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ТРАДИЦІЇ ДОНЕЦЬКОГО КРАЮ 
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Кабінет Міністрів України ухвалив виплату соціаль-
ної стипендії для студентів, які живуть на лінії зіткнен-
ня в Донецькій і Луганській областях. Про це розповів 
прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Розмір  соціальної стипендії становить: для сту-
дентів закладів фахової передвищої освіти — 890 
гривень; для студентів закладів вищої освіти —  
1 180 гривень; для студентів закладів фахової пе-
редвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування —  
2 360 гривень.

Соцстипендія вже виплачується дітям учасників 
Революції Гідності, учасників бойових дій та осо-
бам з інвалідністю внаслідок війни, батьки яких 
померли. 

Студентам з лінії зіткнення 
будуть виплачувати 
Соціальну Стипендію

Станом на 27 лютого на території Донецької області, як і по 
всій Україні, не зареєстровано жодного випадку захворюван-
ня на коронавірус COVID-19, повідомив голова облдержад-
міністрації Павло Кириленко.

Але у разі занесення вірусу Донеччина повністю готова до 
дій: лікарні обладнані усім необхідним і підготовані до можливого 
прийому пацієнтів, а лікарі навчені необхідному алгоритму дій.

Голова області закликає не поширювати недостовірну ін-
формацію. Вірус не є типовим, але не є і «смертельним», адже 
відсоток смертності від всіх зафіксованих випадків складає 
3,3%. За його інформацією, Міністерство охорони здоров’я 
проаналізувало кількість тяжких випадків, які виникають у 
хворих з коронавірусною інфекцією - це 20% від всіх випадків 
і лише 3% потребують реанімаційних заходів. Україна готова 
надавати таку допомогу у відділеннях інтенсивної терапії.

на донеччині 
короновіруСу немає. але 
лікарі готові

ЛЕБЕДИНЕ 
ОЗЕРО 
У регіональному ландшафтному 
парку «Клебан-Бик» поблизу 
Костянтинівки – природне диво: 
майже дві сотні лебедів, які живуть 
на водосховищі заповідника, цієї 
зими вперше не полетіли у вирій, а 
залишилися зимувати.

За словами біологині науково-дослідного 
відділу РЛП «Клебан-Бик» Галини Семе-
нихиної, лебеді-шипуни добре витриму-

ють погіршення погодних умов, тож грудень та 
січень були для птахів теплими, а трохи суворі-
ший лютий вони стійко пережили в ополонці 
діаметром 15 метрів.

Тепер лебедям та крижням, які також зиму-
ють у парку, стало ще комфортніше - після по-
тепління плесо незамерзлої води збільшилося 
удвічі.

Спостерігати за птахами, які зимують на во-
досховищі і періодично перелітають на річку 
Бичок, де крига вже розтанула, науковцям до-
помагає квадрокоптер. 

Несподівано гостями заповідника стали ще й 
мігруючі птахи виду крех малий - один самець та 
сім самок. Це рідкий птах родини качиних, який 
зазвичай зимує вздовж морського узбережжя, 
на Дніпрі, Дунаї та Сіверському Дінці, і лише ін-
коли спостерігається взимку на водоймах, що 
не замерзають, в глибині суходолу. У Клебан-
Бику виявилася одна з таких водойм. 

- З ними все гаразд, їм добре, вони активні 
та не голодні, - запевняють дослідники і про-
сять відвідувачів парку не підгодовувати диких 
птахів, адже це може їм тільки нашкодити. 

Екологи вважають, що навесні у мігрантів мо-
жуть з’явитися пташенята, і в майбутньому дикі 
лебеді повертатимуться сюди, щоб виводити 
потомство. Тому заповідник «Клебан-Бик» має 
всі шанси стати місцем транзитного проживання 
цих рідкісних птахів.

Подивитися на лебедів спеціально їдуть 
люди з усієї Донеччини. А відділ екологічної 
освіти парку принагідно запрошує до співпраці 
представників шкіл Донеччини  - для дітей тут 
систематично проводять безоплатні уроки та 
екскурсії.

Михайло ЧЕРНИХ/Громада

Йдеться у першу чергу про жі-
нок. Здебільшого саме вони 
навчені, що люблять «за 

щось», тож намагаються любов «за-
служити». Служіння іншим зрештою 
стає звичкою, добровільною обітни-
цею. Чули про «синдром підгорілого 
тосту»? Хто нишком візьме собі не-
ідеальну ба навіть зіпсовану порцію 
їжі, залишиться без смаколиків, від-
дасть останню пляшку води? Вона. 
Мати, дружина, берегиня.

Нема питань, коли голос крові 
вмикає інстинкт порятунку своєї ди-
тини  під час небезпеки. Але ж хіба 
доречно жити щодня на грані життя 
і смерті? Тим більше, коли діти вже 
дорослі і в силах подбати про себе 
самостійно.  

Оспівана саможертовність (все 
хороше іншим, а собі решта) подеку-

ди стає подвійним стандартом. Адже 
люди, котрі кладуть своє життя на 
вівтар пожертви для інших, очіку-
ють, що стосовно них чинитимуть так 
само, тобто подбають — бо ж «піклу-
ватися про себе самому егоїстично». 
І стикаються з тим, що інші люди геть 
не готові так робити у відповідь, бо 
вважають «берегиню» чи «янгола-
охоронця» і без них сильними та муд-
рими. 

Не маючи мотивації та звички 
піклуватися про себе – вчасно зважа-
ти на симптоми хвороб та свій психо-
логічний стан, якісно спати, їсти і пити 
призначені ліки – жінки зрештою 
витрачають на  альтруїзм всі сили. 
Без дбайливого ставлення до себе 
просто не залишається здоров’я і 
щирого серця проявляти піклування 
щодо інших. Приїхали… 

Любі наші жінки! Яким би вели-
ким не було ваше бажання вряту-
вати весь світ – будь ласка, дбайте 
насамперед про себе. Всі вже дав-
но знають, що ви в змозі перероби-
ти всі безкінечні й безіменні хатні 
справи та побігти ще й до онуків - то 
нехай тепер звикають, що ви також 
потребуєте допомоги та відпочин-
ку. І не один «жіночий» день на рік, 
а завжди. 

Погодьтеся, що кохана і здорова 
людина може ощасливити багатьох 
людей поруч, а виснажена тінь у стані 
хронічного стресу не зробить щасли-
вим нікого. Тож будьте здоровими, 
щасливими та повними сил! 

Просто полюбіть себе не менше, 
ніж когось іншого. Це ж скільки лю-
бові одразу у світі примножиться!

Редакція газети/Громада

В одному з матеріалів цього числа газети ви побачите цікаву тезу про здоровий егоїзм. І, 
можливо, скажете: як же ж так, любити себе – то соромно, треба дбати про інших, а вже 
потім люди любитимуть тебе за те, що ти для них зробиш. Саме так нас завжди вчили сім’я 
і школа. Але не кваптеся обурюватися…

ВІД РЕДАКЦІЇ

поСтуп любові
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Незабаром в Україні буде оголошено термін проведення місцевих виборів, і нам 
здається доцільним розпочати цикл матеріалів на цю тему.  Ми не будемо знайомити 
вас з кандидатами, тим більше когось з них просувати. Не буде обличь, програм, не 
буде закликів – буде лише роз’яснювальна інформація, яка допоможе нашим читачам 
самостійно розбиратися у роботі владних вертикалей, аби не заплутати у хитросплетіннях 
передвиборчих обіцянок. 

ВІДПОВІДАЄ В УКРАЇНІ?

У вас бувало таке, що заходите ви у 
будівлю, а потрібний вам кабінет 
ніяк не позначений? Доводиться 

відгадувати, до яких дверей стукати/
дзвонити або зв’язуватись з адресатом 
для уточнень, втрачати час і припускати-
ся помилок. Так само і з органами влади: 
коли знаєш, у кого які функції та повно-
важення, шанси знайти відповідь на своє 
питання і сприяти його розв’язанню ста-
ють значно більшими. Тож давайте разом 
спробуємо розібратись, які органи влади 
за що відповідають.

ХТО ЗА СТАРшОГО В ГРОМАДІ?
Питаннями місцевого значення зай-

маються місцеві ради - сільські, селищ-
ні, районні, міські. Станом на 2014 рік на 
території Донеччині діяли 52 міські ради, 
17 районних, 81 селищна і 253 сільських. 
На Луганщині було 37 міських рад, 17 
районних, 89 селищних і 206 сільських. 
Оскільки на рівні кожної сільради немає 
можливості організувати якісні державні 
послуги для громадян, 2014 року було 
прийнято політичне рішення про укруп-
нення та об’єднання громад. Тож ство-
рюється громада, яка може об’єднувати 
міста, селища і села (або кілька селищ/
сіл). В цій громаді з’являється весь не-
обхідний для життя людей функціонал: 
освіта, медицина, безпекові та соціальні 
служби тощо. На території району може 
бути кілька об’єднаних громад, що на міс-
ці надають послуги, за яким раніше треба 
було їхати в райцентр. 

Місцеві ради відповідальні за розви-
ток і життєзабезпечення міста. Загалом, 
у них досить широкі повноваження. Вони 
мають право вільно вирішувати будь-
яке питання, не віднесене законом до 
функцій інших державних органів. Міс-
цева рада затверджує бюджет, програ-
му соціально-економічного розвитку, 
генеральний план громади, займається 
кадровими питаннями. Очолює раду об-
раний на виборах голова, а приймають 
рішення від імені мешканців громади де-
путати, обрані на виборах. 

Основний показник ефективності міс-
цевих депутатів - написання проектів рі-
шень та їхнє просування для прийняття 
на сесіях. Заяви «депутат проклав доро-
гу» або «депутат провів світло, подякує-
мо йому» - завжди маніпуляція. Адже, 
по-перше, такі рішення приймаються на 
сесіях колегіально, а, по-друге – реалі-
зуються за рахунок платників податків, 
тобто нас з вами, от собі й треба дякува-
ти. Якщо ж депутат для розв’язання про-
блем користується не сесійною залою, а 
адмінресурсом («зателефонував комусь і 
нам зробили ремонт»), то він точно не є 
ефективним, бо не налагоджує систему, 
а лише у ручному режимі затикає дірки. 

Як звертатися до місцевих органів 
влади, якщо вам  необхідно розв’язати 
питання місцевого значення?  Краще 
письмово - так ваше звернення будуть 
змушені розглянути відповідно до Зако-
ну України «Про звернення громадян» 
впродовж місяця. Варто спрямувати ок-
ремі звернення до голови ради і до депу-
татів. Всі місцеві ради мають електронну 
пошту, тож можна надіслати електронне 
звернення, у якому коротко викласти 
суть проблеми і  пропозицію/прохання 
щодо її розв’язання. 

У відповіді, яка має прийти не пізніше 
ніж за 30 днів, буде вказаний контакт ви-
конавця, який готував документ. До ньо-
го можна буде зателефонувати і уточни-
ти, якщо якісь моменти незрозумілі. Або 
просто попросити перекласти суть від-
повіді з бюрократичної мови на людську 
- таке теж часто буває потрібним.

При місцевих радах створюються 
виконавчі комітети та колегіальні ор-
гани для оперативного прийняття рі-
шень місцевого рівня. До виконкомів, 
як правило, входять посадові особи 
місцевої ради, можуть входити місцеві 
представники інших органів влади. Та-
кож створюються профільні виконавчі 
органи за напрямками: освіта, охорона 
здоров’я, фінанси, соціальний захист 
населення тощо. Тож у разі надходжен-
ня звернення від громадянина воно 
буде скеровано на працівника, який за 
своєю компетенцією відповідає за той 
чи інший напрямок.

Хто за Що

Трохи вищий рівень повноважень і 
відповідальності - у обласних державних 
адміністрацій (ОДА). Вони відповідають 
за питання, пов’язані з життєзабезпечен-
ням громад області та збалансованим 
розвитком територій. Це дороги між міс-
тами, будівництво капітальних об’єктів, 
виконання стратегічних програм (напри-
клад, екологічних). 

Також обласні державні адміністра-
ції мають безпосередній вплив на ад-
міністративно-територіальний устрій, 
простіше кажучи - вирішують, в якому 
складі будуть сформовані об’єднані 
громади. Голову ОДА призначає Пре-
зидент України за поданням Кабінету 
міністрів. Голова ОДА відповідальний 
перед центральними органами влади за 
реалізацію державної політики в регіоні. 
В підпорядкуванні обласних державних 
адміністрацій знаходяться голови район-
них державних адміністрацій, які також 
призначаються і звільняються Прези-
дентом. Обласна і районні адміністра-
ції здійснюють здебільшого виконавчі 
функції - як виконкоми в міських радах. 
А ось районні ради є представницькими 
органами, адже обираються напряму 
виборцями і мусять представляти в ра-
дах їхні інтереси.

Місцеві ради і міські/сільські голови не 
підпорядковуються голові ОДА, вони під-
звітні лише виборцям. Водночас обласна 
державна адміністрація формує бюджет, 
тож має деякі важелі впливу на місцеве 
самоврядування. В ОДА, як і в місцевих 
радах, є профільні управління (освіта, 
охорона здоров’я, соціальний захист), 
які збирають інформацію з місцевих рад 

і приймають рішення щодо розподілу ре-
сурсів на рівні кожної громади.

ЗА ЩО ВІДПОВІДАЄ 
ЦЕНТРАЛЬНА ВЛАДА?
Орган влади, який пропорційно пред-

ставляє народ України - це парламент, 
Верховна Рада України, що обирається 
кожні 5 років.  Оскільки Україна є парла-
ментсько-президентською республікою, 
Верховна Рада має широкі повноважен-
ня, а її рішення у вигляді законів і пос-
танов обов’язкові до виконання по всій 
країні. 

Верховна Рада ухвалює державний 
бюджет України, має право вносити зміни 
до Конституції, визначати вектори зовніш-
ньої і внутрішньої політики. Від рішення 
ВР також залежить призначення і звіль-
нення Кабінету Міністрів, Генерального 
прокурора, Голови СБУ. За поданням 
Президента Верховна Рада може оголо-
сити воєнний стан. Також від парламенту 
залежить призначення третини складу 
Конституційного Суду України, членів 
Центрвиборчкому та Уповноваженого з 
прав людини. Рада встановлює державні 
символи України, а також може змінюва-
ти адміністративно-територіальний устрій 
(зміни у статусі та складі населених пун-
ктів, найменування та перейменування 
тощо). Простіше кажучи, Верховна Рада 
приймає політичні рішення, встановлює 
правила і визначає, хто буде стежити, 
щоб цих правил дотримувались.

Найкращий спосіб спілкування з Вер-
ховною Радою - це комунікація з депута-
том,  обраним на окрузі, куди входить ваш 
населений пункт. На сайті ВР є сторінки 

депутатів, де зазначено електронну та 
звичайну пошту кожного. На ці адреси і 
можна відправляти звернення. Важливо, 
щоб воно не виходило за межі повнова-
жень народного депутата. Крім депутатів, 
обраних у вашому окрузі, можна зверта-
тись до депутатів за профілем  роботи у 
парламентських комітетах. Тож написати 
напряму депутату, який розуміється на 
темі, що вас хвилює - також гарна ідея.

Але Верховна Рада - це законодавчий 
орган. А ось повноваження з виконання за-
конів Верховна Рада делегувала Кабінету 
Міністрів України, який призначається май-
же одразу після парламентських виборів. 
КМУ - це колегіальний орган, поділений на 
профілі-сектори. Якщо порівнювати з міс-
цевими радами, Кабмін - це як виконком, 
який реалізує рішення, прийняті Радою, і 
розробляє механізми втілення цих рішень. 
Що ж входить до сфери відповідальності 
цього органу влади? Кабмін готує на роз-
гляд парламенту проект держбюджету, 
координує роботу міністерств, утворює та 
ліквідовує інші центральні органи виконав-
чої влади, призначає керівників органів 
влади (крім самого складу уряду). Також 
Кабмін і міністерства забезпечують вико-
нання Конституції та законів України, про-
ведення фінансової, цінової, інвестиційної 
та податкової політики, політики у сферах 
праці й зайнятості населення, соціального 
захисту, освіти, науки і культури, охорони 
природи, екологічної безпеки і природо-
користування та інших. 

Також до сфери відповідальності Каб-
міну входять здійснення заходів щодо 
забезпечення обороноздатності і націо-
нальної безпеки України, громадського 
порядку, боротьби зі злочинністю.

ПРОСВІТА

Місцеве самоврядування НЕ займається

здійсненням
судової влади та ї ї
реформуванням

обороноздатністю 
країни 

кримінальними 
розслідуваннями та 
притягненням 
правопорушників до 
відповідальності

встановленням та скасуванням 
загальнодержавних податків та мит

визначенням політичного 
курсу держави

пенсійним
забезпеченням

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада 
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КОжЕН З НАС ПРЕЗИДЕНТ?
Хоча формально закріплених пов-

новажень більше має прем’єр-міністр, 
на практиці найбільш впливовою пер-
соною є Президент України. Значною 
мірою тому, що ця посада виборна на 
5 років, механізму імпічменту у нашому 
законодавстві не існувало до вересня 
2019 року, тож зазвичай прем’єри йшли у 
відставку значно частіше, ніж обиралися 
президенти. 

Президент відповідає за національ-
ну безпеку та збереження сувереніте-
ту України. Він є Верховним Головно-
командувачем Збройних сил України, 
представляє державу в міжнародних 
інституціях, може укладати міждержав-
ні договори. Також Президент визна-
чає кандидатури Генерального про-
курора, Голови СБУ, міністра оборони 
та міністра закордонних справ. Крім 
того, до його повноважень належить 
подання кандидатур до Конституційно-
го Суду України, ради Національного 
банку України та кількох інших органів 
влади.

За Президентом залишається вирі-
шальне слово щодо візування законів, 
прийнятих Парламентом - він їх може по-
годити або накласти вето. У випадку пре-
зидентського вето Верховна Рада має 
можливість подолати його ⅔ депутатсь-
кого корпусу (300 голосів) або врахувати 
зауваження Президента. 

Президент має власну канцелярію. В 
різні роки вона називалась по-різному: 
Адміністрація, Секретаріат, Офіс Прези-
дента України (так наразі). Формально це 
звичайна канцелярія органу влади, але 
реальний обсяг повноважень Президен-
та робить його Офіс ключовим. Нещо-
давно призначений голова ОПУ Андрій 
Єрмак завів навіть власного прес-секре-
таря, тим самим надавши канцелярській 
службі неформальний статус окремого 
органу влади. 

А СУДДІ ХТО?
Якщо кандидат у депутати місцевих рад 

обіцяє навести лад у роботі судів та подола-
ти корупцію у системі правосуддя – він свідо-
мо маніпулює очікуваннями виборців, адже 
суди в Україні відокремлені від інших гілок 
влади. Більше того, жодним органам влади 
не можна втручатися у роботу суддів. 

Мережа судів розподіляється за тери-
торією (місцеві, регіональні, Верховний), ін-
станціями (перша, апеляційна та касаційна) 
та спеціалізацією. Є також Конституційний 
Суд, його функціями є здійснення консти-
туційного судочинства і контролю,  а також 
офіційне тлумачення законодавства.

Наступного разу ми детально розпові-
мо про те, як функціонує правоохоронна 
система України та як розподіляються 
обов’язки поліції, слідчих органів, проку-
ратури, судів тощо.

Павло ОСТРОВСЬКИЙ/Громада

НЕҐРЕЧНА ГРЕЧКА
Скоро в усіх усюдах – знов Її Величність Гречка, остання зброя політиків та спо-

конвічна спокуса виборців.
Підкуп виборців залишається ключовою проблемою виборчого процесу в Україні. 

Учасники перегонів завжди користуються лазівками в законодавстві, аби не дотри-
муватися  правил здійснення передвиборчої агітації та прозорого політичного фі-
нансування. 

Між тим, підкуп виборців є злочином проти виборчих прав громадян, за його 
скоєння в Україні встановлено кримінальну відповідальність. Наприклад, 2018 року 
реальне позбавлення волі на 5 років отримала особа, яка на виборах голови і депу-
татів об’єднаної територіальної громади на Одещині шукала мешканців району, які 
перебували у скрутному становищі, і пропонувала їм хабар від кандидата. Втім, таких 
прецедентів з 2014 року було менше 30, і вироки здебільшого були доволі м’якими.

Цікаво, що виборець, котрий прийняв пропозицію та одержав неправомірну виго-
ду за голосування за окремого кандидата в депутати, також підлягає відповідаль-
ності - про це йдеться у ч. 1 ст. 160 КК України (підкуп виборця). І, дійсно, є реальна 
справа проти жительки Тернопільщини, яка й досі судиться за відміну кримінально-
го вироку.

Але йдеться навіть не про незаконність електоральної «гречки», про це наче всі 
здогадуються. Йдеться про неповагу, з якою деякі з тих, хто намагається стати «на-
родним обранцем» раз у раз неґречно й дешево купляють голоси своїх виборців. І 
про те, чому самі виборці раз у раз погоджуються бути купленими, а потім винува-
тять когось «там, у владі», що життя погане і немає змін на краще.

Живемо так, як наголосували. І навряд будемо жити ліпше, доки не збагнемо, що 
наш голос – то є капітал, дорожчий за відчуття короткої ситості, ще й наша головна 
інвестиція у майбутнє дітей та онуків. Доки не визнаємо себе владою, а грубий під-
куп - ганьбою.

А гречка – що гречка? Корисна поживна крупа, що містить купу вітамінів та мі-
нералів, навіть м’ясо може замінити. Їй нема чого стидатися. Вона ж не людина і не 
мусить обирати – зробити по совісті чи зганьбитися.

Назар НОВАК/Громада

А хто ж встАновлює 
тАрифи?

Ціни на комунальні послуги у різних областях України 
суттєво відрізняються через непрозорість формування 
тарифів. Наприклад, тарифи на опалення встановлюють 
органи місцевого самоврядування на підставі розрахун-
ків виконавців послуг або Національна комісія, що здійс-
нює державне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг (НКРЕКП). Оскільки розрахунки у всіх різні 
- ціна теж різна. 

НКРЕКП є органом державного регулювання діяльності 
у сферах енергетики та комунальних послуг й, зокрема, 
встановлює тарифи на комунальні послуги для суб’єктів при-
родних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних 
ринках (ліцензіатів НКРЕКП).

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», затверджувати тарифи на централізоване 
водопостачання та водовідведення можуть як органи 
місцевого самоврядування, так і уповноважені централь-
ні органи виконавчої влади, а у деяких випадках — також 
НКРЕКП.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад вста-
новлюють тарифи щодо оплати житлово-комунальних 
послуг, які надаються підприємствами комунальної влас-
ності, та погоджують ці тарифи з підприємствами, які не 
належать до комунальної власності. Це стало можливим 
завдяки тарифній децентралізації: повноваження по 
встановленню тарифів частині суб’єктів господарювання, 
які не є ліцензіатами НКРЕКП, перейшли до місцевих ор-
ганів влади.

При чому НКРЕКП неодноразово заявляла, що деякі органи 
місцевого самоврядування розпочали встановлювати тари-
фи на житлово-комунальні послуги значно вищі, ніж раніше 
встановлювала власне Комісія. Іноді завищення становить 
менше одного відсотка, а іноді сягає вражаючих показників. 
Наприклад, для ПАТ «Донбасенерго» (Слов’янська ТЕС) міс-
цева влада 2018 року самостійно підняла тариф на теплову 
енергію для потреб населення  Миколаївки на 70% від рівня, 
встановленого НКРЕКП, і наразі планується подальше зрос-
тання.

Отже, до відання виконавчих органів сільських, селищ-
них, міських рад належать повноваження встановлення 
тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову 
енергію, централізоване водопостачання та водовідве-
дення, перероблення та захоронення побутових відходів, 
послуги з централізованого опалення, послуги з цент-
ралізованого постачання холодної води, послуги з цен-
тралізованого постачання гарячої води, послуги з водо-
відведення, які встановлюються НКРЕКП), транспортні та 
інші послуги.

місцевими фінансами
та формуванням 
місцевого бюджету

управлінням об’єктами 
житлово-комунального 
господарства та побутовим 
обслуговуванням

встановленням
місцевих податків та 
зборів

зібранням, 
утилізацєю та 
знешкодженням 
побутових відходів

управлінням 
комунальною
власністю

управлінням 
землею, що 
належить 
територіальній 
громаді

благоустроєм 
населеного пункту

управлінням закладами 
дошкільної та загальної 
середньої освіти, забезпеченням 
здобуття повної загальної 
середньої освіти

встановленням 
значної частини 
тарифів

Місцеве самоврядування займається
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ІСТОРІЯ

Пані Ірина народилася у селі Малинівка Волно-
васького району, де з дитинства закохалася у 
народні обряди та пісні.

-  У 70-х роках, коли мені було дев’ять років, вихо-
дила заміж моя старша сестра Людмила. Люди тоді 
не ходили вже масово у традиційних українських кос-
тюмах, але культуру берегли. Щоб запросити гостей 
на весілля, сестричка за обрядом ходила по хатах зі 
своїми дружками. А моя сусідка, тітка Люся, яка ви-
ходила заміж п’ятнадцятьма роками раніше, кликала 
родичів з сусіднього села, їдучи з дружками на бричці 
та співаючи традиційні обрядові пісні, - згадує  Ірина 
Крюченко. - Я пам’ятаю, як наша мати покликала ко-
ровайниць, як вони сиділи за великим дубовим сто-
лом біля української пічки, місили тісто на весільний 
коровай та співали пісні. Потім вони випікали цей ко-
ровай, а я мотала весільні шишки. Мені здавалося, що 
такі традиції звичні, що так і має бути. 

Під час роботи у Златоустівському Будинку культури 
Ірина почала звертатися до носіїв культури — старо-
жилів сільської місцевості Волноваського краю. Вона 
стала засновницею творчої групи, яка по крупицях зби-
рала обрядові традиції під час тематичних експедицій 
протягом 2004-2017 років. Все зібране жінка дбайливо 
вклала у свою книгу «Звила собі Галочка віночок», яка 
наразі є у кожній бібліотеці Волноваського району.

ЗНАЙОМСТВО ТА РОЗВІДИНИ
Парубки й дівчата знайомились переважно в теплу 

пору року «на вулиці». Починалися «вулиці» традицій-
но дівочим співом. А потім музиками до них приходи-
ли парубки та починали грати й танцювати. 

Зазвичай парубок і дівчина одружувалися після 
тривалого знайомства, за згодою батьків. Шлюбні 
пари були з того ж самого, або, зрідка, з сусіднього 
села. Попереднє розвідування родиною молодого 
про наміри батьків молодої називалося «запитами». 
На розвідини йшли мама або тато молодого чи хтось 
з близьких родичів - запитати про згоду на сватання.

СВАТАННЯ
Сватати дівчину так звані «старости» вирушали піз-

но ввечері, щоб на випадок відмови зберегти сватан-
ня у таємниці. Мати нареченого перев’язувала старо-
стів рушниками через одне плече, давала їм пляшку 
горілки та загорнутий у рушник хліб, який сама випі-
кала з думками про вдале сватання.

Зайшовши до хати з хлібом у руках, перехрестив-
шись три рази перед образами, вклонившись в пояс та 
привітавшись, старости починали традиційну розмову 
про мисливців, котрі «потрапили на слід куниці (олени-
ці) — красної дівиці». Потім кликали дівчину й запитува-
ли її згоду на шлюб. Дівчина під час цієї розмови мала 
соромитися, колупаючи грубу або піч. Відповідь наре-
ченої була обов’язковою та вирішальною.

Якщо дівчина погоджувалась йти під вінець, до 
хати кликали нареченого, який до згоди дівчини сто-

АВТЕНТИЧНА 
ДОНЕЧЧИНА 
ОКСАНИ 
ПРОСЕЛКОВОЇ

Щоб зберегти та відновити культурну 
пам’ять нашого регіону, вчителька 
української мови з Краматорська 
створила у соціальних мережах 
спільноту «Автентична Донеччина».

Оксану Просел-
кову в Крама-
торську знають 

всі, хто цікавиться ос-
вітою та культурою. 
Окрім основної робо-
ти, вона займається ор-
ганізацією фестивалів 
та конкурсів, популя-
ризує дитячі читання, 
опікується проблемою 
харчування у школах… 
Давно цікавилася на-
родними співами, і ось взялася за поширення ін-
формації про справжню українську Донеччину.

За її словами, запит на таку інформацію шалений. 
Бо, з одного боку, люди знаходяться під владою міфів 
про «російський» Донбас, з іншого – не сприймають 
недолугу «просвітницьку» пропаганду від держави. А 
хочеться всім історичної правди.

- Треба, щоб люди почали знайомитися з автенти-
кою, щоб було менше шароварщини, - каже вчитель-
ка. - Бо зараз ті костюми, які одягають діти на народ-
ні виступи - ні про що. Пісні, які співають - ні про що. 
Вони не ідентичні. 

Псевдонародні підробки не сприяють укоріненню 
в землю Дикого Поля, на якій багато століть жили 
наші пращури, вважає Оксана Проселкова. Тому в її 
спільноті, яка працює на цілком волонтерських заса-
дах, все справжнє.

Що тут вже є? Архівні світлини, старовинний та 
сучасний реконструйований народний стрій, обері-
ги, прикраси, рушники, записи співів бабусь (деяким 
пісням по 200 років), співи сільських фольклорних 
ґуртів, фотоподорожі з етнографічних музеїв. 

Чого потребує «Автентична Донеччина»? Актив-
ної участі у наповненні матеріалів. Спільнота прийме 
від вас: старі фото ваших рідних або знайомих в ук-
раїнських строях, фото ваших родинних українських 
реліквій, аудіозаписи пісень, обрядів, рецепти страв 
від ваших бабусь та прабабусь, текстові записи опові-
дей стареньких сусідів.

У фейсбук-спільноті, заснованій Оксаною, сьогодні 
понад 1 200 підписників, і їхня кількість зростає. У намі-
рах вчительки — долучати до обміну інформацією одно-
думців з Добропілля, Бахмута, Слов’янська, Приазов’я, 
а також проводити експедиції до сіл регіону, де досі 
живуть носії унікального культурного спадку.

Оксана Проселкова визнає, що не фахівець у сфері 
етнографії. Захоплення місцевою культурою – її хобі, 
а також бажання нагадувати про те, що з прадавніх 
часів наш край розмовляв українською:

- Нам треба об’єднуватися, показувати, що ми 
єдині, знайти щось монолітне. Якщо не будемо цього 
робити, знайдуться ті, хто буде нав’язувати нам чужу 
історію. Тому знаходимо в собі сили продовжувати цю 
справу.

Валерія ЯСЬКО/Громада

ВЕСІЛЬНІ ТРАДИЦІЇ 
ДОНЕЦЬКОгО КРАю

СваЙба у малинівці

Весна, краса, кохання - тут і до шлюбних клопотів недалеко. Про те, як 
святкували весілля мешканці Волноваського краю, «ГРОМАДІ Схід» 
розповідає краєзнавиця та керівниця народного фольклористичного 
пошуково-дослідницького гурту «Заграйярочка» Ірина КРЮЧЕНКО.

На фото - реконструкція весільного віночка (Ірина Крюченко)

Cело Миколаївка, Волноваський район
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яв за дверима. Старости клали хлібину з 
рушником на стіл та просили молоду пе-
рерізати її навпіл. Взявши дві половинки 
хліба в руки, говорили: «Все, Марусю, 
відрізана ти скиба від хліба…», адже ско-
ро йти їй від батьків назавжди до іншої 
домівки.

А як у батьків був сумнів щодо весіл-
ля, то вони самі віддавали небажаним 
старостам їхній хліб, а дівчина виносила 
їм гарбуза.

ОГЛЯДИНИ ТА ЗАРУЧИНИ
Після сватання батьки нареченої 

знайомилися з родиною сватів і майбут-
нього зятя, їхнім господарством, умова-
ми, в яких доведеться жити доньці. Домо-
вившись про все, що стосується весілля, 
вони розважалися, пригощалися і в цей 
же день могли запросити сватів до себе, 
щоб ближче познайомитися та проде-
монструвати сватам свій добробут.

На заручинах молодих вперше саджа-
ли поруч як наречену пару, і вони обмі-
нювалися подарунками для закріплення 
остаточної згоди на шлюб та прилюдно-
го оголошення весілля.

ЗАПРОСИНИ ДІВОЧІ
У більшості сіл Волноваського райо-

ну запросини проходили у четвер або 
п’ятницю, що передували весіллю. Мо-
лода ходила з дружками селом у свят-
ковому національному одязі, підпере-
заному рушником. Замість весільного 
вінка голову прикрашали різнокольо-
рові стрічки, поверх яких одягалась біла 
хустка, що означала перехід від дівоцтва 
в жіноцтво. А в деяких селах наречена 
одягала звичайний дівочий віночок з 
паперових різнокольорових квітів, або 
плела вінець з барвінку. Обов’язковою 
прикрасою нареченої також була на-
грудна біла воскова квітка зі стрічками, 
яку чіпляли з правого боку, що означало 
скоре одруження. Дружки ж мали чер-
воні або рожеві нагрудні паперові квітки 
з лівого боку, як символ дівування.

Дружок у молодої повинна була бути 
парна кількість. Рідну сестру не можна 
було брати в дружки, бо вважалось, що 
це погана прикмета, бо та може заміж не 
вийти. Серед дружок обиралась головна 
дружка, яка мала обов’язки носити в тор-
бинці весільне печиво – шишки (як сим-
вол запросин на весілля), заходити ра-
зом з нареченою до хат родичів та бути 
свідком запросин. Ідучи селом, дружки 
співали обрядових пісень, ніби прощаю-
чись з подругою, яка виходила заміж.

Дівчата йшли спочатку до хрещених 
батьків, потім вже до інших родичів та 
наостанок — до свекрухи. Наречена у 
свекрів вклонялася тричі, клала на край 
стола шишку, промовляючи: «Мама й 
тато просять Вас прийти на хліб-сіль на 
свайбу». Свекруха зі свекром дякували 
та обмінювалися шишками. Свекруха 
пригощала дівчат пирогами, вони їх хо-
вали у торбинки, а потім на вулиці їли. 

Співаючи дорогою, поверталися до 
молодої додому. Батьки молодої щедро 
пригощали дівчат, після чого ті розходи-
лися по домівках.

ЗАПРОСИНИ ПАРУБОЧІ
Такого ж обряду запрошування гостей 

дотримувались й молодий з боярами. Най-
кращий товариш молодого виконував фун-
кції старшого боярина. Хлопці могли запро-
шувати гостей як пішки, так і на конях.

Молодий був одягнений у святкову 
сорочку, на голові - обов’язково картуз 
з червоною квіткою. У бояр з лівого боку 
були рожеві квіточки, у молодого — з 
правого боку біла воскова квітка, а на 
правій руці — рушник або червона хустка, 
яку пов’язала наречена ще на сватанні.

ВИПІКАННЯ ВЕСІЛЬНОГО КОРОВАЮ
Вважалося, що вже сам процес ви-

пікання короваю мав чудодійну силу. 
Тому-то й пекли його шановані й щасливі 
в подружньому житті жінки-коровайниці. 
Вони приносили із собою муку, яйця, 
масло, а іноді й цукор. А керувала усім 
процесом головна кухарка - хватьмар-
ша. Готували  коровай одночасно у ха-
тах молодого та молодої та обов’язково 
з примовками та піснями, оспівуючи 
долю молодятам.

У кожному селі були свої особливості 
весільної випічки, форми та прикраси 
(зазвичай прикрашали квітами та пташ-

ками), але важливо було для всіх, щоб 
коровай був високим і рум’яним, не тріс-
нутим та не впалим.

Випікався коровай впродовж двох 
годин. Увесь час  в хаті зберігалася пов-
на тиша. Навколо спеченого короваю 
виплітали вінок з зеленого барвінку, а 
зверху прикрашали калиною — симво-
лом вірності та любові.

Також під час випікання короваю лі-
пили шишки та солодкий хліб, який нази-
вали «дивень».

ПРИГОТУВАННЯ ПОСАГУ
У передостанній день весілля завер-

шували готувати посаг (придане). Він 
складався з двох частин: першу виді-
ляв батько (худоба, певна сума грошей, 
клаптик землі), а другу  - «скриню» - дів-
чина мала готувати собі сама або ж ра-
зом з матір’ю. Скриня включала постіль, 
рушники, одяг, а також стрічки та хуст-
ки, якими дівчина мала обдаровувати 
весільних гостей. 

На посаг нареченої приходили поди-
витись сусіди та всі охочі односельці. 
Якщо дівчина не встигла приготувати 
собі придане, народні звичаї передбача-
ли передвесільні «торочини», на які при-
ходили допомагати подруги нареченої.

ДІВИЧ-ВЕЧІР
Обряд прощання молодої з дівуван-

ням починався з того, що у післяобідній 
час до неї приходили дружки та просили 
у матері благословення нареченій зми-
вати голову, а потім вбирати косу. Мати 
з головною дружкою змивали нареченій 
голову, а потім дружка утирала молодій 
волосся спеціальним новим рушником.

Далі мати вичісувала нареченій волос-
ся, дружки співали, а молода — плакала. 
Згодом дружки заплітали молодій косу 
та прикрашали її стрічками, яких нарахо-
вувалося до двохсот. Хату прикрашали 
«гільцем» - символом дівочої краси і цно-
ти. Ламали гілку з дерева, яке росло на 
подвір’ї, обкручували її тістом, запікали, 
начиняли смаколиками та встромляли у 

високу хлібину або посудину з зерном. 
Таке ж «гільце» виготовляли й в хаті мо-
лодого.

Потім дружки сідали за стіл та вироб-
ляли весільний вінок, оздоблюючи його 
готовими прикрасами з воску. Кожен 
колір у віночку мав своє значення: бла-
китний — побачення, рожевий — любов, 
зелений — здоров’я тощо. Віночок пов-
ністю білого кольору робили для сироти, 
без матінки та батька. Якщо напівсирота 
— квіти були білі з рожевою серединкою. 
Якщо наречена не сирота — квіти рожеві 
з білим краєчком. Також віночок наре-
ченої прикрашали крапельками, які на-
зивали «слізками», бо наречена під час 
весілля мусила плакати. Вона журилася 
за своїм дівуванням, бо більше не піде 
на вечорниці, не поспіває з подружками, 
дуже рідко зможе відвідувати батьків, 
адже в неї з’являється власне хазяй-
ство. Казали, що чим більше плакатиме 
наречена на весіллі, тим щасливішим 
буде в неї життя. Тож люди на весіллі її 
не заспокоювали - такі традиції, так пот-
рібно. Віночок потім зберігали навколо 
ікони та вважали, що він зберігає сім’ю.

ПАРУБОЧИЙ ПІДВЕСІЛОК
Під час підвесілку, що проходив в домі 

нареченого, молодий і всі його бояри 
просили благословення на одруження 
у сватів, батьків та всіх присутніх. Моло-
дий цілував ікони та вклонявся батькам, 
а потім всіх запрошували до столу та 
влаштовували жартівливі сцени.

Далі молодий з боярами приходив в 
дім нареченої з подарунками. Майбут-
ній дружині він міг подарувати хустинку, 
сестрам нареченої — намисто, батькові 
— табакерку, а тещі — чоботи. Дарунок 
тещі мав особливе значення, бо вважа-
лося, що у такий спосіб зять «протоптує» 
доріжку до будинку тещі, сподівається 
побудувати з нею хороші відносини.

ВЕЧОРИНКИ
Спільне передвесільне молодіжне гу-

ляння називали «вечоринками». Батьки 

молодої накривали стіл, а парубки при-
носили із собою випивку. Всі пригоща-
лися, співали веселих пісень, а десь о 23 
годині розходилися по домівках.

«СВАЙБА»
День власне весілля складався з та-

ких обрядів:
• Урочисте одягання молодого та мо-

лодої у весільне вбрання.
• Обряд розплітання коси.
• Обряд викупу нареченої (викуп до-

роги, викуп воріт, викуп нареченої у дру-
жок).
• Обряд благословення на вінчання 

молодих.
• Вінчання.
• Обряд зустрічі наречених в домі мо-

лодої.
• Обряд посаду молодих та частуван-

ня гостей в домі молодої.
• Обряд обдарування.
• Обряд розподілу короваю.
• Обряд покривання молодої.
• Обряд від’їзду молодої до нарече-

ного.
• Обряд переходу молодих через во-

гонь біля двору молодого.
• Зустріч наречених в домі молодого.
• Посад молодих.
• Обряд покривання голови молодої 

в домі нареченого.
• Обряд шлюбної ночі.
До кожного обряду існували свої  

прикмети. Доброю прикметою для дівчат 
було встигнути сісти першою на стілець, 
де сиділа наречена: кому пощастить 
випередити своїх подружок, та і вийде 
заміж наступною. Оберегти молоду від 
пристріту, аби не зурочили, мала бар-
виста вінчальна сорочка, на якій дівчина 
вишивала узори гладдю або хрестиком. 
У нашому регіоні сорочки зазвичай ви-
шивали квітами і найчастіше - червоними 
та чорними нитками. Вінчальну сорочку, 
до речі, зберігали протягом усього жит-
тя, вдягаючи її лише на великі свята. Не-
рідко такий одяг передавався у спадок 
дочкам або онучкам.

Щодо верхнього одягу нареченої, то 
він у нашій місцевості складався з ба-
вовняної, однотонно-темної, широкої та 
довгої спідниці, на яку зодягали фартух 
з вибіленого тонкого полотна з виби-
тою прошвою та вишивкою. А поверх 
сорочки зодягали керсетку, під якою 
молоду оперізували весільним рушни-
ком. Такі рушники виробляли на фаб-
риці у Кролевці, вони були дуже модні, 
тож заможні панянки його купували, а 
інші дівчата свій «кролевецький руш-
ник» вишивали самостійно. Взувалися 
у чорні або червоні сап’янові чоботи. 
Шию прикрашали намистом.

Всі ці елементи одягу і прикрас сіль-
ського весільного «дрес-коду» зберіга-
лися у селах і деінде зустрічалися навіть 
у містах Донеччини – аж до того часу, 
коли українське знову увійшло у моду. 
І тепер вже сучасні красуні намагають-
ся відтворити бажаний образ за стари-
ми весільними світлинами 1930-1970-х 
років. 

 Анастасія ХАРІНА/Гром.кор

Село Валер’янівка, Волноваський район Cело Златоустівка, Волноваський район

Місто Волноваха  
(з сімейного архіву С.Ф. Нєвойт)

Місто Волноваха  
(з сімейного архіву С.Ф. Нєвойт)
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Керівник організації - юрист, істо-
рик, політолог, соціолог Марина 
ПУГАЧОВА неодноразово нада-

вала консультації читачам нашої газети. 
Тож будьмо знайомі поближче.

Розкажіть, Марино, з чого починала-
ся «Берегиня» і яка вона зараз?

- Почалося все з волонтерства в сер-
пні 2014 року. Спочатку нас було двоє 
- я і Анжела Зінченко. Потім людей ста-
ло шість, потім більше, більше. Як за-
реєстрована організація ми розпочали 
існування 2016 року. Зараз в «Берегині» 
працюють 18 фахівців різного профілю. 
Ще понад 30 людей я вважаю асоційо-
ваними членами організації. Вони жи-
вуть в різних куточках України, але це не 
заважає нам співпрацювати. 80% нашої 
організації - переселенці, велика части-
на з них - жінки. Є й чоловіки, куди ж ми 
без них? 

У нашому колективі переважають 
юристи, адже ми юридичні послуги на-
даємо. Є економісти, психологи, лікарі, 
соціальні працівники. Наявність таких 
фахівців дозволяє комплексно підходи-
ти до розв’язання конкретних проблем 
конкретних людей. 

Починали ми з безоплатної допомо-
ги переселенцям. Я і сама переселенка, 
2014 року була змушена виїхати з До-
нецька. Мені було трохи легше, ніж ін-
шим, бо повернулася я, по суті, додому. 
Родом я з цих місць, мої батьки тут жи-
вуть, у мене в Маріуполі багато друзів. 
Тож не було вакууму, який відчували ті, 
хто виїхав на порожнє місце. Але мені 
знайомі їхні проблеми, що й досі, за 6 
вже років, не зняті. Зараз переселенці у 
держави не в пріоритеті, а ми все одно 
як займалися їхніми проблемами, так 
займаємося і будемо займатися.

А як сталося, що ви зі своєю коман-
дою почали працювати у селах на лінії 
розмежування? 

- Я - егоїстка, моя команда - егоїсти 
і ми хочемо, щоб на цю «хворобу» за-
хворіли всі. Коли ми починаємо любити 
себе, нам стає важливо - хто нас оточує, 
як живуть наші сусіди. Нам не хочеться, 
щоб наш сусід, чи це переселенець, чи  
житель «сірої» зони, жив погано. Бо тоді 
і нам буде погано. Створюючи комфорт 
для себе, ми починаємо контролювати 
все, що навколо, і робити своє оточення 
краще. Тож наша робота з людьми, які 
живуть у селах «сірої», «червоної» зони 
- це намагання не тільки допомогти їм 
впоратися зі своїми негараздами, а й 
навчити полюбити себе. 

Таких підопічних сіл у нас зараз 58. 
А село - це не місто, там набагато важ-
че працювати. Але ми всі хочемо жити 
нормально і комфортно в нормальному 
суспільстві, хочемо, щоб якомога більше 
людей почувалися краще.

Є результати?
- Впевнена, що є, а за два останні роки 

особливо. Багато сил було покладено на 
створення жіночих громадських органі-
зацій в прифронтових селах, і вже видно 
плоди. Видно зміни в людях, в їхньому 
прагненні організувати своє життя, згур-
туватися, відчути свою силу у розв’язанні 
будь-яких проблем. Є щонайменше 9 та-
ких організацій, якими пишаюся. 

ХОЧЕМО НАВЧИТИ 
СЕЛЯН ПОЛюБИТИ СЕБЕ 
Команду Маріупольської асоціації жінок «Берегиня» з вдячністю згадують тисячі селян, 
сотні переселенців, пенсіонерів, багатодітних матерів. В активі організації – понад 600 
справ, виграних у судах всіх інстанцій, повернуті пенсії та нерухомість, допомога підліткам, 
створення громадських організацій в населених пунктах «сірої зони», тренінги з планування 
та організації мікробізнесу, юридичний та економічний супровід сільських підприємців... 
Загалом понад 30 тисяч людей отримали допомогу від «Берегині».

берегиня з маріуполя:

У нас близько 80 жінок зайнялися 
мікро-бізнесом, і це змінило їхнє жит-
тя. Деякі замахнулися на крупний біз-
нес, взяли участь у «Куркулі» (грантова 
програма «Український донецький кур-
куль» - авт.),, отримали гроші на свою 
справу. Майстер-класи, які ми проводи-
мо, навчили людей комунікації, а набуті 

ЛЮДИ
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навички стали для багатьох джерелом 
доходу. Словом, ми знаходимо сильну 
сторону людини і її розвиваємо, допо-
магаємо вирости. 

Та багато чого, якщо чесно. Є села, 
куди їду з задоволенням, є люди, яким 
вірю і в яких вірю.

Де сили беруться для такого обсягу 
роботи?

- Так все через лінь, якщо чесно 
(сміється). Я ледача людина. Я люблю, 
щоб все було налагоджено і системно 
працювало. Сили не витрачаються да-
ремно, коли робота правильно органі-
зована.

Спочатку працювали дуже багато. 
Одного разу я зрозуміла, що моє жит-
тя перетворилося на кошмар:  немає 
вихідних, нема коли голову підняти. І ми 
впорядкували свій графік, придумали 
кейс-менеджмент (надання послуг за со-
ціальним профілем людини – авт.), сфор-
мували робочі групи за напрямками. 
Тепер працюємо тільки так. Це зберігає 
багато часу і сил, дає хороший ефект. 

Дуже багато питань розв’язується 
через горизонтальні зв’язки, які утвори-
лися за час роботи. Іноді достатньо теле-
фонного дзвінка. Буває таке, що кажеш: 
«До нас прийшла жінка, в її будинок влу-
чила міна, нічого немає, треба допомог-
ти». А у відповідь чуєш: «Скільки дітей, 
який розмір, що потрібно?». Або комусь 
потрібна термінова медична допомога. 
Телефонуєш до лікарів «Адастри» і без 
питань передаєш їм людину з усіма про-
блемами. У цій системі горизонтальних 
зв’язків зовсім неважливо, добре чи по-
гано до тебе ставиться керівництво міста 

Вона з тих людей, чиєї любові та 
турботи вистачає не тільки на рідних 
дітей… Ганна ПАКАЛОВА опікується 
сиротами та допомагає їм отримати 
професію і навчитися самим 
заробляти на життя.

Ганна – власниця невеличкої перукарні «Аннуш-
ка» в Маріуполі. Бізнес сталий, проте вона не 
припиняє вчитися новому. Закінчила безоплатні 

курси від БФ «Карітас Маріуполь», далі було навчання 
в Центрі розвитку бізнесу, Маріупольській Асоціації 
підприємців, курси від ПРООН... Подивилася на свою 
справу іншими очима, почала шукати можливості її 
осучаснення. 

Та сьогодні розповідь про інше…
- Син виріс і почав жити окремо. Тоді в мене ви-

никло бажання допомагати дітям, які зростають без 
батьків. 

Разом із однодумцями Ганна почала навідувати-
ся до сиротинців міста. Так в її житті з’явилися Олег 
і Вова. 

- Коли ми прийшли до міського інтернату №2, я 
звернула увагу на те, як стильно підстрижені хлопці. 
Як виявилося, їхні зачіски робив один з восьмиклас-
ників – Олег Баширзаде. Тоді я вирішила, що допомо-
жу хлопцеві розвинути свій талант. І стала наставни-
цею для нього та його однокласника Вови.

Володі більш подобалося порпатися з технікою, 
тому він отримав профільну освіту та влаштувався 
працювати на СТО. А от Олег вирішив вступати до 

ліцею на перукаря. Літо перед вступом він прожив в 
будинку Ганни.

- З інтернату його вже випустили, а для оформлен-
ня у студентський гуртожиток треба було дочекатися 
вступу. Тому я його забрала до себе. Щоб не гаяти 
час,  знайшла хлопцеві короткі перукарські курси, 
щоб трошки «набити руку».

Після ліцею Олег працює в престижному барбер-
шопі Маріуполя. Хтозна, чи вдалося б йому добитися 
мети, якби не трапилася на його шляху ця маленька 
сильна жінка.

А цієї зими Ганна Пакалова організувала благодій-
ну акцію з надання безоплатних перукарських послуг. 
Прийшла до ліцею, де навчався Олег, та запросила 
двох дівчат на практику. 

- Разом розклеїли оголошення про безоплатні 
стрижки для всіх охочих. І людям добро зробили, і дів-
чата професійний досвід отримали. Звісно, перевагу 
надавали малозабезпеченим та дітям. Акція тривала 
трохи більше місяця, за цей час ми обслугували 65 
осіб (а Олег свою тисячу голів ще в інтернаті підстриг). 
Наразі ми цю роботу завершили, проте, якщо буде по-
пит, будемо продовжувати. 

Тепер жінку непокоїть доля ще двох вихованок ін-
тернату. 

- Дівчат знаю ще з того часу, як вони були зовсім 
малі, а вже в сьомому класі навчаються. Для початку 
хочу навчити їх основам перукарської справи,  знайти 
спонсорів чи виграти грант, щоби придбати необхідне 
перукарське приладдя. І нехай би вони робили зачіски 
вихованцям інтернату. Знову ж таки, і притулку – ко-
ристь, і дівчатам – практика. Акцент будемо робити на 
чоловічі стрижки, бо процентів 70 вихованців інтернатів 
– хлопці. Дівчат набагато частіше забирають до родин…

 Але і на цьому Ганна не зупиняється. Ділиться 
своєю заповітною мрією:

- Була б я мільйонеркою – забрала б їх усіх з того 
інтернату до себе…

Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада

або країни. Я вважаю, що все базується 
на особистих зв’язках.

І все ж таки ваша робота передбачає 
спілкування з людьми, це рано чи пізно 
емоційно виснажує. Як відновлюєтеся?

- Я втомлююся ввечері в п’ятницю і 
готова до роботи в понеділок вранці. 
По-перше, допомагає родина. Допома-
гає настільки, щоб не заважати (смієть-
ся). По-друге, мої собаки. Мої взаємини 
з ними взагалі окрема тема, я хоча й не 
тендітна панночка, з ними стаю сенти-

На лінії розмежування працюють ще 
організації, діяльність яких схожа на 
вашу. Які у вас стосунки?

- Дуже радує, коли інші організації 
роблять роботу, схожу на нашу. Це оз-
начає, що ми на вірному шляху. Може 
так статися, що інші організації додадуть 
щось своє, доповнять і розвинуть тему. 
Є організації, з можливостями яких нам 
не зрівнятися, ми при всьому бажанні не 
змогли б зробити щось так, як це вдаєть-
ся, наприклад, БФ «Карітас Маріуполь». 
Велика організація, з великими можли-
востями, з армією висококласних фа-
хівців і фінансуванням. Зараз «Карітас» 
розширив свій функціонал, і це класно.

Найголовнішим маркером є інтерес са-
мих людей. Якщо люди відвідують заходи, 
які проводимо або ми, або «Карітас», або 
Данська рада у справах біженців, то їм це 
треба, їм це допомагає. Я завжди відкрита, 
з фахівцями усіх організацій контактую, 
обговорюю різні проекти. Було б, мабуть, 
непогано, щоб була спільна платформа 
для обговорення, можна було б координу-
вати наші дії, це пішло б на користь усім.

Що б ви сказали про жінок, які жи-
вуть, по суті, на лінії війни?

- Наші жінки навіть не розуміють, на-
скільки вони круті. Особливо ті, хто взяв 
на себе відповідальність під час вій-
ни, які готові очолювати сільради, бути 
секретарями цих сільрад, створювати 
ініціативні групи, громадські організа-
ції, «паритися» з приводу проблем всіх 
і кожного, зберігати холоднокровність, 
коли над головою гримить, і при цьому 
не втрачати оптимізму. Я ними пишаюся.

Олена СВІТЛА/ Громада

НАЧЕ МАТИ-НАТХНЕННИЦЯ 

ментальною, це зовсім інші емоції. По-
третє, моє оточення. Друзів мало, і вони 
справжні, а знайомих величезна кіль-
кість. Хтось із них залишився в Маріуполі, 
хтось поїхав, хтось живе зараз в Києві, 
Дніпрі, у Львові. І нехай не всі поруч, це 
неважливо. Я досить мобільна людина, 
можу легко зібратися і поїхати, не має 
значення - куди. Для мене відстань - по-
няття умовне, а поїздка - один з засобів 
відновлення. Недарма ж кажуть, кращий 
відпочинок - це зміна діяльності.

З директором БФ «Карітас Маріуполь»  
о. Ростиславом Спринюком та пані Послом ФРН  
в Україні Анкою Фельдгузен
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ПОГОДА ВЕСНА ІДЕ
Погода першої половини березня на Донеччині буде й справді 
весняною. Часто дощитиме, проте сильного вітру не очікується. 
Температура повітря вдень досягатиме +15°С, вночі буде не  ни-
жче -1°С.

СМАЧНОГО

Зробіть такі цукерки до святкового 
столу – і ви будете повертатися до 
цього рецепту знов й знов.

Що потрібно: 
молоко – 500 мл
цукор – 50 г
крохмаль (краще кукурудзяний) – 60 г
варення з цілими ягідками смороди-

ни, вишні тощо – 1-2 ст. л
дрібка солі та ваніліну за бажанням
кокосова стружка (1 маленького па-

кетика вистачить на дві порції)
Як готувати: 
1. В невеликій каструлі перемішуємо 

цукор, крохмаль та молоко, щоб сипучі 
компоненти розчинилися.

2. Ставимо на середній вогонь, весь 
час помішуємо вінчиком, щоби не ут-
ворилися грудочки. Додаємо сіль та 
ванілін.

3. Маса, нагріваючись, швидко 
густішає. Не перестаємо вимішу-
вати її. Як тільки починає кипіти і 
з’являються великі бульби, змен-
шуємо вогонь. Кип’ятити довго не 

треба: хвилька-дві – і знімаємо з 
плити.

4. Додаємо ягідного варення, перемі-
шуємо. Маса набуває ніжного рожевого 
або фіолетового відтінку, залежно від 
кольору варення. Можна перемішати 
все ретельно, тоді колір цукерок буде 
рівномірним. А можна – злегка, тоді де-
серт буде смугастий, ніби мармуровий. 

5. Беремо прямокутну невелику фор-
му (можна взяти просто пластиковий 
або металевий судок). Стелемо на дно 
харчову плівку (або просто розрізаний 
поліетиленовий пакетик). Виливаємо 
молочно-ягідну суміш у форму, даємо 
охолонути та ставимо в холодильник на 
годину-дві. 

6. Виймаємо судок, перевертаємо 
його на дошку. Застиглий десерт дуже 
легко виймається. Знімаємо плівку. Рі-
жемо масу кубиками. 

7. За бажанням такі цукерки можна 
злегка обваляти в кокосовій стружці 
(якщо переборщити, то кокос буде «за-
бивати» ніжний молочний смак десерту). 

МОЛОЧНІ ЦУКЕРКИ 
Ніжний смак цього десерту асоціюється із дитинством, 
та й готується він так швидко і легко, що впораються 
навіть діти.  

Відповідь на сканворд №2 (11)

У конкурсі «Різдвяна 
поляна» рандомно 
обрано переможця: 
святковий салат 
«Веселка» від Лариси 
БОНДАРЕНКО з 
Новотроїцького.

Разом з останнім числом га-
зети пані Лариса отримала від 
редакції приз і запрошення ста-
ти нашим постійним автором. 
Адже вона – у минулому вчи-
телька, 20 років пропрацювала 
тележурналістом у Донецькій 
обласній державній телерадіо-
компанії, має публікації й у дру-
кованих виданнях. Пенсію отри-
мує скромну, тож громкорівські 
гонорари від «ГРОМАДИ Схід» 
будуть доречними.

ЗА П’ЯТЬ ХВИЛИН

різдвяна 
поляна


