи, присвячені вакцинації, можна друкувати у 

кількох томах – так їх багато. Наступним разом про це 
обов’язково поговоримо, це дуже цікава тема. А поки 
що розвіємо міф стосовно вакцин саме проти дифтерії. 
Їх в Україні дві – цільноклітинна АКДП для дітей та ацілю-
лярна із зменшеним вмістом антигена АДП-М, яку засто-
совують для дорослих. Так ось, чомусь «люди кажуть», 
що начебто перша вакцина гірша та небезпечніша. Це 
неправда. Обидві вакцини є безпечними й ефективни-
ми. Справді, цільноклітинна вакцина частіше викликає 
підвищення температури та місцеві реакції, але дає три-
валіший та стійкіший імунітет, до того ж діє ще й проти 
кашлюку. 

Також неправдою є усталена думка, що не можна вакци-
нуватися під час спалаху захворювання. Ця думка позбав-
лена жодної логіки, оскільки під час спалахів небезпечних 
для життя хвороб значно посилюється ризик зараження, 
і організм потребує негайного захисту від інфекції. Це сто-
сується і дифтерії, і особливо кору – у випадку з кором саме 
вакцинація протягом перших 72 годин є способом екстрено-
го реагування на контакт нещепленої дитини або дорослого 
із хворим. 

Цікаво, що днями із чіткою позицією на підтримку вак-
цинації виступила Православна Церква України. Досі на-
віть ті релігійні спільноти, що схвалюють вакцинацію, утри-
мувалися від публічних заяв. Аж ось митрополит Епіфаній 
висловив занепокоєння станом колективного імунітету 
України і звернувся до вірян із закликом позбавитися 
сумнівів щодо захисту себе та своєї сім’ї від небезпечних 
хвороб.

Юлія ГАРКУША/Громада
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СКАНВОРД

ПОГОДА

НАТЯК  
НА ЗИМУ

Перші два тиж-
ні грудня обіця-
ють бути теплими. 
Температура вдень 

триматиметься на позначці 
вище нуля - до +6°C. Вночі 
вона становитиме від +5°C 
до -3°C. Середня швидкість 
вітру протягом 1-14 груд-
ня сягатиме 12 м/с. Другий 
тиждень почнеться дощовою 
погодою подеколи з мокрим 
снігом. 

У попередньому числі газети замість відповідей на сканворд у №5  
помилково були оприлюднені відповіді поточного сканворду №6.  

Публікуємо відповіді на сканворд №5 і приносимо вибачення за незручності!

Національний банк завершує 
оптимізацію поточного но-
мінального ряду гривні, яка 
тривала з 2014 року, інформує 
прес-служба НБУ.

В обіг вводяться монети нового номі-
налу, які поступово замінять паперові 
банкноти: 5 гривень – з 20 грудня 2019 

року, 10 гривень – у середині 2020 року.
Також запроваджуються оновлені 

банкноти: номіналом 50 гривень з 20 
грудня 2019 року та 200 гривень – з 25 
лютого 2020 року. За дизайном вони 
наслідують банкноти нового покоління 
гривні номіналами 20, 100, 500 та 1000 
гривень.

Після завершення оптимізації, номіналь-
ний ряд гривні скоротиться із 17 до 13 номі-
налів, доки в обігу перебуватимуть монети 
25 копійок. Оскільки ті монети номіналом 
25 копійок, що потраплятимуть у банки, не 
повертатимуться назад у обіг, поступово 
їх ставатиме все менше, і зрештою номі-
нальний ряд гривні сягне найбільш опти-
мального розміру – 12 номіналів. Всього в 
ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 
50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) та 6 но-
міналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та  
1 000 гривень).

5 ТА 50: 
З 20 ГРУдНЯ В ОБІГ 
ВВОдЯТьСЯ НОВІ 
МОНЕТИ ТА БАНКНОТИ

СКАРБНИЧКАСМАЧНОГО РІЗДВЯНА 
ПОЛЯНА
Редакція газети «ГРОМАДА Схід» 
пропонує своїм читачам – і жінкам, 
і чоловікам! - поділитися рецепта-
ми улюблених страв до новорічного 
та різдвяного столу. 

На новий конкурс «Різдвяна поляна» мож-
на подаватися з будь-якими стравами за 
умови, що рецепти є вашими авторськими, 

з тільки вам притаманними нюансами у приготу-
ванні. 

Пишіть свої рецепти, приправляйте різдвяними іс-
торіями про дива, які трапилися з вами напередодні 
новорічних свят, додавайте родзинок – фотографій 
смачних свят у родинному колі та новорічному анту-
ражі!

Чекаємо листів на редакційну пошту 
newspapergromada@gmail.com з позначкою «Різдвя-
на поляна». Обов’язково зазначайте, як вас звати і 
де ви живете. 

Результати підбиватимемо вже у січні, а поки 
будемо оприлюднювати найбільш цікаві та оригі-
нальні листи.  

ОГОЛОШУЄМО КОНКУРС!


