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Україна піднялася з п’ятої до третьої позиції серед 
постачальників агропродукції до Європейського Союзу, 
обійшовши Китай та Аргентину. Відповідні дані були не-
щодавно оприлюднені Єврокомісією у дослідженні щодо 
стану торгівлі агропродукцією на жовтень 2019 року.

Найбільш важливими постачальниками до ЄС на-
звані США (12,3% загального обсягу агропродукції), 
Бразилія (11,7%), Україна (7,3%), Китай (6,2%), Аргенти-
на (5,1%).  

Далі йдуть Швейцарія, Туреччина та Індонезія. 
За даними Держстату, обсяги експорту українських 

товарів до країн ЄС за 10 місяців 2019 року склали 
$17,4 млрд, що на 6,1% більше, аніж в аналогічному пе-
ріоді 2018 року.

Україна Увійшла  
в трійкУ найбільших 
експортерів агропродУкції 
до ЄвросоюзУ

Одинадцять об’єднаних територіальних громад 
Донецької області увійшли до рейтингу, який відоб-
ражає інвестиційну привабливість ОТГ у 2020 році. 
Про це повідомляє Донецький регіональний офіс 
ULEAD. 

Найвищу позначку серед громад Донеччини зай-
няла Бахмутська ОТГ (6 місце в рейтингу). Далі йдуть: 
Покровськ (20 місце), Добропілля (27 місце), Вугле-
дарська ОТГ (52 місце), Костянтинівка (54), Лимансь-
ка ОТГ (69), Мирноград (74), Дружківка (78), Курахове 
(110), Шахівська ОТГ (130) і Андріївська ОТГ (175).

Загалом за 38 критеріями визначили рейтинг 
1 321 громади України з населенням до 100 тисяч жи-
телів. 

громади  
донеччини - У топ-200 
найбільш інвестиційно 
привабливих в Україні

БУДЕМО РАЗОМ
На Донеччині та Луганщині відзначили 
День Соборності – 101 рік тому 22 січня 
українські землі вперше за кілька століть 
стали однією державою. 

Річницю проголошення Акта Злуки Українсь-
кої народної республіки й Західноукраїнської 
народної республіки вперше масово відсвят-

кували 1990 року. Тоді радянську ще Україну люди 
з’єднали «живим ланцюгом», який простягся майже 
на 700 кілометрів.

Ланцюг починався в Івано-Франківську від колиш-
ньої резиденції парламенту ЗУНР і місця ухвалення 
Акту Злуки, йшов через Стрий (звідси йшло його від-
галуження на Закарпаття), Львів, Тернопіль, Рівне, 
Житомир до Києва. За офіційними даними, у «ланцюзі 
єдності» взяли участь близько 450 тисяч українців. За 
неофіційними оцінками, їх було від 1 до 5 мільйонів.

День, що започаткував нинішнє свято, припав на 
дуже важкий період нашої історії. А історія, як відомо, 
повторюється, тож завжди треба вивчати її трагічні 
уроки.

Угода між українськими республіками протрима-
лась менше року. Польща тоді вела війну з ЗУНР за 
Східну Галичину. Біла і Червона армії Росії воювали 
з УНР за решту України. Спроби країн-переможців 
Першої Світової війни примирити українців з поляка-
ми і білогвардійцями (з більшовиками тоді ніхто роз-
мовляти особливо не бажав) провалилися. В резуль-
таті Петлюра (УНР) домовився з запеклими ворогами 
ЗУНР поляками, а Петрушевич (ЗУНР) домовився із 
запеклими ворогами УНР – денікінцями...

Внутрішні чвари. Зовнішня  агресія. Зрадники. 
Отаманщина. Війна. Смерть. Поразки. Втрата неза-
лежності. Україна розділена між СРСР, Польщею, Ру-
мунією і Чехословаччиною. Етнічні чистки, голодомо-
ри, мільйони втрачених та понівечених життів. Такими 
були наслідки зруйнованої 1919 року єдності.

За 70 років Україна знов об’єдналася – живими 
ланцюгами, спільними вимогами, усвідомленням, що 
наша сила у соборності.

Як би пропаганда не ділила нас на «східняків» та 
«западенців», ми тягнемось один до одного, тому що 
по-іншому ми помираємо. І саме це не раз доводила 
історія. Ми вміємо бути разом і будемо разом, адже 
лише так досягається незалежність. 

Євген ТОПОР/Громада

У передноворічну ніч ми ди-
вимося на затишний вогник 
свічки та урочисто обіцяємо 

собі стати кращими – дбати про 
здоров’я, більше читати, не гри-
мати на дітей… А потім свята закін-
чуються, обіцянки поступаються 
буденним справам і протягом на-
ступних 12 місяців майже не згаду-
ються. Проходить рік, і, підбиваючи 
підсумки, ми змушені констатувати, 
що все було як завжди. І знов шко-
дуємо про незроблене, зітхаємо, 
знов обіцяємо собі, що ось наступ-
ного року – обов’язково...

Не треба так. Не можна відкла-
дати життя на «після свят» або до 
«з понеділка». Адже кожний день 
– це свято. 

Більшість дорослих розучили-
ся прокидатися вранці так, як це 
роблять діти – сприймаючи новий 
день немов перший у своєму житті, 
немов цікавий подарунок. Навіть 
засинаючи у сльозах, діти знають, 
що «завтра» принесе не новий при-
від для сліз, а нові можливості для 

радощів та відкриттів. А ми підсві-
домо боїмося завтрашнього дня, 
адже весь наш особистий та колек-
тивний досвід свідчить, що може 
бути ще гірше. Можна, зрештою, 
взагалі не прокинутися. Наш ситу-
ативний оптимізм під час свят – це 
лише омана, спричинена захистом 
родинного кола та ефектом роз-
слаблення.

Але, як то кажуть, якщо не мож-
на змінити світ, можна змінити 
бодай своє ставлення до нього. 
Для цього кожного ранку важ-
ливо просто нагадувати собі, яке 
це щастя – прокинутися живим та 
мати цілий день попереду. Вели-
кий день, сповнений турбот, але й 
задоволень також. Задоволень від 
гарно виконаної справи, посмішок 
рідних, смачної їжі, теплої ковдри…

Якщо прокидатися з думкою 
про те, що сьогодні обов’язково 
станеться щось хороше, то так з 
часом і буде. Адже ця нехитра уста-
новка програмує організм на успіх 
та перемоги. А ще ці свої перемоги, 

навіть маленькі, обов’язково треба 
визначати і символічно святкувати 
- тоді зміни на краще вдаватимуться 
легше і відбуватимуться частіше. 

Звідки ми все це знаємо? Розпи-
тали наших громадських кореспон-
дентів, які минулого року прийняли 
рішення додати змін до свого жит-
тя і долучитися до команди «ГРО-
МАДИ Схід». Не відкладаючи на 
завтра, вони вчаться писати репор-
тажі зі своїх сіл і отримують за це 
додатковий заробіток. І це – їхня 
перемога, з якою ми їх щиро вітає-
мо! До речі, їхні тексти ви можете 
знайти  у цьому і наступних числах 
газети за позначкою «громкор». Ви 
можете спробувати і свої сили, за-
пропонувавши нам власні сюжети, 
новини або фото.  Зв’язатися з ре-
дакцією можна через колл-центр, 
соцмережі, електронну пошту 
newspapergromada@gmail.com, або 
на сайті https://gromadaskhid.com.ua/ 
у розділі «Контакти».

Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

Зимові свята – завжди точка відліку нового життя. Навіть той, хто вщент 
зневірився, все одно плекає заповітну мрію, що станеться диво і з новим роком 
щось дуже суттєво поліпшиться. 

ІСТОРІЯ свЯто

НОВОГО ДНЯ
Фото: Галина БАЛАБАНОВАВІД РЕДАКЦІЇ

«Живий ланцюг» на Сході, 2020 рік
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СКАРБНИЧКА

Декларацію уряду зі зниження та-
рифів населення сприйняло на 
ура. Тим більшим було розчару-

вання тих, хто ніякого зниження не по-
бачив. Багато людей отримали платіжки, 
де суми платежів за опалення навіть 
більші, ніж минулої зими, яка була не та-
кою теплою, як цього року. 

ОПАЛЕННЯ
Суперечливі свідчення про нарахо-

вані суми надходять навіть з тих міст, які 
входять до офіційного переліку насе-
лених пунктів, де тарифи на опалення 
мали переглянути (Вінниця, Луцьк, Дніп-
ро, Маріуполь, Житомир, Запоріжжя, 
Кропивницький, Сєвєродонецьк, Львов, 
Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, 
Хмельницький, Чернігів, Івано-Фран-
ківськ, Київ).  

Збагнути логіку розбіжностей у 
платіжках досить складно. Органи міс-
цевого самоврядування, які перерахо-
вують розмір тарифу за коефіцієнтом з 
формули Кабміну, також не завжди мо-
жуть це пояснити.  

Так, на початку січня очільник КП 
«Маріупольтепломережа» Дмитро Мі-
рошниченко пообіцяв, що тариф на 
теплопостачання зменшиться на 15%. 
Економія в середньому складе: в 1-кім-
натній квартирі 130 грн, у 2-кімнатній - 
187 грн, у 3-кімнатній - 264 грн. По факту 
маріупольчанка Юлія у січні сплатила 
за опалення однокімнатної квартири в 
грудні на 176 грн менше, ніж раніше. А от 
житель того ж міста Павло розповів, що 
йому на однокімнатну квартиру нарахо-
вано більше: «Подзвонив, запитав, мені 
відповіли, що все перерахували, але, 
значить, лічильник більше намотав».

Голова Донецької облдержадмініст-
рації Павло Кириленко озвучив такі по-
казники по області: тариф на опалення 
за грудень мав знизитися у Вугледарі - на 
16%, Бахмуті - на 12%,  Краматорську - на 
11,8%, Покровську - на 10%, Слов’янську 
- на 9%. Тим часом з 1 січня зросла ціна 
на газ - з січня по квітень вона складе 
5500 грн за 1000 кубометрів без обліку 
націнок на його доставку і розподіл, з 
якими в залежності від регіону газ може 
коштувати 7,2-7,8 тис грн за тисячу кубів 
(що дешевше торішніх 8,5 тис грн, але 
явно дорожче грудневих 6,5 тис грн). 
За словами глави Мінекоенерго Олек-
сія Оржеля, який проголосив зниження 
тарифу на опалення «у середньому на 

Днями прем’єр-міністр України відзвітував, що вартість комунальних послуг 
зменшилася на 30%. Але, судячи з отриманих платіжок за грудень, не для всіх 
українців та не в усіх містах. До розгляду питання, що відбувається з тарифами та 
від чого залежить їхній розмір, ми залучили свідчення читачів, а також звернулися за 
роз’ясненнями до експертів. 

З НОВИМИ ТАРИФАМИ
У новий рік – 

27%», уряд сподівається на зменшення 
ціни на газ у подальшому.

Ясно одне – протягом 2020 року 
фіксованих тарифів не буде. Комуналь-
ники-оптимісти кажуть, що, можливо, 
перерахування тарифу на опалення 
відбудеться і в січні. Комунальники-пе-
симісти вважають, що зменшення цифри 
у платіжці було одноразовою акцією. До 
того ж перераховувалася лише вартість 
гігакалорії, тож для споживачів, у яких 
немає лічильників, додасться ще й тем-
пературний коефіцієнт. Оскільки січень 
явно холодніший за грудень, то тільки 
за рахунок цього чинника нарахування 
можуть вирости на 5-10%.

ГАЗ
У січні  змінився порядок сплати за 

газ. Замість однієї платіжки споживачі 
тепер отримуватимуть дві: окремо за 
спожитий газ, окремо за його розподіл. 
Доведеться платити операторові газо-
розподільних мереж за доставку газу 
вам додому. Це не додаткові гроші - з 
платіжки за спожитий газ  просто вилу-
чать суму за транспортування.

Не факт, що всі газорозподільні ком-
панії встигнуть належним чином і вчасно 
організувати свою роботу. Цілком мож-
ливо, що деякі споживачі отримають 
платіжки в лютому одразу за два міся-
ці. Оператори мереж, які виставляють 

платіжки за розподіл, радять за можли-
вості платити відразу за кілька місяців. 
Так вдасться зекономити кілька гри-
вень, не сплачуючи щоразу комісію. За-
тягувати з оплатою не варто, бо інакше 
нараховуватиметься ще й пеня.

За сам газ в іншій квитанції треба 
розрахуватися протягом 5 днів з момен-
ту отримання рахунку. 

Для 44 регіональних газорозподіль-
них компаній з січня тариф на розподіл 
становить від 0,28 до 1,99 грн за куб газу 
на місяць. Чим менше місто, тим більша 
ціна у платіжці. У мегаполісах мережі 
доволі короткі, а споживачів багато. 
Там, де тариф більший, мережі довші, а 

8 ПОРАД ДЛЯ  
ЗАОЩАДЛИВИХ ГОСПОДАРІВ
Жителі європейських країн постійно шукають шляхи 
скорочення виплат на комунальні послуги.  Звичку 
заощаджувати можемо перейняти і ми.
• Зменшення споживання електроенергії у 10 разів досягається повною за-

міною усіх «радянських» ламп розжарювання на сучасні світлодіодні (LED). 
Пенсіонери зазвичай їх не купують, бо вони здаються дорогими, тому зму-
шені замінювати радянські лампи кожні 3-4 місяці. 

• Економити електроенергію можна навіть за рахунок кольору стін: біла стіна 
відбиває 80% спрямованого на неї світла, темно-зелена - 15%, бордова - 
лише 10%.

• Якщо вимикати воду під час чищення зубів, то за рік вийде зберегти близько 
8 000 літрів. При використанні склянки для полоскання можна ще більше 
зменшити витрати, адже воду вмикатимете лише раз. 

• На кухні зазвичай використовується близько 8-15% від загальної витрати 
води на будинок. При митті посуду ефективніше користуватися раковиною 
як тазиком, наповнюючи її водою, або спочатку прополоскати весь посуд, 
потім намилити його, а тоді змити мийний засіб.

• Кран, що протікає, призводить до витрат 7000 літрів води на рік (за умо-
ви, що вона крапає повільно), якщо ж вода біжить тоненькою цівкою,  то її 
втрати становитимуть 30 000 літрів на рік. Це потрібно швидко виправити і 
припинити витрату ресурсу. Поки проблема не розв’язана, воду, що витікає, 
краще збирати і повторно використати – наприклад, на полив рослин. 

• Завантажуйте пральну машину щонайменше на три чверті. При заміні звер-
тайте увагу на сучасні пристрої з функцією «Еко» – вони сконструйовані 
так, щоб зменшити витрати води. Порівняно зі старими моделями економія 
води може досягти 50%. 

• Втрати енергії через холодні стіни становлять 40-70%  від загальної 
потреби в теплі. Тож якісна теплоізоляція стін - це запорука економії 
енергоресурсів та збереження нормального мікроклімату у приміщен-
нях Особливо це актуально для приватних будинків, які не залежать від 
комунальних котельних.

• Закриваючи на ніч штори, можна зменшити втрати тепла через вікна.



кОлл-центР. Марiуполь: +380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11. Краматорськ: +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БеЗОПлАтнО �
споживачів менше, тому треба більше 
коштів на їх утримання. Тож найдорожче 
платитимуть мешканці сіл та селищ, а та-
кож малих міст.  

Найменший тариф на розподіл - 0,28 
грн - встановили для АТ «Київгаз», най-
більший - 2,73 грн - для ТОВ «Спектргаз» 
(Львів). У нашій області для споживачів 
ПАТ «Донецькоблгаз» тариф складе 
0,84 грн, ПАТ «Маріупольгаз» - 1,14 грн. 

З липня тариф виросте і складе від 
0,28 до 2,73 грн в залежності від регіону.

Плату за розподіл газу розраховують 
індивідуально. Для цього рахують об-
сяг газу, спожитого домогосподарством 
протягом попереднього газового року 
(наразі він триває з 1 жовтня 2018 по 30 
вересня 2019), множать його на тариф на 
розподіл (незалежно від того, загально-
домовий у вас лічильник або знаходить-
ся у квартирі), і цю річну плату  ділять на 
12 щомісячних платежів. 

Теоретично подорожчання за ра-
хунок транспортного тарифу має бути 
невеликим, адже ця складова і зараз є 
в платіжці, просто окремо вона не виді-
ляється. Але незрозуміло, як буде на 
практиці. Плюс варто врахувати, що кож-
на зайва платіжка – це додаткові гроші 
на її адміністрування, тому газ може до-
дати в ціні від кількох десятків копійок 
до гривні на кубі. Станом на 29 січня 
платіжки жителів Донецької області на 
розподіл газу різняться дуже суттєво - 
від 5-6 грн до 300 з гаком (інформація 
зі Слов’янська). «У мене на однокімнатну 
квартиру площею 29,9 прийшла платіж-
ка близько 27 грн, а у доньки трикім-
натна площею 60 – і платіжка 6,65 грн. 
І як розуміти?». - пише маріупольчанка 
Ірина. Чому така різниця – з’ясувати не 
вдалося, додзвонитися до «Маріуполь-
газу» нереально. При цьому у платіжках 
вимагається сплатити до 20-го числа мі-
сяця, в якому надається послуга, тоді як 
перші платіжки за транспортування газу 
надійшли 21-23 січня.

ЕЛЕКТРИКА
Тарифи на електроенергію поки що 

не змінилися. Але підвищення – у пла-
нах компанії ДТЕК, яка пропонує збіль-
шити тариф на перші 100 кВт-год/місяць 
до 1,68 грн з 90 копійок за кВт. Для тих, 
хто споживає понад 500 кВт-год/місяць, 
пропонується підняти тариф на 1,2 грн 
кВт-год до 2,88 грн за кВт. Надалі тариф 
для населення, яке споживає до 500 
кВт-год/місяць, планують підвищувати 
щорічно на 25%.

Поки що такого зростання тарифів не 
затвердили, вони лишилися на рівні 90 
коп. за кВт-год, якщо використано на мі-
сяць до 100 кВт. Вище 100 кВт - 1,68 грн.

РИНОК ЕНЕРГЕТИКИ: 
ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
Доведення українських тарифів до 

ринкового рівня є вимогою європейсь-
ких інституцій в обмін на інвестиції. Але 
також вони вимагають, щоб споживачі, 
які знаходяться в скрутній ситуації і не 
здатні платити рахунки, були захищені 
державою. Про це «ГРОМАДІ Схід» роз-
повів експерт з питань ринку енергети-
ки, директор з досліджень консалтінго-
вої компанії DiXi Group Роман Ніцович.

- Європа нам не диктує, в який саме 
спосіб нам знизити навантаження на лю-
дей. Це мають бути прямі субсидії чи ре-
гульована ціна на якійсь обсяг енерго-
ресурсів, коли перші 100 КВт, або перші 
100 кубометрів йдуть по пільговій ціні. Є 
багато способів, і кожна країна сама має 
вирішувати, як їй захистити споживача, 
- пояснив Ніцович.

Як український енергоринок працю-
вав до 2014 року? Оскільки державного 
видобутку газу не вистачає на забез-

печення всіх потреб населення в газі і 
в теплі, «Нафтогаз» купував імпортний 
газ і продавав його за регульованою 
ціною. Створювався хронічний дефіцит 
«Нафтогазу», який зжирав мільярдні 
дотації з бюджету, борги покривалися 
за рахунок випуску облігацій внутріш-
ньої державної  позики. Саме цю «чорну 
діру» закрили збільшенням тарифів з 
одночасною компенсацією малозабез-
печеним. 

- Раніше було так, що багаті могли 
споживати купу газу для опалення віл-
ли, бо газ був дешевим для всіх. Тому 
вищі ціни плюс компенсація бідним – це 
краще, ніж низькі ціни і для бідних, і для 
багатих,  - пояснив нам член редакційної 
ради аналітичного видання VoxUkraine 
Олександр Жолудь.

До того ж низькі ціни для населення 
компенсувалися за рахунок високих цін 
для підприємств. Звичайно, сплачували 
цю ціну все одно ми, адже виробники за-
кладали свої витрати у вартість товарів і 
послуг.

Відтоді, як Україна Україна почала 
рухатися у напрямку побудови ринкової 
моделі, НАК «Нафтогаз» вже 2015 року 
перетворився із дотаційного монстра 
на прибуткову компанію, найбільше 
джерело надходжень до державного 
бюджету. Замість фірм-посередників, 
у кишенях яких осідали гроші платни-
ків податків, на українському ринку 
з’явилося понад 500 торговців газом і 
запрацювала біржа, яка дозволяє куп-
ляти енергоносії за зрозумілою ціною. 
А держава, купуючи і продаючи на рин-
ку певну частину акумульованої у себе 
енергії, і формує, власне, ту субсидію, 
яку потім компенсує роздрібним поста-
чальникам.

Наразі маємо в Україні як реформо-
вані ділянки («Нафтогаз»), так і неудоско-
налені, серед яких є «слабка ланка» - від-
сутність вибору постачальника послуг. 
Європейська модель передбачає суто 
ринкові, неврегульовані ціни, але там у 
споживача завжди є вибір. Сенс в тому, 
що постачальники змагаються за свого 
споживача і ціною, і якістю, і сервісом. 
За свої гроші ви вільні обрати найкращу 
пропозицію. 

У нас поки що ці змагання відбува-
ються у тих сегментах ринку, які відкриті. 
Це промислові споживачі, бюджетні ус-
танови, які купують газ та електрику че-
рез платформу закупівель Prozorro. Для 
населення ціни поки що регульовані. І 
вони ростуть, попри заяви популістів і 
спроби зупинити підвищення тарифів у 
«ручному режимі».

- Іноді наші політики вдаються до не-
ринкових методів: а давайте спишемо 
заборгованість, а давайте знизимо ціни, 
- пояснює небезпеку популізму Роман 
Ніцович. - Подібні рішення можуть мати 
місце, але, якщо ми підемо таким шля-
хом, то ми матимемо непрогнозовані на-
слідки. Тому що все одно хтось має за 
це заплатити.

- Або державна компанія заплатить 
недоотриманий дохід, або ми не будемо 
інвестувати у власний видобуток, у ро-
боту наших мереж і вони розсипляться. 
Тож матимемо техногенні катастрофи, 
масові відключення електроенергії, 
почнуться перебої з поставками послуг, 
- перераховує передбачувані наслідки 
Олександр Жолудь.

На думку експертів, треба звикати 
до факту, що ресурси не бувають  і не 
можуть бути дешевими. А якщо робити 
їх дешевими штучно, то остаточна ціна, 
зрештою, нам також може дуже не спо-
добатися.

Юлія ГАРКУША,  
Олексій ГНАТЕНКО/Громада

Олена Корнева приїхала на 
тренінг з Торецька. Взагалі-то її 
родина - із селища Залізне, що 

на лінії розмежування. Але, пережив-
ши обстріли і переховування у льосі, 
влітку 2018 року Олена з дітьми пере-
їхала до більш безпечного міста. 

- Жити у Залізному стало небезпеч-
но, складно було добиратися дітям до 
школи, а мені до роботи. Багато людей 
виїхало. Наша родина психологічно 
багато пережила. 2016 року на наше 
подвір’я прилетів снаряд. Я тоді почу-
ла, що почався обстріл, хотіла просто 
вийти у двір послухати. Якимось дивом 
чоловік мене затримав у хаті, у цей мо-
мент снаряд вщент розніс гараж, час-
тину будинку зруйнував. У певний мо-
мент ми зрозуміли, що жити біля війни 
вже не можемо і треба їхати звідти, - зі 
сльозами розповідає Олена Корнева. 

Виїхати довго не наважувалися, зай-
вих грошей на оренду житла не було. У 
місті жінка має роботу – працює викла-
дачкою інженерної та комп’ютерної 
графіки у Донбаському державному 
коледжі технологій та управління. Чо-
ловік Олени – шахтар, втратив роботу і 
поїхав на заробітки до Польщі, там теж 
працює на шахті.

- Відчуваю, що вже не хочу ходити 
на роботу до коледжу, хочу більшої са-
мостійності і фінансової незалежності. 
Хочу робити те, що мені подобається, 
щоб це приносило і задоволення, і гро-
ші. Моя родина любить солодощі, тож 
я почала самотужки навчатися конди-

ЦИФРИ

Жінка з залізного із 
залізним характером
У Краматорську та Маріуполі за сприянням USAID 
розпочалися бізнес-тренінги для жінок. До участі 
відібрано 33 жительки сіл та міст Донеччини, які 
забажали створити краще життя своїми руками.

ЛЮДИ

терській справі. Мій чоловік за осві-
тою кухар-кондитер, але не склалося 
йому працювати за цим фахом, зараз 
це роблю я. Виготовляю різні торти, 
маршмелоу, зефір, «пташине молоко», 
інші смаколики. Вже маю перші замо-
влення і продажі, хочу це розвивати, 
- ділиться Олена. 

Заявку на модульне навчання під-
приємництву для жінок вона подала, 
бо відчула: для розвитку своєї справи 
у неї бракує знань.  Хоче більше дізна-
тися, як створити бізнес-план, як вести 
документацію, як перевірити, чи буде 
справа  користуватися попитом і при-
носити гроші.

Насправді в Олени дві бізнес-ідеї. 
Ще вона хоче вирощувати гриби. За 
її словами, на це є попит у Торецьку, а 
точок продажу з початком війни стало 
набагато менше. 

- Я не знаю, яка з цих двох ідей є 
кращою, тож пробуватиму. Як і багато 
учасниць тренінгу, я маю стереотипи 
стосовно започаткування свого бізне-
су, але сподіваюся, що під час навчан-
ня позбудуся страхів і буду більш впев-
неною. Головне, що у мене є бажання, 
- каже наша героїня.

Впродовж січня-лютого учасниці 
бізнес-тренінгу матимуть 10 модулів з 
навчання підприємницькій діяльності. 
А надалі випускниці отримають кон-
сультаційну підтримку менторів щодо  
започаткування та ведення власної 
справи. 

Наталя ДОНЕЦЬКА/Громада

Найбільшу частку середнього місячного  
заробітку віддають за комуналку  

жителі нОРвеГії - 31%, ДАнії - 29%, ФінлянДії - 28%, великОї  
БРитАнії - 27%. Найменша частка витрат за житло та комуналь-
ні послуги нА МАльті - 10% від місячної зарплати, нА кіПРі - 16%,  

далі йдуть РуМунія та укРАїнА - 17%. 
Жителі сусідньої уГОРщини витРАчАють нА кОМіРне 19%  

заробітку, а ПОляки – 21,2%. 
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РОДОВІД

НЬЮ-ЙОРК ТА ЙОГО 
КОНТРАСТИ

У школі №17 селища 
Новгородське Торецького 
району може з’явитися 
справжній «дорослий» 
етнографічний музей. Всі 
передумови для того вже 
створені. 

Ми вже розповідали про селище 
міського типу Новгородське, яке 
наразі виборює собі історичну на-

зву Нью-Йорк – так селище звалося до 
1951 року. В «українському Нью-Йорку» 
багато культурних осередків, і це незва-
жаючи на те, що розташоване воно на 
самісінькій лінії зіткнення – до окупова-
ної Горлівки 7 кілометрів навпростець.

Тут переплелися корені  нащадків за-
порізьких  козаків, котрі заснували свої 
зимівники у балці Залізній, та німецьких 
колоністів-менонітів, які 1889 року ви-
купили землі та заселилися на лівому 
березі ріки Кривий Торець. І вже більше 
десяти років родовідну пам’ять відтво-
рюють у музейній  кімнаті народного по-
буту «Духовна криниця» учні та вчителі 
школи №17. 

Збір предметів  старожитності запо-
чаткувала 2002 року викладач наро-
дознавства Зінаїда Гармаш. Почали з 
дослідження старовинних предметів по-
буту у родинах  учнів. Потім захопилися 
та завітали до домівок друзів, знайомих, 
сусідів. Щось знаходили на горищі, щось 
у бабусиній скрині, деякі експонати дов-
го лежали у хліву, де жила худоба. Ярмо, 
хомут, гарман (коток для молотьби, від 
турецького harman - «молотьба», «тік»), 
кам’яне корито для напування худоби 
- ці речі стали першими експонатами кім-
нати народознавства, створеної учнями. 

- Маємо 14 учнів-екскурсоводів, які 
проводять екскурсії для молодших 
класів, гостей школи, військових, які за-
хищають наше селище протягом п’яти 
років. Цікаво, що останні роки саме вій-
ськові поповнюють експонатами нашу 
музейну кімнату. Адже їх часто розміщу-
ють у покинутих хатах та на підприємс-
твах, де військовики знаходять прадавні 
речі та приносять їх у подарунок школя-
рам, - розповідає керівник гуртка «Юні 
екскурсоводи» Людмила Тертична.

Заходиш у приміщення етнографічної 
кімнати – й відразу потрапляєш у давні 
часи. Праворуч знаходиться експозиція 
житла – макет хати з солом’яною стріхою 
і подвір’ям. Тут є піч, яка в давнину сим-
волізувала родинне вогнище як священ-
ну добру силу, що йде від сонця. Стіл, 
мисники, полички та  багато посуду: гле-
чики, макітри, горщики, куманці, ступки з 
товкачиками. Дерев’яне ліжко з подуш-
ками  різного розміру та оздоблення. 
Колиска, адже українські та менонітські 
сім’ї народжували багато дітей. Тради-
ційні портрети господаря і господині 
домівки, світлини як символ невмирущої 
пам’яті про родинне коло. Хрещена іко-
на на покуті, червона калина, вишиванки 
та стара підкова – те, без чого пращури 
не уявляли своє життя. 

Про заняття місцевого населення хлі-
боробством та тваринництвом розпові-
дає експозиція «Сільськогосподарські 
знаряддя та побутові речі». Вражає ко-

лекція прасок, пральних  дошок, коро-
мисел та  іншого ручного обладнання. 

- Хата без рушників – що родина без 
дітей, - юні екскурсоводи звертають 
увагу відвідувачів на головну стіну ет-
нографічної кімнати, де рушники різної 
техніки вишивки створюють панно та 

прикрашають всі куточки, виконуючи 
роль оберегів. 

До речі, особливою популярністю у 
школі користуються майстер-класи з ру-
коділля, зокрема, з вив’язування хусток 
та виготовлення ляльок–мотанок. При-
краси для селищної ялинки учні також 

Український
виготовляють своїми руками, залучаючи 
батьків та рідних. 

- Тому й стоїть наша ялинка неушкод-
женою від дня Святого Миколая про-
тягом усіх різдвяних свят, адже нікому 
в голову не прийде завдавати шкоди 
іграшкам, що виготовлені власноруч, - 
каже Людмила Тертична.

Старшокласники є завзятими щедру-
вальниками та колядниками. Вони за-
любки вдягають традиційні костюми й 
вітають мешканців селища обрядовими 
піснями.

Саме різдвяні пісні, почуті на вули-
цях прифронтового селища, дали режи-
серці з Києва  Ользі Данилюк поштовх 
для створення інтерактивної проме-
над-вистави «Листи незнайомому дру-
гу з Нью-Йорка».  І саме з цих пісень 
розпочинався спектакль у столичному 
Мистецькому Арсеналі. За словами 
режисерки, через знайомство з щед-
рувальниками виникла ідея створення 
жанру, який отримав назву «інтерак-
тивна документалістика». Це мозаїка з 
невидуманих фрагментів життя поруч 
з бойовими діями -  діти грають самих 
себе, а глядачі є частиною дійства та 
знаходяться поряд з підлітками. 

Ще раз прифронтова школа просла-
вилася, коли 2017 року інтернет облеті-
ла світлина зі школярами у вишиванках 
– ну дуже контрастно виглядало розмаїт-
тя українських візерунків на тлі сірої ре-
альності лінії зіткнення.

У планах - оформлення статусу етно-
графічного музею школи. Над цим сум-
лінно працюють і вчителі, і учні. 2018 року 
вихованці гуртка «Юний екскурсовод» 
ініціювали участь у міжнародному кон-
курсі «Історичні змагання у Білорусі, Мол-
дові, Грузії, Україні», де їхній проєкт про 
пам’ятки менонітської культури селища 
Нью-Йорк посів призове друге місце. На-
ступним етапом розвитку краєзнавчого 
руху став конкурс «Формуючи локальну 
культуру пам’яті», який проводився за 
підтримки Федерального міністерства за-
кордонних справ Німеччини у партнерстві 
з Фондом Кьорбера та Всеукраїнською 
асоціацією «Нова доба». За результатами 
конкурсу школа отримала грант 17 000 
гривень, за який виготовили календари-
ки, путівники та магніти з історії селища. 
2019 року школа взяла участь в обласно-
му конкурсі «Моє місто (село) на долоні», 
де продемонструвала виготовлену учня-
ми брошуру про видатних особистостей 
селища, а також історичний фільм про 
менонітську культуру Нью-Йорка.

Надія ГОРДІЮК/Гром.кор
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«На лінії зіткнення також 
є свята», - стверджують 
жителі села Миколаївка 
Волноваського району. 
Це одна з тих громад, де 
односельці немов одна 
дружна родина. Наша 
кореспондентка побувала 
там на Старий Новий рік 
та дізналася про місцеві 
традиції святкування.

Старий Новий рік на селі несе в 
собі особливу енергетику тепла і 
добра. І в Миколаївці вона відчу-

вається відразу. 
Першими, кого я зустріла, були 

сестрички Віолетта та Даринка — 
учениці 6 класу Миколаївської шко-
ли. Вони розповіли, як у селі роз-
важається молодь. Виявляється, у 
місцевому клубі дуже насичене гурт-
кове життя. Охочих навчають малю-
вати, шити та в’язати, є ляльковий 
театр, фітнес та теніс. У клубі часто 
бувають концерти, а щосуботи про-
ходять запальні вечірки. Також бага-
то цікавих заходів проходить у школі. 
На Різдво діти традиційно носять ве-
черю, щедрують та посівають по всіх 
сусідах та родичах.

Коляда відбувається від Різдва до 
Водохреща. В селянському календарі 
українців святки були найурочистіши-
ми подіями року, які за своїм значен-
ням майже не поступалися Великод-
ню. Давні традиції і сьогодні сприяють 
зближенню й згуртуванню всіх членів 
громади.

Тридцять вісім студентів Маріупольського осередку 
Української академії лідерства (УАЛ) проїхалися з вертепом 
містами та селищами Донеччини і Луганщини.

СВЯТО

свЯтки У миколаївці

ЦІКАВІ ТРАДИЦІЇ: 

ЯК СТУДЕНТИ-
ЛІДЕРИ СХОДОМ  
ВЕРТЕПУВАЛИ

Нова місцева традиція – вітання 
односельців працівниками селищної 
ради. За словами заступниці голови 
ради Ольги Нуд, цього року вони на 
Старий Новий рік вивчили нові щед-
рівки та колядки, щоб прийти до се-
лян, привітати їх зі святом, поводити 
Маланку, зібрати кошти для ремонту 

будинку культури та й просто пораду-
вати людей.

- А на Водохреща виїжджаємо на 
Миколаївське водосховище. Традицій-
но наша землевпорядниця в компанії  
трьох-чотирьох «нирців» кожного року 
занурюється в ополонку, а ми всім ко-
лективом її супроводжуємо, щоб під-

тримати.  Цього року вирішили себе 
прикрасити та одягнути цікаві костюми, 
- розповіла пані Ольга.

До речі, у Миколаївському водосхо-
вищі, куди до війни приїздили рибалки 
з усієї області, знов розводять рибу. Та-
кож гарна традиція.

Анастасія ХАРІНА/Громада

Протягом тижня з 13 до 18 січня 
вертепи у виконанні маріуполь-
ських студентів побачили жи-

телі Сєвєродонецька, Краматорська, 
Слов’янська, Авдіївки, Волновахи, Маріу-
поля, сіл Нетайлове та Первомайське. А 
розпочалося все у Харкові, де 11-12 січня 
відбувся загальноукраїнський вуличний 
Вертеп-фест, в якому взяли участь понад 
дві тисячі людей. 

Костюми для вертепу студенти 
змайстрували власноруч. Виступали 
в офісах громадських організацій, на 
площах міст і сіл, у школах, військових 
частинах. На студентські вистави при-
ходили люди різного віку. Хтось під-
співував, хтось згадував, як сам верте-
пував у дитинстві.

- У Тернополі, звідки я сама, багато 
вертепувальників, тож мені було цікаво, 
як це відбувається на сході України. Ми 
самі готували костюми, вчили колядки, 
розігрували сценки про народження 
Христа, перемогу добра над злом. Ми 
побачили неймовірну зацікавленість! 
Люди різного віку зупинялися і слухали, 
знімали відео, дякували нам. Це надзви-
чайно, адже дає можливість нести куль-
туру, обмінюватися нею у різних регіо-
нах, - поділилася враженнями студентка 
Маріупольського осередку УАЛ Тамара 
Солтисяк.

А ось для Поліни Шкуріної з Ми-
колаєва цей вертеп був першим у 
житті, в її місті така традиція не дуже 
поширена:

- Виступаючи перед людьми на різних 
локаціях, ми отримуємо неймовірну кіль-
кість позитивних емоцій. Ми обмінюємося 
культурою – це найкрутіше в цьому про-
єкті. Показуємо молоді, як можна розва-
жатися, весело і цікаво проводити час.

В осередку УАЛ в Маріуполі вчать-
ся молоді люди з 14 регіонів України. 
У кожного - різний досвід вертепу-

вання, тож кожен додавав до висту-
пу щось своє. За словами заступниці 
менеджера Маріупольського осеред-
ку УАЛ Надії Гранкіної, кожен регіон 
має свої особливості, але спільна 
традиція та усвідомлення своєї іден-
тичності – це те, що має об’єднати та 
зміцнити країну.

Дмитро ВАЛІЙ/Громада
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Проте турботи – однакові: хвороби 
та похилий вік не дають справи-
тися із роботою по господарству, 

хатніми клопотами. Несила вже й піч 
взимку розпалити, дрова та вугілля до 
хати занести. Дістатися лікарні – то вза-
галі недосяжна річ.

Та нарешті у стареньких з’явилися 
помічники. У 13 прифронтових селах 
Донецької області вже п’ять місяців 
триває  дворічний проєкт «Модель со-
ціальних послуг та медичної допомоги 
в Донецькому регіоні України». Він  фі-
нансується в рамках програми допо-
моги Міністерства закордонних справ 
Республіки Польща і реалізується під 
координацією польської фундації «Міст 
Солідарності» благодійним фондом 
«Карітас Маріуполь». З серпня 2019 
року по серпень 2020 року розвива-
тимуться послуги з опіки, а наступного 
року – медичні послуги. Загальна сума 
бюджету – 3 700 000 грн.

Про що йдеться? 50 фахівців з со-
ціальної опіки обслуговують 150 літніх, 
самотніх та умовно самотніх людей, а та-
кож осіб із хронічними захворюваннями 
і особливими потребами, які прожива-
ють на лінії розмежування. 

Щодня опікуни відвідують підопічних, 
аби доставити продукти харчування, 
воду, ліки. Також готують їжу, прибира-
ють приміщення, перуть білизну, супро-
воджують до лікаря, допомагають в осо-
бистій гігієні, виконують сезонну роботу 
(прибирають листя, заносять до будинку 
дрова та тверде паливо), сплачують ко-
мунальні послуги, разом оформлюють 
юридичні документи. А ще старенькі 
дуже радіють звичайному людському 
спілкуванню, яке також тепер отриму-
ють від своїх помічників. 

А хто ж такі оці опікуни? Звідки взя-
лися? Та з тих же самих прифронтових 
населених пунктів. Це енергійні чо-
ловіки та жіночки, які мають свої сім’ї, 
оселі і живуть десь поруч зі старими. 
Погодившись на участь в проєкті, вони 
отримують і стаж роботи (бо працюють 
на договірній основі), і фіксовану грошо-
ву винагороду. Заздалегідь, протягом 
червня-липня минулого року, майбутні 
спеціалісти пройшли курси надання со-
ціальної та першої медичної допомоги, 
навчилися, як вберегти себе від інфек-
ційних захворювань, здобули психоло-
гічну підготовку. 

З опікунами постійно працює психо-
лог проєкту. Це допомагає їм запобі-
гати синдрому емоційного вигорання. 
Адже ці люди й так живуть близько до 
лінії фронту у постійному стресі, а ще й 
несуть велику відповідальність за долю 
підопічних. За необхідності консультації 
надаються і одержувачам соціальних 
послуг. Контролюють роботу опікунів 
соціальні працівники проєкту.

Постійно в локаціях працюють також 
дві мобільні медичні бригади (лікар і 
медсестра в кожній). Лікарі виконують 
діагностику підопічних і надають реко-
мендації відповідно до історії хвороби 
пацієнта. Ще вони оцінюють медичні пот-
реби, а медсестри — соціальні проблеми 
і матеріальне становище. 

Отже, проєкт з опіки триватиме до 
серпня цього року, а що далі? Жод-

БІЛЬШЕ НЕ САМІ
Так склалася їхня доля – зустрічати старість самотніми, та ще й під час війни, неподалік 
від лінії фронту. Обставини у кожного різні: хтось взагалі не має сім’ї, чиїсь діти далеко 
живуть та не можуть часто відвідувати стареньких. 

ДОПОМОГА

на організація не фінансуватиме його 
вічно. Виходить, що немічні старі люди 
знов залишаться сам-на-сам із своїми 
турботами? Є велика надія, що ні. Адже 
одним із пріоритетних завдань проєкту 
є надання можливості опікунам працю-
вати та заробляти для своєї сім’ї само-
стійно, зареєструвавшись як фізична 
особа-підприємець (ФОП) або створив-
ши громадську організацію. Для цього 
розробляється методологія формуван-
ня підприємницьких навичок опікунів. 
Також всі учасники проєкту, охочі від-
крити власну справу в сфері надання 

соціальних послуг, будуть отримувати 
необхідні консультації та юридичну 
допомогу. А ще мають шанс одержати 
грант у розмірі 10 000 гривень на прид-
бання необхідного для своєї діяльності 
устаткування. 

Планується, що до кінця 2020 року 
мінімум половина спеціалістів із соціаль-
ної роботи зареєструються як ФОПи або 
утворять громадські організації. У якій 
формі це буде реалізуватися – залежить 
від можливостей та потреб мешканців 
кожного населеного пункту, а також від 
наявності чи відсутності підтримки місце-
вих громад. Десь дуже доречним буде 
створити міні-притулок для літніх людей. 
Десь можна буде декільком учасни-
кам проєкту об’єднати виграні кошти та  
придбати необхідне устаткування (ті ж 
самі меблі, якщо буде окреме приміщен-
ня,  ходунки, технічне обладнання тощо) 
для спільного користування. Єдине, про 
що можна казати впевнено - на почат-
ковому етапі формування таких підпри-
ємств їм буде надаватися юридична та 
бухгалтерська підтримка від наставників 
із «Карітасу Маріуполь».

Друга, не менш важлива частина 
проєкту «Модель соціальних послуг та 
медичної допомоги в Донецькому ре-
гіоні України» - створення стаціонарного 
медичного кабінету на базі організації 
«Карітас Маріуполь». Дві медичні брига-
ди, які вже працюють тут, мають змогу 
відкрити ліцензію в МОЗ та пройти не-
обхідне навчання. Коштом Міністерства 
закордонних справ Польщі вже прид-
бано необхідне медичне обладнання,  

Ірина ЗАРУБІНА, керівник проєкту:
- Організація «Карітас Маріуполь» 
реалізує три соціальні проєкти з 
опіки. «Польський» проєкт є зовсім 
нетиповим, адже після його закін-
чення все обладнання та устатку-
вання (наприклад, для медичного 
кабінету) залишається у нас, і ним 
нужденні верстви населення змо-
жуть користуватися і надалі. 
Щомісяця монітори з Польщі приїз-
дять до нас і вирушають до буфер-
ної зони, щоби на власні очі пере-
свідчитися, як реалізується проєкт 
та дізнатися про потреби опікунів 
та бенефіціарів. Серед останніх 
надбань - соцпрацівники Мирного, 
Павлополя та Кам’янки забажали 
мати господарські сумки-візочки, 
щоб зручніше було перевозити пит-
ну воду. І ось незабаром отримали.
Наші партнери бачать, що, окрім 
допомоги  багатьом самотнім літ-
нім людям, ми забезпечили ще 
й працевлаштування 50 жителів 
прифронтових сіл. Тому мають 
велике бажання співпрацювати з 
нами і надалі.

зокрема, новітній УЗД-апарат. Медпра-
цівники безоплатно обслуговуватимуть 
бенефіціарів проєкту до кінця 2020 
року, а вже з початку 2021 підприємство 
перейде на самозабезпечення.  

Тож «Карітас Маріуполь» впродовж 
реалізації цього проєкту створює таку 
модель надання соціальних послуг, 
яка буде актуальною на перспективу. 
Користь очевидна. Літні і самотні люди 
отримуватимуть необхідну підтримку 
та турботу, а опікуни та лікарі – додат-
ковий заробіток.

Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада
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«Найкращий спосіб зробити дітей хорошими - це зробити 
їх щасливими», - казав Оскар Уайльд. Цього ж принципу 
дотримується психологиня Великоанадольського 
лісотехнічного коледжу Олена НАСОНОВА. 

• якщо вам складно, визнайте це та шу-
кайте допомогу у рідних, близьких, пси-
холога —  це нормально

• співробітництво та партнерство є про-
відною формулою навчання та вихо-
вання

• контроль потрібен, але ніколи не прини-
жуйте дитину

• обговорюйте важливі сімейні теми. У 
дитини вже є обов’язки та відповідаль-
ність за їхнє виконання

• формуйте дружні відносини, уникайте 
авторитарного тону на кшталт «Як я 
сказала так і буде!», адже опір буде ще 

сильніше. Краще замінити на фразу «А 
як ти вважаєш - як буде краще? Тоді я 
також висловлю свою точку зору». Да-
вайте право вибору

• обійми та добрі слова підтримки та лю-
бові не будуть зайвими

• гумор завжди рятує ситуацію: жартуйте 
з дитиною, дивіться разом комедійні 
фільми

• якщо вам довірили таємницю або поді-
лилися тим, що важливо – ніколи не 
осуджуйте і не критикуйте дитину, на-
віть якщо дуже хочеться.

Анастасія ХАРІНА/Гром.кор

СТОСУНКИ З ДІТЬМИ. 
ПОРАДИ ПСИХОЛОГА

Як налагодити 

Пані Олена працює з дітьми близь-
ко 7 років. Сьогодні її основними 
клієнтами є студенти 15-19 років та 

«проблемні» підлітки. Вона мама 5-річ-
ної Софії і добре знає, як складно іноді 
знайти спільну мову навіть з власними 
дітьми.

Перший досвід взаємовідносин дитина 
набуває у сім’ї. Тож і всі проблеми під час 
зростання  родом з дитинства. Допомогти 
дитині їх подолати можуть тільки дорослі. 

- Ми були дітьми та підлітками, а от 
вони ні, а  тому це ми першими повинні 
їх розуміти й чути, а вже потім вони нас, 
- каже психологиня. 

Якщо хороші діти — це щасливі діти, 
то що потрібно для того, щоб дитина по-
чувалася щасливою? Виконувати прави-

ла, що дають їй почуття безпеки, а саме:  
1. Любіть свою дитину, шукайте шля-

хи до дитячої душі методами ненасиль-
ницького  впливу, домовляйтеся з нею, 
спілкуйтеся, уникайте брехні (діти її від-
чувають і реагують миттєво). 

2. Кожна людина унікальна та непов-
торна. Нове життя — це скарб, от і став-
теся так до дітей.

3. Як би ви не намагалися виховувати 
найкраще в дитині, її наочний приклад  
— це ви! Виховуйте в собі те, що хочете 
бачити потім у своїй дитині. 

4. Тільки ви знаєте, що потрібно вашій 
дитині — дайте їй це. А якщо не знаєте, 
просто запитайте її про це.   

5. Найголовніше правило — частіше 
обіймайте свою дитину.

Після капітального ремонту ок-
ремого приміщення, на який 
витрачено більше 2 млн грн з 

районного бюджету, заклад повністю 
відповідає європейським  медичним  
стандартам. До цього діагностика хво-
рих проводилась, але відділення не 
мало власного приміщення та знахо-
дилося у головному корпусі лікарні.

За словами завідувачки діагнос-
тичним відділенням Світлани Кова-
ленко, відтепер пацієнтам доступна 
сучасна ультразвукова діагностика 
на апараті експертного класу органів 
черевної порожнини, щитовидної та 
молочних залоз, органів малого тазу, 
очей, а також судин голови та шиї, 
верхніх та нижніх кінцівок та елек-
трокардіографічне обстеження.

Ультразвукові хвилі дозволяють 
дослідити всі процеси, що протікають 
в організмі людини, та виявити знач-
ну кількість захворювань серцево-су-
динної, травної, сечостатевої систем, 
а також отримати результати дослід-
жень  в  акушерстві та гінекології, 
онкології, неврології та офтальмоло-
гії. Головне, що завдяки УЗД лікарі 
діагностують захворювання ще до 
того, як воно виявило себе клінічно. 
В результаті лікування стає своєчас-
ним і ефективним.

В кабінеті комп’ютерної діагности-
ки проводиться Холтерівське моні-
торування ЕКГ-метод електрофізіо-
логічної  діагностики, який полягає в 
тривалій реєстрації ЕКГ в умовах що-
денної активності пацієнта з подаль-
шим аналізом отриманого запису. Це 
дає можливість виявити порушення в 

роботі серця, навіть якщо вони трап-
ляються дуже рідко, оскільки запис 
ЕКГ ведеться безперервно протягом 
1-ї, 2-х, а за необхідності до 7-ми діб. 
Метод є високоінформативним та ши-
роко застосовується для діагностики 
ішемічної хвороби серця, порушень 
його ритму та провідності, а також 
оцінки ефективності лікування сер-
цево-судинних захворювань.

У планах - придбання аудіометру, 
який дозволить точно визначити го-
строту слуху та ступінь його втрати, 
а також електроенцефалографу для 
аналізу стану головного мозку, його 
розладів та осередкових уражень.

Безоплатно здійснюється УЗД усіх 
органів для хворих, що знаходяться 
на лікуванні у стаціонарних відділен-
нях, тих, хто проходить медичний ог-
ляд та прибуває до лікарні в ургент-
ному стані.

- Протягом одного робочого дня 
проводиться близько 100 досліджень, - 
розповідає медична директорка Анже-
ла Кучерова. - На сьогодні очікування 
у черзі не перевищує 7 днів. Пацієнти, 
які проходять лікування у стаціонар-
них відділеннях, обслуговуються по-
зачергово. Усі, хто направляється те-
рапевтом та вузькими спеціалістами, 
обслуговуються у порядку сформова-
ної черги, записатись до якої поперед-
ньо може кожна людина, незалежно 
від місця проживання, за номером:  
(066) 870 16 24. 

Графік роботи відділення: понеділок 
– п’ятниця - з 08.00 до 15.00. Адреса: м. 
Волноваха, пров. Залізничний, 23.

yuliyaGl/Гром.кор

ДЛЯ ВСІХ 

Фото: Ольга ДМИТРИЧЕНКО ЗДОРОВ’Я

Діагностичне відділення Волноваської лікарні планового 
лікування розпочало роботу після ремонту і запрошує 
селян на обстеження. 

діагностика

ПРЯМА ЛІНІЯ

Алгоритми щасливого батьківства  
у кризові періоди
3 -7 РОКІВ (ЗАКЛАДАННЯ ФУНДАМЕНТУ ДОВІРИ МІж БАТЬКАМИ ТА ДИТИНОЮ):
• піклуйтеся про себе та свій стан 

здоров’я, щоб мати змогу спокійно ре-
агувати на гострі прояви характеру ди-
тини. Навчайте дитину самостійності та 
спілкуйтеся із нею. Контролюйте свої 
емоції

• розмовляйте, як із дорослою людиною, 
але дозуйте інформацію

• кажіть правду, наприклад: «Доню, я 
втомилася, тому гратися з тобою не 
буду, поки не перепочину». Але якщо 
щось пообіцяли — обов’язково вико-
найте. Так формується довіра до вас та 
до соціуму

• кажіть про свої почуття: я зараз злий, 
мені сумно, я люблю тебе, я радію. 
Будьте чесними та пояснюйте «чому 
так», і ваша дитина буде вчитися цьому 
у вас, замість тримати емоції у собі

• поважайте простір своєї дитини. Пе-
ред тим, як щось зробити, питайте: «Чи 
можна з тобою пограти?», «Можна увій-
ти до кімнати?» 

• цілуйте свою дитину, грайтеся, влашто-
вуйте дружні прогулянки парком. Ви ні-
коли не зіпсуєте її любов’ю

• робіть зауваження вдумливо та 
спокійно, щоб не образити та не при-
низити гідність своєї дитини, напри-
клад: «Цього робити не можна, тому 
що…»

• краще не розмовляйте, коли ви «на не-
гативі», нічого гарного з цього не вий-
де. Іноді і дитина може кричати на вас 
—  реагуйте рівно, приймаючи дитину у 
гніві. Пам’ятайте, що ви гарні батьки та 
однаково любите дитину усміхненою чи 
з поганим настроєм.

13-17 РОКІВ (ПОЧАТОК ЮНАЦТВА І САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У СУСПІЛЬСТВІ):
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СКАНВОРД

ПОГОДА

ТЕПЛО, ВОЛОГО, 
ВІТРЯНО

Не дочекалися хрещенських морозів, невже не буде й лют-
невих? Синоптики прогнозують, що у першій половині лютого 
погода на Донеччині суттєво не зміниться. Буде переважно 
хмарно, температура повітря коливатиметься в межах -5 - +5 
градусів за Цельсієм. 
З 5 по 8 лютого дощитиме, дощ зі снігом очікується 13-15 лютого.

Відповідь на сканворд №9

Ця корисна і смачна страва за рецептом 
нашої читачки Лариси з селища Ново-
троїцьке грає сімома яскравими кольо-

рами, тому й називається гарним українським 
словом “веселка”. Можна, звичайно, сказати й 
райдуга. Але веселка, погодьтеся, веселіше. 

Що потрібно: 
• для червоної смужки: 4 крабові палички 

та кетчуп  
• для помаранчевої смужки: варена морк-

вина середнього розміру
• для жовтої смужки: 2 жовтки варених яєць
• для зеленої смужки: свіжий огірок та зе-

лень (цибуля, петрушка, кріп)
• для блакитної смужки: білки двох варених 

яєць, які  зафарбуємо у процесі приготування
• для синьої смужки: свіжі ягоди терену, 

або лохини, або свіжі чи морожені сливи, або  
синього кольору виноград
• для фіолетової смужки: 150 – 200 г чер-

воноголової капусти (та, яка фактично фіоле-
товоголова).

Як готувати: 
1. Білки яєць порізати невеличкими шматоч-

ками, покласти в окрему тарілку.
2. Червоноголову капусту  потерти на тертці з 

великими отворами, посолити  і перем’яти. Поси-
пати капустою білки яєць, злегка притиснути, щоб 
виділився сік, який зафарбує яйця у ніжно-бла-
китний колір.  Залишити на кілька хвилин. 

3. Тарілку, в яку будемо викладати смужки ве-
селки, змастити майонезом, сметаною чи йогуртом.

4. З крабових паличок зрізаємо червоні 
смужки, відкладаємо їх. Дрібно нарізаємо 
білі палички, викладаємо смужкою у верхній 
частині тарілки, поливаємо кетчупом, зверху 
викладаємо порізані шматочками відокрем-
лені  раніше червоні смужки.

5. Ріжемо кубиками моркву, солимо, пере-
мішуємо, викладаємо помаранчеву смужку. 
Можна злегка змастити моркву оцтом або ли-
монним соком та олією.

6. Жовтки подрібнюємо за допомогою ви-
делки. Викладаємо жовту смужку.

7. Дрібно ріжемо половину огірка та зелень. 
Огірок присолюємо, можна поперчити. Спо-
чатку викладаємо огірок, потім притрушуємо  
подрібненою зеленню.

8. Обережно відділяємо від капусти білки, 
які за цей час вже набули блакитного кольору. 
Нічого, якщо трохи капусти прилипло до білка. 
Викладаємо блакитну смужку.

9. Викладаємо синю смужку з фруктів (ав-
торка рекомендує терен, його і взимку мож-
на знайти на кущах. Кісточки викидати не 
обов’язково, але варто попередити гостей 
про їхню наявність).

10. Останньою викладаємо капусту. 
11. На тарілці має залишитися трохи вільного 

місця, адже смужки веселки дугоподібні. Сюди 
викладаємо 2-3 столові ложки майонезу або 
іншого соусу. 

Можна подавати до столу. Помилуйтесь 
своєю веселкою, а перед споживанням страву 
перемішайте.  Смачного!

Фото: Роман КУНИЦЯ

веселка  на тарілці
різдвЯна 

полЯна

СМАЧНОГО

Це останній рецепт святкового конкурсу «РІЗДВЯНА 
ПОЛЯНА» - наступного числа вже підбиватимемо 
підсумки. Насправді листів ви надіслали нам багато, 
тож обрати переможця буде складно. Щоб нікому не 
було прикро, будемо тягнути жереб.


