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Навчання в українських школах триватиме у дис-
танційній формі до кінця травня. Про це повідомили у 
міністерстві освіти та науки України.

Навчальний рік не завершиться лише для випуск-
ників 11 класів, які мають скласти тести ЗНО. 

Оформлення свідоцтв про здобуття базової серед-
ньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних 
досягнень учнів має бути завершено не пізніше 15 
червня 2020 року. Учням 1-8-х і 10-х класів, які не пла-
нують навчатися в іншому закладі освіти, рекомендо-
вано надіслати копії відповідних документів електрон-
ною поштою або в інший спосіб, а оригінал документа 
вручити у вересні 2020-2021 навчального року.

Про стан дистанційної освіти на Донеччині читайте 
на стор. 4-5.

ЦЬОГО НАВЧАЛЬНОГО 
РОКУ УЧНІ ДО ШКІЛ НЕ 
ПОВЕРНУТЬСЯ 

На Донбас спрямують 140 млн доларів допомоги, 
виділеної Україні Організацією Об’єднаних Націй для 
боротьби з коронавірусом, повідомляє прес-служба 
президента України.

У Кабміні планують направити ці гроші до районів, які 
розташовані біля лінії розмежування.

Про рішення надати Україні 1 млрд 200 млн євро підтрим-
ки під час пандемії COVID-19 оголосила також Європейська 
комісія. За інформацією прес-служби Кабінету міністрів 
України, гроші підуть на соціальний захист громадян та 
пом’якшення негативних наслідків пандемії.

Загалом Євросоюз виділяє близько трьох мільярдів 
євро десятьом країнам-сусідам. Наступна після України 
держава, яка отримає таку допомогу — Туніс. Йому ЄС 
надасть 600 млн євро.

НА БОРОТЬБУ  
З КОРОНАВІРУСОМ ДОНБАС 
ОТРИМАЄ 140 МЛН ДОЛАРІВ 

А люди – що люди? Як завжди у 
незрозумілих ситуаціях, сіють 
навколо тривогу та відчай. Нам 

тут, на Донеччині, трохи легше, як 
би дивно це не звучало. Адже стан 
втрати контролю над завтрашнім 
днем знайомий нам вже шість років, 
ми до нього так довго адаптувалися, 
що вже й забули, як воно – довго-
строково планувати та нехтувати ри-
зиками. Тож на виклики сьогодення 
реагуємо все ж таки спокійніше, ніж 
люди, котрі вперше у житті опинили-
ся наодинці з незбагненою стихією 
і мають усвідомити свою перед нею 
безпорадність.

Тож користуємося своїм досві-
дом як ресурсом. Радше увімкнути 
режим енергозбереження, аніж 
витрачати сили на паніку. Пані-
кувати безглуздо, а сили нам ще 
знадобляться – адже робота сама 
себе не зробить, їжа сама себе не 
приготує, а літні люди самі собі не 

допоможуть. Приклади посильної 
допомоги тим, хто її потребує – на 
шпальтах нашої газети.

Втім, якщо вам не хочеться от 
просто зараз щось робити, не сваріть 
себе, спостерігаючи за активністю ін-
ших. Всі люди різні, і амплітуди актив-
ності в них не співпадають. Давайте 
собі час на «нічогонероблення», щоб 
відновити резерви організму. Він 
віддячить здоровими емоціями та, 
можливо, новими слушними ідеями 
щодо подальшої організації життя. 
Бо всі ми знаємо, що проблеми не 
закінчаться разом з карантином, але 
не всі ми до цього готові. Коли ще го-
туватися, як не тоді, коли часу не об-
маль, а навпаки? Короткими дистан-
ціями, з перервами на щось приємне 
(квіти ж розцвітають, птахи співають, 
та й запах весни ніхто не скасовував!) 
моделюємо на упередження різні 
сценарії і свої на них реакції. Таке 

собі тренування розумових «м’язів» у 
стресових умовах, така собі обнадій-
лива спроба хоч колись збільшити 
горизонт планування.

А газета «ГРОМАДА Схід» про-
довжує підтримувати своїх читачів 
пропозицією додаткового заробітку. 
Ставайте нашими позаштатними ко-
респондентами та отримуйте гоно-
рари за сюжети, новини чи фото з 
життя своїх громад. Це можуть бути 
інтерв’ю з односельцями, яких ви 
вважаєте «героями нашого часу». 
Або репортажі про корисні громад-
ські ініціативи. Або про власний ус-
піх у будь-якій діяльності. Зв’язатися 
з редакцією 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

Весна цьогоріч така, що наче вона є, а наче й мариться. Майже всі звичні весняні 
спокуси стали для людей далекими та недосяжними. Свято пробудження землі 
відбувається без нас, природа квітне наче сама для себе. 

ХИМЕРНА ВЕСНА

ЗМІНИ

ЕКСПОРТНИЙ 
ПРОРИВ 
ДОНЕЦЬКИХ 
ФРУКТІВ
Як підприємство з Донеччини 
завойовує ринок Близького Сходу 
за допомогою кооперації та проєкту 
USAID «Економічна підтримка Східної 
України»

Наприкінці березня до Катару відпра-
вилася перша партія яблук від під-
приємства «Сади Донбасу». Покупці 

виставили вимоги: 70% червоного кольору, 
конкретного розміру, конкретної ваги. Яблу-
ка везли 27 днів морем.

За словами одного з керівників компанії Сер-
гія Остапця, спробувати донецькі яблука вже про-
сять покупці з Дубаї, ведуться також перемовини 
із зацікавленими клієнтами з Індії та Єгипту.

Товариство «Сади Донбасу» - крупний бізнес. 
2000 року у селі Полтавка Костянтинівського 
району посадили перші яблуневі сади, а до 2014 
року компанія стала фактично монополістом 
ринку фруктів Донеччини. Тоді не думали про 
експорт – увесь врожай продавали у регіоні. З 
початком війни цей ринок збуту було втраче-
но. Логістичний склад під Донецьком у селищі 
Спартак опинився в зоні обстрілів і був зруйно-
ваний з усім обладнанням. 11 тисяч контейнерів 
для збору яблук просто згоріли.

Щоб було куди складати врожай, контейнери 
збирали по всій Україні. Спочатку яблука возили 
машинами на склади до Києва, але це було довго 
і дорого. Тож придбали склад із холодильником 
у селі Дачне Мар’їнського району, реконструю-
вали та розпочали нове життя. 2016 року за під-
тримки USAID розробили новий бренд Fruit Ball і 
налагодили поставки яблук до Білорусі.

Грант у 3,5 млн грн витратили на придбання 
сучасної сортувальної лінії, бо вручну сортувати 
яблука за розміром, кольором, вагою, як того 
вимагає експорт, було неможливо. Далі були 
виставки, укладання міжнародних контрактів, 
пробні партії товару, переговори. І ось україн- 
ським брендом зацікавилися на Близькому Сході.

Важливо, що велика компанія потребує ко-
операції з місцевими підприємцями та агрови-
робниками. Для подальших продажів плануєть-
ся об’єднання з фермерським господарством з 
Мар’їнського району, яке вирощує черешню і 
має яблуневі сади. Садівники Мелітополя також 
запропонували долучитися до поставок череш-
ні у Дубаї. Є потреба кооперуватися і з власни-
ками холодильного обладнання.

Яблуні Донеччини днями саме зацвіли. Окрім 
Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, на їхній вро-
жай тепер чекають і за кордоном.

Дмитро ЛЕЩУК/Громада

Фото: Сергій ВАГАНОВ/ГромадаВІД РЕДАКЦІЇ

КОРОТКО
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Дух. Відповідальність. Підприємництво. Герої репортажу нашої кореспондентки – молоді 
юристи, які готові витрачати свій власний час та сили, щоб зберігати рідну Донеччину та 
змінювати її на краще.

РЯТІВНИКИ

ЛЮДИЗима цього року видалася теплою та 
сухою, тож маємо наслідки – по всій 
Україні горять ліси. Тому й поїхала 

я до Лиманського лісництва – подивити-
ся, що та як. Лісничі кажуть, що з почат-
ку року пожеж сталося вже вдвічі біль-
ше, ніж за такий же період 2019-го. Але 
лісгосп справляється. Втім, є ще одна 
проблема, що шкодить лісам –  «чорні» 
лісоруби. На боротьбу з ними доводить-
ся залучати громадських активістів, бо 
самих тільки майстрів лісу не вистачає 
– штат нечисленний, роботи й іншої бага-
то, проконтролювати незаконну вирубку 
на кожній ділянці  лісу складно. 

- Нам активісти допомагають – пат-
рулюють разом з нами та й самі. В них є 
дрон з відеозйомкою – з нього відсте-
жують, чи не рубають ліс, повідомляють 
нам, а тоді вже ми швиденько приїж-
джаємо на місце злочину, – каже керів-
ник  Донецького обласного управління 
лісового та мисливського господарства 
Віктор Стороженко.

– Ой, Вікторе Івановичу, а давайте 
сюди своїх «летючих» активістів, бо ж 
цікаво!

Поки чекали, пили каву та говорили 
про боротьбу з пожежами. 

- В нас по області стоять вежі 32 
метри заввишки, це приблизно як 
дев’ятиповерхівка. Раніше на цих вежах 
сиділи лісничі та стежили, чи нема заго-
рянь у лісі. Тепер ми поставили камери і в 
онлайн-режимі спостерігаємо за лісовими 
масивами. Дим навіть від невеликого ба-
гаття бачимо й виїжджаємо на місце. Три 
роки тому нам закупили позашляховики 
Mitsubishi, які обладнанні півтонним резер-
вуаром для води. Тож невеликий вогонь 
можемо загасити дуже швидко. Якщо вже 
не справляємось, то їде наш пожежний 
автомобіль. Ну, а якщо горить вже вели-
ка ділянка, і ми не можемо самостійно за-
гасити вогонь, то на допомогу приходить  
держслужба з надзвичайних ситуацій, 
– розповів головний лісничий області. 

Десь за півгодини з’являється хло-
пець. Слідом до кабінету заходить ще 
один такий самий – викапаний перший. 
Виявляється, «головні» активісти, що 
організували допомогу лісгоспу – брати-
близнюки Антон та Артем ВОРОНОВИ. 
Знайомимось.  

- А «птаха» покажете? 
- Дрона? В багажнику лежить. Поїхали в 

ліс, там запустимо, – Антон посміхається.
Дорогою з’ясовую, що брати самі не 

лиманські, а родом з Авдіївки. Там наро-
дилися, виросли, у Донецьку вивчилися 
на юристів, а як прийшла війна до Украї-
ни, то пішли добровольцями на фронт. 
Повернулися з війни вже до Лиману 
– туди переїхали їхні родини та батьки.

- Ми ще з 2009-го в громадському 
русі, – каже Антон. Артем здебільшого 
мовчить. – Тоді нас було багато, десь 15 
громадських організацій плюс активні 
журналісти. Ми всі разом не дали закри-
ти 15 шкіл у Донецьку та Макіївці, а ще 
виступали проти будівництва сміттєпере-
робного  заводу в межах Донецька.

Після фронту перед хлопцями пос-
тало питання повернення до мирного 
життя на новому місці. Звичка допома-
гати собі через допомогу суспільству 
підказала братам напрямок діяльності. 
Воронови знайшли благодійників та ор-
ганізували підготовчий центр для май-
бутніх добровольців та й взагалі для тих, 
хто хотів навчитися володіти зброєю, 
«підтягнути» свою фізичну форму та от-
римати навички домедичної допомоги в 
екстрених ситуаціях. 

- Розкажіть, як ви дійшли думки, що 
необхідно допомагати лісгоспу.

- Наразі я є головою громадської ради 
при Донецькій обласній адміністрації. Пи-
тання про знищення лісів підіймалося не-
одноразово на засіданнях громадської 
ради. Нас з Артемом не полишали думки, 
що з нашою екологією на Донеччині ви-
рубати ліси та лісосмуги – це вирубати собі 
легені! Та в лісничих не вистачає «рук» та 
обладнання. Вирішили допомагати.

Антон з’їжджає з траси, і ми прямуємо 
до лісу. Там хлопці підіймають квадрокоп-
тер  у небо й показують, як він працює. 

- У нас є група, яка займається патру-
люванням лісів та лісосмуг. Ми виїжджає-
мо на патрулювання 3-4 рази на тиждень, 

бо всі працюють, і допомагаємо лісничим 
у вільний час. Як побачили, що хтось 
рубає дерева, повідомляємо до лісгос-
пу, вони одразу ж приїжджають. Коптер 
дозволяє меншими зусиллями та швид-
ше промоніторити лісові масиви. Навіть 
коли ми фіксуємо вже порожнє, без 
дерев, нове місце вирубки, ми повідом-
ляємо про це лісничим, і вони починають 
стежити за цим районом, бо з великою 
вірогідністю саме тут будуть рубати дере-
ва знову. Поїхали, покажемо нещодавно 
незаконно вирубану ділянку. Щоправда, 
там не ліс, а лісосмуга, та це теж пробле-
ма, яку треба розв’язувати.

«Саджаємо» коптер та вертаємось до 
автівки. Гроші на придбання дрона дала 
ООН. Це був грант на посилення громад-
ської безпеки, до якої входить й збере-
ження лісів.

По селах в активістів є помічники – міс-
цеві жителі, яким не байдуже, що ліс зни-
щують. Вони повідомляють, коли дізна-
ються, що хтось готується їхати до лісу по 
дерева. На одного такого бізнесмена, в 
якого працює пилорама, активісти спіль-
но з лісничими влаштовували справжню 
облаву. Спецоперація закінчилася успіш-
но, наразі ведеться слідство. Артем додає, 
що їхня присутність абсолютно виключає 
можливість «зам’яти» справу за допомо-
гою грошей – ніхто б не взяв, навіть як би 
захотів.  З початку року активісти разом з 
лісничими вилучили з десяток бензопил, 

за допомогою поліцейських заарештува-
ли кілька машин з незаконно спиляними 
деревами. Тож бажаючих рубати дерева 
без дозволу значно поменшало. 

Друга частина проєкту за грантом 
ООН – інформаційна кампанія. Карантин 
трохи змінив перебіг проєкту, але вже 
влітку активісти планують розповсюджу-
вати інформацію про необхідність збере-
ження лісів, поводження з вогнем у лісі, 
про безпеку на воді, а також про збір та 
безпечне вживання грибів. Є плани пра-
цювати з дітьми та підлітками – як тільки 
карантинні обмеження буде знято, хлоп-
ці домовлятимуться з дитячими базами 
відпочинку про проведення лекцій про 
безпечне поводження на природі.  

- Природоохоронна та безпекова 
діяльність – це основний напрямок ро-
боти вашої організації?

- Ні, один з напрямків. Наша громад-
ська організація учасників бойових дій 
налічує близька ста осіб і має осередки 
в чотирьох містах області – Лимані, Пок-
ровську, Селідовому та Кураховому. Чле-
ни нашої організації не тільки  ветерани, 
до нас можуть приєднатися всі охочі. Ос-
новна наша діяльність – правозахисна. 
Є верстви населення, для яких ми здій-
снюємо безоплатну правову підтримку 
на всіх етапах розв’язання спорів або 
оформлення документів. Після закінчен-
ня карантину плануємо також зайнятися 
інтеграцією ветеранів до мирного життя, 
бо якщо цього не робити, це буде проб-
лемою не тільки ветеранів, а й громад.

Антон гальмує біля лісосмуги, що май-
же повністю вирубана. 

- Зараз займаємося просуванням про-
єкту щодо захисту насаджень у лісосмугах. 
Земля під ними є сільськогосподарською, 
тож фермери, в яких по документах лісо-
смуги теж в оренді, часто самі вирубають 
їх, аби розширити поле. Виникають спори 
– чи мав право фермер рубати дерева, 
які колись насадила держава, чи не мав. 
Ми розробили проєкт і просуваємо в об-
ладміністрації ідею створення обласного 
комунального підприємства, яке б взяло 
на баланс саме ці насадження та займало-
ся доглядом, реновацією та захистом від 
вирубок та підпалів. Ну, поки що важко 
це йде, поки боремося з незаконними ви-
рубками на громадських засадах, – брати 
посміхаються.

Наостанок питаю про болюче для всіх 
на сьогодні: 

- Карантин вам сильно плани пола-
мав? 

- Скоріше, змінив, – знов посміха-
ються. – Ліси патрулюємо поодинці або 
вдвох, носимо маски. Доєдналися до во-
лонтерської ініціативи «Підвези лікаря» 
– щодня забираємо та відвозимо медич-
ний персонал до лікарень, бо багато хто 
живе не в самому місті, а по селах. Ну, а 
те, що передбачає масові заходи, відкла-
лося. Та то нічого – все надолужимо!

Ірина ПЕРКОВА/Громада
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Десять волонтерів Курахового за два 
тижні виготовили 2 500 марлевих ма-
сок багаторазового використання, які 

роздали тим, хто найбільш потребує допомоги 
і уваги. Матеріали придбали за рахунок місь-
кої ради. Усім небайдужим знайшлась робота: 
хтось різав матеріал, складав, нарізав резин-
ки, інші розбирали заготовки та шили вдома. 

Катерина Волкодавець, завідувачка мо-
лодіжного центру «380 V», за кілька днів по-
шила сотні масок:

- Дома є швейна машинка, непогано шию. 
На карантині вільного часу більше, тож ви-
рішила  допомогти. Маски шила за інструк-
цією з інтернету, з восьми шарів марлі, на 
зав’язках або резинках.

Півтори сотні масок пошили у шкільній 
швейній майстерні ЗОШ № 5 вчителька тру-
дового навчання та технологій Ірина Семи-
кліт і вчителька мистецтва Марія Картечєва. 

- Процес доволі трудомісткий, але під час 
пандемії свинячого грипу 2009 року дове-
лось шити маски, тож знала, як це робити, - 
розповідає пані Марія. - Матеріал нам надали, 
машинки у школі є, тож, якщо треба, будемо 
шити знову. Сьогодні в аптеці запитала у про-
візора про маски, вона повідомила, що немає і 
найближчим часом не буде. До того ж, пенсіо-

Скільки б не було масок – їх все одно не вистачає. Хтось сам шиє для себе, а хтось шиє й для інших також.

МАСОЧНИХ СПРАВ ВОЛОНТЕРИ 

КРАСНОГОРІВКА, КУРАХОВЕ, 
МАКСИМІЛЬЯНІВКА

Катерина Волкодавець 
 за роботою

Маски від волонтерів  Максимільянівки 

ОРЛОВСЬКЕ, 
МИРНЕ, СВОБОДНЕ
Мешканці сіл Приазов’я вирішили бути корисними, 
бо хто, як не вони?

Майстрині швейної 
міні-майстерні з села 
Орловське, вони 

ж – членкині ГО «Будемо 
жити» Лариса Перетятько 
та Катерина Кирилова поча-
ли виготовляти маски для 
потреб односельців ще тоді, 
коли їхнє носіння не було 
обов’язковим. Закупили в 
аптеках за свій кошт остан-
ню марлю та почали роботу. 
Шили, а потім роздавали рід-
ним, близьким, сусідам. 

У той час у селищі Мирне 
під керівництвом голови ГО 
«Модерна нація» Олексан-
дра Яроцького волонтери 
роздруковували інформаційні листівки про те, як захиститися від вірусу. 
Розклеювали біля під’їздів кожного багатоквартирного будинку Мир-
ного, роздавали людям на вулиці,  передали для розповсюдження до 
магазинів сусідньої Новоселівки.   

А потім всією «Модерною нацією» скинулися на марлю, і дві Світла-
ни – Сковальчинська та Романовська, а також Оксана Мармур та Олена 
Горишняк почали шити вдома маски. Як марля закінчилася – почали ви-
користовувати ту тканину, що була. Понад 150 масок роздали людям по-
хилого віку, а далі вже – просто всім охочим, з поясненнями, як і скільки 
часу треба носити маску, як її потім обробляти. 

Приклад надихнув місцеву підприємницю Аллу Кононенко, яка за-
безпечила масками парафіян місцевої церкви. 

Матеріали швидко закінчилися, а потреба в масках – ні. Тоді домовили-
ся про співпрацю з гуманітарною місією «Проліска».

- Зараз чекаємо на матеріал та фурнітуру для пошиття близько 3 000 ма-
сок. Частина з них залишиться у нас, а решту місія розповсюдить по інших 
прифронтових населених пунктах, - розповідає Олександр Яроцький. – Пла-
нуємо передати певну кількість масок до  поштового відділення. Люди бу-
дуть приходити, щоб отримати пенсію або сплатити комуналку, та відразу й 
маски брати. 

По декілька годин щодня готові витрачати на пошиття масок і учас-
ниці гуртка крою та шиття «Силует» із села Свободне. Приміщення, де 
проходили зустрічі майстринь, відповідає усім необхідним нормам – там 
і шиють. Кімнату жінки регулярно обробляють дезінфікуючим розчином. 
Працюють в захисних масках, шапочках та рукавичках. 

Починали роботу керівниця гуртка Світлана Тимошенко, завідувачка міс-
цевим дитсадком Тетяна Величко. А ще – Любов Нестеренко та Лариса Ми-
роненко. З часом і інші селянки забажали допомагати їм – тепер волонтерок 
десятеро. Працюють за змінами по троє, щоб зберігати необхідну дистанцію. 
Незважаючи  на те, що в кожної дома – сім’ї, господарство, купа сезонної 
роботи, у доцільності своєї волонтерської діяльності не сумніваються. 

Звісно, і вони зіткнулися із браком матеріалів та обладнання. Звер-
нулися по допомогу до благодійних організацій. Одну швейну машинку 
подарував IMC («Міжнародний медичний корпус»), другу – вже знайома 
нам «Проліска», яка забезпечила майстринь матеріалом для 2 000 ма-
сок. 1 500 штук місія розповсюдить по сусідніх селах, а 500 залишили у 
Свободному – передали до місцевого ФАПу, роздали людям із хроніч-
ними захворюваннями та з інвалідністю.   

Кількість волонтерок зростає. Ті, хто не шиють, проводять просвітни-
цьку роботу, обходячи домівки односельців та розповідаючи, як вбе-
регти себе. Напередодні Великодня збирали від людей записочки із 
іменами для молебну та відносили їх до місцевого храму, щоб уникнути 
скупчень прихожан у церкві.  

Символічно, що до боротьби із COVID-19 стали переважно жінки. Ви-
ходить, що берегині домашнього вогнища намагаються вберегти здо-
ровим і суспільство, не чекаючи допомоги від держави. Втім, бажання 
робити добро та не лишатися осторонь спільної біди не має поділу на 
стать, вік чи місце проживання. А держава – це кожен з нас. 

Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада

Майстрині  
Свободного шиють  
у три зміни

- У нас добротні тришарові маски, то на 
вулиці до нас підходили люди і казали: дайте 
вашу маску, аптечну носити не хочу, - смієть-
ся волонтерка Ілона Калинка, яка власноруч 
пошила 80 масок. 

Волонтерські маски роздавали жителям 
Максимільянівки, які не мають змоги купи-
ти зайве, залишали у магазинах та сільській 
раді, передали працівникам районного війсь-
кового комісаріату.

Як розповів завідувач центру «Мексика» Сер-
гій Дерека, волонтери створили місцеву групу 
підтримки у вайбері та планують доставляти 
односельцям похилого віку продукти та засоби 
гігієни із магазину, аби люди з групи ризику не 
виходили зайвий раз на вулицю та не наража-
лись на небезпеку. Поки ніхто не звертався, але 
волонтери готові також допомагати соцпраців-
никам відвідувати одиноких пенсіонерів. 

- На випадок спалаху захворювання у селі 
ми навіть заготовили захисні та дезінфікую-
чі засоби для самих волонтерів, які допома-
гатимуть людям, - доповідає про «готовність 
номер один» Інна Дараган. 

У Красногорівці маски шиють майстрині 
ізостудії «Веселка» Ольга Кицманюк, Світлана 
Можаєва та Наталія Лагіна. 

- Через карантин в ізостудії немає занять, 
але ж ми вирішили не сидіти без діла, - розпові-
ла керівниця ізостудії Ольга Кицманюк. - Тка-
нина у нас була - волонтери з усієї країни ще 
кілька років тому присилали та привозили її для 
вишиванок та ляльок-мотанок, які роблять наші 
вихованці. Тож ситець просто чекав свого часу. 
Маски з нього вийшли добротні, зручні, з ре-
зинками, що переміщуються. За тиждень роз-
дали більше 300 штук. Плануємо шити ще, поки 
шукаємо резинки, а тканини у нас вистачить. 

Ірина ДІМІТРОВА/Громкор

У Мар’їнському районі шиють підприємці, вчителі та художники

нери не можуть самостійно придбати необхід-
ну кількість масок, які коштують 20 гривень. 
До речі, маски можна шити із тканини. Ми на 
початку року шили комбіновані марлево-тка-
нинні, з марлі та білої бязі. Вони більш міцні, 
але, звісно, собівартість більша.

У селі Максимільянівка, за 7 кілометрів від 
Курахового, з ініціативою пошити маски до 
молодіжного центру «Мексика» звернулась 
підприємниця, власниця масажного кабінету 
Інна Дараган. 

- З початком карантину масажний кабінет 
припинив роботу, у мене залишилася ткани-
на, яку використовують для виготовлення 
медичного одягу та гігієнічних засобів. Тож 
звернулась до небайдужих жителів села з 
пропозицію пошити маски для тих, хто пот-
ребує, бо сама шити не вмію та й машинки 
не маю. Відгукнулись Сергій Дерека, Юлія та 
Станіслав Кужель, Ілона Калинка. За допо-
могою сільради та Стели Богінської закупили  

агроволокно для фільтру і пошили більше 
300 масок. Матеріал залишився, плануємо 
шити і далі,  - каже підприємниця. 

За її словами, маски, виготовлені волон-
терами, кращі, ніж  аптечні, бо між шарами 
матеріалу вшивали агроволокно. До того ж, 
волонтери дотримувались стандартів та шили 
маски розміром 19 х 20 см. Маски такого роз-
міру щільно закривають рот та ніс до вух, а ап-
течні не завжди захищають обличчя повністю. 
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Кожної зими в розпал сезонної епідемії респіраторних захворювань окремі класи та школи,  
а потім вже міста та райони по черзі або «оптом» на тиждень-два «ходили» на карантин.  
Але не  наприкінці навчального року. Але не на два місяці. Але не всі разом – і діти, і дорослі. 

ЧИ ПРИСТОСУ-
ВАЛИСЯ  
ВАШІ ДІТИ  
ДО НАВЧАННЯ 
ВДОМА?

Юлія ДЖЕРІНА, мама Софії, 
учениці п’ятого класу:

- На початку карантину була систе-
ма, коли віднайти відповіді на питання 
учень повинен був сам - ми отримували 
завдання з посиланнями на ресурси, де 
є відповідна інформація. Але з  появою 
онлайн-трансляцій вчитися стало на-
багато цікавіше. У класі доньці склад-
но не відволікатись, а вдома вдається 
зосередитися. Форма подачі матеріа-
лу онлайн іноді цікавіша, ніж у школі. 
Принаймні, донька з цікавістю дивить-
ся всі уроки, якщо чогось не розуміє, 
передивляється повторно у запису. У 
нашої школи є свій сайт,  де завдання 
виконуються онлайн, частково донь-
ка виконує письмово. Єдиний мінус 
«дистанційки» - не можна звернутися 
до вчителя з додатковим питанням, 
треба шукати відповіді самому. Оцін-
ки у доньки підвищились, зараз вона 
вчиться на 10-12 балів.  

Марина ЮРЧИК, мама друго-
класника Сашка: 

- Мені не подобається дистанційна 
форма навчання. Ні батьки, ні педаго-
ги до неї не готові. Щотижня вчитель у 
вайбер надсилає таблицю з посилан-
нями на відеоуроки чужих вчителів, з 
математики взагалі просто надають 
завдання, без пояснень. Приклади син 
розв’язує, а з задачами впоратися не 
може - малечі ще складно працювати 
самостійно. Дуже складно вивчати й ан-
глійську - навіть, якщо батьки її вчили, 
не завжди вміють пояснити. Якби були  
відеоуроки, де матеріал викладає вчи-
тель, до якого учні звикли у школі, мож-
ливо, їм було б легше. Хай би у такому 
форматі проходили уроки з математи-
ки та англійської, а читання, українську 
мову діти вивчали б самі. Зараз вчимо 
уроки всією родиною. Навіть знімаємо 
відео, як син розповідає вивчені вірші і 
надсилаємо його вчителю. Завдання з 
«карантинного» зошиту я  фотографую 
та кидаю вчителю на вайбер. Уявіть, 
педагогу потрібно збільшити отримане 
зображення, розібрати почерк і у від-
повідь надіслати зауваження, бо оцінки 
нам ще не ставлять. Тепер батьки ро-
зуміють складність роботи педагога. 

ДУМКА ОСВІТА

НАОЧНІ ПРОБЛЕМИ 
ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Тож наразі всією країною навчає-
мося вчитися дистанційно. До 
процесу залучені не лише шко-

лярі, але і їхні батьки, і, власне, вчителі. 
На відміну від представників багатьох 
інших професій, які тимчасово виму-
шені байдикувати, педагоги продовжу-
ють працювати в режимі нон-стоп.

Проблеми дистанційної освіти у шко-
лах Донеччини і Луганщини вчителі 
описали в анкетах проєкту «Освітній 
марафон», про який «ГРОМАДА Схід» 
нещодавно писала. Нагадаємо: у грудні 
2019 року рух до концептуально нової 
школи розпочали 60 освітніх закладів 
нашого регіону. До півфіналу «Освіт-
нього марафону» потрапили 40 з них. 

На початку березня 2020 року освітяни 
з’їхалися до Києва на інтенсив-сесію, і 
тільки-но встигли повернутись додому, 
як країну «накрив» тотальний карантин, 
а з ним – дистанційне навчання. 

Освітянам не позаздриш. Наванта-
ження зросло вдвічі, і тепер робочий 
день триває не менше 10 годин, повіль-
но перетікаючи у робочій вечір... При-
наймні, так стверджують вчителі До-
неччини і Луганщини, які взяли участь 
в онлайн-опитуванні. До вашої уваги 
- такий собі дайджест з 83 інтерв’ю ос-
вітян регіону. 

НАВЧАТИСЯ ВЧИТИСЯ 
Перше, з чим стикнулися школи – тех-

нічні проблеми, пов’язані з відсутністю 

комп’ютерних ґаджетів як у деяких уч-
нів, так і у вчителів. 

Приблизно 25% учнів Донеччини не 
мають змоги підтримувати інший дис-
танційний формат, крім телефонного. 
Щоб дізнатись про домашнє завдання та 
переслати виконане месенджером, де-
кому доводиться звертатися до родичів 
чи знайомих. За умови, що в тих є інтер-
нет. А його часто-густо нема, особливо 
у прифронтових містечках та селах. А 
як і є – настільки «слабкий», що про ві-
деоуроки не йдеться, встигнути б бодай 
скачати файл. 

Навіть коли з технікою все гаразд, 
з’являються нові перешкоди. І перша з 
них – банальний саботаж: «Не всі учні 

КАРА КАРАНТИНОМ 

ШКОЛИ, ВПЕРЕД          ДО САМООЦІНЮВАННЯ!
Реформу освіти суспільство зустріло без оптимізму. Так 
завжди відбувається, коли йдеться про зміни – вони 
природно наражаються на спротив, адже звичка, як відомо, 
друга натура. Й досі учасники освітнього процесу мають 
острах щодо нововведень. Зокрема, вчителів лякають 
інституційний аудит та сертифікація замість звичної атестації.

Реформування освіти стартувало з 
початкової школи, яка 2018 року пе-
рейшла на державні стандарти Но-

вої української школи. Їхня суть полягає 
у дитиноцентризмі (дитина стає головною 
в освітньому процесі) та в інтегрованому 
навчанні – через ігри, цікаві вправи, мож-
ливість творити і розкриватися. 

Принципи дитиноцентризму та педа-
гогіки партнерства на державному рівні 
закріплені 18 березня поточного року з 
набранням чинності Закону України «Про 
повну загальну середню освіту». Під-
тримкою галузі та наглядом за заклада-
ми освіти щодо дотримання ними законо-
давства відтепер займається Державна 
служба якості освіти України.

Про те, що сертифікація – справа суто 
добровільна, а інституційний аудит – не 

покарання, а спосіб вдосконалення, «ГРО-
МАДІ Схід» розповіла в. о. начальника уп-
равління Державної служби якості освіти 
у Донецькій області Тетяна РЕМПЕЛЬ.

– Як освітні зміни стосуються, зокрема, 
директорів та вчителів сільських шкіл?

– Немає різниці у повноваженнях та 
обов’язках роботи директора міської шко-
ли та сільської. Завдання перед ними стоїть 
одне: надання якісних освітніх послуг. Ко-
жен учень – у селі чи місті – має бути забез-
печений усім необхідним для отримання 
якісних знань. Метою реформи було і за-
лишається створення такої інфраструктури 
закладів, щоб «кожного українського шко-
ляра ми могли підвезти до якісної, добре 
обладнаної школи, у якій є хороші вчителі», 
як казала колишня міністерка освіти і на-
уки України Лілія Гриневич. 

ДОВІДКА: Державна служба якості 
освіти України – центральний ор-
ган виконавчої влади, призначений 
допомагати закладам освіти гаран-
тувати якість освіти та формувати 
довіру суспільства. Його діяльність 
спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через 
міністра освіти і науки України.

Фото з архіву Ганни КУРЦАНОВСЬКОЇ
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Олена ЕВЕРТ, багатодітна мама:
- У мене п’ятеро учнів і один телефон 

на всіх. Комп’ютера чи ноутбука немає. 
Якби школа видавала планшети або 
електронні книги у користування на час 
домашнього навчання, то воно проходи-
ло б простіше для всіх. Звичайно, добре, 
що по телевізору транслюють уроки он-
лайн, але у нас один телевізор, а мої діти 
навчаються у різних класах, тобто диви-
тися уроки одночасно вони не можуть. 
Не всі завдання здаємо вчасно, просто 
фізично не встигаємо. У мене немає пе-
дагогічних навичок, я не вмію поясню-
вати шкільний матеріал. Найскладніше 
допомагати з уроками першокласнику 
та десятикласнику. У мене є ще трирічна 
дитина, якій треба приділити увагу, та 
й від ролі мами на час карантину мене 
ніхто не звільняв - маю готувати, приби-
рати, прати. А ще треба  думати, як тих 
дітей прогодувати.

Ельвіра ПАЩЕНКО, мама учени-
ці четвертого класу та вихованця 
спеціалізованого ліцею: 

- Принаймні, учням старшої шко-
ли складніше, ніж молодшим класам. 
Для доньки проблем немає, хоча мені 
здається, що краще акцентувати ува-
гу на виконанні письмових завдань, їх 
має бути більше. А у навчальному за-
кладі сина складніша програма, ніж у 
загальноосвітній школі. Він навчаєть-
ся у десятому класі, треба дуже ба-
гато теорії, а знайти в онлайн-уроках 
необхідну інформацію досить склад-
но, іноді її просто немає українською 
мовою. Дистанційна освіта не замі-
нить живого спілкування з вчителем. 
Треба, щоб між вчителем та учнями 
був діалог, тоді і знання засвоюються 
краще. До того ж, діти у школі вчать-
ся співпрацювати, сумісно виконува-
ти завдання.

Євгенія ДЗЮБЕНКО, мама тре-
тьокласника Арсенія: 

- Ми живемо в однокімнатній квар-
тирі, тож від навчання сина відволікає 
молодший братик. Проте синові прості-
ше на дистанційному навчанні, бо час 
виконання завдань ніхто не обмежує,  а 
він любить подумати.  У школі деякі за-
вдання він не встигав виконувати. Оцін-
ки підвищились, хоча побоююсь, що, 
коли він повернеться до школи, то буде 
відволікатися, не встигати, і оцінки зни-
зяться. Син допитливий і посидючий, у 
нього немає складності з самоосвітою. 
До того ж я намагаюсь йому пояснюва-
ти, наводити приклади. 

беруть участь в освітньому процесі,  
завдання виконують вибірково», «Деякі 
взагалі сприймають карантин як каніку-
ли і не поспішають заглядати у вайбер 
або інші групи спілкування».

Щодо участі батьків в процесі нав-
чання, то тут дві крайності: або ігнору-
вання завдань, або надмірна участь у 
виконанні. Педагоги прекрасно усві-
домлюють, що «не всі учні самостійно 
виконують завдання (при цьому допо-
магають не тільки батьки, а і  репети-
тори!)». А оскільки, на думку вчителів, 
діти 1-7 класів не здатні без допомоги 
батьків самостійно працювати онлайн, 
то «виходить, що ми навчаємо батьків, 
а не тільки дітей».

Освітяни визнають, що школа також 
не була готова одразу перейти на дис-
танційну форму навчання, бо «раніше 
в цьому не було потреби»: «Учителі не 
мають навичок працювати в програмах, 
що забезпечують дистанційну освіту, ба-
гато хто боїться, не вірить у свої можли-
вості опанувати це», «Робочий день став 
довшим, багато часу йде на підготовку 
до онлайн-уроку», до того ж «звітність за 
виконану роботу віднімає більше часу, 
ніж сама робота». 

Коли стало зрозуміло, що карантин 
надовго, вчителям таки довелося опа-
новувати нові інструменти - презен-
тації на Гугл-диску, відеоуроки через 
ZOOM, Duo, Skypе, групи у соцмере-
жах. Завдання та відео з поясненнями 
розташовують на власних сайтах і  у 
блогах на сайтах шкіл. Зізнаються, що 
продовжують навчатися, аби «само-
стійно створювати відеоуроки з пре-
зентацій та за допомогою програм 
запису екрану», і щодня поповнюють  
свій «арсенал» новими формами дис-
танційної роботи. Нещодавно до них 
додалися телеуроки та YouTube-каналі 
Міністерства освіти. В нагоді прогре-
сивним педагогам та їхнім учням ста-

Олена ПІСКУН, директор ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Корфа (с. Нескучне Велико-
новосілківського району):
- Відсутність персональних комп’ютерів та засобів інтернет-зв’язку у дітей 
та деяких вчителів сільської місцевості унеможливлює 100% охоплення нав-
чанням усіх учнів. Заважає несерйозне сприйняття такого навчання у 30-40% 
дітей та батьків. Не сприяє результативності завантаженість вчителів інши-
ми видами діяльності, як то складання планів роботи та написання звітів, 
обов’язкове відвідування  вебінарів від освітніх установ вищого рівня. Проб-
лемою є неготовність до дистанційного навчання педагогів старшого віку. 
На сайті школи ми створили форум для надання завдань та зворотного зв’язку 
з учнями. Широко використовуємо вайбер, бо він найдоступніший для нашого 
контингенту. Вчитель надає відеопояснення у груповому чаті, туди ж діти від-
правляють фото виконаних завдань. Останнім часом опанували ZOOM, прово-
димо уроки онлайн. Деяким учням даємо завдання у письмовому вигляді, які 
будуть перевірятися після карантину - встановили скриньку для учнів з сімей, 
де відсутні інтернет чи комп’ютер, куди  батьки можуть приносити виконані 
роботи два рази на тиждень.

ЦИФРИ У Донецькій області дистанційне навчання 
вПРОвАДженО у 514 ЗАклАДАХ загальної 

середньої, 38 – ПРОфеСійнОї/ПРОфеСійнО-теХнічнОї, 50 –  
ПеРеДвищОї/вищОї ОСвіти для 202,7 тиСяч учнів та студентів.
За результатами онлайн-опитування Державної служби якості 

освіти України, 50% учнів 9-11 клАСів ПОДОБАєтьСя  
нАвчАтиСя ДиСтАнційнО. Проте більшості школярів все ж таки 

бракує «живого» спілкування з учителями та однолітками.
60% БАтьків ЗАЗнАчили вАжкіСть МОтивАції дитини  

до навчання, 5% виЗнАли, щО СклАДніСть ПОляГАє  
у віДСутнОСті будь-яких ґаджетів.

ШКОЛИ, ВПЕРЕД          ДО САМООЦІНЮВАННЯ!
Відповідальність за це несе місцеве 

самоврядування. Адже з втіленням про-
цесу децентралізації змінився підхід до 
фінансування – розподіл коштів буде 
відбуватися не на навчальний заклад, а 
в розрахунку на кожного учня. Органам 
місцевого самоврядування практично 
усіх об’єднаних громад разом з отриман-
ням бюджетних преференцій та управлін- 
ських повноважень необхідно буде взяти 
на себе надскладне завдання зі створен-
ня ефективного управління системою ос-
віти в своїх громадах. Зокрема, відтепер 
не міністерство або обласна влада обирає 
статус та профіль навчального закладу, а 
члени громади, які розуміють свої потреби 
та користь закладу для своєї території.

– Що таке інституційний аудит? 
– Це комплексна зовнішня перевір-

ка та оцінювання освітніх й управлін- 
ських процесів, які забезпечують закла-
ду освіти ефективну роботу та сталий 
розвиток. Якщо атестація показувала 
школі «що не так», то інституційний ау-
дит має показати «як зробити краще».

Проводиться він нашою службою. 
Залучатися до проведення інституцій-

ного аудиту в закладах освіти можуть 
педагогічні працівники, які пройшли 
добровільну сертифікацію, та представ-
ники громадськості. Таким чином утво-
рюється експертна група з 3-12 членів. 
До її складу входитимуть освітяни, які 
мають досвід роботи у школі не менше 
5 років, вищу педагогічну освіту або 
вищу кваліфікаційну категорію, а також 
пройшли спеціальне навчання. 

Варто зазначити, що жодних звітів 
школа не готує. Усю документацію для 
проведення інституційного аудиту готує 
Державна служба якості освіти. Єдиний 
документ, який заповнює заклад за ре-
зультатами аудиту — анкета, за якою 
оцінюють роботу експертної групи.

Плановий аудит проводиться один 
раз на 10 років в усіх школах, незалеж-
но від форми власності та підпорядку-
вання, позаплановий – в закладі освіти, 
який має низьку якість освітньої діяль-
ності або за ініціативою самих освітян 
чи громади. Позаплановий аудит змо-
жуть проводити не частіше, ніж раз на 
2 роки, і не раніше, ніж через рік після 
проведення планового. 

За результатами аудиту заклад отри-
муватиме рекомендації щодо вдоскона-
лення роботи - з проекцією, зокрема, на 
підвищення конкурентоспроможності 
закладу та його випускників. Ці реко-
мендації не є ультимативними та зали-
шають школі право на власний розсуд 
вирішувати, як будувати свою діяльність 
після проведення аудиту.

– Як школам підготуватися до аудиту?
– Не потрібно сидіти і чекати на аудит. 

Очільникам закладів слід вже зараз са-
мостійно оцінити свою роботу, з’ясувати 
свої слабкі сторони і робити все можли-
ве, щоб їх позбутися.  Самооцінювання 
рекомендується проводити за чотирма 
напрямами: освітнє середовище, систе-
ма оцінювання здобувачів освіти, педа-
гогічна діяльність, управлінські процеси. 
Механізм самооцінювання має бути без-
перервним, аби стати складовою про-
фесійного життя всіх педагогів та постій-
ним інструментом розвитку школи. Тоді 
можна буде сміливо говорити, що до ін-
ституційного аудиту не треба готуватися 
спеціально.

Євген ТОПОР/Громада

ли і онлайн-студії та освітні платфор-
ми: EdEra, Prometheus, ScretchStudio, 
learningapps.org, iLearn.

КАРАНТИН НА КОРИСТЬ?
Отже, вчителі (принаймні більшість) 

стрімко наздоганяють більш «просу-
нутих» учнів у вмінні користуватись су-
часним віртуальним інструментарієм. Ба 
більше – декотрі стають крутими бло-
герами-психологами-акторами, мотиву-
ючи дітей в інноваційний спосіб: «Учнів 
можуть стимулювати інтерактивні впра-
ви, ігри, вікторини, тести, різноманітні 
змагання, створення проєктів, власних 
портфоліо, презентацій».

Серед плюсів «дистанційки» вчителі 
зазначають «відсутність дисциплінарно-
го простору та можливість планувати 
свою роботу, відпочинок, заняття улюб-
леними справами», «можливість поєдну-
вати навчання з власним хобі», «навчан-
ня у зручний час, можливість прослухати 
урок декілька разів». А ще – це унікаль-
на можливість онлайн познайомитися з 
відомими педагогами України.

Вже зрозуміло, що корисним на-
слідком карантину стане осучаснення 
вчителів. Планка їхньої професійної 
спроможності вже піднялася. Адже і діти, 

і батьки бачать, на що насправді здатний 
педагог, коли припиняє займатися на уро-
ках адміністративно-виховною роботою і 
змушений утримувати увагу учнів тільки 
своїми хистом, знаннями та творчістю. 

Також карантин стає тестом на ем-
патію – вміння розуміти та відчувати 
стан іншої людини. Це те, що було геть 
відсутнє у відносинах вчитель-учень за 
радянської освітньої системи. А зараз в 
анкеті вчителя читаємо таке: «Надати ді-
тям більше підтримки, ніж критики, вони 
й так страждають від вимушеного пере-
бування вдома».

Також радує, що певна кількість вчи-
телів бачить своїм завданням не пе-
рекачку в голови учнів параграфів з 
підручнику, а допомогу у зростанні та 
формуванні особистості: «Використання 
нових інформаційних технологій дасть 
нові можливості для розвитку творчості, 
знаходження і закріплення освітніх та 
життєвих навичок».

Звісно, все це можливо лише при 
наявності самодисципліни та бажання 
учня здобути якісну освіту. Необхідний 
і контроль з боку батьків – переконані 
вчителі. 

Олена САМОЙЛЕНКО/Громада
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ЗДОРОВ’Я- Пане Андрію, як епідемія та вве-
дені обмеження на пересування під 
час карантину вплинули на загальне 
медичне обслуговування у так званій 
«буферці»? 

- Якщо відверто, то так звана «буфер-
на» зона, якого б кольору вона зараз 
не була, ніколи не відзначалася як така, 
що активно відвідувалася лікарями. Там 
завжди працювали або фельдшерсько-
акушерські пункти від «первинки», або 
практикувалися планові виїзні консуль-
тації фахівців. Графіки відвідувань сіл 
завжди планувалися головними лікаря-
ми 1-2 рази на тиждень. Бувало таке, що 
й один раз на два тижні. Люди, які там 
живуть, увагою медичного персоналу не 
розпещені. З невідкладною допомогою 
все непогано, а от первинна виглядає 
незадовільно, на жаль. Людей, які могли 
б працювати на постійній основі, практич-
но немає, допомогою займаються волон-
терські організації, а не держава. З вве-
денням карантину нічого не змінилося.

- А якщо трапиться інсульт чи ін-
фаркт, або у селі буде породілля, або 
треба терміново робити операцію - як 
тут діяти?

- Поряд з лікарями «первинки» вже ба-
гато років (і це позитивний момент) працю-
ють «Карітас», «Лікарі без кордонів» та «Бе-
региня». Ці організації і зараз реалізують 
у Приазов’ї свої медичні програми. Черво-
ний Хрест раніше теж їздив по селах, за-
раз не знаю, працюють вони чи ні. Є також 
бригада медиків-добровольців «Шпиталь 
Майдану», вони працюють у районі Лебе-
динського, Водяного і Талаківки. Ще три 
бригади військових медиків «Ангели Тай-
ри» працюють у Бердянському, Сопіному, 
Лебединському, Павлополі, Талаківці, 
Гнутовому, Чермалику, Орловському і 
далі аж до Гранітного. «Ангели Тайри» 
здійснюють тільки термінову допомогу 
та госпіталізацію і працюють в особливо 
небезпечних місцях. Якщо підсумувати, то 
виходить 7 додаткових бригад. 

- Виходить, всю роботу виконують 
волонтери та благодійники?

- Практично вся невідкладна допо-
мога зараз надається недержавними 
структурами. Раніше в Чермалику була 
машина «швидкої», зараз її нема. Від Вол-
новаської центральної районної лікарні є 
«швидка» в районі Мирного, Гранітного, 
Новоселівки. Але ж одна машина не по-
криє потребу  в наданні допомоги на ді-
лянці в 50 кілометрів. Тим більше, якщо 
водночас відбувається два або більше 
випадків. Дзвінки, які надходять на 103, 
сортуються диспетчером, він зв’язується 
з військовими, тоді на одну адресу їдуть 
лікарі з Волновахи, а на іншу – «Ангели 
Тайри». Звичайно, це збільшує час на-
дання допомоги, але це все одно краще, 
ніж коли допомоги взагалі немає.

- Що треба знати селянам, щоб не за-
разитися новим вірусом? 

- Великий плюс мешканців «буферної» 
зони в тому, що вони зараз відрізані від 
зовнішнього сполучення. Ті, хто має свій 
транспорт, більш-менш мобільні. Вони є 
зв’язковими з зовнішнім світом, але вони ж 
являють собою і групу підвищеного ризи-
ку. Якщо є потреба спілкуватися з такими 
людьми (може, вони привозять продукти 
або ліки), то для спілкування треба визна-
чити одну людину із сім’ї. Все необхідне з 
продуктів харчування краще вирощувати 
у себе в городі, а чого бракує – робити  
запаси хоча б на місяць. Це стосується і 
продуктів, і ліків. Дітям - бо вони в селі не 
під таким суворим  наглядом, як у місті - не-
обхідно пояснити, що спілкуватися треба 

Режим небезпеки «червоний», пов’язаний з епідемією коронавірусу, закрив на в’їзд села  
«буферної зони» Донеччини. Сюди можуть потрапити лише громадяни та транспортні 
засоби, які забезпечують життєдіяльність регіону. Але невеличкі загони медиків з 
благодійних організацій продовжують нести варту на цій ділянці фронту, бо багато людей 
залишилися сам на сам із хворобами. Як уберегтися від вірусу та куди звертатися за 
медичною допомогою –  «ГРОМАДА Схід» розпитала у лікаря-терапевта  маріупольської 
Асоціації «Берегиня» Андрія ПАЗУШКА.

УВАГОЮ МЕДИКІВ НЕ РОЗПЕЩЕНІ

з вузьким колом людей, бажано тільки з 
сім’єю. Відвідування аптек, магазинів, сіль-
ради ліпше здійснювати у захисних масках 
та рукавичках і дивитися, щоб у приміщенні 
було не більше трьох людей. Це стосується 
і пересування автобусом. Усі візити, якщо 
«не горить», краще відкласти на потім.  

Окремо хочу сказати про дистанцію 
і захисні маски. Треба сприймати кожну 
людину як потенційно заражену, тож від-
стань один від одного має бути не метр 
або півтора, як зараз кажуть, а не менше 
2-3 метрів. Маски міняти треба раз на 2 
години, далі використовувати їх недо-
речно. Маски з тканини або марлі можна 
вважати засобами багаторазового вико-
ристання, їх можна прати і прасувати. Але 
і ці маски треба носити не більше 3 годин. 
Одяг, в якому ви були у місцях скупчення 
людей, по можливості треба прати, а якщо 

такої можливості нема, можна повісити 
на вулиці на декілька годин. Приміщення 
провітрювати декілька разів на день. Це 
такі загальні вимоги під час карантину.

А ще я рекомендував би людям по-
хилого віку взагалі на вулицю не вихо-
дити, максимум копирсатися у городі: і 
повітря свіже, і фізичне навантаження 
– корисні. Заклик «Залишайся вдома» 
якраз для цих людей. Бо накопичені за 
життя соматичні захворювання – ідеаль-
не підґрунтя для вірусу. Краще берегти-
ся, ніж лікуватися. 

- Які симптоми коронавірусу і куди 
звертатися, як стане зле?

- Клінічні прояви зараження коро-
навірусом такі: підвищення температури, 
біль у горлі з порушенням функції ков-
тання, кашель. Одним з особливих про-
явів цього вірусу є відсутність виділень 
з носа. Тобто якщо у вас з носа не тече, 
а він закладений, якщо дере у горлі і ви 
почали кашляти, якщо підвищена темпе-
ратура – телефонуйте на 103 та описуйте 
симптоми. Треба телефонувати саме на 
«первинку», тому що тут немає потре-
би у швидкій допомозі. До вас має бути 
надісланий повноцінний державний (під-
креслюю!) санітарний транспорт з лікаря-
ми, одягненими у засоби індивідуального 
захисту. Приймають у нас хворих на ко-
ронавірус Волноваська міська лікарня та 
дві лікарні у Маріуполі: інфекційне відді-
лення лікарні швидкої допомоги приймає 
дорослих, а міська лікарня  №4 – дітей. 

- Що обов’язково має бути у домашній 
аптечці? І як зробити запаси ліків у селі?

- Треба мати в кожній оселі захисні мас-
ки, рукавички та антисептики. Це головне. 

З медикаментів: парацетамол, не завадить 
приймати вітамін С або аскорбінову кис-
лоту кожного дня протягом місяця. Можна 
купити екстракт ехінацеї, також не зава-
дить. Рекомендую придбати протиалер-
гійні препарати. Звісно, якщо людина має 
хронічні захворювання, треба мати набір 
препаратів, якими вона користується за-
звичай. Це стосується гіпертоніків, тих, хто 
має серцево-судинні захворювання,  хто 
переніс інфаркт чи інсульт, хто хворіє на 
діабет або астму тощо. 

Запаси ліків треба робити приблизно 
на місяць. Привезти ліки можна тільки од-
ним способом – відправити когось до міс-
та або до аптеки, якщо така є у селі. Хо-
роша ідея - замовляти ліки поштою, але 
«Укрпошта» не всюди працює. Чув про 
колективні закупівлі ліків через фонди 
взаємодопомоги. Коли виявляється пот-
реба в лікарських засобах, складаються 
списки, додаються гроші для нужденних 
і здійснюється закупівля на всіх. Так має 
бути, але на практиці я цього ще не ба-
чив, принаймні останній місяць точно.

- Але ж є хвороби, коли постійно тре-
ба робити уколи. Як бути цим людям?

- Знаю, що «Карітас» проводив нав-
чання волонтерів, які працюють в режимі 
патронажу та доглядають за самотніми 
людьми та хворими. Ці люди можуть не 
тільки по дому поратися і принести ліки 
з аптеки, вони вміють виконати  неве-
личку медичну маніпуляцію – зробити 
укол. Часто це роблять волонтери або 
лікарі, які приїжджають до села. Та ще 
звичайні людські відносини ніхто не від-
міняв. Є люди, які допомагають не тільки 
своїм родичам, але й сусідам. Іноді зовсім 
старенька самотня бабуся стає членом 
сусідської родини. Нібито чужа, але своя.

- Ви користувалися послугами волон-
терів, які запровадили акцію «Підвези 
лікаря»? Чи, може, є якась державна 
допомога для лікарів?

- Державна допомога була задекла-
рована тільки для лікарів державних 
закладів. Йшлося про засоби захисту та 
грошові доплати. От і все. Волонтерською 
допомогою не користуюся, бо їжджу на 
своїй машині. Час від часу сам везу до 
сіл юристів, психологів. Наскільки важко 
туди діставатися? Не важко. Більше за-
раз затримок на блокпостах – у хлопців-
військових є наказ, вони його виконують, 
обмежують проїзд. А у нас, лікарів, є свої 
завдання і пацієнти, які чекають допомоги. 
От і знаходимо точки дотику. Якщо маєш 
відповідні документи, які дозволяють про-
їзд у «червону» зону, маєш серйозні  моти-
ви, бажання працювати, особисті зв’язки 
та вміння комунікувати з людьми, то все 
вирішується досить швидко.

Олена СВІТЛА/Громада

Лікар Пазушко на прийомі

Медична бригада «Карітас Маріуполь»  
забезпечує селян ліками

СЕЛА «БУФЕРКИ»:

Ангели Тайри допомагають  
і цивільним, і військовим
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До нашого бюро в Авдіївці звер-
нулася жінка щодо стягнення 
неустойки (пені) за прострочен-

ня сплати аліментів на утримання дити-
ни. При розлученні з чоловіком вона  
залишилася сама з дитиною 2008 року 
народження. Мінімальної заробітної 
плати на проживання її та доньки не 
вистачало, тому жінка одразу вирі-
шила скористатися своїм правом на 
отримання аліментів на утримання 
дитини. Але чоловік, незважаючи на 
рішення суду і арешт майна, не здій-
снив жодного платежу по аліментах 
аж з січня 2014 року. Перемовини з 
чоловіком не мали успіху – перемог-
ла його схильність  до зловживання 
спиртними напоями. Тільки наприкінці 
минулого року жінка вирішила знов 
поборотися за свої права.

Зазвичай, позивачі у таких справах 
вимагають бодай отримати своє, про 
можливість стягнення неустойки мало 
хто знає. Ознайомившись із наданими 
документами, ми дійшли висновку, що 
жінка дійсно має право на таку виплату.

У складеному мною позові було ак-
центовано увагу на тому, що рішенням 
Авдіївського міського суду Донецької 
області від 23.12.2013 року відповідач 
був зобов’язаний до сплати аліментів. 
Заборгованість за період з 16.01.2014 по 
22.11.2019 склала 132 282,53 грн. Загаль-
на сума пені за прострочення сплати 
аліментів за цей період становить 1 079 
861,01 грн. Але сума неустойки за пору-
шення аліментних зобов’язань перед 
дитиною не може перевищувати 100% 
заборгованості по даному аліментному 
зобов’язанню, тож стягнення пені повин-

но відбуватись в межах наявної заборго-
ваності, тобто у розмірі 132 282,53 грн.

За результатами розгляду позовної 
заяви 19 березня цього року рішенням 
Селидівського міського суду колишній 
чоловік був зобов’язаний сплатити жінці 
пеню у вказаному розмірі. Таким чином, 
його борг перед дитиною збільшився 
вдвічі і склав більше 260 тисяч гривень.

Якщо маєте проблемні питання, які 
важко розв’язати самотужки –- звертай-
теся за правовою допомогою до наших 
фахівців дистанційно: за телефонами у 
Краматорську (099) 266 91 162, у Маріу-
полі (067) 417 22 49, за електронною пош-
тою kramatorsk.donetsk@legalaid.dn.ua, 
mariupol.donetsk@legalaid.dn.ua або за-
телефонувавши на номер гарячої лінії 
системи безоплатної правової допомоги 
0 800 213 103.

ЯК НЕ ДАТИ КАРАНТИНУ 
ЗНИЩИТИ СВІЙ БІЗНЕС?
Малий бізнес внаслідок карантину опинився у дуже скрутному 
становищі. Статки підприємців впали навіть у великих містах, що ж 
казати про мікробізнес з села, який виживав за рахунок ринків, які 
наразі закриті? Як вижити та не збанкрутувати маленькому ФОПу 
(фізичній особі-підприємцю) суворої карантинної весни, радить бізнес-
тренерка Маріупольської Асоціації Підприємців Людмила ЗАВАЛЄЙ.

По-перше, треба пам’ятати, що 
торгівля посадковим матеріа-
лом і сільгоспінвентарем, на 

відміну від інших заборонених актив-
ностей – дозволена. По-друге, раджу 
об’єднуватися та залучати до команди 
людину, яка вільно володіє інтернетом 
та соціальними мережами. Там – спо-
живачі, тобто для вас це нові ринки 
збуту (такі ж, як в житті, тільки онлайн). 
По-третє, дотримуйтеся формули «свій 
до свого по своє»: підтримайте бізнес 
сусіда, щоб він підтримав ваш – саме 
так виживали українці за всіх скрутних 
часів.

Спробуйте скористатися пільгами, які 
надала держава згідно з Законом Украї-
ни «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів Украї-
ни щодо підтримки платників податків на 
період здійснення заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню і поширен-
ню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
від 30 березня 2020 року № 540-IX. 

Пільги ось які:
• Відтерміновано до жовтня сплату 

зобов’язань по деклараціях про май-
новий стан і доходи за 2019 рік (це для 
ФОП, які працюють на загальній системі 
оподаткування).

ВІДПУСТКА – СПРАВА ДОБРОВІЛЬНА
Минулого тижня лави безробітних в Україні тільки офіційно поповнили 36 тисяч людей. 
Якою є статистика з прихованого безробіття та скільки людей перебувають у вимушених 
відпустках – не знає ніхто. Про відповідальність роботодавців та права найманих 
робітників під час простою розповідає юристка «ГРОМАДИ Схід» Марина ЧУЙКО.

Щорічну оплачувану відпустку 
надає роботодавець за погод-
женим річним графіком відпус-

ток. Роботодавець має право відмовити 
у її наданні поза графіком, крім визна-
чених категорій працівників, які мають 
право на щорічну оплачувану відпустку 
у зручний для них час (особи з інвалід-
ністю, жінки з двома і більше дітьми до 
15-ти років, одинокі матері, учасники 
АТО/ООС тощо).

Відпустку без збереження заробітної 
плати може отримати будь-який праців-
ник за згодою із роботодавцем строком 
на 15 календарних днів на рік.    

Неоплачувану відпустку (будь-якої 
тривалості на час карантину) надають 
за бажанням працівника та з погоджен-
ня роботодавця. Водночас, в окремих 
випадках роботодавець зобов’язаний 
надати працівникові неоплачувану від-
пустку (матері або іншій особі для догля-
ду за дитиною до 14-ти років – на період 
карантину, одинокій матері чи батьку 
– на 14 днів, особам з інвалідністю – до 
60 днів тощо).

Державна служба України з питань 
праці на своєму сайті надала інформа-
цію про те, що запровадження каран-
тину не визначено законодавством як 

підставу для перенесення щорічної 
відпустки. В той же час чинне законо-
давство не забороняє надання праців-
никові щорічної відпустки за згодою 
сторін під час карантину на весь час 
або частково.

І найголовніше. Надання працівни-
кам відпусток без збереження заробіт-
ної плати за ініціативи роботодавця  
законодавством про працю не перед-
бачено. Якщо працівник відмовляєть-
ся написати заяву про надання йому 
відпустки без збереження заробітної 
плати, роботодавець не має права при-
мушувати його до цього.

ВДВІЧІ БІЛЬШЕ АЛІМЕНТІВ – ЧИ ЦЕ МОЖЛИВО?
Несвоєчасна сплата аліментів призводить до більш серйозних наслідків – зобов’язання 
сплачувати пеню. Реальний приклад, як покарати боржника у суді, наводить юристка 
відділу  «Авдіївське бюро правової допомоги» Краматорського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Юлія ЯШИНА.

• Не нараховуватиметься плата (зе-
мельний податок та орендна плата за зе-
мельні ділянки державної та комунальної 
власності) за земельні ділянки, що пере-
бувають у власності або користуванні, у 
тому числі на умовах оренди, фізичних 
або юридичних осіб та використовують-
ся ними у господарській діяльності. Щоб 
скористуватися цією пільгою, треба по-
дати коригування до поданої деклара-
ції за землю до Державної податкової 
служби.

• На два місяці ФОП та членів фер-
мерського господарства (якщо вони 
не належать до осіб, які підлягають 
страхуванню на інших підставах) звіль-
нено від сплати зобов’язань по єди-
ному соціальному внеску. Але будьте 
уважні: найманих працівників це не 
стосується! Якщо ви скористаєтесь 
цією пільгою, пам’ятайте, що в річно-
му звіті з ЄСВ ці два місяці (березень 
та квітень) треба вказувати з прокрес-
люванням.

У квітні Мінсоцполітики повідоми-
ло, що підприємцям-спрощенцям буде 
призначено допомогу на дітей. Її спла-
чуватимуть за умови відсутності  за-
боргованості з єдиного соціального 
внеску згідно з проєктом постанови 

Кабінету міністрів України «Деякі пи-
тання соціальної підтримки сімей з 
дітьми». Слідкуємо за оновленнями 
сайту міністерства!

Допомогу надаватимуть на період ка-
рантину та ще на один місяць після дати 
його відміни одному із батьків (опікуну, 
усиновителю) на кожну дитину до до-
сягнення нею 10-річного віку (включно) 
у розмірі прожиткового мінімуму для ді-
тей відповідних вікових груп станом на 
1 січня 2020 року. Виплачувати її плану-
ють щомісячно за повний місяць через 
банківські рахунки.

Призначенням і виплатою такої до-
помоги на дітей займатимуться департа-
менти соціального захисту населення за 
адресою реєстрації або місцем прожи-
вання підприємця.

Для отримання потрібні будуть заява 
та копії свідоцтв про народження усіх 
дітей віком до 10 років, а також довідка 
з Пенсійного фонду про сплату ЄСВ (ін-
дивідуальні відомості про застраховану 
особу за формою ОК-7).

Як зберегти працівників, але не ста-
ти банкрутом? 

• За заявою найманий працівник 
може скористатися відпусткою без 
збереження заробітної плати, яка не 

буде входити до терміну такої відпуст-
ки, визначеного в Кодексі законів про 
працю.

• Щоб працівники отримали допомо-
гу по частковому безробіттю на період 
простою, підприємці та підприємства 
можуть подати до Державного центру 
зайнятості заяву (в довільній формі), 
довідку про відсутність заборгованості 
з виплати зарплати та єдиного соціаль-
ного внеску за останні 5 років, копію 
наказу про зупинення чи скорочення 
виробництва або припинення підпри-
ємницької (господарської) діяльності, а 
також відомості про найманих праців-
ників, які повинні отримати допомогу 
по частковому безробіттю (ПІБ та ІПН 
співробітників).

Що робити самому підприємцю, 
якщо в нього немає найманих праців-
ників?

Платники єдиного податку груп 1 і 2, 
які не використовують працю найманих 
осіб, звільняються від сплати єдиного 
податку протягом одного календарного 
місяця на рік на час відпустки - за умови 
подання заяви до контролюючого орга-
ну стосовно обрання періоду щорічної 
відпустки (згідно з пунктом 295.5 Подат-
кового кодексу України).

ПРЯМА ЛІНІЯ
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ПОГОДА

ЩЕ ХВИЛЯ - Й НАКОТИТЬ 
ТРАВНЕВА ГРОЗА…
Синоптики обіцяють, що в травні погода на Донеччині буде 
дуже мінливою. Дощових днів буде небагато (за прогнозами 

Давайте спробуємо приготу-
вати простий, легенький і 
корисний супчик, інгредієн-

ти якого ще й дуже дешеві. 
Що потрібно:
• морква – 1 шт
• картопля – 3 шт
• капуста – 500 г
• цибуля – 1 шт
• плавлений сир «Вершковий» –
   2 шт
• часник, зелень, сіль та спеції   – 
    за смаком.
Як готувати:
1. Кип’ятимо воду.
2. Кидаємо в окріп дрібно порі-

зані картоплю та цибулю, а також 
терту моркву. 

3. Як все закипить, додаємо 
тертий плавлений сир (поперед-
ньо його треба потримати у  мо-
розилці, щоб легко було терти).  

4. Коли овочі зваряться, до-
даємо пошатковану капусту, по-
дрібнений часник, зелень, сіль та 
спеції.  

5. Покипить іще 5 хвилин – зні-
маємо з плити та подаємо до столу.

Додаткова опція – подрібнити 
страву блендером та отримати 
суп-пюре. Його будуть їсти на-
віть діти, які не дуже люблять 
овочі. Особливо якщо подати 
супчик із підсмаженим хлібом 
або сухариками.

ВЕРШКОВИЙ СУП

– 7, 8 та 9 травня), але вони будуть супроводжуватись грозами, характерними для 
цієї пори року.

Температура повітря вдень прогріватиметься до +23°С. Вночі температурний міні-
мум становитиме +7°С.

Швидкість вітру складатиме 3-4 м/с.

Відповідь на сканворд №6 (15)

Весною, коли вже так хочеться скуштувати свіжих овочів та зелені, чи не найпершою у нагоді 
стає молода капуста. Окрім банальних салатів, з неї можна приготувати безліч смачних наїдків: 
оладки, шніцелі, перші страви. 

СМАЧНОГО

З МОЛОДОЮ КАПУСТОЮ


