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ФРАНЦУЗЬКИЙ
БУЗОК, АБО ПЕРША
ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ
ДОНЕЧЧИНИ

Французська спадщина Дружківки - чавуноливарний,
залізоробний і сталеливарний завод (1894)

«Де ми, а де Європа?» – довелося
почути під час святкування 70-річчя
Європейського Союзу 16 травня. Ближче,
ніж здається, – відповідав я. Адже
Донеччина вже була європейською
півтора сторіччя тому, просто нам
забули про це розповісти. Радянській
індустріалізації ХХ сторіччя передувала
індустріалізація європейська – пов’язана
із капіталом з Бельгії, Німеччини, Франції,
Британії, Голландії, Швейцарії.

К

ультуролог Дмитро Білько називає цей пласт нашої історії «європейською індустріальною Атлантидою у донецьких степах». Що про неї нагадує?
Наприклад, бузок, що тепер є окрасою чи не кожного
подвір’я, садів і скверів. А з’явився він на Донеччині разом із французами, їхніми грошима і технологіями. Ще
деякі назви – зокрема, Нью-Йорк. Раніше сталою була
думка, що назва селища походила від американського
міста, проте місцеві краєзнавці довели, що це – згадка про німецький Йорк, звідки приїхала частина колоністів-менонітів. Ще – структура міського простору
у Донецьку, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці,
Макіївці та інших міст, яка створювалася за принципами
промислових європейських міст.
Мало хто зауважує, але футбол, велоспорт, кінематограф, трамваї, фотосалони, медицину, паркову культуру, оркестри, театри – вперше завезли сюди саме
європейці, надавши їм статус розваг більш-менш доступних не лише іноземним, а й місцевим працівникам.
На жаль, матеріальних пам’яток залишилося небагато. Якщо в Європі старовинні підприємства перетворюють на рекреаційні зони, то у Слов’янську аутентичну
будівлю фаянсового заводу Ессена просто розібрали
на цеглу. Така ж руїна – і у Костянтинівці, яку за тих
часів називали навіть десятою провінцією Бельгії. Тут
була головна дирекція бельгійських заводів на Донбасі: скляних, цементних, залізопрокатних. Саме тут,
до речі, була створена перша футбольна ліга Донбасу
(1913 рік) і стартували перші змагання за кубки.
– Потім більшовики говорили, що мало не в личаках прийшли до Костянтинівки й побудували тут промисловість, – обурюється краєзнавець Володимир
Березін. – А насправді бельгійці вклали сюди мільярди. Кажуть, у Львові була європейська культура, а у
Костянтинівці хіба не було?
Дійсно, тема іноземних інвестицій в Україну наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть майже не досліджувалася
і не доводилася до відома людей. З промисловців був
відомий хіба що Джон Х’юз (Юз), який заснував Юзівку,
що потім стала Донецьком. Натомість просувався міф
про індустріалізацію сходу країни Радянським Союзом.
Проте історія руйнує цей міф абсолютно.
(Закінчення на стор.4)

НЕМАРНА
СПРАВА
Як сказав хтось з великих, де ваші думки, там і ви самі. Якщо постійно думати, що
робити щось хороше — «марна справа» і «нічого не вийде», то так і буде. Тож давайте
хоча б подумки перебувати у хорошому, світлому місці.

З

гадайте, скільки разів у житті
вам здавалося, що ви чогось
не зможете. Але потім ми
пробуємо – і виходить. Інколи це
відбувається навіть значно легше,
ніж ми собі уявляли. У деяких випадках буває дійсно складно, але
зрештою приходить допомога.
У кожній спільноті завжди будуть ті, хто чимось незадоволений
і не бачить сенсу змінювати щось
звичне на щось краще – вони не
допомагають ані собі, ані іншим. І
завжди будуть інші – ті, хто крок за
кроком поліпшують простір навколо себе, підтримують нужденних,
голодних, поневірених.
Таких людей, аби висвітлити їх
у нашій газеті, знайти зовсім неважко. Ви тримаєте вже 18-те число «ГРОМАДИ Схід», і в кожному

обов’язково є герої, які просто
випромінюють світло. Ба навіть
декілька героїв, які не нарікають,
не жаліються, а беруть на себе
відповідальність за примноження добра у нашому примхливому
світі.
Поруч з ними спокійно і надійно
навіть тоді, коли їм самим важко. В
них немає особливої суперсили чи
надлюдських здібностей – лише бажання бути не нуликом, а одиничкою. З ними хочеться об’єднуватися
і рухатися далі разом, щоб також
відчути себе корисною одиничкою
та збільшити колективний рахунок.
Адже кількість завжди переходить
у якість, і цей процес можна пришвидшити, була б наснага.
Якщо когось з ваших знайомих ви вважаєте такими «геро-

Переселенці та трудові
мігранти зможуть
голосувати на місцевих
виборах
Українські виборці зможуть змінити виборчу адресу та голосувати за місцем проживання, безвідносно
до прописки. Таке рішення ухвалила ЦВК згідно з новим виборчим кодексом, проголосованим Верховною
Радою у грудні 2019 року.
Аби змінити виборчу адресу, необхідно подати
заяву (у паперовій чи в електронній формі) включно
до 5-го дня від початку виборчого процесу. Позаяк
вибори розпочинаються за 50 днів до дня голосування (25 жовтня 2020 року), то змінити виборчу адресу
можна буде з 1 липня до 9 вересня включно.
Також можна буде змінити виборчу адресу знову,
але не раніше ніж через 180 днів.

ями нашого часу» – розкажіть і
нашим читачам. Нагадуємо, що
газета «ГРОМАДА Схід» підтримує своїх сільських дописувачів пропозицією додаткового
заробітку. Ставайте нашими позаштатними
кореспондентами
та отримуйте гонорари за сюжети, новини чи фото з життя
своїх громад. Це можуть бути
інтерв’ю, або репортажі про корисні громадські ініціативи, або
про власний успіх 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

КОРОТКО

За час
карантину безробітними
офіційно стали 11 тисяч
жителів Донеччини
За час карантину, оголошеного у зв’язку з протидією поширенню COVID-19, 11 тисяч осіб отримали
статус безробітного в Донецькій області. Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Донецького обласного центру зайнятості.
З початку карантину вдалося знайти роботу більше, ніж трьом тисячам громадян. Крім того, 1 300 осіб
було залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру.
Кількість вакансій за останні місяці значно
скоротилося і станом на травень налічує всього
900 одиниць. Минулого року на цей час їх було
втричі більше.
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ІСТОРІЯ ПЕРША. ПРО
ПОДВІЙНУ «ДИСТАНЦІЙКУ»

ОСВІТА

– Літо 2014-го ми, як і більшість донечФото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
чан, «пересиджували» на морі. У вересні
саме там, в Бердянську, відправили до
школи у випускний 11-й клас старшого
сина, а в жовтні залишили його там на
орендованій квартирі із родичкою. Самі з
меншим сином, на той момент п’ятирічним,
змушені були повернутися до Донецька,
– розповідає мешканка Донецька Ольга.
– За рік старший син вступив «на бюджет» до вишу у Києві, а молодший згодом
пішов до першого класу поряд із домівкою, у Донецьку. Ментально життя нашої
родини розділилося навпіл, бо душею та
подумки ми були в Україні, але фізично
вимушені були залишатися в «денеерії».
Малий це прекрасно відчував, а ми постійно переймалися і нервували, бо у всіляких шкільних тестах він писав, що столиця його Батьківщини – Київ, а на вулиці
міг почати співати гімн України. Українська мова, хоча формально залишалася
у програмі (згодом як факультатив), звісно, практично не викладалася. Довелося
шукати репетитора, адже ми не уявляємо
собі майбутнього дитини в цьому «новоутворенні» і обов’язково переїдемо звідси,
як тільки дозволять обставини. Або ж (все
ще мрію!) сюди повернеться Україна…
Наразі наш Юрко закінчує початкову
школу, причому одразу і місцеву, і українську. Минулого літа ми зареєструвались
на платформі E-School і цього навчального
року паралельно навчались тут – очно, а у
29-й школі Маріуполя, яка є базовою для таких, як ми – дистанційно. Ну, а останні місяці
дистанційно – і тут, і там. До речі, тільки в
нашому класі таких дітей принаймні п’ятеро.
Отже, довелося нам опанувати премудрості
електронного листування, сканування домашніх завдань та їхнє завантаження на
платформу. Все це нам, музикантам, здавалося просто нереальним, але подолали, тепер жартуємо, що стали «хакерами». Також
довелося купити пристрій для друку-сканування-копіювання, бо кожного дня бігати
за гроші роздруковувати та сканувати ви«ГРОМАДА Схід» неодноразово писала про додаткове навантаження через дистанційне
конані завдання – не варіант.
Програми у Донецьку та у Маріуполі навчання для українських школярів. А тепер помножте цю проблему на два, додайте
не співпадають, тож з початком «дистан- труднощі з морального та фізичного подолання кордонів – і ви отримаєте невеличке
ційки» з двох сторін склалося таке вра- уявлення про те, із чим стикаються діти, які живуть в окупації і одночасно навчаються в
ження, що вчимося ми всією родиною і
до того ж цілодобово (зізнаюсь, деякі українських закладах освіти.
поробки «на труди» виготовляє чоловік,
лища, а у Полтаві навчається на факульа реферати іноді пишу я). Окрім школи
теті іноземних мов в одному з вишів-пезагальноосвітньої, дитина ще займаєтьреселенців.
ся музикою і англійською мовою. А ма– Донька в нас творча, талановита,
люванням довелось пожертвувати, бо
закінчила
музичну школу по класу бантотально не вистачає часу. Добре, хоч з
дури,
всерйоз
займалася вокалом. Отже,
сином пощастило – він добре вчиться, не
вирішили,
як
то кажуть, не «наступати
лінується і з комп’ютером, на відміну від
на
горло»
її
пісні
і дати дитині шанс навнас, батьків, взагалі «на ти».
чатися улюбленій справі, – каже мама
…Що нас дійсно турбувало – це дерМаргарити, Євгенія. – Одночасно ми усжавна підсумкова атестація (ДПА). Бо
відомлювали, що з «денеерівским» дипїї дистанційно не складеш, мали б їхати
ломом про освіту ніде в світі не візьмуть
до Маріуполя, і для цього потрібно було
на роботу. І хоча на той момент наша
оформляти дитині проїзний документ
родина була вимушена залишатися у
(аналог закордонного паспорту у доросДонецьку, бо на руках була прикута до
лих), щоб КПВВ перетинати без переліжка мати чоловіка і про переїзд на
шкод. У лютому в Києві подали докуменвільну територію мова не йшла, ми прети, а ось забрати готовий проїзний вже не
веродонецьку (звідки родом її мама, і красно розуміли, що Марго не повинна
ІСТОРІЯ ДРУГА. ПРО ЖИВИЙ
встигли – рух транспорту зупинився, каде вони всією родиною зареєстровані зв’язувати своє майбутнє з цим місцем.
СПІВ ТА НАВЧАННЯ
рантин. Дуже ми переймалися: як тепер?
як переселенці). Тож отримала два до- Окрім цього, були в нас сумніви щодо
Втім, як відомо, ДПА в цьому році скасуваНА ВІДСТАНІ
ли, тож ми автоматично продовжимо навОдинадцять класів Маргарита закін- кументи про загальну середню освіту. практичного застосування обраної прочатися в п’ятому класі. А зараз чекаємо на чила 2016-го з медаллю у Донецьку, і Цікаво, що зуміла скористатися обома: фесії співачки. Тож, коли ми дізналися
останній рік паралельно вчилась в Сє- у Донецьку вступила до музичного учи- про можливості дистанційного навчання
канікули як на манну небесну!

УЧНІ «З ТІЄЇ СТОРОНИ»

ТРИ ІСТОРІЇ ПРО донецьких дітей
та їхнє навчання в Україні

АБІТУРІЄНТУ: СПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ БЕЗ ЗНО*

* Спрощеною процедурою можуть скористатись
випускники 9 класів (для вступу до коледжів, технікумів, профтехучилищ) та 11 класів (вступ до університетів, коледжів, технікумів, профтехучилищ).

Крок 1. Обери Освітній Центр

Обери зручний для себе ОЦ «Донбас-Україна».
Перелік, контакти та графік роботи центрів - на
dostupnaosvita.com.ua або mon.gov.ua. Реєстрація не
потрібна. Стеж за оновленням інформації.

Крок 2. Подай документи

Звернися до обраного ОЦ та особисто подай заяву,
заповни освітню декларацію. Увага! З метою безпеки
прізвища абітурієнтів та зарахованих студентів шифруватимуться.

Крок 3. Склади іспити

Склади на базі обраного ОЦ два іспити державної

підсумкової атестації (ДПА): українська мова та історія
України.
Після цього склади один профільний вступний
іспит (встановлює навчальний заклад). Якщо це
передбачено для обраної тобою спеціальності,
замість вступного іспиту проводиться творчий конкурс.
Увага! Якщо вступити до вишу на бюджетну форму
навчання не вдалося, ти маєш змогу вступити через
ОЦ до коледжу, технікуму, професійно-технічного
навчального закладу так само на бюджетну форму
навчання.

Крок 4. Стань студентом

Після зарахування на бюджетну форму навчання
гарантовано отримай соціальну стипендію.
Ти також можеш продовжити навчання в країнах
Європи за програмою Erasmus.

КОНТАКТИ

У робочі дні з 9.00 до 18.00 працює безоплатна
гаряча лінія МОН для вступників із тимчасово окупованих територій (0 800 504 425).
Консультаційні телефонні лінії у Донецькій та Луганській областях:
P Краматорськ
0 800 50 45 22 – безоплатно
(066) 113 93 75, (097) 904 71 91
Skype: Dostupna Osvita Kramatorsk
P Сєверодонецьк
0 800 50 45 11 – безоплатно
(099) 345 20 76, (097) 983 65 31
Skype: Dostupna Osvita Severodonetsk
Обласні департаменти освіти і науки:
P Донецька область: (095) 314 15 75, (067) 116 44 54 (Слов’янськ)
P Луганська область: (06452) 5 48 73 (Сєверодонецьк)

колл-центр. Марiуполь: +380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11. Краматорськ: +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БЕЗОПЛАТНО
у вищій школі, вдалося знайти компроміс. Маргарита успішно склала ЗНО і
вступила до Луганського національного університету імені Шевченка, який
працює зараз у Старобільську. Правда,
факультет, який обрала донька, знаходиться у Полтаві, бо на ньому вчаться
іноземці, а згідно з законодавством, не
можна навчати іноземців на території
областей, де тривають військові дії. Але
нічого, і цю перешкоду подолали, трохи
раніше довелось нашій Маргариті подорослішати, пожити у хостелах, гуртожитках. Це все досвід…
Три роки після школи дівчина опановувала вокал у Донецьку та паралельно
вивчала англійську та німецьку мови в
українському виші. Їздила до Полтави 2-3
рази на рік на тиждень-два. Але останній
рік – четвертий, випускний курс – повністю живе, вчиться і навіть вже працює
(викладає іноземну мову на відповідних
курсах) у Полтаві. Каже, що місто для неї
замале і до магістратури там вступати не
планує. Як тільки отримає диплом бакалавра, поїде шукати долі до мегаполіса
– Харкова або Києва. А, можливо, і за
кордон.
…Щодо співу, то зараз Марго іноді
орендує невеличку студію у Полтаві і
записує там пісні у власному виконанні.
Здебільшого співає англійською, але
друзі кажуть, що найкраще в неї виходить українською.

ІСТОРІЯ ТРЕТЯ. ПРО
ВИПУСКНИЙ, ЯКОГО НЕ БУЛО

Цю історію я почула трохи більше
року тому у потягу «Львів – Маріуполь».
У Вінниці до вагону зайшли мама з донькою, вмостилися на верхніх полицях, та
згодом спустилися чаювати донизу – і
почалася сповідь.
– Возила доньку на першу в її житті сесію. Вчимося у Донецькому національному університеті, що наразі перебуває у Вінниці, на найпрестижнішій
спеціальності – політології, – з гордістю
поділилася мама. – Уявляєте, дівчина з
Донецька здала ЗНО з української мови
на 180 балів! Якби ви знали, чого нам це
вартувало – знайти гідного репетитора,
який би її підготував. А з історії України
взагалі довелося по інтернету займатися, бо в нашому місті ніхто не береться
готувати… Саме тому, мабуть, і не вистачило балів, щоб на бюджет пройти, тож
обрали заочне навчання за контрактом
– воно дешевше. Бо взагалі-то воно
дуже відчувається – плата за навчання,
плюс приїхати, прожити в готелі більше
тижня, ще ж і нічого не приготуєш там,
все їли всухом’ятку, по борщу скучили…
Ось повертаємось додому, здали іспити,
всі на 80 балів, уявляєте? Правда, у Донецьку і похвалитися нема кому, ось хіба
що вам…
Коли ж я зауважила, яка, мовляв, донька молодець, що навчалась одночасно у
двох школах і, відповідно, здавала вдвічі
більше іспитів, мати геть змарніла… За
словами пані Наталії (так вона назвалася), дівчинку виключили з донецької
школи за півроку до її закінчення, коли
дізналися, що одночасно вона отримує
українську освіту у Слов’янську: «Здійснили галас, зібрали спочатку батьківські
збори, потім педнараду, ганьбили її як
якусь правопорушницю, це був такий
жах!» – ледь не плакала моя попутниця.
– Тож маємо лише одне свідоцтво про
освіту, зате – українське. Хай вони там
своїм «республіканським» вдавляться!
Але ніколи їм не пробачу, що лишили
доньку випускного балу. Бо випускний і
весілля – два моменти в житті, коли жінка виглядає, як принцеса, ми і сукню купили ще за рік, але не судилося… А до
Слов’янська вона сама не захотіла їхати
на випускний, бо нікого ж не знає з однокласників, який сенс?
…Три години мати першокурсниці
розповідала, яка красива Вінниця, які
прекрасні викладачі в університеті і
яка молодець її дівчинка, що впоралася і, дай боже, про свій вибір ніколи не
пошкодує. «А гроші ми заробимо, доню,
правда, не переймайся. Татко поїде на
заробітки до Польщі, бабусі пенсію українську відкладають на твоє навчання,
все буде добре!».
Олена САМОЙЛЕНКО/Громада

Вже точно відомо, що
наступний навчальний рік
не розпочнеться першого
вересня. Попередньо
усі дати, у тому числі
складання зовнішнього
незалежного оцінювання
(ЗНО), зсунуті на місяць.

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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ллінівська опорна школа у Костянтинівському районі – одна з десяти,
що на Донеччині визначені базовими
для дистанційного навчання дітей з окупованих територій. Цього року тут таких
учнів 12: з Донецька, Макіївки тощо.
Ані карантин, ані пандемія на навчальний процес жодним чином не
вплинули, – розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи
Алла КУШНІР.
– Ми на платформі для учнів розміщуємо завдання, тримаємо зворотний
зв’язок. Але зрозуміло, що складати
ЗНО вони приїдуть сюди. Як це буде організовано цього року – батьки телефонують, питають. Поки чітких вказівок не
маємо, чекаємо і сподіваємося на краще.
До 25 червня ще все може змінитися.
Сама процедура не змінилася. Ми таких
учнів реєструємо, як своїх. Вони у визначений час їдуть до нас, беруть оригінали
документів і організовано з усіма їдуть
складати ЗНО. До речі, успішно вступають до українських вишів.
Завідувач відділу дистанційного навчання Донецького обласного інституту
післядипломної освіти Дмитро КОСТЕНКО також говорить про те, що, окрім термінів складання ЗНО, нічого не
змінилося. Усі діти, котрі дистанційно
навчаються у школах регіону, отримують українську освіту на тих же умовах,
що і раніше. Таких цьогоріч близько 2
тисяч. І так само, після завершення і успішного проходження ЗНО, вони отримають документи державного зразка, з
якими можуть вступати до будь-якого
вищого навчального закладу України.
Передбачені законодавством спрощені умови вступу для мешканців тимчасово окупованих територій АРК Крим (м.
Севастополь), Донецької та Луганської
областей 2020 року не зазнали змін.
Тож у разі найгіршого сценарію, коли
випускники з ОРДЛО та Криму не матимуть можливості отримати український
атестат чи здати ЗНО, вони зможуть всту-

УКРАЇНСЬКА

ОСВІТА ДОСТУПНА

пити до 91-го українського вишу лише за
результатами іспитів – їх прийматимуть
через освітні центри «Донбас-Україна» та
«Крим-Україна».
Цього року свою роботу освітні центри (ОЦ) розпочнуть з 9 червня. Олена
ГОРЛОВА, що є відповідальною в освітньому центрі у Бахмуті при Горлівському
інституті іноземних мов, каже, що інструкцій тут чекають з дня на день.
– З такою ситуацією ми, та й вся країна, стикнулися вперше. До початку червня будемо чекати роз’яснень з міністерства. Як воно буде? Рішення обов’язково
знайдуть. Головне, щоб перепон випускникам не чинили на протилежній стороні
від лінії розмежування. Адже такі прецеденти мали місце в попередні роки.
Через карантин умови прийому до закладів вищої освіти цьогоріч зазнали змін.
Зокрема, перенесені терміни проведення
вступної кампанії. Для тих, хто вступає за
результатами ЗНО, прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня, а для
вступників, які складатимуть лише вступні

іспити – до 16 серпня. Творчі конкурси та
вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитись з 1 до 12 серпня.
Надання рекомендацій для зарахування
на бюджет відбуватиметься не пізніше 27
серпня, а подача вступниками документів
для зарахування – до вечора 31 серпня.
Для вступників передбачена можливість
подачі оригіналів документів поштою або
електронкою, якщо є електронний підпис,
щоб верифікувати скан-копії.
– Поки очікуємо, коли будуть відкриті
КПВВ. Якщо карантинні обмеження не
будуть зняті, можливо, будуть переглянуті терміни здачі ЗНО чи організовані
додаткові сесії. Можна також спробувати
здійснити вступ за спрощеною системою
через освітній центр. Для цього обираєте ОЦ, звертаєтесь до них із заявою, заповнюєте декларацію і вже там складаєте два іспити: українську мову та історію
України, плюс ще один – в залежності
від того, куди вступаєте, – пояснили нам
на гарячій лінії МОН.
Лілія АНДРУСИК/Громада

ЯК СТАТИ УЧНЕМ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ?* ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ
*Зарахування на екстернатну та дистанційну форми навчання учнів,
які проживають на території, тимчасово непідконтрольній Україні, до 1-11
класів українських шкіл триває протягом року. Навчання безоплатне.
Для зарахування до 10, 11 класу обов’язковим є Свідоцтво про базову
загальну середню освіту (за 9 клас) державного зразка України. Для цього
діти можуть складати освітню різницю (підсумкові контрольні та ДПА) паралельно з дистанційним навчанням у тій же школі.
1. Оберіть зручну для вас базову школу з переліку:
P ДИСТАНЦІЙНА ШКОЛА М. СЛОВ’ЯНСЬК ЗОШ № 13
вул. Ясна, 19, тел. (0626) 66 58 66, ел. пошта slavschool13@ukr.
net, slavschool13@gmail.com, сайт https://slovschool13.com.ua,
https://www.facebook.com/slavschool13
Відповідальний за дистанційне навчання в школі – Ляш Тетяна Григорівна: (099) 328 93 69
P ДИСТАНЦІЙНА ШКОЛА М. КРАМАТОРСЬК. Економіко-гуманітарний
ліцей № 8 імені Василя Стуса Краматорської міської ради
вул. Двірцева, 57а, тел. (06264) 7 25 28 – приймальня, 7 42 83 – заступники директора, ел. пошта sch_8@ukr.net, сайт: https://www.kramsch8.ho.ua
Відповідальний за дистанційне навчання в школі – Машкіна Наталія
Олексіївна: (050) 702 57 04
P ДИСТАНЦІЙНА ШКОЛА М. МАРІУПОЛЬ ЗОШ № 29
вул. Зелинського, 37/39, тел. (0629) 37 68 13 — приймальна, ел. пошта
marschool29@ukr.net
Відповідальний за дистанційне навчання в школі – Шумакова Інна Володимирівна: (095) 637 06 39
P ДИСТАНЦІЙНА ШКОЛА М. БАХМУТ ЗОШ № 18
вул. Ювілейна, 34, тел. (06274) 3 14 46, ел. пошта artskool18@gmail.com,
сайт https://sites.google.com/site/artschool18
Відповідальний за дистанційне навчання в школі – Герцовський Віталій
Юрійович: (095) 332 00 06
P ДИСТАНЦІЙНА ШКОЛА М. ПОКРОВСЬК ЗОШ № 9
М-н Шахтарський, 33Б, ел.пошта school9distans@gmail.com, сайт
https://pokrovsk9.e-schools.info/
Відповідальний за дистанційне навчання в школі – Рудик Валентина
Василівна: (095) 502 93 83
P ДИСТАНЦІЙНА ШКОЛА С. ІЛЛІНІВКА. Іллінівська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів (Донецька обл., Костянтинівський р-н, с. Іллінівка)
вул. Центральна, 65, тел. (06272) 2 41 28 — приймальна, ел. пошта
illichovka@ukr.net, сайт http://illinivka.at.ua/
Відповідальний за дистанційне навчання в школі – Кушнір Алла Анатоліївна: (095) 338 21 70

P ДИСТАНЦІЙНА ШКОЛА М. МИРНОГРАД. ЗОШ І ступеня гімназія Мир-

ноградської міської ради
м-н Східний, ел. пошта tatyana.sernetskaja@ukr.net, сайт http://
dymytrov-ukrgymnasium.edukit.dn.ua
Відповідальний за дистанційне навчання в школі – Мережко Альона
Миколаївна: (099) 053 64 80
P ДИСТАНЦІЙНА ШКОЛА М. ДОБРОПІЛЛЯ НВК № 4
вул. Першотравнева, 73, тел.: (06277)2-71-25
ел. пошта dobrnvk4@gmail.com, сайт https://dobr_nvk4.mirshol.com
Відповідальний за дистанційне навчання в школі – Дудушко Елла Валентинівна: (095) 526 90 78
P ДИСТАНЦІЙНА ШКОЛА М. ВОЛНОВАХА. Волноваський опорний заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради
вул. Гвардійська, 3, ел. пошта vol.school5@ukr.net, сайт http://vol-liceum.at.ua/
Відповідальний за дистанційне навчання в школі – Дмитрієва Людмила Михайлівна: тел/viber: (095) 902 59 22
P ДИСТАНЦІЙНА ШКОЛА СМТ НІКОЛЬСЬКЕ. Нікольська гімназія «Софія»
з ЗОШ № 2 Нікольської районної ради
вул. Паркова, 23, (06246) 2 01 48, ел. пошта 30367065@mail.gov.ua,
сайт https://volodarsk-zosh2.ucoz.ua/
Відповідальний за дистанційне навчання в школі - Скриль Людмила
Миколаївна: (066) 814 84 77
2. Повідомте про ваше рішення представника адміністрації обраної школи.
3. Подайте до навчального закладу відповідну заяву (для учнів випускних класів – до початку другого навчального семестру) особисто або можна надіслати заяву поштою, через кур’єрську службу,
факсограмою або в електронній формі без електронного цифрового підпису (у сканованій формі).

4. Надати скан-копії наступних документів:

- свідоцтво про народження або паспорт чи ID-карта дитини з витягом
- ідентифікаційний код (якщо є)
- останній наявний табель зразка України (якщо є)
- сторінки паспорта одного з батьків (ПІБ, адреса), якщо у дитини відсутній паспорт.
5. На вашу електронну адресу ви отримаєте лист про
доступ до дистанційного сайту eschool.dn.ua.
6. Реєструйтеся на платформі і починайте навчання.
7. Після успішного закінчення навчання ви отримаєте
атестат державного зразка.
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(Закінченя. Початок на стор.1)
А історія така, що приблизно від середини ХVIII сторіччя Європа пережила
кілька хвиль модернізації. Зміни в економіці привели до колосальних змін у
суспільстві, яке почало покладатися на
прогрес у науці, техніці й культурі.
– Наука, освіта, медицина, культурні
розваги, мінімальний комфорт, участь
у політичному житті стали доступні для
широкого загалу. Сама структура європейського суспільства остаточно перестала бути аграрною, – розповідає нам
Дмитро Білько.
Колишня ж Російська імперія лише
у другій половині ХІХ сторіччя ледь
наблизилася до цієї фази, продовжуючи бути феодальною сільськогосподарською країною. За 20 років після поразки у Кримській війні 1856 року уряд
спромігся спорудити на Донбасі (на той
час – Катеринославська губернія) лише
залізничну колію від Харкова до узбережжя Азовського моря та кілька малоприбуткових копалень.
Світова криза кінця ХІХ сторіччя
пришвидшила процеси модернізації. Інтереси сторін, одна з яких мала багату
на природні ресурси територію, а інша –
технології, таки зійшлися у степах Донеччини. Цікаво, що головними інвесторами
розбудови колишнього Дикого Поля
стали французи, яким Росія нещодавно
програла війну – такою нагальною була
потреба європейського капіталу у нових
виробничих потужностях, які б забезпечувалися недорогою робочою силою,
що можна було й знехтувати колишніми
військовими суперечками.
З кінця 1880-х – на початку 1900-х років
європейці побудували десятки металургійних, хімічних, машинобудівних підприємств і шахт та проклали сотні кілометрів
залізничного сполучення. Дві третини
міст Луганщини та Донеччини виросли з
робітничих поселень при шахтах, заводах
і залізничних станціях. Промисловий бум
перетворив край, де у першій половині
ХІХ сторіччя було лише 5 міст, на найбільш урбанізований регіон України.
А ще до 1920 року тут встигли вирости
два покоління іноземних колоністів, які
часто-густо укладали змішані шлюби,
вільно розмовляли місцевою мовою та
називали дітей місцевими іменами. За
досить складних природних умов – коли
влітку скажена спека, взимку заметілі й
морози, відсутність доріг і багнюка навесні та восени – європейці намагалися
відтворити звичний для себе триб життя.
Спочатку блага цивілізації були доступні
лише для невеликого кола колоністів, а
згодом – для дедалі більшого числа жителів робітничих селищ.
– Між європейським капіталізмом та
російським цивілізаційна прірва. Ми можемо порівняти поведінку бельгійських
«капіталістів» Луї Ламбера, Поля Нобле
та Джозефа Сізеле з російською дворянською земельною аристократією…
Бельгійці будують надприбуткові заводи
та робітничі селища. Навкруги них російські бізнесмени на підхваті. Заздрять.
Створюють умови, щоб і собі щось урвати, – описує ситуацію краєзнавець Ігор
Бредіхін. – Дійсно, місцеві капіталісти охоче користувалися тим, що нові технології
та устаткування не обкладалися податками, тож часто зверталися до іноземних
фахівців і закупали в них обладнання.
– Так і не зумівши гідним чином скористатися з усіх ресурсних переваг
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Донецького регіону, Російська імперія
тепер намагалася чужими руками надолужити втрачене, – каже Дмитро Білько,
аналізуючи той факт, що гнів місцевих
робітників (права яких, звісно, були значно вужчі за права й прибутки іноземних
робочих, що працювали поряд із ними)
дуже вигідно був спрямований проти
іноземної адміністрації підприємств. – У
подальшому саме через це більшовикам було досить легко знайти підтримку
у цих районах Донбасу.
На початку 1920-х років радянській
владі вдалося остаточно «віджати» фаб-

Бельгійський скляний завод, Костянтинівка

рики і заводи у колишніх власників та
розпочати другу хвилю модернізації. Оскільки власного проєктувального та менеджерського досвіду у більшовиків не
було, довелося звертатися до класових
ворогів – німців та американців (співпрацювати із французами чи бельгійцями
не вишло, бо саме вони були найбільшими інвесторами «віджатих» підприємств).
Завдяки подібній співпраці з’явився,
наприклад, НКМЗ у Краматорську. Цей
велетенський завод було зведено 1934
року за розробками американських інженерів, на валюту, яка надходила головним чином від продажу вилученого
в українських селян зерна. Така ж ситуація склалася і з маріупольськими заводами-гігантами – їх модернізували або
будували з нуля саме американці.
Комуністи постаралися витіснити згадки про попередні надбання європейців
на Донеччині як суцільно експлуататорські й геть неприйнятні. Відтак ознаки старого життя пробивалися крізь залізобетон радянської дійсності, як мало
не руїни міфічної Атлантиди, про яку не
прийнято було згадувати у позитивному
ключі. Втім, за низкою формальних ознак Донеччина навіть у «радянські» часи
не переставала бути «європейською».
Чого не скажеш про спосіб життя у цих

Дмитро БІЛЬКО, культуролог,
учений секретар Донецького
обласного краєзнавчого музею:
– Що ми зазвичай маємо на увазі,
коли говоримо про Європу, європейський рівень життя? Це передовсім
технологічно розвинені країни, які
лежать на захід від України, де люди
живуть у комфорті й під захистом
законів. Так ми уявляємо собі Європу сьогодні. Але забуваємо, що
підвалини цієї Європи колись були
так само закладені, що називається, у нас під ногами.
містах. Проте це вже зовсім інша історія,
яка, радше, віддаляє нас від сучасної Європи, аніж наближає до неї.
Євген ТОПОР/Громада
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ирило у волонтерському русі з
2014 року. Як багато хто з маріупольських волонтерів, почав
допомагати українській армії, що на
той час не була готова до збройного
захисту своєї землі. Каже, що навесні
2014-го швидко зрозумів, яку «народну республіку» збираються будувати,
коли побачив, як грабували місто, як
захопили будівлю міської ради…
– Кожен може все, якщо захоче. І допомагати теж кожен може. Якщо в тебе
немає грошей – прийди та віддай трохи
свого часу та сил на добру справу. От
храм будують – прийди бетон мішати.
Все залежить від людини – якщо людина
хоче, вона робить. Перша «волонтерка»
– це була одна єдина кевларова каска,
яку ми купили з моїми колегами, я передав її нашим армійцям. Ну, а далі вже
були і ліки, і їжа, і одяг для армії.
Пройшло шість років. Кирило Долімбаєв став людиною, відомою в волонтерських колах тим, що охоче включається в абсолютно різні ініціативи, якщо
вони несуть користь людям та країні.
Ось два місяці тому почав допомагати
благодійній їдальні при храмі Петра Могили Православної церкви України:
– Якось у соцмережах побачив дописи священика цього храму про те, що
вони безоплатно годують нужденних.
Спочатку відправляв гроші, але швидко
зрозумів, що можу зробити більше, бо
мене багато хто читає у соціальних мережах, і я можу заохотити інших людей
до благодійності.
Кирило не є вірянином православної
церкви взагалі і цього храму зокрема.
Для нього було дуже важливим, аби
ця допомога була безумовною – без
релігійного контексту та без особистого
піару тих, хто допомагає.
– Отець Роман просто годує людей
без будь-якої рітуалістики чи піару,
тому я допомагаю. Якби я побачив, що
людям намагаються вкласти в голову
якусь пропаганду релігії або конкретної людини, я би не став цього робити.
Останнім часом люди стали долучатися
до допомоги благодійній їдальні активніше. Гроші передають та надсилають,
продукти привозять. Моя задача купити і привезти продукти. А там вже при
храмі є кухня, де працюють три жінки
на волонтерських засадах. Щодня вони
готують благодійний обід десь на 150200 осіб – стільки приблизно людей
приходять зазвичай за їжею. Зараз карантин, і до приміщення їдальні люди не
заходять. Їжу, розкладену в одноразовий посуд, роздають у дворі храму. Вся
родина отця Романа працює в цій благодійній їдальні: сестра, мати та батько,
священник отець Уар, та навіть друг
дитинства.
З початком епідемії додалась допомога лікарям. Кирило каже, що чомусь
люди більше схильні допомагати грошима на продукти нужденним, аніж на
засоби захисту медикам, які борються з
новим вірусом.
– В мене лише близько 10 постійних
«донорів», що фінансово підтримують
ініціативу з забезпечення лікарів захисними екранами, костюмами та масками. Можливо, люди не вірять в те, що мо-

ЛЮДИ

БАНКІР

ІЗ СЕРЦЕМ
ВОЛОНТЕРА

Кирило ДОЛІМБАЄВ – успішна людина. Корінний маріуполець,
народився в родині без шалених статків і крутих посад,
всього досягав наполегливою працею. За професією банкір,
розпочинав молодшим спеціалістом, зараз – заступник
директора регіонального управління. Кирило живе у своїй
країні і почувається в ній впевнено, бо багато чого для неї
робить. Легко і якось по-східному граціозно робить – із таким
же задоволенням, з яким виховує сина чи експериментує
на кухні (його рецепт хачапурі по-аджарськи ми якось
публікували). Чому йому замало жити своїм успішним життям
та обов’язково треба ще комусь допомагати?



жуть заразитися, тому й неохоче дають
гроші на медицину.
Ще одна волонтерська робота – у
проєкті благодійного фонду «Карітас
Маріуполь», де допомагають соціалізуватися дітям з кризових родин та інтернатів. В житті Кирило захоплюється
кулінарією, готує страви різних країн
світу та експериментує зі знайомими
продуктами – так розкриває свій творчий потенціал. Саме кулінарні експерименти Кирило вже котрий рік пропонує
підліткам, які змушені жити без батьківського тепла.
– Насправді, головною метою не є
навчити дітей готувати, хоча й це теж. А
важливіше дати їм змогу контактувати
з людьми поза дитячим будинком, аби
вони звикали до суспільства, до більш
широкого кола спілкування. Діти мають
бачити, що в навколишньому світі є порядні адекватні люди, з яких варто брати
приклад і які завжди допоможуть.
Всі ці активності, звісно, забирають
час та гроші, які могли б бути витрачені
на родину. Але Кирило вважає, що все,
що він робить для інших – він робить для
себе та свого сина, щоб той жив у кращій країні.
– Мене надихає те, що я роблю. І,
крім власне волонтерської роботи, моя
мета – заохотити інших, показати, що
це необхідно робити, щоб їм теж стало
цікаво. Якби при храмі було б десять
таких, як я, то ми б забезпечили нужденних їжею на десять років наперед.
От, наприклад, в мене є знайомий, який
завжди був дуже далекий від волонтерства. А коли він побачив, що я допомагаю годувати людей, почув від мене,
як я це роблю – то долучився і зараз
дуже активно допомагає та каже, що це
взагалі обов’язок кожного.
Є такі, що кажуть: «Ви годуєте дармоїдів. Нехай працювати йдуть». В обличчя мені цього ніхто не каже, а у фейсбуці
пишуть. У фейсбуці можна все писати,
коли тобі в очі людині дивитися не треба.
Це звичайна реакція людей, які самі не
хочуть нічого робити, але вважають, що
інші роблять все не так. Таких небагато,
але вони є – люди, які хочуть самореалізуватися за рахунок повчань. Я звик до
цього і навіть не витрачаю сил та часу на
таких. Я роблю свою справу.
Не знаю, чи побачили ви – з війною у
життя людей увійшло екстремальне насильство, але раптом своїми позиціями
поступилася хижість, раніше притаманна майже всім чоловікам. Все більше
з’являється «не таких» – активніших за
інших, добріших, відповідальніших, для
яких країна – не ресурс для годування,
а поле для докладання зусиль. І мужність для них – аж ніяк не алкостійкість
чи подовження чоловічого «его» крутим
авто або зброєю у руці. Нова справжня
мужність – це емпатія, творення та жертовність.
Наприкінці розмови успішна людина,
життєлюб і волонтер Кирило Долімбаєв
каже, що ніколи не настануть часи, коли
зникне потреба у щиросердих людях,
готових прийти на допомогу. Тому для
нього завжди знайдеться робота, за яку
не платять, але яка робить світ кращим.
Ірина ПЕРКОВА/Громада
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Стара Карань) - входить до складу
Гранітненської сільської ради Волноваського району Донецької області.
Сільраді адміністративно підпорядковане село Старомар’ївка, що знаходиться на окупованій території. У
мирний час у Гранітному мешкало
понад 4000 осіб, у 2014-2015 роках
залишилось до двох з половиною
тисяч мешканців. Зараз в Гранітному живе 3227 людей, приблизно половина - пенсіонери.

М

арині Чорман 34 роки, майже
половину з них вона мешкає у
Гранітному. Працює у сільраді,
разом з чоловіком Олександром виховує двох синів та вдосконалює своє
господарство. Не втрачає жодної можливості зробити життя родини кращим.
Зараз в неї і невеличка перепелина
ферма, і теплиця, і міні-сироварня. А почалося все кілька років тому.

17 ПТАШЕНЯТ

До війни у Гранітному майже половина населення працювала на кам’яному
кар’єрі. Платили добре - жили заможно.
Коли війна догори дриґом перевернула життя кожної родини, роботи ані в
кар’єрі, ані будь-де не стало. Подалі від
щоденного жаху та злиднів поїхало багато сімей, а ті, хто залишився, шукали
способи виживання.
Подружжя Чорман, як і багатьох інших, війна змусила думати, що робити
далі.
– Весь час гадали, чим зайнятися,
– розповідає Марина. – Якось «сиділи» в
інтернеті, побачили статтю про вирощування перепілок. Кажу чоловікові: не хочеш спробувати? Кормів треба обмаль,
територію займають невеличку. М’ясо
дієтичне, яйце має попит, можна продавати. Треба тільки інкубатори придбати, і
– працюй. Купили 17 перепілок, інкубатори довелося майструвати самотужки, бо
грошей не було, і почали «висиджувати»
пташенят.
Перший грант Марина отримала від
Червоного Хреста саме на вирощування перепілок. Написати обґрунтований
бізнес-план бухгалтерці за фахом було
неважко, та й інтернет допоміг. Грант
Марина отримала, з’явилися гроші на
професійний інкубатор, тож справа
пішла. Як справжні бізнесмени, Марина
з Олександром прибуток від продажу
яєць вкладали у виробництво. З’явилися
і новенькі клітки, і необхідне обладнання. Зараз подружжя утримує 300 перепілок, кожного дня збирають яйце та вже
налагодили ринок збуту.
– На перепілок та перепелині яйця
вже знайшлися постійні покупці. Приїжджають і з Маріуполя, і літні кафе беруть,
і знайомі замовляють. Ціна на продаж
в нас дуже приваблива, ми продаємо
птицю у половину вартості від тієї, що
містяни бачать у супермаркетах, – каже
ґаздиня. Тож перший бізнес-проєкт реалізувався якнайкраще.

ПЕРШИЙ СИР – КУЛЬКОЮ

Ідея виготовляти сир прийшла випадково.
– В нас залишилося трохи грошей з
гранту на перепілок, треба було щось
ще придумати, – згадує Марина. – А оскільки в нас є кози, яких ми утримуємо

ГРОМАДА СХiД

ВЛАСНА СПРАВА

Я НЕ З ТИХ,
ХТО ЗУПИНЯЄТЬСЯ –

ҐАЗДИНЯ З ГРАНІТНОГО

Гранітне, мабуть, найближче до окупованої території село – тільки «кладку» перейти,
якихось 800 метрів. Говорити про страхіття щоденних обстрілів під час запеклих боїв – не
сказати нічого, бо це було суцільне «пекло на землі». Але село втрималося завдяки людям,
працьовитим та творчім. Хто пече хліб на всю округу, хто вирощує городину, хто шиє та
ремонтує одяг, хто вирощує худобу. А нещодавно у селі з’явилася міні-сироварня. Про її
власницю ми і хочемо вам розповісти.
роблю з сиром, використовую всюди.
Продукт Марина ще не продає, каже,
що діти наминають виготовлений мамою
сир миттєво. Але потрохи вона все ж
таки вивчає попит. Вже роздала людям
«на пробу» сулугуні та бринзу, які навчилася робити, як справжній майстер.
Тепер опановує хитрощі варіння ще й
м’яких сирів, думає про масштабування:
– У мене є сім маленьких козенят, серед них п’ять дівчаток. Якщо буде попит,
я всіх залишу. П’ять дорослих кіз дають
15-20 літрів молока. Це сировина для одного кілограма сулугуні або для півтора
кілограма бринзи.
А от випасати тварину поки що ніде,
каже Марина, більшість території ще замінована. Жінка замість пасовиська використовує покинуті подвір’я:
– Трохи прибралася там, а траву
кози поїдять, щоб не заростало зовсім.
Прив’язую поблизу, там вони і пасуться.

ЯКІ ЛЮДИ, ТАКЕ Й СЕЛО

через дітей, молока завжди вдосталь, от
і вирішили гроші вкласти в нову справу.
Я купила сироварню, невеличку, на 15
літрів. Вона так і називається – сироварня для домашнього використання.
Марина розповідає, як варила перший сир.
– Спочатку я не розумілася на заквас-

ці, купила якусь прострочену, вийшло
щось тверде і незрозуміле. Потім я зробила закваску сама – знов не те, смачно,
але твердувате. Але я не з тих, хто зупиняється. Зварила втретє, вийшло добре.
Тепер купую закваски в одного виробника. Перші рази я засікала час, робила все
за рецептом, постійно дивилася, чи все я
правильно зробила, хвилювалася, кожні
п’ять хвилин бігала та заглядала у ту ємність. Потім прочитала, що цього робити
категорично не можна. Є чітка послідовність: нагріти молоко до потрібної температури, закласти всі інгредієнти, за годину перемішати, закрити і дати томитися
4-5 годин. Тепер я вже приловчилася:
зранку кіз подоїла, всі закладки зробила, побігла на роботу. В обідню перерву
прийшла, швиденько під прес положила і
далі пішла працювати. Якщо сулугуні роблю, то там трохи інша послідовність, я намагаюся його робити на вихідних. Тепер
всьому навчилася (сміється).
Сир вдома – дуже велика економія,
каже жінка:
– Важко уявити, скільки я витрачала,
коли купувала його у магазині. Тепер
сир у нас кожен день. Їмо його на сніданок, і ввечері, з кавою або чаєм, випічку

Останні роки у Гранітному багато людей почали свою справу.
– Дві мої подружки теж без діла не
сидять. Одна торти пече, інша виробляє
вареники, пельмені – гранти повигравали, тепер працюють. Взагалі у Гранітному життя кипить: працюють 23 магазини,
приватна пекарня, загальноосвітня та
спортивна школи, дитячий садок, амбулаторія, клуб, бібліотека, пошта, сільрада, є
багато фермерів та підприємців. Готується до відкриття волонтерський «Будинок
милосердя» для самотніх людей похилого віку, зараз 50 дахів ремонтують за
державної підтримки, є автобусне сполучення з Волновахою та Маріуполем. Голова сільради в нас хороший, його вже
вп’яте обираюсь, бо він моторніше за молодого, – доповідає наша героїня.
Якщо ви подумали, що із сироварнею
у Марини Чорман закінчилися ідеї, то дарма. Наразі з’явилася нова – придбати теплицю. Жити в селі і вирощувати городину,
погодьтеся, річ звичайна. А от мати свіжу
городину круглий рік – це вже прогрес.
Жінка знов сідає за написання бізнес-проєкту, і знов виграє. Тепер на додаток до
сироваріння та птахівництва Марина Чорман вирощує ранні овочі та зелень. Починати якусь дуже велику справу подружжя
поки не збирається. Кажуть, спочатку треба дітей виростити та вивчити.
А там хто зна… Може, ще якась ідея
виникне. Адже головне – не зупинятися
на досягнутому.
Олена Світла/ГРОМАДА

колл-центр. Марiуполь: +380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11. Краматорськ: +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БЕЗОПЛАТНО
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окументально засвідчити «форсмажор» (обставини непереборної
сили) та списати або розстрочити накопичені зобов’язання можна за
допомогою сертифіката Торгово-промислової палати України або регіональних ТПП. Отримати такий сертифікат можуть як юридичні, так і фізичні особи.
Слід розуміти, які обставини не вважаються форс-мажорними: фінансова
та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів
іноземної валюти до національної валюти, недодержання/порушення своїх
обов’язків контрагентом боржника,
відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність
у боржника необхідних коштів тощо.

Що ж вважати за форс-мажор?

Згідно з п. 3.1. Регламенту засвідчення
Торгово-промисловою палатою України
та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин
(обставин непереборної сили), зі змінами та доповненнями від 26.04.2016 р., це
можуть бути:
• загроза війни, збройний конфлікт
або серйозна погроза такого конфлікту
(включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим
ембарго), дії іноземного ворога, загальна
військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога
• збурення, акти тероризму, диверсії,
піратство, безлади, вторгнення, блокада,
революція, заколот, повстання, масові заворушення
• введення комендантської години
• експропріація, примусове вилучення,
захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк
• аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух
• тривалі перерви в роботі транспорту,
регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади,
закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо

ПРЯМА ЛІНІЯ



ФОРС-МАЖОР:

З БОРГАМИ – БОРОТИСЯ
Якщо військові дії, карантин або інші непереборні обставини завадили вам вчасно сплатити
податок або виконати договірні зобов’язання – знайте, що ви можете засвідчити це на
законному рівні і уникнути штрафних санкцій. Як? Давайте розбиратися разом.

•

викликані винятковими погодними
умовами та стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання
моря, проток портів, перевалів, землетрус,
блискавка, пожежа, посуха, просідання і
зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.
Як бачимо, перелік не є вичерпним,
а отже, сторони, виходячи з предмету певного договору, можуть погодити
визнання форс-мажорними конкретних
обставин, не зазначених в Регламенті
ТПП. Недарма юристи рекомендують
при складанні договору ще «на березі»
визначитися, що розглядатиметься сто-

КОЛИ ЩОСЬ ПІШЛО НЕ ТАК…

В основі правового контексту форс-мажору лежить концепція балансу інтересів. Забезпечення справедливого балансу дозволяє
вижити всім постраждалим.
Згадуючи про форс-мажор, часто посилаються на французький
цивільний кодекс Наполеона як на першоджерело цієї концепції.
Проте в самому кодексі визначення поняття не знайдено.
Французьке цивільне право, що наслідує Римське право,
сповідує принцип відповідальності за порушення контрактного
зобов’язання лише за наявності вини. Посилання на форс-мажорні обставини не потребується, якщо невиконання контракту сталося за відсутності вини з боку сторони, що його порушила.
В англійському праві форс-мажор доповнений доктриною
«марності» або «відпадання сенсу» договору (frustration). Це досить
розпливчасте поняття, яке включає в себе крайню скрутність виконання, а також відпадання мети, коли виконання договору однією
стороною втратило цінність для іншої сторони. Приклад з судової
практики: відповідач орендував кімнату в позивача з метою спостерігати з вікна за коронацією короля Едуарда VII. Проте король
захворів, коронацію відклали. У зв’язку із тим, що єдиною метою
оренди кімнати було спостерігання за коронацією – суд визнав договір таким, що втратив сенс для відповідача (frustrated), та звільнив сторони від виконання зобов’язання.

ронами як форс-мажорні обставини, чим
буде засвідчуватися їхнє виникнення,
терміни повідомлення іншої сторони про
такі обставини тощо. Наприклад, в деяких договорах можуть міститися умови,
за якими сторона повинна повідомляти
контрагента про дію форс-мажорних
обставин в певні терміни, інакше сторона втрачає право посилатися на такі
обставини. Тому в кожному випадку необхідно аналізувати умови конкретного
договору.
До речі, на рівні держави було прийнято зміни в частині другій ст. 14-1 Закону
України «Про торгово-промислові палати в Україні», згідно з якими до перерахованих вище форс-мажорних обставин додано і карантин, встановлений
Кабміном.
Для отримання сертифікату про
форс-мажорні обставини треба подати
до ТПП заяву. У ній вказується, яке саме
зобов’язання не може бути виконане
через настання обставини непереборної сили й пояснюється причинно-наслідковий зв’язок. Також треба додати
підтверджувальні документи, необхідні
для доказу, та сплатити послуги ТПП.
За запитом від читачів «ГРОМАДИ Схід»
ми звернулися до фахівця – начальниці
юридичного відділу Донецької торговопромислової палати Яни БРАТЧЕНКО.
– Які є нюанси оформлення сертифікату ТПП щодо форс-мажору?
– На сайті Донецької ТПП можна скачати потрібний вам бланк заяви. Їх чотири
види: 1) заява про засвідчення форс-мажорних обставин для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за договірними
зобов’язаннями; 2) заява за податковими зобов’язаннями; 3) заява за податковими зобов’язаннями (обов’язками)
для списання безнадійного податкового
боргу; 4) заява за законодавчими та іншими нормативними актами України. В
них є і перелік документів, які треба подати разом із заявою.
Сертифікат про форс-мажорні обставини юридичні особи отримують протягом 7 робочих днів, фізичні – протягом
21 дня. Далі треба звертатися або до
суду, або вступати у суперечку із контрагентом.
– Сім’я наших читачів мала до війни
невеличкий бізнес. Із початком окупації діяльність призупинили, проте бізнес не закрили. Виїхати із території так
званої «ДНР» не могли чотири роки, а
коли це вдалося, отримали податкову
заборгованість в розмірі 70 000 грн за
період, коли бізнес не діяв…
– По-перше, треба вже на українській
території перереєструвати бізнес або
закрити його. По-друге, отримати сертифікат ТПП, та вже з ним звертатися
до суду, щоб домогтися списання пені та
штрафу і розстрочки виплати загальної
суми податку.
– Як щодо заборгованості сплати споживчого кредиту чи іпотеки?

Маємо випадки, коли люди ще до війни оформлювали кредити, а потім не
мали змоги вчасно їх погашати, адже,
покинувши домівку, мали орендувати
квартири. Тепер карантин знов вдарив
по цих переселенцях. Чи є їм сенс звертатися по сертифікат, щоб позбутися
хоча б обов’язків по заборгованих відсотках?
- Ані погашення основного боргу, ані
сплата відсотків за користування кредитними коштами, ані орендна плата до
нашої відповідальності не належать – це
загальні договірні обов’язки.

Яна БРАТЧЕНКО, начальниця
юридичного відділу Донецької
торгово-промислової палати:
– Відповідно до міжнародної практики, обставина форс-мажору, в
тому числі карантин, не звільняє
від відповідальності автоматично.
Необхідно надати пояснення, яким
чином дана обставина, в тому числі
карантин, обмежує виконання певного зобов’язання.
Звернутися до Донецької Торгово-промислової палати можна за
адресою: 84301, м. Краматорськ,
вул. Ярослава Мудрого, 48а, або
за телефонами (06264) 7 10 76,
(050) 368 00 40, (050) 477 01 11,
(067) 567 01 11, або за електронними
адресами bratchenkoyana@gmail.com,
yana.bratchenko@donetskcci.com.
Втім, на думку фінансової консультантки
ГО «Маріупольська асоціація підприємців»
Людмили ЗАВАЛЄЙ, переселенці з бізнесом, що був зареєстрований на окупованій
території, з сертифікатом ТПП можуть спробувати звернутись до податкової інспекції
з заявою про повне списання безнадійного боргу з поясненням підстав.
Також вона наголошує, що суб’єкти
малого підприємництва, відповідно до
ст. 14-1 Закону України «Про торговопромислові палати в Україні», мають
право отримати сертифікат про настання форс-мажорних обставин безоплатно, сплачуючи тільки за розгляд заяви
і наданих документів.
Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада
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СМАЧНОГО

ПІЦА НА ПАТЕЛЬНІ

Буває таке, що раптом мають прийти гості, а на стіл зовсім нема чого поставити. Для
такого випадку доречним буде швидкий рецепт піци на пательні: інгредієнти дуже прості
та знайдуться чи не в кожному холодильнику, а в результаті отримуємо презентабельну
та смачну страву.
Відповідь на сканворд №8 (17)

Що потрібно для тіста:
• яйця – 2 шт.
• сметана – 4 ст. л.
• майонез – 4 ст. л.
• борошно – 9 ст. л. без вершечка
Для начинки:
• кетчуп – 4 ст. л.
• цибуля – 1 шт.
• шинка або ковбаса – 150 г
• помідори – 2 шт.
• сир твердий – 150 г
Як готувати:
1. Збиваємо яйця, сметану та майонез,
не солимо.
2. Поступово додаємо борошно. Тісто
має вийти досить рідким.
3. Заздалегідь готуємо начинку: цибулю ріжемо кільцями або півкільцями, натираємо сир, ріжемо шинку або ковбасу
кубиками.
4. Розігріту пательню змащуємо олією.
Виливаємо тісто, зверху – розподіляємо
рівномірно кетчуп.
5. Робимо вогонь повільним. Далі
викладаємо цибулю, шинку або ковбасу,
помідори.
6. Зверху все трішки солимо та перчимо.
7. Все присипаємо тертим сиром, накриваємо кришкою та смажимо на слабкому вогні, доки сир повністю не розплавиться (приблизно хвилин 10-15).
Можна на свій смак експериментувати
із начинкою, додаючи оливки, гриби, перець чи будь-які інші улюблені продукти.

ПОГОДА

ОЧІКУВАНА
ГОСТЯ – ЛІТНЯ ЗЛИВА

Початок літа на Донеччині буде дощовим. Опади прогнозують на 2, 6, 9 та 10
червня. Протягом перших двох тижнів червня погода зберігатиметься хмарною із
проясненнями.
Температура повітря вдень підніметься до + 27°С, вночі стовпчики термометрів
опустяться до + 12°С.
Але сильного вітру при цьому не очікується – максимальна швидкість не сягне
позначки 5 м/с.
В цілому синоптики прогнозують дощі протягом усього червня, а суху та спекотну
погоду маємо очікувати вже у липні.

СКАНВОРД

Газета «ГРОМАДА Схід» № 9 (18), 2020 ©
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
видане Міністерством юстиції України 27.12.2019. Серія КВ №24252 –14092 Р.
Засновник і видавець: БФ “Карітас Маріуполь”. Проект реалізується за підтримки
Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.

Висловлені авторами і респондентами газети
думки можуть не співпадати з точкою зору
редакції та з офіційною позицією Міністерства
закордонних справ Федеративної Республіки
Німеччина. Головний редактор: І. Ю. Хюреніна

Контакти редакції: (067) 792 25 28, (050) 02 962 11 - (Маріуполь),
(067) 792 25 32, (050) 02 962 12 (Краматорськ) - телефони коллцентру, електронна пошта - newspapergromada@gmail.com.
Друк: типографія ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст» (Запоріжжя).
Наклад: 30 000. Замовлення: 2088908

