
безкоштовно

№9
2019

ЩАСТЯ «ТРЕТЬОГО ВІКУ» ДИВО ДО РІЗДВА ТРИ МІФИ ПРО  
ЗИМОВІ СВЯТА

ЗМІНИ ДОПОМОГА ІСТОРІЯ2 3 7

Любі наші читачі! Щиро вітаємо зі святами і радіємо тому, що 
ви є, що ви з нами, що попереду в нас ще багато історій, які 
стануть прикладом перетворень життя на краще.

ВІД РЕДАКЦІЇ

2020:
НА СТАРТІ

Павло КИРИЛЕНКО, голова  
Донецької обласної державної  
адміністрації:

- Шановні друзі! Прийміть мої щирі 
вітання з новорічними та різдвяними 
святами! Хай будуть вони щасливими 
й радісними, а прийдешній рік - щед-
рим на добро, цікаві яскраві події, ус-
піхи й перемоги.

Бажаю кожному з вас здоров’я, ва-
шим родинам - добробуту й достатку, 
усій нашій країні - миру й процвітання. 

Дякую колективу редакції «ГРОМА-
ДА Схід» за те, що не лише доносить до 
читачів правдиву інформацію про те, що 
відбувається на Донеччині, а й гуртує 
громади, знайомить з їхніми успіхами, 
допомагає впоратися з проблемами. 

Сил і натхнення вам на нові творчі 
здобутки! Веселих свят!

Фото:  
Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

Проект «ГРОМАДА Схід» вперше 
підбиває підсумки року. Адже 
2019-й був роком народження га-

зети, їй лише п’ять місяців. За цей час ми 
встигли познайомитися з багатьма з вас. 
Комусь допомогли порадами фахівців, 
когось навчили корисностям, а декого 
навіть запросили стати членами команди. 
Йдеться про наших помічників - сільських 
розповсюдників та громадських корес-
пондентів, а також локальних медіатре-
нерів, які отримали сертифікати та наступ-
ного року почнуть проводити тренінги з 
медіаграмотності у своїх селищах. 

Спілкування з вами – електронною 
поштою, телефонами гарячих ліній, у 
соцмережах, а тепер і через сайт – зба-
гачує нас також. Ви надаєте нам теми 
для матеріалів, щедро ділитеся своїми 

історіями, надихаєте на постійний роз-
виток і вдосконалення.  Велика вам за 
це подяка, робіть так і надалі. Обіцяє-
мо прислуховуватися та відповідати ще 
більш корисними публікаціями.

Наступного року нас очікують сут-
тєві зміни. У найвіддаленіших селищах 
з’являться газетні скриньки «ГРОМАДИ 
Схід». Отримувати газету будуть також 
всі чиновники області, від яких певною 
мірою залежить стан справ у громадах. 
«ГРОМАДА Схід» стане єдиною газетою, 
яка зберігатиметься в обласному архіві 
– наступні покоління будуть вивчати наш 
час саме по наших шпальтах. А влітку га-
зета виходитиме також на Луганську об-
ласть, і ми вже зараз починаємо готува-
тися до знайомства з новими читачами 
та журналістами.  

Тож ми з вами надовго і налаштовані 
на подальший дружній діалог, адже ми 
вважаємо вас саме друзями. А поки 
– повні шпальти вам вітань від заснов-
ників, виконавців, партнерів проекту, а 
також героїв наших матеріалів.

Зі святом вас, дорогі люди! Щасливо-
го нового року, в якому здійсниться все 
саме-саме! Нехай поруч з вами будуть 
ті, кого вам хочеться обіймати. Даруй-
те тепло, і най воно повертається вам 
різноманіттям радісних почуттів. Відгу-
кайтеся на заклик про допомогу, адже 
у Біблії Господь звертається до нас як 
до багатих, закликаючи не вимагати 
собі чогось, бо ми бідні, а допомагати 
іншим, бо ми багаті. Будьте багатими, 
тільки не будьте байдужими - до старих 
та малих, до людей та тварин, до навко-
лишнього світу та всесвіту. І всесвіт тоді 
обов’язково відгукнеться навзаєм.

Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

О. Ростислав СПРИНЮК, директор Благодійного фонду  
«Карітас Маріуполь»:

- Всіх читачів нашої газети, всіх жителів Донеччини, 
Луганщини та мого рідного Маріуполя вітаю з Різдвом 
Христовим та Новим роком! Вітаю з усіма святами, які 
у цей зимовий час об’єднують нас і наші родини, не-
суть добро і тепло у наші серця. Що я хочу побажати? 
Як священик - Божого благословення, обіймів Пре-
святої Богородиці та щоб ви завжди жили у мирі з 
собою. Як директор благодійної організації бажаю, 
щоб не вам надавали благодійну допомогу, а ви самі 
надавали її, щоб мали ресурси, сили та бажання для 
цього. Як людина – усім людям, особливо в наших 
теренах, хочу щиро побажати миру. Миру, який несе 
з собою новонароджений Ісус. Хочу також побажати 
вам розуміння всього, що робиться навколо, щоб ваші 
рідні, близькі та друзі завжди були навколо вас, щоб сміх 
не покидав вашу оселю, а тепло - ваші серця. 

Петер ШМАЛЬ, заступник  
Генерального консула Федеративної 
Республіки Німеччина:

- Дорогі читачі, жителі Донбасу, я 
вас всіх сердечно вітаю з Новим ро-
ком та Різдвом!

Уряд Німеччини і Генеральне кон-
сульство і далі буде підтримувати Украї-
ну і, перш за все, Донбас на шляху до 
демократії та стабільності. Німеччина як 
друг і партнер зацікавлена в стабільній і 
економічно сильній Україні. Процвітаюча 
Україна важлива не тільки для Німеччини 
і країн ЄС, а й для міжнародної громад- 
ськості в цілому. Ми здійснюємо підтрим-
ку у різних напрямках: надаємо гуманітар-
ну допомогу, допомагаємо у відновленні 
соціальної інфраструктури, підтримуємо 
внутрішніх переселенців, сприяємо про-
веденню реформ в галузі енергоефек-
тивності та децентралізації, реалізуємо 
проекти по примиренню, захисту прав 
людини, налагоджуємо зв’язки між гро-
мадськими організаціями. Ми впевнені, 
що Україна - це країна майбутнього, з 
якою ми і надалі хочемо на рівних розви-
вати наше співробітництво.

Ми дуже вдячні команді БФ «Карітас 
Маріуполь» та редакції газети «ГРОМАДА 
Схід» за прекрасну ініціативу та її реалі-
зацію. У наступному році газету зможуть 
читати також жителі Луганської області.

Я бажаю вам, дорогі друзі, всього 
найкращого, міцного здоров’я і благо-
получчя в Новому році! Я сподіваюся, 
що 2020 рік стане роком добрих новин 
для вас та ваших близьких і принесе 
довгоочікуваний мир на Донбасі.
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навчання. Але тут ще незрозуміло, хто 
від цього більше виграє. Бо діти,  які 
живуть по всьому світу, отримають мож-
ливість спілкуватися з батьками і бачити 
їх завдяки тому ж скайпу. По-друге, зна-
ючи, що у бабусі з’явився комп’ютер та 
інтернет, онуки з більшим задоволенням 
будуть проводити час у селах зі своїми 
старшими родичами, правда ж? Тобто 
за невеличкі кошти у перспективі має-
мо ще й поліпшення стосунків в родині, 
більш тісний зв’язок між поколіннями, та 
й самотність старих відступає.

ПРО БАБУСЬ, ЯКІ СТАЛИ ПАНІ
Наші люди, особливо на селі і особ-

ливо жінки, часто забувають про себе, 
про те, які вони розумні і красиві. Нещо-
давно ми у Слов’янську почали ламати 
стереотип сприйняття літньої жінки як 
бабусі, на яку боляче дивитись. Наші 
пані зазвичай ховаються, бояться себе 
показати, бо з віком трошки тіла дода-
лося (і його слід прикрити якимось не-
зрозумілим мішком), сивина з’явилась 
тощо… Жінки не вміють сприймати свій 
вік, бояться його, а я говорю, що жінка 
красива завжди, навіть в 95 років можна 
бути красунею, якщо сприймати свій вік 
з гідністю. Саме тому ми зібрали одно-
думців (на диво багато бізнес-структур 
долучились до цієї ініціативи) - і провели 
конкурс-фестиваль для жінок поважно-
го віку «Квітка Пані». Ми сколихнули все 
місто. Цього року ризикнули показати 
себе публіці вісім жіночок віком до 72 
років, а наступного, сподіваюсь, їх буде 
принаймні вдвічі більше. 

Жінок мотивували їхні діти та онуки, 
бо рідна людина завжди – найкраща та 
найкрасивіша. Публіка була в захваті. 
Це було феєрично. Я впевнена, що ми 
започаткували добру традицію.

ПРО РАДУ СЕНЬйОРІВ 
ТА ВПЛИВОВІСТЬ ЛІТНІх ЛЮДЕй
-  Ідея Ради сеньйорів, яку ми просуває-

мо у Слов’янську, полягає в тому, щоб до-
носити до влади потреби людей третього 
віку, лобіювати їхні інтереси, підтримува-
ти та захищати. Це буде такий дорадчий  

ЗМІНИ

Задовго до початку війни пані Ната-
ля була відома на Донеччині як біз-
несвумен, вкладала сили і душу в 

розвиток «зеленого» туризму, будувала 
готель в Святогірську та заохочувала до 
мандрів теренами «донецької Швейцарії» 
іноземних гостей не тільки із справжньої 
Швейцарії, а навіть з Австралії. 

Війна поклала край її бізнесу. І одно-
часно спонукнула змінити вектор діяль-
ності. Жінка створила у Слов’янську 
громадську організацію «Вік щастя» - 
спільноту, яка об’єднує людей «третього 
віку», тобто пенсіонерів, котрі прагнуть 
наповнити своє життя новими сенсами. 

Як саме це робити - і навчає пані Ната-
ля. І ділиться деякими «рецептами» із чи-
тачами та читачками «ГРОМАДИ Схід».

ПРО СВОЇ «50+» АКТИВНОСТЕй
- Від початку  2014-го я перебува-

ла у Варшаві, допомагала доньці, ро-
дина якої там тимчасово проживала, 
з маленькою онукою. Як почула, що 
Слов’янськ захопили російські найманці, 
вирішила повертатись, мовляв, я приїду 
– з усім розберуся. Але коли розпоча-
лися справжні бойові події із застосу-
ванням важкої зброї, здоровий глузд 
та доньчині вмовляння перемогли, і я 
знов покинула місто. Повернулася, коли 
Слов’янськ звільнили, побачила, як змі-
нилася демографічна ситуація і у місті, і 
взагалі на Донеччині – і зайнялась ство-
ренням громадської організації для тих, 
кому «за». Це ж природно, коли людина 
займається чимось близьким до себе. 
На той момент мені вже було за 50, та й 
взагалі в нашому місті кожний третій жи-
тель – пенсіонер. Мені кортіло довести, 
що такі люди – не баласт і не «вчорашній 
день», що ми можемо бути самодостат-
німи, корисними, жити повним життям, 
правда, за деяких умов.

Розпочинала з курсів комп’ютерної 
грамотності для літніх людей. А зараз 
складно сказати, чим ми не займаємось: 
фінансова та медіа грамотність, твор-
чість, фестивалі і конкурси, курси відео- 
та фотомайстерності, скандинавська 
хода, танці та пілатес… А якщо комусь 
чогось не вистачає, я завжди кажу: про-
понуйте – і робіть!

ПРО НАВчАННЯ І ВІДПОВІДНІСТЬ 
СУчАСНОМУ
- Головна моя теза – розвиток і змі-

ни. Якщо людина стає не такою, якою 
вона була в минулому році чи місяці, це 
наповнює і подовжує її життя. А якщо ти 
вчора, сьогодні і завтра робиш та вмієш 
одне й те саме, нічого не додаючи моз-
ку, - то помирай, бо Всесвіт вирішить: 
все, твоя програма закінчена, а значить, 
час звільніти територію. Переконана, що 
молодими помирають ті, хто вирішив, 
що вже все зробив і усьому навчився, 
здав всі іспити. А від справжньої старо-
сті людина помирає у 90-100 років! Щодо 
мене, то в мене є лише два «агрегатних 
стани»: я або вчусь, або навчаю. 

Звісно, що розвиватися можна і на-
одинці. Або ось при клубах в селах зби-
раються бабусі, одягають народні костю-
ми та співають пісні. Це все добре, але це 
не розширює світогляд, не розвиває. Я 
це називаю «веселити бабусь». Зібратися 
кави попити чи печива поїсти, безумовно, 
можна, а іноді й треба, але слід пам’ятати, 
що це тобі нічого не дасть для розвитку! 
Тільки використовуючи щось сучасне, лю-
дина отримує можливості – спілкуватись, 
навчатись, подорожувати, брати участь в 
цікавих проєктах, впливати на життя гро-
мади. І все це неможливо наодинці чи в 
колективі «буранівських бабушек».

ПРО УМОВИ УСПІШНОЇ СПІЛЬНОТИ
- Перша умова будь-якого успішно-

го проєкту – вмотивована людина, яка 
стане його серцем, двигуном. Звідки бе-
руться такі люди, не відповім. Але саме 
навкруги них все і крутиться.  

Далі, звісно, знадобляться ресурси 
– приміщення, обладнання, гроші. Але 
тут первинне – бажання. Наприклад, у 
селі зазвичай є бібліотека, клуб, школа, 
сільрада. Будь-який з цих закладів може 
стати «місцем сили» для об’єднання літ-
ніх людей, принаймні надати приміщен-
ня для осередку. Окрім цього, зараз 
безліч можливостей залучити грантові 

«ТРЕТЬОГО ВІКУ» 
«Літні люди повинні жити, а не доживати», - вважає 
очільниця громадської організації «Вік щастя» Наталя  
Бондаренко. 

кошти, міжнародні донори доволі актив-
но підтримують ініціативи щодо створен-
ня центрів розвитку громади. Це круто, 
коли в маленькому селі є такий центр, 
і, наприклад, бібліотекарка допоможе 
бажаючим «зайти» в інтернет, щоб по- 
спілкуватись з рідними, подивитись 
щось цікаве чи корисне (навіть якщо це 
буде ролик про те, як лікувати домашню 
худобу чи саджати картоплю по-новому). 
Це змінить ментальність людей – і буде 
розвиток, інший шлях, більш перспек-
тивне бачення. 

На моє глибоке переконання, будь-
яку активність слід розпочинати з 
комп’ютеризації. Для початку бага-
то не треба – хоча б 2-3 комп’ютери, 
необов’язково нові. Можна спробу-
вати домовитись зі школою, в якій є 
комп’ютерний клас: зранку там навча-
ються діти, а після обіду дорослі. 

ПРО ІНТЕРНЕТ
- Сучасні технології і, зокрема, інтер-

нет – це необхідна та вкрай корисна 
компетенція. Авжеж, багато хто з моїх 
знайомих віком «60+» кажуть: нащо мені 
той комп’ютер, якщо в мене телевізор 
є? Я роз’яснюю на зрозумілих їм при-
кладах: коли запроваджувалася елект-
рифікація, дехто також говорив «нащо 
нам лампочка, у нас каганець є…». Між 
тим, невже можна порівняти світло, яке 
дає свічка чи гасова лампа, зі світлом 
прожектора? Це ж геть інші можливості! 
На очах у людей, які дивляться лише те-
левізор – шори. А коли освоюєш інтер-
нет, тобі відкривається весь світ. Є ще і 
суто фізіологічні аргументи. Управління 
комп’ютером, зокрема, робота з «миш-

кою», сприяють розвиненню мілкої мо-
торики рухів, а це профілактика багатьох 
проблем старості, наприклад, хвороби 
Альцгеймера, вікової деменції…

Ви кажете, що на оплату інтернету 
також потрібні кошти. Так, але ось вам 
свіжий приклад: нещодавно до мене 
звернувся власник фірми-провайдера 
інтернету зі Слов’янська, запропонував 
провести навчання мешканців декількох 
віддалених селищ комп’ютерній грамот-
ності. Зрозуміло, що він має свої інте-
реси, хоче розширити бізнес на район. 
Але для того, щоб там були абоненти (а у 
селах на Донеччині живуть здебільшого 
люди пенсійного віку), слід відкрити їм 
можливості мережевих сервісів. Саме 
тому цей бізнесмен і готовий оплатити 

ЩАСТЯ 
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Неможливо повірити, що кілька 
місяців тому ця жінка самотуж-
ки могла пересуватись тільки 

поповзом по підлозі. І ми б не пові-
рили, але ж днями на власні очі поба-
чили пані Олену навіть без ходунків. 
Правильний курс  реабілітації, гімнас-
тика  на тренажерах, постійна волон-
терська допомога - жінка перемогла 
сумний діагноз і практично встала на 
ноги!

Пані Олена живе сама у приват-
ному будинку на околиці Маріуполя. 
Проблеми з ногами почалися після 
невдалого падіння. Коли до неї впер-
ше завітали фахівці «Карітасу», вони 
були у шоці, адже літня людина у 
такій скруті не повинна залишатися 
на самоті.

Завдяки волонтерам міста дуже 
швидко знайшлися кошти на облад-
нання для реабілітації, а невдовзі і 
лікар, який погодився допомагати 
жінці. Згодом до пані Олени почала 
ходити волонтерка «Карітасу» Анна 
Чаган – 40 хвилин пішки, щотижня. 
Вона допомагала прибиратися, го-
тувати їжу, так і стала майже подру-
гою – адже щире спілкування та по-
зитивний настрій на одужання були 
обов’язковими умовами успішної ре-
абілітації. 

Декілька місяців важкої, але дуже 
вмотивованої праці – і ось результат. 
Пані Олена вже ходить сама понад сті-
ночкою, очі її випромінюють щастя та 
заряджають оптимізмом. 

Попереду ще багато роботи, але  
завдяки комплексному підходу фахів-
ців «Простору Підтримки» та небайду-
жим волонтерам криза у житті жінки 

консультативний орган при міськвиконко-
мі (не при міському голові, бо керівники 
міста змінюються, і не хотілося б, щоб нас 
підозрювали в підтримці певної особи). 
Хочу об’єднати представників всіх громад-
ських організацій – людей з інвалідністю, 
чорнобильців, афганців і представників 
державного сектору, що покликаний опі-
куватись проблемами людей поважного 
віку. Зараз закінчується етап підготовки, 
ось-ось створимо ініціативну групу, що 
буде відбирати кандидатури тих, хто захо-
че увійти до складу Ради.  В новому році 
все має запрацювати. 

Поки що, наскільки мені відомо, реак-
ція суспільства скептична: «Які сеньйо-
ри? Знайшлися тут собі сеньйори!». 
Тобто люди не знають, що це слово оз-
начає вікову категорію, думають, що це 
позначка якогось «аристократичного» 
статусу.  

А насправді-то маємо величезну проб-
лему – відсутність синергії громадсько-
го сектору та державних інституцій, які 
б займалися проблемами людей віком 
«50+». А ці люди не вміють спілкуватись з 
владою. В кращому випадку можуть звер-
нутись до якогось депутата – зі скаргою 
чи проханням допомогти грошима (є та-
кий стереотип, що депутат – це людина, у 
кишені якої  повнісінько купюр). Не дові-
ряють владі. Не знають, що таке бюджет, 
як він працює і чому там нема грошей на 
лампочку у ліхтарі біля дома.

Тож в першу чергу планую навчати 
політичній грамотності тих, хто увійде до 
Ради сеньйорів – і зараз веду перемовини 
з міжнародними донорами про фінансу-
вання такого курсу  Мрію повезти членів 
Ради у навчальний тур до Польщі (де сво-

хто може ініціювати створення спіль-
ноти?
• Людина, яка має зацікавленість та 

енергію на втілення мрій, не боїться скеп-
тичного ставлення навколишніх та готова 
«стукати в усі двері».
З ким розмовляти про приміщення?
• Бібліотека, сільрада, клуб, шко-

ла – найбільш ймовірні партнери, які 
можуть надати безоплатно кімнату з 
меблями.
Де брати гроші?
• Подавати заявки до міжнародних 

організацій, які займаються допомо-
гою громадам на Сході України. Їхній 
перелік і контакти – у розділі «Довідко-
ва інформація на сайті «ГРОМАДА Схід» 
https://gromadaskhid.com.ua/

Які активності обрати?
• Займатися творчістю: ремесла, про-

мисли, співи, танці. Розвиватися фізич-
но: йога, пілатес, фітнес. Організовувати 
події, свята, конференції. Подорожува-
ти, обмінюватись досвідом. Навчатися 
комп’ютерній грамотності, роботі в ін-
тернеті, іноземним мовам, фото, відео 
тощо (в залежності від того, які фахівці 
є в наявності). 
З ким можна консультуватись?
• В Україні є багато громадських органі-

зації для літніх людей, їх об’єднує ГО «Асо-
ціація університетів третього віку «Клеп-
сидра»: http://3age.com.ua/. Звернутись 
до Фундації підтримки осіб старшого віку 
«Вік щастя» можна у Фейсбуці за адресою 
https://www.facebook.com/vikschastya/.

КОНСПЕКТ-«РЕЦЕПТ» АКТИВНОГО  
ЖИТТЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОВАЖНОГО ВІКУ

го часу я і побачила, як цей орган може 
ефективно працювати) - щоб привезли 
додому європейський досвід, щоб не ви-
гадували колесо, а імплементували те, що 
є, але з урахуванням місцевих чинників.

ПРО ЗМІНИ У СЕЛАх
- Прекрасно усвідомлюю, що курси ві-

деоблогерів чи скандинавська хода - це 
виключно міські активності. Життя у селі, 
на землі особливе, інше. Худоба, багато 
роботи, брак вільного часу влітку. Але це 
не привід для того, щоб не прагнути змін. 
Так, фізичною активністю люди у селах 
займаються на городі. Але взимку час 
вивільняється – і чому б його не використа-
ти з радістю та користю? Знаю приклади, 
коли сільські громади досліджують історію 
села, відтворюють обряди, промисли,  
влаштовують фестивалі навіть. У Званів-
ці, наприклад, відкрили лемко-центр. У 
Кривій Луці займаються краєзнавством, 
проводять наукові конференції-читання. 
Село не впало з неба, хтось побудував 
першу хату – це цікаво. Чому б це не вив-
чати, не тренувати мозок? 

Єдиного рецепту, звісно, немає, і май-
же все залежить від тієї людини, навко-
ло якої закрутиться життя частини гро-
мади, яку називають людьми третього 
віку. Щоб зміни відбулися, люди мають 
побачити, що буває краще. Можливо, 
таким поштовхом до прагнення змін 
для когось стане і ця публікація. Зі сво-
го боку можу пообіцяти консультативну 
допомогу, якщо хтось захоче створити 
подібну організацію. До того ж, багато 
інформації можна знайти в інтернеті. Але 
ж, спочатку ним потрібно навчитися ко-
ристуватися.

Олена САМОЙЛЕНКО/Громада

ДОПОМОГА

ДИВО ДО РІЗДВА
Слово «диво» у заголовку – не перебільшення. Саме 
так оцінюють історію самотньої літньої жінки всі 
співробітники благодійного фонду «Карітас Маріуполь»  
і навіть лікар-реабілітолог. 

вже минулася. Головне, що і вона в 
цьому впевнена. Це означає, що все 
точно буде добре!

Олександр МАСЛОВ/Громада

Валерія ГАРМАШ, керівник  
проекту «Простір Підтримки»  
БФ «Карітас Маріуполя»:

- Вітаю всіх читачів «ГРОМА-
ДИ Схід» з прийдешніми святами! 
Пам’ятайте: добро та диво існують у 
житті. А чарівником може стати кожен 
для ближнього або нужденного. Ста-
вайте тими, чиїми руками буде твори-
тися добро, та тими, хто спричиняє 
справжні дива.

Наталя БОНДАРЕНКО, голова  
ГО «Вік щастя» (Слов’янськ):

- Бажаю читачам і читачкам 
«ГРОМАДИ Схід» не боятися 
змін, хоч  це дійсно страшно 
– вийти із зони комфорту. І 
– головне - я хочу, щоб люди 
поважного віку мали майбут-
нє, тобто ставили цілі і бачили 
шлях їхнього досягнення. Мрію, 
щоб літні люди мали не доживан-
ня, а насичене повне життя!
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Інна ЮР’ЄВА, головна редакторка та керівник проєкту 
«ГРОМАДА Схід»:

- Вітаю наших читачів із зимовими святами і бажаю всім 
ЯСНОСТІ! Якщо ми будемо точно знати, хто ми, які ми, на-
віщо ми та на що здатні, ми все подолаємо. І обов’язково 
переможемо!

Перемог вам, любі, у новому році! Ми дуже хочемо і 
завжди будемо розповідати саме про них. І нехай щастить 
– добра вдача ще нікому не завадила!

КАЛЕНДАР

Олександр ШЕРСТЮК, менеджер проєкту «ГРОМАДА Схід»:
- Для мене Новий рік та Різдво - це свята про родину. Це коли всі 

рідні та близькі люди збираються разом в атмосфері казки, посмі-
хаються та радіють, забувши про все погане. 

Тому хочу привітати нашу новостворену родину «ГРОМАДИ 
Схід» із зимовими святами! Друзі, щиро бажаю Вам у новому 
2020 році частіше посміхатися, мріяти та втілювати у життя те, 
що ви так довго відкладали! Бажаю вам міцного здоров’я, лю-
бові та щастя!

Людмила ЗАВАЛЄй, координаторка проєкту 
«ГРОМАДА Схід»:

- Дякую за те, що читаєте нас, ми дуже намагає-
мось бути не тільки корисними, але й позитивними. 
Наші серця, вуха та сторінки відкриті для вас. Ми і наступ-
ні роки будемо робити якісні матеріали і привозити їх до вас. 
Всюди. Що б не трапилось. Будемо збирати ваші історії, а потім 
разом дивуватися, що таке існує поряд. Будемо найкращими друзями. 
Ми дуже про це мріємо.

Цей рік був важким,  і далі може бути ще важчим. Головне, як ви вже зрозуміли – не мати ілюзій, 
морально бути готовими до складних та незрозумілих речей, адже хто попереджений – той моло-
дець!  Пережити складні часи  - можна, головне, щоб у вас були віра, бажання працювати та оптимізм 
(без нього не життя!).  Давайте будемо вірити в краще разом, авжеж? З Новим роком!

Тетяна СТРОй,  
виконавча директорка ГО 
«Донецький прес-клуб», 
медіатренерка проєкту 
«ГРОМАДА Схід»:

- Шановні читачі та читачки «ГРО-
МАДИ Схід»! Новорічні та різдвяні свята 

– це завжди час для підбиття підсумків року, оцінки 
успіхів, аналізу промахів, а головне – побудови нових 
планів. Також нам всім хочеться дива та змін на краще. 
Саме про такі випадки змін та чудес ми читаємо у кож-
ному числі газети. Не про такі, які «начаклував» депутат, 
чиновник чи казкова фея.  А про такі, які день у день роблять 
звичайні люди, перетворюючи свої міста та села на місця для більш комфортного життя, 
звідки не захочуть поїхати їхні діти. 

Бажаю вам у Новому році здоров’я, віри у власні сили, оптимізму, достатку, конструк-
тивного мислення та розвитку!

Лілія АНДРУСИК, менеджерка проєкту «ГРОМАДА Схід», 
журналістка:

- Газеті немає ще й півроку, але вона вже активно заповнює ін-
формаційний вакуум у так званій «сірій зоні». Життя там важке, але 

там живуть сильні люди, які розбудовують свої громади попри 
всі негаразди. А ми проживаємо їхні історії на шпальтах газети.

Ми добре знаємо про ваші проблеми: бездоріжжя у Дачі, 
відсутність води у Курдюмівці, темні вулиці у Красногорівці. 
Ми пишаємося вашими перемогами: суперсучасною школою у 
Дружбі, не по-селянськи комфортною спортзалою у Зеленопіл-
лі, українським Нью-Йорком у Новгородському.

Мало вірити у зміни на краще, час змінювати теперішню ре-
альність спільними зусиллями. 

Саме тому бажаю сил та наснаги. І все у нас буде. Усе у нас буде 
Україна! З Новим роком!  

Анастасія хАРІНА, громадська кореспондентка «ГРОМАДИ Схід»:
- Цього року я стала громадською кореспонденткою газе-

ти у Волновасі. Я люблю писати про свій рідний край і знаю, 
що роблю добру справу, інформуючи людей. Кожен з вас, не 
маючи спеціальної освіти, так само, як і я, має можливість ви-
світлювати події у своїй громаді. Сподіваюся, що у прийдеш-
ньому році я зможу приїхати до вас із тренінгами і надихнути 
стати громадськими кореспондентами.

Від усього серця вітаю вас зі святами! Нехай буде мир в 
нашій державі, нехай буде менше фейків та  негативу і більше 
гарних новин!  Аби прийдешній рік став більш позитивним, я за-
кликаю бути добросердними один до одного. Бажаю всім здоров’я, 
родинного тепла та злагоди, щирих думок та помислів, оптимізму та 
незгасимої віри у власні сили та можливості.
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НА 2020 РІК Ірина МЄхЄДА, головна бухгалтерка БФ «Карітас Маріуполь»:

- Шановні читачі нашої газети, від усієї душі вітаю вас з Різдвом і 
Новим роком. Бажаю нам усім щасливих змін і Божої ласки. Окремо 
хочу побажати батькам дітей-підлітків міцного здоров’я, любові до 
своїх дітей та великого-великого терпіння. З огляду на те, що я 
- бухгалтерка, я розумію, що наше процвітання значною мірою 
залежить від того, як серйозно ми будемо займатися підпри-
ємництвом, хоча сьогодні і не найкращий час для цього. Тож 
запрошую користуватися тими можливостями, що надає наша 
організація для майбутніх підприємців.

Ще раз з Новим роком і змінами на краще!

Ірина ШИШОЛІК, дирек-
торка Державного архіву 
Донецької області, Костян-
тинівка:

- Казкова й тепла атмосфера но-
ворічних та різдвяних свят надихає на нові 
мрії, зміцнює віру у торжество добра і справедли-
вості. Тож нехай різдвяна зірка світлом надії осяє 
кожну домівку, наповнить любов’ю й милосердям 
ваші серця, додасть сили, наснаги та оптимізму для 
втілення в життя найсміливіших задумів. 

Хай об’єднаються в році новому всі добрі по-
чинання і звершення заради миру в Україні, 
заради майбутнього нашої Батьківщини!

Ірина ГОРБАСЬОВА, журналістка «ГРОМАДИ Схід»:
- Під Новий рік ми всі без винятку несамовито віримо в чудеса: що підуть 

у минуле наші образи і розчарування, настане особливий, дивовижний час 
доброти та чуйності. Ми перестанемо гніватися, придбаємо нових друзів і 
не розгубимо старих. Ми будемо з задоволенням працювати і з таким же 
задоволенням відпочивати. Ми, не чекаючи понеділка, почнемо займа-
тися спортом і вивчати мови. Ми станемо добрішими, сильнішими і кра-
сивішими, ніж минулого року. Ми будемо любити й оберігати свою сім’ю 
і свій дім, будувати плани на майбутнє і жити у злагоді з самими собою. 

Ми - будемо! І якщо ми в це віримо, то все неодмінно здійсниться. Не-
хай Новий рік стане тим чистим аркушем паперу, де кожен з нас енергій-
но та впевнено напише нову і обов’язково щасливу сторінку свого життя. 
З Новим роком!

Марина ПУГАчОВА,  
директорка Маріупольської 

асоціації жінок «Берегиня»:
- Наближається свято Но-

вого року,  Різдва Христового та 
шкільних канікул, адже канікули для 

малечі ще й яке свято. Щоразу Новий рік – це така собі точка відліку, від 
якої починаються нові сподівання. Всі ми в новорічну ніч творимо мрії 
на щасливе майбутнє - наше, наших близьких та рідних. Тож від серця 
бажаю, щоб найважливіші бажання, найсміливіші мрії збувалися! 

Нехай Новий рік обдарує вас щастям і радістю, додасть життєвої на-
снаги, духовного оновлення, мудрості, витримки та оптимізму. Повірте, 
новорічний настрій залежить не від наявності чи відсутності снігу, а від 
того тепла, що даруємо ми один одному. Щасти вам усім!

Надія ГОРДІЮК, одержувачка сертифіката 
медіатренерки від  проєкту «ГРОМАДА Схід», 
Новгородське:

- Всіх українців за духом та покликом серця 
вітаю  з Новим Роком! Цей рік неодмінно стане 
кращим! Нехай станеться те, про що ми так давно 
мріяли! Нехай МИР, ЗЛАГОДА та ПРОЦВІТАННЯ 
назавжди оселяться у нашому спільному домі – 
нашій країні. Нехай щастя буде не тільки в казці, а 
й у житті кожного з нас!  

Бажаю весь наступний рік провести в 
оточенні доброзичливих і позитивних 
людей, відчувати тільки приємні емо-
ції, радіти кожному прожитому дню. 

Марина чУйКО, юристка проєкту 
«ГРОМАДА Схід» та БФ «Карітас Маріуполь»:

- Всім нашим читачам - комфорту і гарного настрою у 2020 році. 
І щоб не було у вас юридичних проблем. А якщо вони виникнуть, 
ми із задоволенням допоможемо їх розв’язати. Бажаю, щоб у вікна 
кожного дому світило сонце, щоб ваші посмішки і посмішки ваших 
дітей радували і приносили гарний настрій і задоволення від життя. 
Бажаю, щоб ви завжди і скрізь встигали.

Живіть, радійте, багатійте, творіть, любіть. Всього вам найкращого 
у Новому році!

Олександр ШЕШИКОВ,  
директор заводу «Ідеал», Вугледар:

- Друзі, вітаю вас з  Новим роком! Впев-
нений, що рік 2020 принесе нам багато по-
зитивних моментів та гарних новин. Бажаю 
якнайшвидшого настання миру, адже ми 
його дуже чекаємо. Наш Донецький ре-
гіон повинен розвиватися та розквітати. 

Нехай новий рік подарує масу можли-
востей і красивих ідей, ідеальних ви-
падків та добрих миттєвостей.
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Велосипеди, скейт-борди, іграшки, солодощі та одяг, ліжка та полиці для 
книжок, тести для хворих на діабет дітлахів – такі подаруночки передали на 
схід «помічники» Святого Миколая з БФ «Карітас Коломия».

Благодійники західної України п’ятий 
рік поспіль допомагають зробити 
свято дітям, які живуть вздовж лінії 

зіткнення. Цього року подарунки отри-
мали 203 дитини з 25 населених пунктів 
прифронтової зони.

А ще понад 400 дітлахів в Андріївці, 
Мирному, Ольгинці, Новотроїцькому, 
Єлізаветівці, Первомайському, Маріу-
полі потрапили у чарівний світ казки 
під час акції «Допоможи Святому Ми-
колаю прийти до дітей-сиріт». Дитячі 
свята з ялинкою, янголами, іграми, 
веселощами та подарунками підготу-
вали волонтери кризового центру БФ 
«Карітас Маріуполь», а роль Святого 
Миколая талановито виконував дирек-
тор благодійного фонду о. Ростислав 
Спринюк.

Олена СВІТЛА/Громада

СВЯТО

- Господарко, навіщо ви посипаєте перцем повітря?
- А як інакше перець потрапить до супу, який я варю?

Льюїс Керолл. «Аліса в Країні Чудес»

В останній день грудня надворі була мряка, сірість, 
багнюка — незатишно.  Вологе повітря залазило за 
комір, до рукавів одягу. Хотіло погрітися.  І навіть не 

думало, чи цікавить його бажання нечисельних у цю пізню 
пору перехожих. Світлана подумки сказала йому: «Не тре-
ба вдавати, що ти холодне і  непривітне. Незважаючи ні на 
що, ти сповнене новорічного очікування дива,  святкового 
аромату ялинок, апельсинів і мигдалевого морозива». 

Чому мигдалевого? А просто подобається мигдаль. 
Є в ньому щось хвилююче і чуттєве.  

Сьогодні Світлані здавалось, що вона схожа на груд-
неву негоду, котрій ніхто не радий. Тому що Дімчик — Ді-
муля — Дмитро не радий її листам, дзвінкам, її почуттям і 
увазі до нього. І хоч вона розсипатиме у повітрі перець,  
кокосову стружку, пелюстки троянд, крапельки мигда-
левого морозива, кольорове конфетті — у кращому ви-
падку дочекається від нього здивованого запитання: 

-  Навіщо ви розсипаєте у повітрі перець?
-  Заради цієї вашої хвильки цікавості. Щоб ви помі-

тили, що це я, і навіть така дивна справа в мене вихо-
дить просто чарівно.

Можливо, ви не знаєте. Але за законами казки зви-
чайна цікавість може перетворитися на любов, яка 
терпляче сподівається, вміє вибачати і співчувати, 
зігрівати і пестити, і надихати. А потім натхнення коха-
ного подарує їй сили терпляче сподіватися, вибачати і 
співчувати, зігрівати і пестити, і надихати - на творчість, 
на подвиги, на чарівне перетворення звичайної ціка-
вості  на кохання.

Світлані захотілося  написати  Дмитрові  незвично-
го  листа.  Слова з’являлися на білій сторінці, і за за-
конами  казки десь високо у небі ставали блискучими 
сніжинками...

Гамірливий гурт вибіг із затишної кав’ярні на вули-
цю. Падав сніг. Щоб буденна сірість змінилися свят-
ковими шатами. Сніг падав, щоб Дмитро усміхнувся і 
сказав захоплено:

-  Гарно! Як у казці!
Він не звертав уваги на веселу метушню друзів. Він 

хотів відчути, вгадати і запам’ятати мелодію новорічно-
го снігопаду. Кожна сніжинка була впевнена, що вона 
найкраща. І кожна шепотіла йому про любов і летіла 
далі, ховалась серед подруг. Сніжинки у казковому 
польоті перетворювались на кокосову стружку, крап-
линки мигдалевого морозива, пелюстки білих троянд, 
сріблясте конфетті.  Але про це здогадувався лише 
Дмитро. 

Виходить, все ж варто писати листи, телефонувати, роз-
сипати у повітрі пелюстки білих троянд, сріблясті блискітки 
своїх мрій... А то як він дізнається, що ти — це ти... 

Лариса БОНДАРЕНКО

ЯК У КАЗЦІ

Різдвяні історії – літературний 
жанр, що ніколи не  щезне, адже 
людям подобається читати казки. 
Коли ми починали розгалужувати 
мережу громадських кореспондентів 
Донеччини, то навіть не уявляли, що 
серед них будуть фахові літератори. 
Сьогодні у «ГРОМАДІ Схід» - дебют 
журналістки з Новотроїцького. 
Навіть подвійний дебют, бо свою 
історію вона проілюструвала роботою 
фотографині зі свого селища.

ТВОРчІСТЬ

Фото Катерина ФЕДОРЕНКО
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Олександр МАСЛОВ, менеджер проєкту 
«ГРОМАДА Схід»:

- Наша газета створена для вас і про 
вас. Сподіваюся, що вона стане інфор-
маційною мережею добрих новин. 
Що, читаючи її, ви будете знати, як 
живуть сусіди, радіти їхнім успіхам 
та ділитися своїми. Так і збудуємо 
країну. А ми вкладемо весь свій оп-
тимізм і професіоналізм, щоб вам 
було з нами цікаво. 

Читайте нас, вірте в себе і в свої сили, 
знайте, що з будь-якої ситуації завжди є 
вихід! Все можливо! З Новим роком!

ІСТОРІЯ

Міф 1. Дід Мороз – традиційний 
святковий персонаж для слов’ян. 
Існує здавна, так само, як Святий 
Миколай у західному світі. Став  
прототипом для Санта Клауса.

Насправді рік народження Діда Мо-
роза як публічної особи – 1937-й. До 
того часу він існував лише у казках 
під ім’ям Морозко (від слов’янського 
язичницького бога Мороза). В його 
«обов’язки» входило  заморожуван-
ня річок, створення хуртовин, а також 
викрадення неслухняних дітей – було 
б дивно запрошувати на свята тако-
го негативного персонажа. Але ж ми 
пам’ятаємо, що 1937 рік – це період 
найлютіших політичних репресій, коли 
велася боротьба у тому числі і з церк- 
вою та традиціями, пов’язаними зі свят-
куванням Різдва. Навіть ялинка 20 років 
була заборонена. Її реабілітували того 
ж 1937 року, замінивши назву «різд- 
вяна» на «новорічна», а різдвяну зірку 
– на радянську п’ятикутну. Зрештою, 
всі святкові акценти були змінені на ко-
ристь атеїзму. Так і нового святкового 
персонажа, вигаданого для радянських 
дітей, позбавили небажаної прив’язки 
до народження Христа, надали йому 
функцію дарувальника і у супровід 
– онуку Снігуроньку.  Снігуронька не 
була навіть фольклорним персонажем, 
її створив драматург Олександр Ост-
ровський, однойменна п’єса була напи-
сана ним 1873 року. 

До речі, офіційним святом Новий рік 
став у Радянському Союзі лише сімде-
сят років тому - 1949 року. Відтоді 1 січня 
встановлено вихідним днем. 

Що стосується Святого Миколая, то 
він був реальною людиною, християнсь-

Світлана ШИНКАРЕНКО, дирек-
торка ДЮСШ, Мар’їнка:

- Хочу привітати з Новим ро-
ком, насамперед, всіх дітей, 
яких торкнулася страшна вій-
на. Побажати їм у майбутньому 
тільки світлих і радісних днів, а 
ще – відчувати турботу від до-
рослих. 

Нехай одне на всіх величез-
не бажання нарешті здійсниться 
– НАСТАНЕ МИР.

Валентина НАУМОВИч, керівниця  
ГО «Будемо жити!», Орловське:

-  Нехай Дід Мороз не забуде викона-
ти всі ваші бажання, президент опівночі 
пообіцяє щось оригінальне, а сусіди на-
беруть найяскравіших петард для свят-
кового салюту! Залиште мішок з усіма 
негараздами та забудьте написати на 
ньому зворотну адресу. З Новим роком!

Ольга НУД, заступник голови Миколаївської  
селищної ради:

- Що може бути простішим, ніж побажати людям 
щастя на Новий рік? Але що є щастя для людини, 
яка останні п’ять років живе на війні? Як не образити 
словом того, хто думає інакше, ніж ти? Адже у кожно-
го своя правда, своя трагедія, свої втрати, свій біль. 
Тому новорічні побажання я адресую собі. Бажаю собі 

сил прийняти всі випробування, що послані мені. Збе-
регти людяність, побороти відчуття безвиході, ненависті, 

заздрощів та страху. Лише на межі життя та смерті я зро-
зуміла, що треба любити життя таким як є - за сонце і вітер, за 

квіти і річку. Треба відпустити свого внутрішнього споживача, 
який постійно вимагав: купи, купи, купи. Бажаю не втрачати жагу до нових знань, прагнення 
до кращих змін, до знайомств з цікавими людьми. Хочу з гідністю приймати допомогу сама 
та навчитися ділитися з іншими. Бажаю, щоб моя робота приносила користь людям.

ТРИ МІФИ  
ПРО ЗИМОВІ СВЯТА

ким священиком, канонізованим за те, 
що все його життя було сповнене допо-
могою людям, благодіяннями та чуде-
сами. Народився  257 року у Малій Азії, 
присвятив себе служінню Богу. У часи 
гонінь християн був кинений до в’язниці, 
де терпів голод і знущання, однак влас-
ним прикладом підбадьорював тих, хто 
був поруч. Як помічника усім, хто опи-
нився в біді та скорботах, Миколая Чу-
дотворця прославляє і Західна, і Східна 
християнські церкви, ба навіть мусуль-
мани. 

До революції саме Святий Миколай 
був верховодою різдвяних свят на 
наших теренах. Саме з ним борола-
ся радянська система, і саме він без 
жодного насильства повернувся до 
наших домівок після розпаду СРСР. 
За результатами нещодавнього опи-
тування групи «Рейтинг», половина 
українців «вірить» у Святого Миколая 
і лише 31% - у Діда Мороза. Також 76% 
українців підтримують традицію на 
День Святого Миколая дарувати дітям 
подарунки.

Ну, а коли ж народився Санта Кла-
ус? Цей різдвяний персонаж походить 
від Святого Миколая. До Америки його 
занесли переселенці-голландці, котрі 
на батьківщині відзначали свято Сінтер 
Клаас. З часом нідерландська назва 
дещо спростилася і видозмінилася на 
«Санта Клаус», а його часове відзначен-
ня затерлося та злилося з Різдвяними 
святами. 

Образ Санти придумав 1823 року поет 
Клемент Кларк Мур. Він також запряг у 
сани Санта Клауса північних оленів. А 
всесвітньої популярності персонаж на-
був 1931 року, коли став обличчям рек-
ламної кампанії Coca-Cola.

То й дивіться самі, хто в кого «запо-
зичив» образ веселого дідуся з білою 
бородою та у червоному кожусі з черво-
ним капелюхом.

Міф 2. 25 грудня святкується  
католицьке Різдво.

Різдво - загально-християнське свя-
то. І православні, і католики святкують 
Різдво Христове в один день – 25 груд-
ня, але за різними календарями. Коли 
на юліанському (церковному) календарі 
настає 25 грудня, то на григоріанському 
- вже 7 січня.

Річ у тому, що Всеправославний Со-
бор в Константинополі 1923 року вирі-
шив, що православні християни згідно 
із точнішим григоріанським календарем 
мають відзначати Різдво Христове 25 
грудня, і на це погодилися усі країни ок-
рім тих, що були під впливом Радянсько-
го Союзу.

То, насправді, у церковних кален-
дарях Російської православної церкви 
до революції і ще десять років після 
Різдво припадало  на 25 грудня. Навіть 
радянська влада намагалася перевести 
російське православне літочислення на 
григоріанський календар, але церква 
чинила впертий спротив. Тобто держава 
стала жити за одним календарем, а церк-
ва продовжувала існувати за юліансь-
ким «старим стилем».

Якщо брати увесь християнський світ, 
то за статистикою «за новим стилем» 
святкують Різдво близько 97% всіх хрис-
тиян.

З 15 православних церков, які входять 
у диптих Константинопольської Право-

славної Церкви Вселенського патріар-
хату саме так Різдво Христове святкують 
9 церков. І сам Вселенський патріарх та-
кож святкує Різдво 25 грудня.

Натомість 7 січня Різдво святкують у 
Росії, Казахстані, Киргизстані, Сербії та 
Грузії.

Ну а пострадянські країни, що пос-
тупово почали входити у європейський 
світовий дискурс, ввели у себе дві дати 
святкування Різдва. Двічі - як 25 грудня, 
так і 7 січня – його вже традиційно свят-
кують у Білорусі, Молдові та Албанії, а 
останні кілька років – і в Україні.
Міф 3. християни святкують Різдво 
25 грудня, тому що саме тоді  
народився Ісус христос.

Більшість людей вважають, ніби на-
родження Ісуса відбулося у 1-му році 
нашої ери, звідки пішло сучасне літо-
числення. Недарма з Середньовіччя 
пішло і досі зберіглося «рік такий-то 
від Різдва Христового». Згідно з цією 
логікою, Христос народився 2020 
років назад.

Проте точна дата народження Христа 
не вказана в Біблії. Більш того, швид-
ше за все він з’явився на світ весною. 
А щодо того, чому Різдво святкують 
саме 25 грудня, то найбільш популярна 
версія, що християни вибрали саме цей 
день, щоб «замістити» язичницьке свято 
- день зимового сонцестояння. 

Сучасні науковці дійшли висновку, 
що Христос на декілька років «старший», 
ніж ми вважаємо, і з’явився на світ десь 
у період між 7 і 4 роками до нашої ери. 
Це корелює із Старим Завітом також, 
адже цар Ірод, який хотів вбити немовля, 
правив Іудеєю з 40 року і помер у 4-му 
році до нашої ери. 

Роман ВЕЛИЧКО/Громада
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СКАНВОРД

СМАчНОГО

Відповідь на сканворд №8

РІЗДВЯНА 
ПОЛЯНА

«Цей торт готується швидко та 
легко, а за смаком нагадує 
вишуканий десерт», - написа-

ла нам пані Олена з Селидового, пре-
зентуючи свій рецепт на конкурс «РІЗД-
ВЯНА ПОЛЯНА».

Торт в міру солодкий, з легким кислу-
ватим присмаком та витонченим верш-
ково-банановим ароматом. Його можна 
пропонувати дітям, адже торт не містить 
шкідливих чи алергенних продуктів. 

Що потрібно:
• 3 стиглі банани
• 500-600 мл сметани (15-ти або 20%)
• 500 грамів свіжих пряників без на-

чинки.
Як готувати:
1. Кожен пряник розріжте вздовж на 

шматочки однакової товщини (близь-
ко 5 мм), банани поріжте кружечками. 
Крихти від пряників не викидайте – вони  
знадобляться для прикрашання десерту.

2. Візьміть невелику глибоку миску. 
Вистеліть дно та стінки харчовою плів-
кою (чи просто візьміть чистий однора-
зовий пакет).

3. Щільно викладіть в миску шма-
точки пряників в один шар, намастіть 
їх сметаною, на сметану викладіть шар 
бананів. 

4. Викладайте шарами пряники, 
сметану і банани, доки всі інгредієнти 
не закінчаться. Останній шар має бути 
з пряників, щедро намащених смета-
ною. 

5. Накрийте торт плівкою та приберіть 
до холодильника мінімум на 4 години, а 
краще – на ніч.

6. Достаньте торт з холодильника. 
Візьміть блюдо, діаметр якого на де-
кілька сантиметрів більше за діаметр 
миски. Зніміть верхню плівку, накрийте 
миску блюдом та акуратно перегорніть. 

7.  Приберіть плівку, що залишилася. 
8.  Ще раз намастіть торт сметаною та 

прикрасьте крихтою з пряників.
Ваш святковий банановий торт 

готовий! До речі, ви можете експе-
риментувати, взявши за основу цей 
рецепт. Спробуйте додати горіхи чи 
родзинки, курагу чи тертий шоколад. 
Смачного!

ПОГОДА

НОВИЙ РІК: ТЕПЛО, ВОЛОГО, ВІТРЯНО
Погода у січні остаточно розчарує тих, хто очікував сувору зиму, як обіцяли 
народні синоптики і деякі погодні ресурси в довгострокових прогнозах. Теп-
ле повітря зі Середземномор’я гарантує, що січень буде таким же м’яким, 
як і грудень. А якщо й будуть морози, то температурні рекорди вони точно 

не поставлять.
На Донеччині у першу половину січня температура повітря вночі не опуститься 

нижче -3 градусів за Цельсієм, вдень прогріватиметься до +7. Погода залишиться 
похмурою, дощитиме майже щодня.

В перші сім днів січня очікується сильний вітер, його швидкість сягатиме 20 м/с.

БАНАНОВИЙ ТОРТ 
БЕЗ ВИПІчКИ 

Прийдешній рік за східним календарем пройде під 
заступництвом білого металевого Щура. Метал - своєрідна броня, 
яка відведе небезпеку високосного року. Але з новорічного 
столу краще прибрати міцні алкогольні напої та віддати перевагу 
легким винам – цього року дбаємо за здоров’я. Стіл краще 
прикрасити білою скатертиною та сервірувати білим посудом.  
А головне – поставити до столу тарілку із різними горіхами.


