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КОРОТКО

Статус «опорних» отримають 11 лікарень До-
нецької області до 2023 року, йдеться в розпо-
рядженні Кабінету міністрів України. Їхня модер-
нізація планується за рахунок держбюджету із 
залученням коштів Світового банку та місцевих 
бюджетів . 

У Маріуполі сучасними медичними хабами стануть 
відразу три заклади: міські лікарні №1 і 4, а також об-
ласна лікарня інтенсивного лікування.

У Краматорську опорною зроблять міську лікарню 
№3. Також по одній опорній лікарні буде в Костян-
тинівці, Бахмуті, Волновасі, Добропіллі, Покровську, 
Селидовому та Слов’янську (там цей статус отримає 
міська клінічна лікарня).

У ДОНЕЦЬКІЙ  
ОБЛАСТІ З’ЯВЛЯТЬСЯ  
«ОПОРНІ» ЛІКАРНІ

Чотири потяги Донбасу увійшли до топу рейтингу 
поїздів внутрішнього сполучення за кількістю пере-
везених минулого року пасажирів, повідомляє прес-
служба Укрзалізниці.

Найбільшу кількість пасажирів перевіз поїзд 
№45/46 Ужгород-Лисичанськ — 1,17 млн. Також у ТОП 
увійшли потяг №137/138 сполученням Хмельниць-
кий-Лисичанськ (1,04 млн пасажирів), поїзд № 69/70 
Маріуполь-Львів (808 тис. пасажирів) та №141/142 
Львів-Бахмут (777 тис. пасажирів).

Єдиним потягом недонбаського напрямку, що по-
трапив в ТОП-5, виявився №121/122 Миколаїв-Рівно. 
Він перевіз 816 тис. пасажирів та зайняв третій рядок 
рейтингу.

ПОТЯГИ НА ДОНБАС УВІЙШЛИ 
ДО ТОП-5 НАЙПОПУЛЯРНІШИХ 
В УКРАЇНІ

ЗЕМЛЯ БЛАКИТНА, 
НАЧЕ АПЕЛЬСИН
Документальна стрічка про життя сім’ї 
з Красногорівки отримала нагороду за 
найкращу режисуру на міжнародному 
кінофестивалі SUNDANCE у США. 

Назва стрічки - «Земля блакитна, ніби апельсин». 
Авторка – українська режисерка Ірина Цілик, 
це її дебют у документальному кіно. А герої - 

багатодітна родина з Красногорівки - 36-річна Ганна 
Гладка та четверо дітей: дві дівчини підліткового віку і 
двоє хлопчиків 6 та 8 років, яких вона  ростить сама.

2014-2015-ті роки були для них дуже складними, 
але якимось чином ця сім’я зберегла неймовірну 
життєрадісність. Всі діти грають на різних музичних  
інструментах, мама –  неймовірно сильна особистість, 
на якій все тримається. Якось старші дівчата взяли 
участь у волонтерських кінотаборах. Вся сім’я дуже 
захопилася.  Разом вони стали знімати невеличкі ро-
лики, потім фільми. Мама сама навчилася монтувати і 
зараз веде студію для дітей у місцевій школі мистецтв. 
А старша донька Мирослава мріяла стати кіноопера-
торкою і зрештою вступила на операторський факуль-
тет у Києві. Зараз вона вже на другому курсі і їздила на 
фестиваль разом із знімальною групою «Апельсину».

У фільмі не так багато власне війни, але вона є і 
тлом, і контекстом. «Незважаючи на небезпеку та 
жах, які оточують героїв фільму, ці люди не є пасив-
ними жертвами. Використовуючи засоби зображення, 
вони знаходять в цьому щось правдиве і прекрасне, 
що, у свою чергу, краще відтворює жах і трагедію, які 
обступають їх зусібіч», - написало про фільм одне з 
американських видань.  Схоже каже і авторка Ірина 
Цілик: «Було багато ситуацій, коли здавалося, що па-
ралельні реальності співіснують поруч і інколи пере-
тинаються. Тому все це виглядає дуже дивно та хи-
мерно».

У рамках чи не найпрестижнішого фестивалю неза-
лежного кіно відбулося п’ять показів. Завжди всі квит-
ки були продані і зали заповнені, навіть о 9-й ранку. 

- Найяскравіші реакції ми мали під час показу в 
Солт-Лейк-Сіті. Мабуть, тому, що там були переваж-
но звичайні глядачі, а не представники кіноіндустрії. 
Люди аплодували стоячи, підходили потім зі слізьми. 
Одна американка мені сказала: «У мене був зовсім ін-
ший образ Донбасу. Я собі уявляла лише сірість, бруд 
і війну. А ви показали мені ще якийсь інший Донбас, 
дякую», - розповідає авторка.

Українська прем’єра фільму відбудеться наприкін-
ці березня на міжнародному фестивалі документаль-
ного кіно про права людини Docudays UA у Києві.

Євген ТАРАН/Громада

Як завжди, йдеться про вибір, 
і завжди він за вами. Спожи-
вати відверту брехню або 

вчитися інформаційній гігієні? Об-
межити своє життя холодильником 
і телевізором чи зазіхнути на те, 
щоб змінити правила гри через 
зміну звичок? 

Нові звички – це нові можли-
вості. Якщо зможете опанувати себе 
– зможете опанувати і простір нав-
коло, впливати на будівництво того 
життя, про яке мріється. Адже коли 
не можеш зрушити з місця себе, то 
здається, що й всі інші такі ж незво-
рушні та приречені на рутину. Що 
всі зміни відбуваються волею істот 
якогось вищого ґатунку, а не зви-

чайних людей. Що й на Майдан ви-
ходили «якійсь проплачені» (бо ви б 
ніколи не вийшли). Що й волонтери, 
які щодня допомагають нужденним, 
роблять це через якусь свою вигоду 
(бо це вам всі мають допомагати, а не 
ви комусь). Що немає сенсу в тому, 
аби намагатися перетворити своє 
життя на краще (бо світ все одно во-
рожий, а ви - «людина маленька» і від 
вас нічого не залежить).

Але навіть пішак стає ферзем, 
якщо  рухається. І вони є, вони 
справжні – люди, яких не влаштовує 
бути пішаками. І ви не помітите, як ста-
нете одним з них, якщо зробите пер-
ший крок. КОЛИ ви його зробите.

Ми вітаємо вас на цьому складно-

му, але дуже цікавому шляху. Багато 
хто з вас вже є тими героями, котрі 
опрацьовують нові знання і втілюють 
нові навички. Це, наприклад, наші 
громадські кореспонденти, які 
вчаться писати репортажі зі своїх 
сіл і отримують за це додатковий 
заробіток. Кожен з вас може спро-
бувати свої сили, запропонувавши 
нам сюжети, новини чи фото з жит-
тя своїх громад.  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

Кажуть, що ми – те, що ми їмо. А ще кажуть, що ми – раби своїх звичок. Саме 
огляду цих цікавих тем ми і присвячуємо це число.

ПЕРЕМОГАВІД РЕДАКЦІЇ

ЗРОБИТИ КРОК

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада 
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Переїжджати з селища, де виросла, 
пані Марія категорично не хоче, 
хоча й підтверджує, що Новолу-

ганське покинула третина довоєнного 
населення. Жаліється нам, що і на старо-
сті немає спокою. Уся пенсія йде на ко-
мунальні платежі, бо субсидію цьогоріч 
не оформила. Ще й стріляють щоночі. 
Попри те, що у колгоспі пропрацювала 
дояркою тридцять п’ять років, отримує 
копійки, яких ледь вистачає. Але і це пе-
режити можна, каже, головне, щоб війна 
скінчилася. 

У місцевому садочку директорка 
Віра Глотова також розказує про виїзд 
молоді, а відповідно - й дітей. До війни 
садок відвідувала майже сотня малят, 
зараз – шістдесят. Про те, що у будівлю 
дошкільного закладу було пряме влу-
чання снаряду, вже ніщо не нагадує. За 
рахунок місцевого бюджету будівлю не 
тільки відновили, а ще й почали капіталь-
ний ремонт. Щоправда, роботи наразі 
призупинені, але у середині вже дуже за-
тишно. Меблі, іграшки, сантехніка – все 
нове, навіть обладнання на кухні сучас-
не, що не так часто можна зустріти навіть 
у міських школах. 

У Новолуганському працюють ма-
газини, ремонтуються будинки, є пош-
та, банкомат, клуб. У закладі культури 
приймають і розподіляють гуманітар-
ку: теплий одяг, взуття, інші речі, зок-
рема, й ті, що привезли представники 
цивільно-військового співробітництва 
з гуманітарним вантажем від Латвійсь-
кої республіки. Пані Марія також зби-
рається піти підібрати собі черевики, бо 
нові купувати дорого. Не відмовляється 
вона і від допомоги військових, які двічі 
на тиждень привозять і роздають хліб та 
інші продукти.

Наразі до Новолуганської сільської 
ради на папері входять чотири населені 
пункти: Новолуганське, Семигіря, Трав-
неве і Доломітне. Останнє розташоване 
на непідконтрольній Україні території. 
Щодо  Гладосового, то воно хоча й за 
Україною, але бюрократично залишаєть-
ся на самоті. 

- З 2017 року ми намагаємося вклю-
чити Гладосове до складу нашої сільра-
ди, але поки що остаточне рішення не 
прийняте. Вже є розпорядження голови 
Донецької військово-цивільної адмініст-
рації, але ще необхідно провести низ-
ку координаційних заходів для такого 
«зливання», - розповіла секретарка 
Новолуганської сільської ради Наталія 
Руденко.

Гладосове – це колишня вулиця Голь-
мівського селища Горлівки. Нині там 
мешкає до сорока людей. Доступ до ньо-
го обмежений в першу чергу з міркувань 
безпеки. Хліб та інші товари першої не-
обхідності, а також медичну допомогу на-
дають переважно військові та волонтери 
міжнародних організацій. 

Дістатися Гладосового можна, ма-
буть, тільки танком. Громадський 
транспорт туди не ходить. На власній 
автівці ми змогли подолати тільки час-

Україна веде переговори про три нові точки для розведення військ. За словами міністра 
оборони Андрія Загороднюка, це можуть бути залізничний міст в районі Станиці 
Луганської, а також Новоселівка-2 та КПВВ «Гнутове» на Донеччині. Міністр наголосив, 
що готуються тільки ті ділянки, які «дійсно будуть мати гуманітарну складову». Але ж із 
гуманітарною складовою не так все райдужно навіть в тих селищах на лінії розмежування, 
де нібито вже має бути усталений уклад. Журналісти «ГРОМАДИ Схід» з’ясували це під час 
відвідування селищ поблизу Горлівки, розташованих майже на передовій. 

тину шляху. Далі – лише пішки: ґрунто-
ву дорогу опадами розмило і перетво-
рило на суцільну багнюку. У супроводі 
військових ми дійшли лише до Травне-
вого. 

На вулицях Травневого багато по-
рожніх будинків, зруйнованих обстріла-
ми. Є пошкодженні хати, де продовжу-
ють жити люди. Дізнавшись про те, що 
приїхали журналісти, селяни зібралися 
в одному з будинків, щоб нагадати про 
себе, що вони є. В них купа проблем, 
які самотужки вони розв’язати не в 
змозі. У селі під обстрілами продовжує  

ЖИТТЯ У ТЕМРЯВІ

НОВОЛУГАНСЬКЕ, 
ТРАВНЕВЕ, ГЛАДОСОВЕ. 

залишатися 120 людей. Більшість – старі 
і хворі. Є родина з дитиною. Ані питної 
води, ані магазину тут немає. У суху 
погоду воду і медикаменти привозять 
гуманітарні організації, працює виїз-
на крамниця. Але в тому то й біда, що 
через негоду село часто залишається 
відрізаним від благ цивілізації на трива-
лий час. 

Найбільший  відчай у людей викликає 
життя у темряві. Понад тиждень в насе-
лених пунктах Травневе і Гладосове не 
було електрики. Якщо хтось усякими 
правдами й неправдами подолав без-
доріжжя і якось дістався магазинів – усі 
ці запаси продуктів без холодильника 
зіпсувалися. 

Гарні новини: на початку лютого додалися безоплатні 
автобусні рейси для жителів прифронтових сіл. У переліку 
маршрутів тепер є навіть Гладосове, до якого у січні не 
змогли дістатися наші журналісти.

Соціальний транспорт від благодій-
ного фонду «АДРА Україна» курсу-
ватиме протягом 10 місяців з лютого 

по листопад поточного року. У визначе-
ний час пасажирів привозитимуть у пункт 
призначення, там автобус чекатиме на них 
4 години і рухатиметься у зворотному на-
прямку. Адже завдання проекту «Віднов-
лення житла та надання допомоги людям, 
які постраждали внаслідок конфлікту на 
сході України», який реалізує АДРА Украї-
на за фінансової підтримки Міністерства 
закордонних справ Німеччини - дати лю-
дям доступ до соціальних служб.

За словами координатора проекту 
Сергія МАРЧЕНКА, графік складатимуть 

самі селяни за потребою:
- Як тільки набирається необхідна 

кількість людей, місцевий диспетчер 
зв’язується з постачальником і замовляє 
відповідний маршрут. Графіки розписані 
по всіх проблемних  напрямках, склада-
лися вони за потребою, яку визначали 
адміністрації Донецької і Луганської об-
ластей. Графіки будуть гнучкими: мож-
ливі зміни з додаванням чи зливанням 
деяких маршрутів, все залежатиме від 
реальної картини. 

Користуються безоплатним соціаль-
ним транспортом зазвичай найбільш 
вразливі категорії населення. 

- Це особи з інвалідністю, тяжкохворі, 

ДОРОГОЮ ЖИТТЯДОПОМОГА

Пані Марія, Новолуганське.

Відновлений дитсадок  
у Новолуганському
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ЗОЛОТЕ: 
ПІСЛЯ РОЗВЕДЕННЯ

Євген КАПЛІН, керівник Гуманітар-
ної місії «Проліска»:
- В Травневому і Гладосовому про-
живали дві родини з дітьми. Мину-
лого року мамі з трирічною дитиною 
ми запропонували квартиру у місті 
Часів Яр, і вона залишила Травневе. 
У дитини не було можливості відві-
дувати садочок, а коли їм у вікно 
залетів снаряд, вона ще й перестала 
розмовляти. Тривалий час з малям 
працював психолог гуманітарної ор-
ганізації. Їхнє нове житло у Часів Ярі 
розташоване поруч з дошкільним 
закладом, є доступ до інших сер-
вісів, а головне - там безпечно. 
Тільки-но у нас завершилася угода 
щодо родини з села Гладосове. Там 
хлопчику дев’ятий рік, до школи він не 
ходить, вчиться заочно. Йому вида-
ли підручники і сказали, щоб мама з 
ним займалася, оскільки організувати 
туди шкільний автобус немає мож-
ливості. Як тільки колишні господарі 
звільнять будинок, родина переїде до 
свого нового житла у Соледарі. 

НОВІ МАРШРУТИ СОЦІАЛЬНИХ АВТОБУСІВ
с. Бердянське — с. Лебединське — м. Маріуполь 
і в зворотному напрямку
Графік: 5 разів на місяць. Перший тиждень 
місяця у вівторок та п’ятницю. Другий, третій та 
четвертий тижні тільки у п’ятницю.
Відправлення: с. Бердянське о 7.30, зупинка «с. 
Бердянське», с. Лебединське о 8.00, сільська 
рада.
с. Березове — м. Мар’їнка — м. Красногорівка і в 
зворотному напрямку
Графік: один раз на місяць. Кожен вівторок 
першого тижня місяця.
Відправлення о 8.00 від клубу с. Березове.
с. Березове — м. Курахове і в зворотному 
напрямку
Графік: один раз на місяць. Кожен четвер 
другого тижня місяця.
Відправлення о 8.00 від клубу с. Березове.
с. Гладосове — с. Травневе — м. Бахмут і в 
зворотному напрямку
Графік: двічі на місяць за запитом.
с. Славне — с. Новомихайлівка — с. Парас-
ковіївка — м. Мар’їнка — м. Красногорівка і в 
зворотному напрямку
Графік: чотири рази на місяць. Перший тиждень 

місяця у четвер. Другий тиждень місяця у 
понеділок. Третій та четвертий тижні місяця у 
вівторок.
Відправлення: с. Славне о 8.00, вул. Трактова, 
с. Новомихайлівка о 8.15, вул. Центральна 
(Будинок культури), с. Парасковіївка о 8.30. вул. 
Зарєчна, 25.
с. Славне — с. Новомихайлівка — с. Парасковіїв-
ка — м. Курахове і в зворотному напрямку
Графік: двічі на місяць. Перший тиждень 
місяця у п’ятницю. Четвертий тиждень місяця 
у четвер.
Відправлення: с. Славне о 8.00, вул. Трактова, 
с. Новомихайлівка о 8.15, вул. Центральна 
(Будинок культури), с. Парасковіївка о 8.30, вул. 
Зарєчна, 25.
с. Павлопіль — м. Волноваха і в зворотному 
напрямку
Графік: тричі на місяць.
с. Степове — м. Мар’їнка — м. Красногорівка і в 
зворотному напрямку
Графік: один раз на місяць. Кожен понеділок 
першого тижня місяця.
Відправлення о 8.00 від контори агрофірми 
АГРОТІС.

с. Степове — м. Курахове і в зворотному 
напрямку
Графік: щосереди.
Відправлення о 8.00 від контори агрофірми 
АГРОТІС.
с. Чермалик — м. Волноваха і в зворотному 
напрямку
Графік: щосереди.
Відправлення о 6.30, сільська рада.
смт. Миронівський — м. Світлодарськ (міська 
лікарня) і в зворотному напрямку
Графік: вісім разів на місяць, щовівторка та 
щочетверга (починаючи з 11.02.2020).
Відправлення о 7.30 від селищної ради.
с. Роти — с. Воздвиженка — смт. Луганське 
— м. Світлодарськ (міська лікарня) і в зворот-
ному напрямку
Графік: вісім разів на місяць, щопонеділка та 
щоп’ятниці.
Відправлення: с. Роти о 6.30, с. Воздвиженка о 
6.40, смт. Луганське о 7.30.
с. Кримське — смт. Новоайдар і в зворотному 
напрямку
Графік: чотири рази на місяць. Дні тижня — за 
запитом.

Продовжуємо знайомитися із сусідами з Луганщини. 
Там розведення військ відбулося раніше, тож люди вже 
встигли оцінити ситуацію і порівняти з попередньою.

самотні люди похилого віку (60 років+), 
багатодітні сім’ї, самотні батьки та особи 
з мінімальним доходом, - уточнює проект-
менеджер благодійного фонду «Карітас 
Маріуполь» Андрій ЩЕБІТЧЕНКО.

Проект називається «Надання ба-
гатосекторальної допомоги з опо-
рою на ринки та громаду найбільш 
вразливим особам похилого віку, які 
живуть уздовж лінії зіткнення, для за-
безпечення подолання ними наслід-
ків тривалої кризи на сході України» 
і реалізується за підтримки «Карітасу 
України» і УГФ ООН.

Для доступу населення до лікарень, 
аптек, ринку і комунальної інфраструк-
тури БФ «Карітас Маріуполь» надає бе-
зоплатний транспорт для мешканців 
Миколаївки та Новогнатівки до Вол-
новахи. Щовівторка о 9.00 автобус 
відправляється з Новогнатівки, о 9.10 
забирає людей у Миколаївці, о 9.45 
прибуває у Волноваху, а назад виїжд-
жає о 13.00.

Анастасія ХАРІНА/Гром.кор

- Та що там казати, у темряві просто 
страшно, тим більше під вогнем, особли-
во самотнім, - визнають селяни.  

Заступник голови Донецької ВЦА 
Вадим Філашкін каже, що людей почув 
і електрику дадуть. Також найближчим 
часом до Травневого буде відсипано 

дорогу. Запевнив, що знає про пробле-
му  «непрохідних» доріг, і до інших на-
селених пунктів, зокрема, у напрямку 
Дачі, також з кілометр відсипатимуть. 
Розповів, що з 1 квітня розпочнеться 
відновлення людям житла – у Травне-
вому пошкоджено 64 будинки:

- Якщо встановиться «режим тиші», 
будемо ремонтувати власними силами. 
Якщо ні – завеземо матеріал, є домов-
леність з місією «Проліска», вони по-
обіцяли допомогти з будівельниками та 
фінансуванням їхніх робіт. 

Представники Гуманітарної місії «Про-
ліска» необхідний досвід вже мають. 
Вони першими опрацювали запрошення 
«режиму тиші» під час відновлювальних 
робіт в Опитному та Пісках. Тоді спільно 
з обласною ВЦА були відремонтовані 
пошкоджені обстрілами дахи будинків 
і вставлені вікна. Щодо робіт у Травне-
вому та Гладосовому вже зроблено за-
пит на «зелений коридор» по лінії ООН і 
ОБСЄ, аби була можливість засипати до-
роги і завезти будівельні матеріали для 
відновлення житла.

У Донецькій та Луганській областях 
працює 10 офісів «Проліски». Вони охоп-
люють 600 населених пунктів на лінії 
розмежування, де живе півмільйона 
людей. Соціальні працівники організа-
ції регулярно відвідують села, надають 
супровід в отриманні паспортних послуг, 
розв’язанні пенсійних питань, відновлен-
ні документів.

З початку минулого року запрацював 
пілотний проект за підтримки Агентства 
ООН у справах біженців. Він дозволяє 
купувати житло родинам саме з таких 
ізольованих населених пунктів, як Трав-
неве та Гладосове. Минулого року за 
цією програмою «Проліска» придбала 14 
будинків, зокрема, родині з дитиною з 
Травневого.

P.S. Назавтра після візиту журналістів 
до Травневого постачання електрое-
нергії у селі було відновлене.

P.S. S. Під час верстки газети ми дізна-
лися про налагодження автобусного спо-
лучення до Травневого та Гладосового.

Лілія АНДРУСИК/Громада

До Золотого кореспондент «ГРО-
МАДИ Схід» приїхав на форум 
«Згуртованість громад», що про-

ходив в актовому залу Золотівської бага-
топрофільної гімназії. Там поспілкувався 
з подружжям Володимиром і Людмилою 
Заїками. Володимир Миколайович – ди-
ректор гімназії, Людмила Анатоліївна 
викладає українську мову і літературу.

ДОВІДКА: До 2014 року місто 
Золоте входило до складу Пер-
вомайської міської ради. Після 
окупації Первомайська увійшло 
до Попаснянського району, який 
контролюється українською вла-
дою. До Золотого входять п’ять се-
лищ: квартал Сонячний, Карбоніт, 
Стахановець, Родіна і Михайлівка. 
Вони позначаються номерами: 
лінія розмежування проходить по 
селищу Родіна (Золоте-4), а Золо-
те-5 (Михайлівка) знаходиться під 
окупацією. Під час активної фази 
війни 2014-2015 років обстріли з 
Первомайська пережили усі сели-
ща Золотого, тож жодне не зали-
шилося цілим.

Золоте-1 (квартал Сонячний), де розта-
шована гімназія, знаходиться на відстані 
близько 3 кілометрів від лінії розмежу-
вання. Територіальної громади у Золото-
му поки немає. Коли її створять (за пла-
ном - через приєднання до Гірського), 
наповненість бюджету громади залежа-
тиме від роботи чотирьох шахт, які вхо-
дять до державного підприємства «Пер-
вомайськвугілля»: «Карбоніт», «Золоте», 
«Гірська» і «Тошківська».

Наразі бюджет Попаснянського райо-
ну не може впоратися із додатковим 
навантаженням, викликаним перепід-
порядкуванням району об’єктів Перво-
майської міськради. Тож на капітальний 
ремонт відразу 30 навчальних закладів 
району грошей нема. Бюджетне фінансу-

вання виділяють тільки на опорну школу 
у Карбоніті, інші школи отримують лише 
несистемну допомогу. Деінде відремон-
тували дахи, зробили туалети, але дітям 
для повноцінного навчання цього недо-
статньо, вважає подружжя вчителів.

За словами Володимира Заїки, роз-
ведення військ наприкінці жовтня 2019 
року і демілітаризація Сонячного по-
сприяли налаштуванню селища на мир-
ний лад.

- Утворився коридор, в якому місце-
вим жителям стало безпечніше, - за-
певняє директор гімназії.

Тому і проблеми називає досить 
мирні. Питанням номер один вважає 
відсутність огорожі закладу від бродя-
чих собак та п’яниць. Каже, що звертав-
ся навіть до обласної адміністрації, все 
марно. Також переймається новиною 
про те, що мінімальну наповненість 10-
11 класів хочуть скоротити до 20 учнів.  

- Якщо буде так, то ми втратимо ста-
тус гімназії. Інші розташовані неподалік 
школи через це нововведення стануть 
дев’ятирічками. Наші учні не зможуть от-
римати повну загальну середню освіту, - 
обурюється Володимир Заїка і пропонує 
скасувати цю норму для закладів освіти, 
які знаходяться біля лінії фронту.

До війни у гімназії навчалося до 360 
учнів, 2014 року їх залишилося лише 
90, зараз – 244. Серед них є дівчина з 
тимчасово непідконтрольної території. 
Вона вчиться екстерном і періодично 
перетинає пункт пропуску у Станиці Лу-
ганській для складання іспитів. 

Сам директор не підтримує зв’язків 
із колегами у Первомайську, де працю-
вав у школі до війни. Повертатися туди 
у будь-якому разі не хоче – прикипів до 
гімназії, дуже багато сил на неї поклав. 
Але впевнений: коли Первомайськ звіль-
нять, туди повернеться багато молоді. А 
згодом через реінтеграцію навіть затяті 
опоненти між собою порозуміються. 

Роман НАЗАРЕНКО/Гром.кор

НАЖИВО

Родина з дитиною поки  
залишаються у Гладосовому
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ЗДОРОВ’Я

ЧОМУ МИ ЇМ ВІРИМО

Якось мені впала в очі публікація під 
назвою «Майже всі продукти харчу-
вання заточені на те, що б (саме так 

– роздільно - було у тексті. – авт.) зробити 
нас онкохворими і безплідними». Текст 
набрав дуже багато переглядів і широко 
цитувався багатьма ЗМІ. У тому числі й 
нашої області. Скажімо, на сайті «Ново-
сти Краматорска» цей матеріал набрав 
понад 2,5 тисячі переглядів.  Написаний 
він зі слів начебто  хірурга-стоматолога 
районної лікарні, який вважає, що «ми пе-
реходимо на новий технологічний уклад, 
в якому люди зайва ланка», а тому всі 
приречені на передчасну смерть через 
«отруєні» продукти.

ТРОШКИ МЕДІАГРАМОТНОСТІ
Ще півроку тому я, мабуть, і сама б 

взяла на озброєння декілька фактів, що 
мене в цій публікації найбільш вразили, 
особливо про стан здоров’я дітей. Адже  
я часто спілкуюся з хворими дітьми і 
спостерігаю справді критичні випадки, 
які батьки пов’язують з нездоровою 
їжею. Але щось мене зупинило. Восени 
минулого року я брала участь у тренінгу 
з медіаграмотності від газети «ГРОМА-
ДА Схід», де розповідали про різні тех-
ніки маніпуляцій у ЗМІ.  Завдяки цьому 
я поставилася до надрукованого уваж-
ніше, ніж зазвичай.

Що мене збентежило у першу чергу? 
Помилка у заголовку. Оце «що б» за-
мість «щоб». Ніби маленька деталь, але 
суттєва – на тренінгу мені розповіли, що 
поважні видання мають коректорів і не 
припускають обдруківок у публікаціях. 
Натомість так звані «зливні бачки» у та-
кий спосіб привертають увагу не дуже 
освіченої аудиторії – ну, немов роблять 
автора простішим, «ближчим до людей», 
нібито занадто схвильованим глобаль-
ною проблемою, аби перейматися дріб-
ними помилками.

Далі я звернула увагу на надзвичай-
но емоційну подачу матеріалу. Почина-
ючи з заголовку і далі мене як читача 
постійно залякували (тут і далі збере-
жено авторську орфографію): «Кожна 
друга вагітна у нас в пологових будин-
ках закінчує або викиднем або погано 
розвиваючою вагітністю, тобто гіппок-
сією всередині матки. І про це мовчання. 
Все нам хіханьки та хахоньки, дивимося 
КАМЕДІ КЛАБ або інші дурні передачі, і 
не помічаємо того, що нас винищують». 
Про таке нам також говорила тренерка 
з медіаграмотності: першою ознакою 
маніпуляції є емоційний тиск. Люди вми-
кають почуття (страху, обурення, суму 
тощо) і - вимикають розум, надаючи мані-
пулятором доступ до свого мозку.

Я не дала мозку вимкнутися і запита-
ла себе: «А чому експерт, будучі стома-
тологом, надає статистику з гінекології? 
Хіба це суміжні області?» До того ж я 
трохи обізнана із ситуацією з пологами, 
і вона, за моїми даними, зовсім не така 
безнадійна. То хто ж цей автор і чому він 
нагнітає?

Тут я скористалася пошуком в інтер-
неті і на мій запит імені-прізвища «стома-
толога» отримала інформацію, що автор 
«страшилок» Олег Матвійчев взагалі не 
є українським лікарем (недарма мене 
насторожила згадка про «Камеді клаб» 
замість «Кварталу» чи інших наших по-
пулярних шоу), а є… російським політо-
логом, професором Вищої школи еко-
номіки в Москві. Працював у багатьох 
виборчих кампаніях, був заступником 
губернатора Волгоградської області з 
інформаційної політики, постійним гос-
тем скандальних ток-шоу, де засвітився 
низкою провокацій.

А тепер увага - питання! Навіщо у 
статті українською мовою в українських 
виданнях мені надають іноземну статис-
тику  від імені людини, яка є експертом 
не з медицини, а з політтехнологій? У 
вас є відповідь? 

В мене є, але вона мені не подобаєть-
ся – хтось хоче склеїти з мене дурепу. 
Тож для спростування інформації, яка 
мене ледь не обдурила, я обклалася ме-
дичними книжками, звернулася по допо-
могу до фахівців і наразі маю багато ар-
гументів для спростування наведених у 

МІФИ ПРО ПРОДУКТИ: 
Ми читаємо і чуємо безліч інформації про здорове харчування і небезпечну їжу. Але чи є 
вона достовірною? Споживати інформацію про продукти треба не менш прискіпливо, ніж 
споживати самі продукти. Так вважає наша громадська кореспондентка, яка на власному 
досвіді переконалася, що деякі публікації можуть бути набагато небезпечнішими, ніж 
банани з Китаю (до речі, вірус 2019-nCoV не передається через фрукти, адже не може 
існувати поза організмом більше 2 діб).

статті «фактів». На жаль, багато з них вже 
живуть у підкірці нашого мозку у вигляді 
сталих міфів, і цим залюбки з невідомо 
якою метою користуються маніпулятори.

Отже, викладаю власне міфи, їхнє 
подання у статті (зі збереженням орфог-
рафії) і фахову інформацію, яку підтвер-
дили медики. А ви вирішуйте самі, що 
більш токсичне для здоров’я – їжа чи 
забобони.

МІФ 1.  Всі напівфабрикати начинені 
отруйним глутаматом натрію
«Коли ви купуєте своїм дітям солодкі 

газовані напої, чіпси, сухарики та на-
півфабрикати, то ви робите їх клієнтами 
онкоцентру. Чим більше дитина їсть глу-
тамат натрію тим більше вона гіперак-
тивна. Дитина повинна бути спокійною. Я 
б взагалі заборонив глутамат натрію».

Якщо хтось вважає, що цю приправу 
стали використовувати тільки зараз, то 
ні: глютамат натрію згідно з держстан-
дартом (славнозвісний «ГОСТ») був у 
переліку сировини для  консервованих 
продуктів та паштетів і у радянські часи.

Глутамат натрію Е621 за результатами 
численних досліджень визнаний умовно 
безпечною харчовою добавкою при вжи-
ванні в гранично допустимих кількостях. 
Доведених свідоцтв явного негативного 
впливу на організм людини глутамату  
натрію в розумних дозуваннях не вияв-
лено.

Зазвичай глутамат натрію використо-
вують для збагачення смаку та аромату 
у виробництві сухих супів, бульйонів, 
продуктів швидкого приготування, чіп-

сів, крекерів, соусів, майонезів, кет-
чупів, м’ясопродуктів, консервованих 
море- і рибопродуктів у кількості від 0,1 
до 0,5%. 

Добова доза споживання глутамату 
натрію для дорослих не повинна пере-
вищувати 1,5 г, для підлітків – не більше 
0,5 г. Дітям до трьох років споживати 
продукти з вмістом глутамату натрію не 
рекомендують. 

При  надмірному вживанні їжі з хар-
човою добавкою людина звикає до її 
насиченого смаку, всі інші страви зда-
ються їй прісними, тож зрештою вона від- 
мовляється від страв з натуральним сма-
ком, як то каші, тушковані овочі, супи і 
салати. Цим, власне, ризик і обмежений. 
Усі світові рекомендації щодо харчування 
сходяться в тому, що саме їжа (а не добав-
ки) має бути джерелом поживних речовин. 
Дорогі органічні «безглютенові» суперфу-
ди не нашкодять, але вони не входять до 
обов’язково рекомендованих продуктів.

МІФ 2.  Всі дешеві продукти 
з низьким вмістом жиру небезпечні
«Всі низькожирні продукти містять 

сою, рослинні жири і вкрай небезпечну 
пальмову олію. Все найдешевше – це 
пальмова олія, яке переробляється тіль-
ки при температурі 38 градусів.  Так як 
температура тіла в середньому у люди-
ни 36,6, то пальмова олія осідає на стін-
ках судин і призводить до інсультів та 
інфарктів».

Наразі гіпотеза про зв’язок між спо-
живанням пальмової олії і раком науко-
во не підтверджена. Розчинна система 

людини влаштована таким чином, що 
нагріває температуру шлунку до необ-
хідної для травлення (таким чином, до 
речі, спростовується ще один міф – про 
обов’язковість гарячих страв).

Згубний вплив на здоров’я людей 
доведено лише щодо трансжирів (а це 
улюблена українцями соняшникова олія): 
дієта, багата на них, на 21% збільшує ри-
зик серцево-судинних хвороб і на 28% -  
передчасну смертність. Найбільше спо-
живають такі продукти бідні верстви на-
селення. Трансжири мають давати не 
більше 1% від енергії у щоденному раціоні. 
Тому треба відмовлятися від смаження 
на рафінованій олії. А якщо ви щось все 
одно смажите, то додавайте спеції: роз-
марин, орегано, чебрець, чорний перець, 
мелену паприку. Спеції дещо запобігають 
утворенню канцерогенів.

Натомість насичені жирні кислоти 
мають складати до 10% калорій, які ми 
щодня отримуємо з їжею і напоями. За 
їхньою допомогою в організмі розчиня-
ються вітаміни A, D, E, K. Норма насиче-
них жирів становить 20 г на добу для жі-
нок та 30 г - для чоловіків. Це приблизно 
2,5 столові ложки вершкового масла 
або чотири сосиски для жінок та вели-
кий гамбургер і чотири ложки вершків 
для чоловіків. Три шматочки піци містять 
10 г насичених жирних кислот - полови-
ну рекомендованої добової норми для 
жінок і третину норми чоловіків.

В Україні традиційний  продукт, що 
містить жири – сало: співвідношення 
насичених, моно- і поліненасичених 
жирних кислот є найбільш оптимальним 
серед усіх рослинних і тваринних жирів. 
Воно забезпечує відчуття ситості і його 
складно з’їсти більше, ніж потрібно. 85 г 
бекону містить приблизно 30 г насиче-
них жирів - добову чоловічу дозу.

Знежирені продукти не є корисними, 
адже там не буде жирів, у яких розчиняють-
ся вітаміни. Найкраще купити йогурт з трохи 
меншою жирністю, ніж знежирений зовсім.  

МІФ 3. ГМО-продукти впливають 
на клітини і спричиняють онкологію 
та безплідність
«ГМО призводить щурів  в першому 

поколінні до онкології, а третього по-
коління взагалі немає. Вони стають без-
плідними».

Здебільшого українці бояться слова 
«ГМО» (генно-модифіковані організми), 
не розуміючи, що результати генної  

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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інженерії вже давно присутні в нашо-
му житті. Це, наприклад, деякі ліки, що 
почали розроблятися ще у 80-х роках 
минулого століття. Про продукти годі й 
казати. Чи знаєте ви, що ми їмо триплоїд-
ний мутант банана, бо він смачний, а ось 
дикий банан – він з кісточками і неїстів-
ний?

Насправді трансгенна технологія - це 
по суті те ж, що й добре знайома нам 
селекція, тільки пришвидшена. Штучно 
викликана мутація, яка передбачає по-
силення  «замовлених» якостей через 
коригування ДНК. Так отримують більш 
стійкі сорти пшениці, фрукти, які не псу-
ються, або рис, який не їдять шкідники. 

Коли ми споживаємо будь-який про-
дукт, він в організмі розщеплюється до 
амінокислот і надалі всмоктується в кров. 
Всі процеси травлення відбуваються за 
законами хімії, інших немає. Хоч продукт 
генно-модифікований, хоч звичайний – він 
завжди містить білки-жири-вуглеводи-нук-
леїнові кислоти і більше нічого. Вони роз-
кладаються однаково, а що не розчиняєть-
ся – виходить з калом, тож нічого зайвого 
до клітин людей не потрапляє і ніде не ви-
ростає. Іншими словами, якщо ми їмо кріп, 
то це не означає, що ми мутуємо в кріп. Або 
якщо надаватимемо перевагу свинині – то 
з часом почнемо і рохкати.

На сьогодні немає досліджень, які 
доводять шкідливий вплив споживан-
ня генно-модифікованих продуктів на 
здоров’я людини. 

Але у щось погане людина чомусь ві-
рить скоріше, аніж у щось хороше. Тому я 
навіть знайшла те дослідження на щурах, 
на яке посилається автор  публікації. Це 
робота російської дослідниці Ірини Єрма-
кової, яка, на її думку, демонструє патоло-
гічний вплив генно-модифікованої сої на 
репродуктивні якості тварин. Але огляд 
шести незалежних світових експертів 
встановив, що її висновки спричинені 
недостатнім доглядом за щурами. Дослі-
дження визнане таким, що не наводить 
докази, крім того, «у своїй роботі Єрма-
кова зазначила, що отримала трансгенну 

Любов НАЙДЬОНОВА, заступник 
директора Інституту соціальної і 
політичної психології НАПН Ук-
раїни, доктор психологічних наук, 
член-кореспондент НАПН України:
- Повідомлення про їжу є для лю-
дини життєво важливою інформа-
цією, тому ця тематика так активно 
експлуатується різними фейкови-
робниками. Для українців з історич-
ною колективною травмою голодо-
мору їжа - надто чутлива і навіть 
сакральна тема. Із «сенсаційних» 
скандалів про токсичність харчів 
виходять дуже ефективні «димові 
завіси» для тих тем, які потрібно 
приховати. Крім того, аналіз шляхів 
розповсюдження тривожної фей-
кової інформації дає можливість 
спрогнозувати, як люди будуть 
взаємодіяти в разі реальних за-
гроз. Тому дуже важливо визначати 
першоджерело, яке дає змогу зро-
зуміти, кому ми розкриваємо наші 
реакції і мережі контактів, підсилю-
ючи можливості маніпуляторів. 
Найкраще про їжу нам повідом-
ляє наш організм. Просто треба не 
втрачати здатність розуміти тілес-
ні сигнали і розвивати психологіч-
ну культуру зворотних зв’язків із 
власним тілом. 

сою з Нідерландів, хоча зазначена фірма 
не поставляє генно-модифіковану сою».

Людство контролює розвиток техно-
логії і намагається інформувати спожи-
вачів належним маркуванням продуктів. 
У Канаді та США маркування є доб-
ровільним, тоді як у Європі всі продукти, 
які містять більше ніж 0,9% схвалених до 
використання ГМО, мають маркуватися. 
В Україні маркуванню підлягають не тіль-
ки продукти, отримані з ГМО, а й харчові 
добавки, отримані за допомогою ГМО. 
Тож вибір залишається за споживачем.

А поки люди бояться, пряму користь 
від поширення страшилки про ГМО от-
римують маркетологи, які просувають 
свою продукцію, розміщуючи наліпки 
«Без ГМО» навіть там, де ГМО не може 
бути ні теоретично, ні практично (напри-
клад, вода без ГМО або сіль без ГМО).

МІФ 4.  Хліб треба пекти самим, 
бо той, що в магазині, містить 
небезпечні дріжджі
«Дріжджовий хліб, булочки, пиріжки 

і взагалі все що містить дріжджі – це 
повільна отрута. Навчитеся пекти самі 
або купуйте тільки бездріжджовий хліб 
або батони».

Насправді  штами дріжджів, якими 
так лякають, зберігають свою активність 
при 400C, окремі штами витримують до 
48-500C, але не 100-2000C, при яких ви-
пікається хліб. 

А ті виробники, які продають свій хліб 
як «бездріжджовий», мали би чесно нази-
вати його хлібом на комбінованій заквас-
ці. Бо насправді ті закваски, на яких вони 
випікаються, містять ті ж самі дріжджі, 
просто із молочнокислими бактеріями.

МІФ 5. «Яєчний» холестерин 
і все-все-все
 Насамкінець – коротко про найпоши-

реніші міфи, у полоні яких ми опинилися 
останні 20 років, і які нам наполегливо 
нав’язують ЗМІ. 

Щоб не підвищувати рівень холесте-
рину, споживання яєць краще замінити 
білками, а жовтки вживати не більше 
двох на тиждень. Яєчний жовток має 
найбільш сприятливе співвідношення 
холестерину та його основного анта-
гоніста лецитину. Рекомендації щодо об-
меження вживання яєць через високий 
вміст холестерину не мають достатнього 
наукового обґрунтування і можуть стосу-
ватися лише невеликої кількості хворих.

Часто їсти м’ясо небезпечно для 
здоров’я. Небезпечно не їсти м’ясо щод-
ня. Кому вірити? Частота смерті у веганів, 
вегетаріанців і м’ясоїдів приблизно од-
накова. Раніше вважалося, що вегани та 
вегетаріанці живуть довше, проте новітні 
дослідження спростували цю інформа-
цію. Правда в тому, що м’ясо варто їсти 
приблизно через день і воно доступніше, 
ніж ковбаса, яка точно збільшує ймовір-
ність раку. В середньому 100 грамів ков-
баси чи сосисок обійдеться в 25 гривень. 
У цих грамах міститься денна норма на-
сичених жирів, канцерогени, кінцеві про-
дукти глікації, майже денна норма солі 
і менше білка, ніж у звичайному м’ясі. 
Натомість сире неперероблене м’ясо 
коштує від 50 грн/кг (цілі кури-бройлери) 
до 180-200 грн/кг (яловичина). Отже, 100 
грамів добірної яловичини, в якій багато 
заліза, цинку та незамінних амінокислот, 
карнітину і таурину, коштує менше, ніж 
100 грамів поганеньких сосисок. Тож 
їжте м’ясо на здоров’я, тільки обирайте 
нежирне і готуйте його без додавання 
жирів: відварюйте, запікайте.

ЯБЛУКО, ЩО НЕ ПСУЄТЬСЯ

не шкідлива. Випромінювання мікро-
хвильовки не іонізуюче, тобто не може 
змінювати структуру молекул. В деяких 
випадках готування у мікрохвильовці не 
лише зберігає, а й сприяє кращому за-
своєнню поживних речовин, наприклад, 
лікопену в помідорах  та каротиноїдів у 
моркві.  Небезпечним може бути лише 
застосування пластикового посуду - де-
які хімічні речовини можуть потрапляти 
в їжу під час нагрівання.

Здорове харчування - це дорогі про-
дукти зі спеціальних магазинів. Здорові 
продукти ростуть на кожному городі. На-
приклад, авокадо, яке стало символом 
свідомого здорового харчування (в ньому 
багато вітамінів, мононенасичених жи-
рів та клітковина) можна замінити двома 
вареними яйцями і тушкованим зеленим 
горошком. Вони майже ідеально еквіва-
лентні. Коли яйця і горошок набриднуть, 
спробуйте печену картоплю і сало. Сало 
досить близьке до авокадо за складом. 
Смородина, яйця, яблука, синій виноград, 
гречка, льон, гарбузове насіння, волоські 
горіхи, чорнослив, зелень, вишні, груші, 
помідори, перець - дешевші і більш пожив-
ні за ягоди годжі, пектин,  резвератрол та 
гідрохінон у капсулах, кіноа, чіа, мультиві-
таміни та білковий порошок. Ви не можете 
компенсувати неправильне харчування 
дієтичними добавками і суперфудами: 
шкоду сміттєїжі вони не нейтралізують.

Надія ГОРДІЮК/Гром.кор

Коли вас охопить первісний жах від поширення ГМО,  
згадайте сорт Симиренка, який спокійно росте собі у вашо-
му подвір’ї. Хіба не становить він загрози для здоров’я? Адже 
яблука ці підозріло довго не псуються.

Якщо б ми не знали, що офіційно сорт Ренет Симиренка зане-
сений до Державного реєстру селекційних досягнень СРСР 
1947 року, то, певно, накинулися б на нього із завзятим кон-
тролем та трошки панікою. Бо улюблений багатьма сорт яб-
лук – дійсно один з перших зразків ГМО, який нам відомий.

Вважається, що дерево з такими яблуками було виявлено лю-
бителем садівництва, комерсантом-цукрозаводчиком Плато-
ном Федоровичем Симиренком в його власному саду поблизу 
міста Млієва, Черкаської області, в другій половині ХІХ століт-
тя. А розвинув цей зразок вже його син Левко Платонович 
Симиренко, який став визнаним в Європі плодоводом (був 
обраний членом-кореспондентом Бельгійського товариства 
садівників, а 1895 року — Почесним членом Французького на-
ціонального помологічного товариства). На жаль, 1920 року 
Левко Симиренко загинув від рук чекістів, його маєток було 
націоналізовано, а його син Володимир, який  у своїй практиці 
розходився з офіційними поглядами на генетику, був розстрі-
ляний 1938 року…

Батько з сином Симиренки ніколи не стверджували, що 
створили сорт цілеспрямовано, тож про адресну доставку 
генів тоді ще, мабуть, не йшлося. Але час триває, і процеси 
генної мутації стають більш складними, ніж перезапилення 
квітів в саду. Тому - незрозумілими для загалу та такими, що 
дещо лякають.

P.S. А перше яблуко, що майже не темніє на зрізі, було винай-
дено 1868 року 79-річною австралійською садівницею Анною 
Марією Сміт. Ми знаємо цей сорт як Гран Сміт («Бабуся Сміт»).

Печінка накопичує отрути. Насправді 
печінка накопичує вітаміни. Вона досить 
доступна за ціною (куряча - 60 грн/кг) і 
при цьому знешкоджує ліки, гормони та 
важкі метали - вона робить їх розчинни-
ми у воді і виводить із жовчю. Печінка 
не накопичує все те, що знешкодила, і 
не відрізняється принципово від м’яса. 
Їжте сміливо.

Запивати їжу шкідливо. Ні. Можна 
навіть запивати гаряче холодним або 
навпаки. Шлунку байдуже. Хіба що зуб-
на емаль буде проти.

Мікрохвильова піч руйнує корисні 
якості їжі. Їжа з мікрохвильової печі 



ГРОМАДА СХiД� 2 (11) / 2020

У попередньому числі ми писали про точки відліку «нового» життя, які 
ми любимо перекладати на «з понеділка». Кожен з нас хоче позбавитися 
недосконалостей без болісних суперечок з самим собою. Для цього можна 
спробувати перетворити корисне заняття з повинності на звичку.

ПРАКТИКА

НЕ З ПОНЕДІЛКА,  
А ЗАРАЗ
10 СПОСОбІВ ЗакРІПИТИ 
кОРИСНУ ЗВИЧкУ

Виховати в собі нову, більш 
сильну та здорову особистість 
так само складно, як поз-

бутися існуючої. Адже майже все 
наша життя складається з рутини, 
яка формувалася протягом довгих 
років, і неможливо внести поправки 
до неї моментально. Недарма ка-
жуть, що звичка - друга натура.

Деякі нові звички доводиться 
закріплювати місяцями, але це 
того варте - вони залишаються з 
нами. Кілька дієвих прийомів - і все 
обов’язково вийде.

1. Пообіцяйте собі, що будете 
закріплювати нову звичку протя-
гом 30 днів, а після цього у вас 
буде право від неї відмовитися. 
Ставтеся до нововведення, як до 
гри, маленького експерименту: 
чому б всього один місяць не по- 
грати, наприклад, у здоровий спосіб 
життя? Таке обмеження дозво-
лить зробити процес психологічно 
комфортним (нас лякає слово «на- 
завжди»), а звичка непомітно за-
кріпиться. Через 30 днів подовжіть 
термін ще на місяць або два.

2. Не ставте глобальних цілей. 
Звичка, яку ви хочете закріпити, 
має бути максимально простою, 
односкладовою. Привчати себе 
водночас до фізкультури, здоро-
вих сніданків і довгих прогуля-
нок - нездійсненне завдання. А 
ось виконувати невеличкий ком-
плекс простих вправ на свіжому 
повітрі три рази на тиждень ціл-
ком можливо.

3. Перші 30 днів ви повинні 
залізно дотримуватися дану собі 
обіцянку. Якщо запланували зай-
матися дихальною гімнастикою по 
вівторках о 8 ранку, почати потріб-
но саме в цей день і о цій годині. 
Бажано робити це ще і в однаковій 
обстановці: у вітальні, на рожевому 
килимку, у чорній футболці.

4. Сформуйте попередній ри-
туал (в психології його назива-
ють «тригером»). Він може бути 
навіть абсурдним, наприклад, 
п’ять разів клацнути пальцями 
перед тим, як випити чергову 
пляшку денної норми води. Зву-
чить дивно, але на практиці при-
голомшливо допомагає закріпити 
будь-яку звичку.

5. Не прагніть звикнути до того, 
що ви ненавидите. Це, звичайно, 
можливо, але навіщо? Якість ва-
шого життя точно не покращиться. 
Тому обирайте для щоденної ру-
тини саме ту дієту, яка вам хоча б 
теоретично до душі. Якщо о сьомій 
ранку вам хочеться тільки померти, 
аж ніяк не снідати - не змушуйте 
себе спросоння калапуцати на кух-
ні овочеві коктейлі. Можливо, пізні-
ше – а зараз почніть з чогось більш 
приємного.

6. Створіть якомога більше 
«нагадувань». Попросіть друзів і 
рідних щодня цікавитися, як просу-
вається ваша боротьба за здорове 
життя. Заведіть кілька будильників, 
щоб витримувати графік. Обклейте 
свій простір папірцями з нагаду-

ваннями. Спочатку це буде жахли-
во дратувати, потім - не залишить 
вибору.

7. Нагороджуйте себе. Це дуже 
важливо, щоб виробити позитив-
ний емоційний зв’язок з новою 
звичкою. На початку дозволяється 
навіть з’їдати пару квадратиків шо-
коладу після кожного виконанного 
завдання.

8. Сурміть на весь світ про свої 
досягнення. Розповідайте всім, що 
ось уже три дні гуляєте вечорами. 
Схвалення навколишніх відмінно 
мотивує. Крім того, важливо, щоб 
зовнішній світ став асоціювати 
вашу нову звичку з вами і сприй-
мав ваше досягнення як зразок 
(«От Юрій Іванович – захотів і ки-
нув вживати алкоголь. Тож кожен 
зможе»).

9. Щойно вам в голову прий-
де надзвичай важлива причина, 
чому необхідно скасувати запла-
новану справу, запишіть її. Робіть 
це регулярно і з часом зрозумієте, 
що набір відмовок у вас завжди 
один, і всі вони нікчемні.

10. Якщо ви хочете замінити 
одну звичку іншою, вони мають 
бути рівноцінними. Коли необхід-
но відмовитися від термоядерної 
кави, сформуйте звичку, яка буде 
точно так же заряджати мозок 
зранку. Заспокійливе (насправді 
– ні) дзижчання телевізора перед 
сном замініть читанням, а вечірній 
чай з булочкою - фруктами.

Євгенія СМОЛІЙ/Громада

ДУМКА

ЯКІ СВОЇ ЗВИЧКИ ВИ  
ВВАЖАЄТЕ КОРИСНИМИ?

Тетяна, Свободне:
- Мої звички – це мої онуки. Я ними займаюся та хочу, 

щоб вони виросли гідними дітьми нашого селища.

Олексій НІКОНОВ, Очеретине:
- Не курю і не вживаю алкоголь. А ще я шануваль-

ник спорту. В теплу погоду – ганяю на велосипеді, 
беру участь у заїздах. Ходжу до спортивної зали. Вона 
у селищі у нас є, нехай і не така серйозна, як хотілося 
б, але для підтримки фізичного стану мені вистачає. 
Хотів би дуже ще водними видами спорту зайнятися, 
але зробити це у нашому регіоні доволі складно. Був 
би в Очеретиному басейн, ходив би туди залюбки. 

Світлана ТОРОП, Очеретине:
- Комунікабельність моя найкорисніша звичка. Від 

уміння спілкуватися залежить мій професіоналізм. На-
приклад, підлітки дуже мобільні, тож з ними потрібно на 
рівних, а ось до стареньких потрібно підходити з розумін-
ням, роз’яснити їм – що, як і чому саме так потрібно ро-
бити, можливо, й не раз. Хотілося б мати ще таку корисну 
якість, як стресостійкість. Поки що над цим працюю.

Лариса, Свободне:
-  Я полюбляю в’язання. Мені подобається приходи-

ти до сільського клубу, я там допомагаю вести гурток.

Наталія БАЛЬ, Очеретине:
- Є звичка готувати – і корисне, і просто смачне. Я 

люблю порядок і дисципліну, хоча до спортзали ос-
таннім часом не ходжу. 

Наталя, Свободне:
- Працювати, працювати і працювати. Це все, що 

повинно бути.
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У разі необхідності відновити або 
замінити паспорт громадяни-
на України зразка 1994 року (у 

формі книжки) або сучасного зразка (у 
формі картки) необхідно звернутися до 
територіального підрозділу державної 
міграційної служби або центру надання 
адміністративних послуг відповідно до 
зареєстрованого місця проживання.

Неподання повного переліку доку-
ментів або невідповідність їх оформ-
лення вимогам законодавства може 
спричинити відмову заявнику в прий-
нятті документів та оформленні заяви-
анкети. 

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВТРАЧЕНО 
ПАСПОРТ У ФОРМІ КНИЖКИ?
Для оформлення паспорта громадя-

нина України необхідно подати:
1) заяву-анкету;
2) письмову заяву про втрату або ви-

крадення паспорта;
3) витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань (у разі викрадення паспор-
та на території України);

4) документи, що підтверджують 
сплату адміністративного збору, держав-
ного мита;

5) посвідчення про взяття на облік 
бездомних осіб (для бездомних осіб);

6) довідку про взяття на облік внут-
рішньо переміщеної особи (для ВПО);

7) рішення суду про встановлення осо-
би (для осіб, яких не було встановлено 
за результатами проведення процедури 
встановлення особи);

8) довідку про присвоєння реєстрацій-
ного номера облікової картки платника 
податків з Державного реєстру фізичних 
осіб-платників податків або повідомлен-
ня про відмову від його прийняття (для 
осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовилися від прийняття зазначеного 
номера);

9) довідку про реєстрацію місця про-
живання особи (за наявності);

10) свідоцтва про народження дітей 
(за наявності);

11) свідоцтво про шлюб, свідоцтво 
про розірвання шлюбу, рішення суду про 
розірвання шлюбу (за наявності);

12) свідоцтво про зміну імені (за наяв-
ності).

Якщо особа визнана судом обме-
жено дієздатною або недієздатною, 

документи та заява-анкета подаються 
одним з її законних представників.

Оригінали документів (крім доку-
ментів, що підтверджують сплату ад-
міністративного збору та державного 
мита) повертаються особі або її закон-
ному представнику після оформлення 
заяви-анкети.

Для подання документів особою, 
яка у зв’язку з тривалим розладом 
здоров’я не може пересуватися само-
стійно (що підтверджується медичним 
висновком закладу охорони здоров’я), 
за письмовою заявою особи або її за-
конного представника здійснюється 
виїзд працівника за місцем проживан-
ня або проходження лікування.

 Для проходження процедури вста-
новлення особи рекомендується нада-
ти будь-які документи або їхні копії з 
фотозображенням та письмове пояс-
нення в довільній формі з інформацією 
про адреси місць проживання, навчан-
ня, роботи, відомості про батьків або 
інших родичів, які будуть залучені до 
проведення процедури встановлення 
особи. До письмового звернення дода-
ються документи (копії), що підтверджу-
ють вказані факти (за їх наявності).

Якщо за результатами проведення за-
значеної процедури особу не буде вста-
новлено, потрібно звернутись до суду.

Термін виконання та вартість послуги:
• до 20 робочих днів -  345 грн
• не пізніше ніж 10 робочих днів - 

471 грн.
Державне мито – 34 грн (2 неоподат-

ковуваних мінімуми доходів громадян).
У разі проведення процедури вста-

новлення особи термін розгляду за-
яви-анкети може бути продовжений до 
двох місяців.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВТРАЧЕНО 
ПАСПОРТ У ФОРМІ КАРТКИ?
Те ж саме, за винятком того, що особам, 

які не можуть пересуватися самостійно, 
необхідно додати фотокартку розміром 
10х15 см, яка має відповідати вимогам 
рекомендацій Міжнародної організації 
цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.

Термін виконання та вартість послуги:
• до 20 робочих днів -  345 грн
• не пізніше ніж 10 робочих днів - 

471 грн.
Державне мито – 34 грн. 

 ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ДО ПАСПОРТА 
ТРЕБА ВНЕСТИ КОРЕКТИВИ АБО 
ОБМІНЯТИ ДОКУМЕНТ НА НОВИЙ?
Паспорт можна оновити або обміня-

ти, якщо змінилася внесена інформа-
ція, або в ній знайдено помилку. 

Для внесення корективів або обмі-
ну паспорту необхідно додати базові 
документи (перелічені вище), а також 
документи, що підтверджують відомості 
для внесення додаткової змінної інфор-
мації: свідоцтво про зміну імені, свідоц-
тво про народження дитини, свідоцтво 
про шлюб, свідоцтво про розірвання 
шлюбу, рішення суду про розірвання 
шлюбу,  довідку про реєстрацію місця 
проживання особи тощо.

Особи, котрі досягли віку 25 та 45 
років, мають обов’язково вклеїти нове 
фото, якщо хочуть залишити старий 
паспорт (для цього треба звернутися 
з заявою не пізніше ніж за місяць до 
закінчення терміну дії паспорта із ста-
рим фото), або, за бажанням, можуть 
поміняти паспорт-книжку на паспорт у 
вигляді ID-картки. 

Після прийому документів паспорт, 
що підлягає обміну (крім випадків не-
придатності паспорта для подальшого 
використання), за письмовою заявою 
може бути повернутий особі на термін 
виготовлення нового документа. Під 
час отримання нового паспорта старий 
документ вилучається.

Термін виконання та вартість послуги:
• до 20 робочих днів -  345 грн
• не пізніше ніж 10 робочих днів - 

471 грн.
Державне мито – 34 грн.
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ЗАКІНЧИВСЯ 
ТЕРМІН ДІЇ ПАСПОРТА 
У ВИГЛЯДІ КАРТКИ?
Те ж саме, що й у попередньому пункті. 
У разі подання документів протягом 

одного місяця до дати закінчення  тер-
міну дії паспорта, паспорт після прийо-
му документів повертається особі та 
здається нею під час отримання нового 
паспорта. 

Термін виконання та вартість послуги:
• до 20 робочих днів -  345 грн
• не пізніше ніж 10 робочих днів - 

471 грн.
Державне мито – 34 грн.

Анастасія ХАРІНА/Гром.кор

ПРЯМА ЛІНІЯ

ВІДНОВИТИ ПАСПОРТ 
ГРОМАДЯНИНА: 
ПОкРОкОВІ ІНСТРУкЦІЇ
Що потрібно для відновлення або заміни паспорта громадянина України - розповідає 
начальник управління з питань надання адміністративних послуг Волноваської РДА 
Ганна САМСОНОВА.

Кім Мен ХО, Волноваха:
- Я дуже уважно ставлюся до доку-

ментів, до будь-яких, навіть до чеків 
в супермаркетах. Перевіряю їх, не від-
ходячи від каси. Черга, зазвичай, обу-
рюється, але я не звертаю уваги. Я не 
скнара, але чув, що людей обраховують. 
Це вже звичка, вважаю - корисна.

Наталя ЛОГОЗИНСЬКА, Широкіне:
- Своєю найкориснішою звичкою вва-

жаю звичку все контролювати. Намагаю-
ся не пускати нічого на самоплив, прора-
ховую варіанти. Може здатися, що мені 
нудно жити, але ні. Як будь-яка людина, я 
вмію і люблю розслаблятися, але звичка 
тримати все під контролем не раз вбері-
гала мене від неприємних ситуацій.

Марія ЄРЕСЬКІНА, Маріуполь:
- Я все записую. Це з молодості ще. 

Телефони, справи, покупки, щоб не забу-
ти. Зараз вже увійшло у звичку: перш, ніж 
на ринок або в магазин піти, пишу список 
продуктів. Це мені допомагає не купува-
ти зайвого, економити і не хвилюватися, 
що грошей у гаманці не вистачить.

Сергій ВАГАНОВ, Маріуполь:
- Куріння, яке люди вважають шкід-

ливою звичкою, для мене є однією з 
корисних. Вона допомагає мені – аст-
матику – дренуватися. Кажучи простою 
мовою - відкашлюватися.

Ольга, Свободне:
- Я пунктуальна людина і вважаю, що 

я добра матір, працьовита. Особливо 
люблю працювати з землею.
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СКАНВОРД

ПОГОДА

НЕ ДУЖЕ й ЛЮТИй
Зима цьогоріч зовсім не поспішає боротися за свої права. Суво-
рих морозів очікувати вже не доводиться. Ну, хоч сніг потішив.
За прогнозами синоптиків, друга половина лютого на Донеч-
чині обіцяє бути вологою та помірно прохолодною. Температура 
повітря вдень прогріється не більше, ніж до +4°С. Вночі пере-
важно очікуються морози до -5°С. 
Опади у вигляді снігу з дощем очікуються 21, 22 та 23, а також 
28 та 29 лютого. 

Відповідь на сканворд №1 (10)

Що треба для приготування адигей-
ського сиру:
• молоко: 1 л/2 л/3 л (в залежності 

від бажаного обсягу готового продукту:  
175 г, 350 г чи 525 г)
• закваска (кефір, кисляк, сироватка): 

1,5 ст/3 ст/4,5 ст
• можна додати лимонний сік – для 

кращого сквашування
Що треба для тіста:
• молоко (тепле) – 125 мл
• вода (тепла) 125 мл
• яйце – 1 шт
• олія рослинна – 2 ст ложки
• борошно – 400 г
• дріжджі сухі – 7 г (1 маленький пакетик)
• цукор – 2 ч ложки
• сіль – 1 ч ложка
Що треба для начинки:
• сир типу моцарели – 200 г
• сир адигейський – 250 г
• яйця – 4-5 шт.
• масло вершкове – 100 г
Як готувати:
1. За два дні до приготування хачапурі 

обираємо, скільки адигейського сиру ми 
хочемо отримати і готуємо складники для 
приготування його в домашніх умовах.

2. Дотримуємося технології:
• В каструлю (краще в ту, що побільше) 

виливаємо все молоко і ставимо його грі-
тися на великий вогонь, поки по краю не 
стануть утворюватися дрібні бульбашки.
• Починаємо маленькою цівкою 

додавати в молоко закваски. Дуже 

СМАЧНОГО

Іноді так хочеться покинути буденність та подорожувати 
світом… Пропонуємо сьогодні опинитися на Кавказі, не 
полишаючи власної оселі. Тож приготуємо спочатку адигейський 
сир, а потім використаємо його у рецепті знаменитої кавказької 
випічки від маріупольця Кирила ДОЛІМБАЄВА.

АДИГЕЙСЬКИЙ СИР 
Та ХаЧаПУРІ ПО-аДЖаРСЬкИ

важливо робити це повільно і при 
постійному перемішуванні.
• Зовсім скоро в молоці почнуть 

з’являтися сирні пластівці з утворенням 
сироватки зеленуватого відтінку. Сир 
буде готовий, коли сироватка з зеленої 
стане прозорою. Не перетримайте сир, 
інакше він вийде надмірно щільним, що 
не поліпшить його смак.

• Всю сирну масу переливаємо у засте-
лений марлею друшляк. Піднімаючи мар-
левий мішечок, потрібно добитися того, 
щоб поступово стекла вся сироватка.
• Тепер можна формувати головку 

сиру і ставити її на дозрівання протягом 
10-12 годин під прес (1 кг). 

3. Впевнюємося, що сир готовий і 
приступаємо до хачапурі:

• В мисці змішуємо теплі воду та молоко. 
Додаємо цукор, дріжджі та дві ложки про-
сіяного борошна – це буде опара.  Ставимо 
в тепле місце хвилин на 10. Коли дріжджі ак-
тивізувалися, взялися доброю «шапкою», 
додаємо в опару яйце, рослинну олію, сіль. 
Перемішуємо. Поступово вводимо все бо-
рошно. Тісто буде досить липким, так і має 
бути. Вимішуємо його хвилин 10, щоб доб-
ре зібрати в кулю. Воно ще досить липке, 
проте вже не пристає до рук. 
• Тісто кладемо у миску¸ накриваємо 

плівкою та ставимо в тепло. Через годи-
ну тісто добре вимішуємо та знов стави-
мо в тепло ще на 60 хвилин.
• А поки готуємо начинку. Весь сир 

натираємо на грубу тертушку. Додаємо 
м’яке вершкове масло и добре все пе-
ремішуємо. Можна присолити, адже сир 
ми робили пісним. 
• Тісто, що вже підійшло, вимішуємо 

та розділяємо на 5 рівних частин. Роби-
мо з них кульки. Заготовки розкатуємо в 
тонкі круглі коржики. Протилежні краєч-
ка намазуємо начинкою (по половинці 
столової ложки) та защипуємо їх. Вихо-
дить ніби човник. 
• Переносимо «човники» на деко, зма-

щуємо яйцем та викладаємо в середину 
начинку. В розігріту до 220 градусів ду-
ховку відправляємо наші хачапурі та ви-
пікаємо до золотавої скоринки. Достає-
мо з духовки, робимо в центрі начинки 
поглиблення та вливаємо сире яйце. Ви-
пікаємо ще декілька хвилин, доки яйця 
не «схватяться» (білок має побіліти). 

Хачапурі по-аджарськи готові! Ріжемо 
сир і запрошуємо гостей!

Засновник: БФ “Карітас Маріуполь”. Проект реалізується за підтримки 
Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.


