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ЯКОЇ ПІДТРИМКИ ЧЕКАТИ ФЕРМЕРСЬКИМ 
ГОСПОДАРСТВАМ ТА КООПЕРАТИВАМ

КОЛИ ГРОМАДА  
ЗДОРОВА

В ЧОТИРЬОХ СТІНАХ. ЯК ЗМЕНШИТИ 
ВПЛИВ ІЗОЛЯЦІЇ НА ПСИХІКУ
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Більшість українців вважає, що розв’язанням про-
блеми війни на Донбасі може стати введення на не-
підконтрольні Україні території миротворчої місії ООН 
та миротворчих сил НАТО. Про це свідчать результати 
опитування, проведеного за ініціативою Міжнародно-
го фонду «Відродження» за фінансової підтримки По-
сольства Швеції в Україні.

На питання про ставлення до введення миротвор-
чої місії ООН на всю тимчасово окуповану територію 
відповіли позитивно більше половини респондентів 
— 57,5%. Тих, хто не схвалює це, виявилося 7,3%.

До миротворчої місії НАТО ставлення теж схвальне, 
але меншою мірою: 39% схвалюють, а 13,5% — проти (і 
та сама третина не відповіла або не визначилась).

На сході країни перевага є незначною (схвалюють 
27,6%, проти — 24,1%), проте майже половина респон-
дентів або не визначилась зі ставленням, або відмо-
вилась відповідати (48,3%).

БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНЦІВ ХОЧУТЬ 
ВВЕДЕННЯ НА ДОНБАС 
МИРОТВОРЦІВ ООН І НАТО 

В уряді України займаються підготовкою електронного 
механізму встановлення черги при перетині КПВВ. Міністр 
з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ук-
раїни Олексій Резніков вважає, що він допоможе уникнути 
натовпів на КПВВ.

До роботи над програмою будуть залучені Ощадбанк, 
Мінсоцполітики, Мінреінтеграції, Прикордонна служба, 
військові ООС, Служба безпеки України, а також реєстри 
соцслужб.

«Багато хто має електронне посвідчення, ті ж пенсіоне-
ри. І ми хочемо використати це для спрощення життя лю-
дей, щоб вони могли в установлений день перетнути КПВВ, 
продовжити свою верифікацію, отримати гроші, зробити 
покупки. В особистому кабінеті людина запитує дозвіл на 
перетин, і служби його видають. Люди будуть знати, в який 
день вони приїздять, а ми зрозуміємо, скільки готівки по-
винно бути закумульовано в відділеннях Ощадбанку», — за-
значив міністр.

УРЯД ПРАЦЮЄ  
НАД СТВОРЕННЯМ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ЧЕРГИ ДЛЯ ПЕРЕТИНУ КПВВ

Нашою відповіддю кризі має 
стати гасло «Підтримати своїх». 
Це взагалі неважко: у разі не-

обхідності звертатися один до одно-
го – за послугами, за продукцією, за 
досвідом. Давайте підтримувати ма-
лий український бізнес, купуючи мед 
або овочі, стілець або посуд, іграш-
ки чи подушки. Так ми збережемо  
сотні тисяч робочих місць, сотні тисяч 
маленьких світів, створених локаль-
ними виробниками з несамовитою 
вірою у свою справу. 

Ми це зможемо, адже ми мусимо. 
Тільки подумайте на мить: щоб кожен 
з нас народився, лише за останні 11 

поколінь було потрібно 4 094 пред-
ків. Ми існуємо лише завдяки всьому, 
що кожен з них пройшов. Скільки це 
війн? Скільки голоду? Скільки труд-
нощів? Але також –  скільки любові 
і радощів? Скільки звитяги? Скільки 
допомоги один одному, аби вижив не 
лише сильніший? 

В нас стільки всього вкладено, що 
опускати руки просто не можна. Та 
хіба ми опускали колись? 

А газета «ГРОМАДА Схід» про-
довжує підтримувати своїх сільських 
читачів пропозицією додаткового 
заробітку. Ставайте нашими поза-

штатними кореспондентами та отри-
муйте гонорари 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

Реальність така, що право на труд стає розкішшю. За даними ООН, близько 195 
мільйонів людей можуть втратити роботу через пандемію коронавірусу. Найбільше 
від колапсу економіки вже постраждали малі і середні підприємства, працівники 
сільського господарства, самозайняті робітники, трудові мігранти і біженці.

СВІЙ ДО СВОГО

ІСТОРІЯ

КАМ’ЯНИЙ ЛІС 
ДОНЕЧЧИНИ
Дослідники датують першу появу 
людини на Донеччині добою 
палеоліту (давня кам’яна доба), 
це близько 120 тисяч років тому. 
Прадавні люди – неандертальці 
– жили по берегах річки Сіверський 
Донець та її приток.

А чи знали ви, що у Костянтинівському 
районі Донецької області знайдені уні-
кальні скам’янілі дерева? Це найдавні-

ший кам’яний ліс у Євразії, знаходиться він 
за півкілометра від селища Олексієво-Друж-
ківка, у балці Розсохувата.

Багатовікові релікти були виявлені випад-
ково – під час розробки піщаного кар’єру 
1973 року. Сьогодні це місце є заповідником 
під назвою «Дружківські скам’янілі дерева» 
та від 1975 року вважається геологічною 
пам’яткою природи загальнодержавного 
значення.  

Заповідна зона скам’янілостей віком близь-
ко 250 млн років займає невелику площу – 
лише 1 гектар землі, і є частиною регіонально-
го ландшафтного парку «Клебан-Бик». Доступ 
до кам’яного лісу відкритий. Шматки кам’яних 
дерев вільно лежать на території заповідника. 
Як вони виникли, точно невідомо. Одні дослід-
ники вважають, що дерева з коренем вирвав 
ураган і переніс їх у море, що колись розташо-
вувалося на території сучасної Донеччини, де 
вони і кам’яніли у солоній морській воді про-
тягом століть. Інші схильні до думки, що бага-
то років тому на сьогоденну зону заповідника 
зійшла повінь і процес скам’яніння тривав у 
прісній воді. Ясно лише те, що виникнення 
кам’яного лісу пов’язано з природними катак-
лізмами.

Найбільші із зразків мають діаметр близько 
1 метра. На них не залишилося ані кори, ані гіл-
ля, це лише оголені стовбури та пеньки, що не 
втратили свою форму. Зберіглася і внутрішня 
структура, за якою вчені розрізнили клітинну 
будову палеозойської деревини і встановили 
схожість уламку скам’янілого дерева з сучас-
ною сосною. 

Дмитро ЛЕЩУК/Громада

Фото: Дмитро Чичера/ГромадаВІД РЕДАКЦІЇ
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Як казав Конфуцій, «обери собі роботу до душі, і тобі не доведеться працювати жодного дня в 
своєму житті».  Так сталося із переселенцем із окупованої Макіївки Олександром Шкатулою, 
який відкрив у Маріуполі власну сироварню і підтримує наразі фермерів Приазов’я. 

ОЛЕКСАНДР ШКАТУЛА

ЛЮДИЦікавитися сироварінням Олександр 
почав ще тоді, коли успішно працю-
вав шеф-кухарем в різних рестора-

нах Макіївки. Вчився у більш досвідчених 
в цій справі людей та набував досвіду.

За рік до війни чоловіка запросили на 
роботу до Маріуполя. З  початком бойо-
вих дій він забрав родину та остаточно 
оселився у місті Марії. 

– Працюючи в одному з ресторанів 
міста, виготовляв авторські сири та по-
чав включати їх в меню закладу. З часом 
з’явилася окрема вітрина з моєю продук-
цією, але це не дуже подобалося власни-
кові ресторану, тож нам довелося попро-
щатися, – розповідає Олександр Шкатула. 
– Після цього я вирішив, що хочу займа-
тися тільки виготовленням сирів, і почав 
шукати гроші на обладнання. А через пару 
місяців дізнався про програму грошової 
допомоги малому та середньому бізнесу 
«Український донецький куркуль». Я і рані-
ше мав уявлення про подібні програми, 
бо брав участь у спеціальних тренінгах від 
ПРООН. Тому скористався цим шансом. 

На написання проєкту чоловік мав 
всього чотири дні. Зібрався з силами, за-
просив друзів, щоб допомогли розібра-
тися із бухгалтерією, і – встиг. На захисті 
запропонував продегустувати власні 
сири, і цим не залишив «журі» жодних 
сумнівів в тому, що вартий перемоги. 

Перемога  не стала щасливим фіналом 
створення власного бізнесу, а тільки по-
чатком довгого і виснажливого шляху до 
нього. Фінансування проєкту довгенько 
затримували. А врешті решт з’ясувалося: 
в місті нема жодного приміщення, що від-
повідало би необхідним нормам і потре-
бам. Знайшлося лише таке, що вимагало 
ремонту. Довелося брати кредит, ще й 
позичати гроші в друзів… Щоправда, 
власник приміщення надав орендну піль-
гу на два роки, і вона стала неабиякою 
підтримкою для бізнесмена-початківця.

Для виготовлення необхідного обся-
гу продукції треба було закупати молоко 
на 1 000 грн щодня. І брати ці гроші вже 
не було звідки. Щоб сироварня потроху 
почала працювати, родині Шкатул дове-
лося продати автівку. 

– Але згодом стало зрозуміло, що для 
налагодження виробництва та торгівлі 
авто просто необхідне, – ділиться на-
болілим Олександр. – Прийняв рішення  
придбати дешеву «євробляху». Та тепер 
маю сплатити державі більше ніж пів-
мільйона гривень штрафу. 

Наразі сири від Шкатули вже встигли 
полюбитися містянам. Вони настільки 
смачні та якісні, що, скуштувавши їх, вже 
ніколи не захочеться їсти звичайні «ма-
газинні». А ще їх можна їсти веганам, бо 
для виготовлення всієї продукції Олек-
сандр використовує сичуг не тваринно-
го, а рослинного походження. 

–  Взагалі я пробував готувати близь-
ко 60 видів сиру, – розповідає. – Беру за 
основу світові технології виробництва 
і експериментую – додаю різні спеції та 
трави. Тому моя продукція на сто від- 
сотків – авторська. Виготовляю в неве-
личкому обсязі та пропоную покупцям. 
Зараз в продажу маю 14 видів сиру. Чо-
тири з них – постійні, ті, що найбільше по-
любляють наші клієнти. 

ЧЕРЕЗ ТЕРЕНИ –  
ДО АВТОРСЬКИХ СИРІВ

Шкатула пробував співпрацювати з різ-
ними фермерами, наразі обрав найнадій-
ніших.  У фермерському господарстві з 
Мангуша закуповує коров’яче молоко, у 
Мелекіному – козяче. Своїм постійним пос-
тачальникам він також надає торговельний 
майданчик для продажу їхньої продукції 
– сметани, кефіру, молока, масла: 

– Все проходить перевірку в лабора-
торії, а також я час від часу потихеньку 
сам перевіряю молокопродукти за допо-
могою аналізатора якості молока, який 
рік тому виграв в конкурсі міні-грантів. 
Задоволений тим, що товар від моїх парт-
нерів кожного разу успішно проходить всі 
тести. Значить, вони – надійні, не намага-
ються схибити чи обдурити покупців.

До кооперації підприємців Олександр 
Шкатула ставиться вельми позитивно та 
готовий розглядати будь-які ідеї тако-
го об’єднання. За умови, що це буде не 
перепродаж готової продукції, а власне 
виробництво: «Сам пробував возити на 
продаж продукти з Європи – ні, не моє».

В ідеалі, на його думку, виробництво 
мусить мати замкнений процес, а всі  
партнери – однакову відповідальність та 
однакові права. 

Але як налагоджувати взаємодію під 
час карантину, коли малий бізнес майже 
зупинився? Оскільки магазин Олексан-
дра знаходиться на території ринку, з 
обмеженням «живої» торгівлі йому до-
велося переходити до продажу через ін-

тернет. Потік покупців зменшився втричі.  
Сир від Шкатули є повністю натуральним,  
відповідно, й зберігається він недовго, 
тому нерозпродані залишки продукції до-
водиться роздавати та навіть викидати. 

–  Хоча міська влада могла б створити 
тимчасово для місцевих виробників вели-
кий торговельний хаб, де ми б мали змогу 
дотримуватися усіх санітарних норм. Самі 
б дезінфікували приміщення, самі б слідку-
вали за дотриманням дистанції між людь-
ми. Гірко, що навіть такої підтримки малого 
бізнесу не маємо, – журиться Шкатула.

Довелося зменшувати об’єми вироб-
ництва і, відповідно, обсяги закупівлі мо-
лока у фермерів. Якщо до карантину ця 
цифра становила 6-8 тонн щомісяця, то 
зараз – менше однієї тонни. 

У нашій розмові про те, як вижити фер-
мерським господарствам під час каран-
тину (а точніше – куди дівати молоко, яке 
багатьом доводиться просто виливати), 
з’ясувалося, що і для цієї проблеми Олек-
сандр має рішення. За невеличку плату він 
пропонує всім охочим виготовити з їхнього 
молока сир тривалого зберігання та відда-
ти їм же на реалізацію. Звісно, хитрувати 
з якістю сировини фермерам буде зовсім 
невигідно: чим більше розбавлять молоко, 
тим менше отримають з нього сиру. 

Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада

Як підприємниця Алла Внукова за-
реєструвалася 2013 року у Горлівці – по-
чала виготовляти спеціалізований робочий 
одяг. А навесні 2014 року через початок 
бойових дій її родина переїхала до села 
Лозове Лиманського району. Разом із сес-
трою Ольгою Алла почала думати, що ро-
бити далі. Увесь час дистанційно навчала-
ся – як розвивати свою справу, продавати 
онлайн.

На той момент жінка мала небагато 
приладдя, оскільки розкроєні вироби за-
звичай віддавала на пошив іншим вироб-
никам. Тож коли вирішила заново роз-
почати швейний бізнес, довелося кілька 

років чекати, щоб отримати допомогу з 
обладнанням – від Данської Ради у спра-
вах біженців. 

– Ми отримали три швейні машини і два 
оверлоки, взяли на роботу двох людей 
– так почала набиратися команда, – згадує 
підприємниця. – Стало легше, адже рані-
ше, коли ми віддавали на пошив, нам часто 
змінювали терміни виготовлення, це було 
незручно. Зараз ми самі повністю відпові-
даємо за процес виготовлення – і за якість, 
і за терміни.

Алла Внукова зняла в оренду приміщен-
ня в Краматорську, де зараз працюють сім 
людей. Шиють медичні костюми і халати 

ХОЧЕ ОПАНУВАТИ
Щоб розвивати власну справу, переселенка Алла Внукова щодня 
їздить з села до Краматорська за 100 кілометрів.

АЛЛА ВНУКОВА
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ПРОЄКТ USAID «ЕКОНОМІЧНА ПІДТРИМКА  
СХІДНОЇ УКРАЇНИ» ЗАПУСКАЄ  

ПРОГРАМУ МЕНТОРСЬКОЇ ПІДТРИМКИ  
ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Ця програма саме для вас, якщо:
P ви – власник/ця малого підприємства, що знаходиться на 

підконтрольних територіях Донецької або Луганської об-
ластей

P ваш бізнес набув втрат через карантин
P ви «зайшли в глухий кут», не бачите перспектив для розвит-

ку та потребуєте погляду зі сторони
P вам не вистачає професіоналів для охоплення нових ринків 

збуту та розширення асортименту.
Що Ви матимете?
P професійний супровід діяльності протягом 3 місяців
P аналіз ситуації та систематизацію процесів
P індивідуальний антикризовий план розвитку для підпри-

ємства, PR-підтримку.
Зареєструватися можна за посиланням https://cutt.ly/0ykEZ0b, 
другим етапом відбору стане  відеорезюме підприємства.

–Обладнання з Донецька вивози-
ли вже під кулями. Багато чого 
так там і залишилося, – згадує 

підприємець події шестирічної давнини.
Спершу 2014 року Віталій поїхав до 

Білорусі, де півроку займався налашту-
ванням бізнесу, схожого на покинутий, 
а також організовував майстер-класи 
за участі зірок шоу «Танцюють всі». Але 
через жорстке законодавство щодо не-
громадян довелося закрити бізнес та 
покинути країну. Далі рік працював за 
контрактом у Казахстані – там самостійно 
спроєктував та побудував з нуля два ус-
пішних розважальних заклади. 

2016 року повернувся до Волнова-
хи, і відтоді невпинно розвиває ділову  
інфраструктуру міста. Весь час на роботі, 
додому приходить лише задля того, щоб 
переночувати.

– В мене тут залишилась родина. Ма-
туся у віці, тому потрібно допомагати. 
Бюджет був невеликий. Знайшов партне-
ра по бізнесу. Шукав дуже довго – через 
близькість до фронту всі відмовлялися, 
– розповідає Віталій.

Далі разом з іншими підприємцями він 
організував «Асоціацію бізнесу Волнова-
хи» (АБВ) та відкрив готель з фітнес-за-
лою і кабінетом косметолога, та ресто-
ран італійської кухні.

 У зв’язку з карантином бізнес та ре-
алізацію  планів довелося поставити на 
паузу. Наприклад, було заплановано 
відкрити у Волновасі екозаправки та 
екотаксі, частина прибутків з яких мала 
б спрямовуватися на соціальні потреби 
міста. Партнери вже придбали необхід-
не обладнання, біля входу до готелю 
обладнали стійку для електрозаправки. 
Але всі проєкти, які мали розпочатися, 
відклалися на «після карантину».

Натомість довелося опанувати достав-
ку їжі – просто аби втриматися на плаву. 
Об’єднали кафе із рестораном, запусти-
ли сайт з меню, замовили поклейку ма-
шин та мопедів для кур’єрів.

– Я зараз не маю на меті якийсь прибу-
ток, в першу чергу намагаюся зберегти 
працівників.  Всі люди з обох закладів 
залишилися на роботі, ми нікого не ско-
рочували, бо не можемо цього допустити 
– в кожного з них є сім’я, яку також пот-
рібно годувати, – каже Віталій.

Бабенко – чоловік творчий та хариз-
матичний, відомий жагою до просування 
культури якісного обслуговування та спо-
живання. До коронавірусу в його ресто-
рані практикували знижки для замовлень 
українською мовою – містяни охоче за-
лучалися, гості Волновахи були у захваті. 
Тепер, коли, за його словами, карантин 
показав, чого не вистачає у місті, Бабенко 
планує приготування за мінімальними ці-
нами «їжі на винос» для всієї сім’ї, а також 
популяризацію здорового харчування – 
через доставку індивідуально підібраного  
меню з розрахунком на п’ять прийомів їжі 
впродовж дня. У великих містах така пос-
луга існує вже давно, для Волновахи це 
буде неабиякою новелою.

А поки Віталій Бабенко рятує від голо-
ду жителів сусідніх сіл, що опинилися у 
скрутному становищі. 

– Людям зараз настільки складно, що 
деякі мешканці нашого Волноваського 

ПРАЦЮЄ БЕЗ ПРИБУТКУ  
ТА ДОПОМАГАЄ ЛЮДЯМ
Підприємець з Волновахи Віталій Бабенко у бізнесі з 2012 року. На початку війни залишив у 
Донецьку оздоровчий центр, дитячу початкову школу та дві танцювальні студії. За чотири 
роки у Волновасі разом з партнерами збудував успішний бізнес та запланував цікаві соціальні 
проєкти. Але в умовах карантину довелося зберігати своїм працівникам робочі місця і 
розгорнути благодійну діяльність. 

ВІТАЛІЙ БАБЕНКО

району навіть голодують. Я стикався з 
тим, що у селах на лінії розмежування ні-
чого їсти та нічим топити будинок взимку, 
тому у людей немає дверей, паркану та 
сараю, бо все розібрано на дрова, – каже 
підприємець. – Я бачив складну ситуацію 
мешканців Новоолексіївки, Миколаївки 
та інших селищ, де живуть дуже хоро-
ші люди, дуже чуйні, вони один одному 
допомагають. Я їх дуже за це поважаю. 

Мені розповідали такі історії, як старень-
ких бабусь привозять та залишають у се-
лах. І люди не кидають їх – забирають до 
себе додому, облаштовують їм житло.

Напередодні Великодня Віталій спіль-
но з АБВ доставив 10 000 продуктових на-
борів від київських доброчинців мешкан-
цям Миколаївки, Рибінського, Дмитрівки, 
Новоолексіївки та Волновахи. На власні 
очі побачив, як люди один у одного їжу 
забирають:

– Дідусю у Дмитрівці дали продуктовий 
набір, а коли ми виїжджали від нього, поба-
чили, що до дідуся сусідка підбігла. Наступ-
ного дня ще раз його відвідали та запитали, 
чи він поїв. Дідусь відповів, що в нього все 
забрали. Я, звісно, не можу якось засуджу-
вати цю жінку – це просто говорить про те, 
що людям так складно жити, що вони готові 
забирати у інших їжу. Ми, звичайно ж, дали 
дідусю ще один продуктовий набір.

Або ось діти, яким також важко:
– Я випадково побачив публікацію про 

дівчинку з Новоолексіївки, яка живе вдвох 
з бабусею та не може повноцінно навчати-
ся дистанційно, бо не має  ґаджетів. Так не 
повинно бути. І завдяки АБВ ми відвезли 
дівчинці планшетик. Дитина ніколи в житті 
не тримала в руках ані планшета, ані теле-
фону, нічого. А бабуся стояла і плакала. 

Кажу: чого ж ви плачете, все ж добре. А 
вона: «Ви не повірите, але дитина протягом 
всього часу молилася кожного вечора, 
щоб Бог їй послав хоча б якийсь смарт-
фончик, щоб вона не ходила на кінець 
села, щоб дізнатися домашнє завдання. І 
як після цього в Бога не вірити?»   

Не сподіваючись на вищі сили, коман-
да активних підприємців Волновахи  про-
довжує допомагати людям та наполягає, 
що у часи кризи особливо потрібно бути 
добрими та уважними один до одного. 
Такий прояв уваги від АБВ - 15 000 захис-
них масок, які наразі ідуть до Волновахи і 
будуть безоплатно роздані людям.

– Знаєте, я народився у бідній родині. 
Були такі складні часи, що упродовж року 
ми їли одні макарони, бо не було грошей 
на інше. Потім моїй сестричці не платили 
зарплату – видавали продуктами. Але ми 
всією родиною кожного дня старанно тру-
дилися, і, попри все, завжди залишалися 
на позитиві та намагалися один одного 
підтримувати. Тому, коли я побачив, як 
складно зараз людям, то згадав себе і ті 
часи, коли нам було важко. Робиш добро, 
і знаєте, якось на душі краще, і енергії ніби 
більше стає, – так каже Віталій Бабенко, 
закликаючи всіх залишатися людьми.

Анастасія ХАРІНА/Громкор

для працівників аптек, клінік, фірмовий одяг для 
працівників кафе, ресторанів, готелів, клінінго-
вих компаній. 

У лютому 2020 року Алла отримала гранто-
ву підтримку за сприяння проєкту USAID «Еко-
номічна підтримка Східної України». Так на її 
виробництві з’явилися вишивальна і петельна 
машини вартістю 135 тисяч гривень.

– Багато хто зацікавлений у брендуванні своєї 
компанії, тож до нас почали звертатися клієнти 
з проханням нанести вишивку на одяг – імена, 
логотипи фірм. Але ми не могли виконати ці за-
мовлення, віддавали їх на аутсорсинг стороннім 
виробникам, це забирало час і гроші, – розпові-
дає Алла. – Зараз завдяки гранту ми отримали 
необхідну машину, після завершення карантину 
будемо налагоджувати її, щоб виконувати на 
своєму виробництві повний цикл робіт.

У березні та квітні, крім основної продук-
ції, працівники компанії шили захисні маски 
– відреагували на ринковий попит на цей вид 
товарів. Карантинні заходи, звісно, обмежили 
торгівлю у крамниці, але дали зрозуміти, що 
варто вчитися продавати онлайн. Тож на під-
приємстві Внукової наразі готуються до фото-
сесії – аби гідно презентувати свою продукцію 
на сайті та у створених групах у соціальних 
мережах.

– Нас вже знають замовники Донецької, Лу-
ганської і Харківської областей, але ми хочемо 
вийти на інші ринки України. Для цього потріб-
но розвивати сайт, зробити фото своїх виробів і 
налагоджувати нові контакти, – ділиться плана-
ми Алла Внукова.

Євген ТОПОР/Громада

РИНКИ ВСІЄЇ УКРАЇНИ
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Екологічне паливо з відходів соняшника виготовляють за п’ять кілометрів від лінії фронту 
у селі Мар’їнського району. Про ідею створення такого виробництва та його перспективи у 
Донецькому регіоні «ГРОМАДІ Схід» розповів заступник директора ТОВ Агрофірма «Агротіс» 
Іван АДАМЕНКО.

ЧИ ВІДЧУВАЄТЕ 
ВИ НАСУВАННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ 
КРИЗИ?
Опитування мешканців села 
Новополтавка Іллінівської 
громади, 2 травня 2020 р.

ДУМКА ІДЕЯ

СОНЯШНИКОМ
Іван Пантелійович працює у сільсько-

му господарстві 47 років. Свого часу 
очолював у Мар’їнському районі один 

з колгоспів, а наразі займається іннова-
ційним виробництвом паливних брикетів 
з рослинної сировини.

Виробництво запрацювало напри-
кінці листопада минулого року у  селі 
Георгіївці, що поблизу прифронтової 
Мар’їнки, у приміщенні правління колиш-
нього колгоспу: 

- Ідея виникла спонтанно. Все ж таки 
ми сільгоспвиробники, вирощуємо в 
тому числі і соняшник. Після збору та пе-
реробки врожаю залишаються відходи: 
подрібнені листочки, перегородки кор-
зинки, пусте насіння після того, як з ньо-
го відібрали товарне зерно. Тож стало 
питання, як його можна використати. 

Перед тим, як завезти сировину, під-
приємці відремонтували приміщення та 
вивчили досвід колег. Довелося поїзди-
ти та поспілкуватись з тими, хто вже ви-
готовляє паливні брикети. 

Аналогів такого виробництва у До-
нецькій області, як виявилося, немає. 
Тобто у Покровську та Краматорську ви-
готовляють брикети з соняшника, але з 
лузги, а не з відходів після віялки. Тож 
досвід довелося вивчати у сусідній За-
порізькій області, де у Гуляйпільському 
районі працюють за подібною техноло-
гією.

Після ознайомчої поїздки придбали та 
встановили прес, на якому провіюється 
і пресується сировина. Продуктивність 
– 250-259 кілограмів палива  за годину, 
потужність – 19 кіловат. З листопада до 1 
квітня на агрофірмі виготовили 270 тонн 
палива з 320 тонн сировини, вихід про-
дукції – 83%. На виробництві працювало 
по дві людини у дві зміни: з 5 ранку до 13 
години та далі до дев’ятої вечора. Пра-
цювали свої, з агрофірми: механізатори 
та водії, які до основного заробітку отри-
мали можливість додаткового.

– Ми просто вирішили спробувати, 
подумали, що нічого не втратимо. Але в 
умовах труднощів у вугільній галузі, від-
сутності газу у Красногорівці та Мар’їнці 
виявилося, що ми взялися за перспек-
тивну справу, – зазначає пан Іван. 

Паливо з Мар’їнського району 
аналізували у столичній лабораторії  
«Укренергосервіс», і ТОВ «Агрофірма 
«Агротіс» отримало відповідну сертифі-
кацію. Згідно з проведеними досліджен-
нями, теплотворна спроможність (або, 
як кажуть, калорійність) кілограму тако-
го палива складає 3 580 кілокалорій, 
зольність 12-16%. 

– Для порівняння: калорійність вугіл-
ля марки «Антрацит» — від 8 000 до 9 
500 кілокалорій на кілограм, а так зва-
ного курного вугілля – 5 000-6 000 кі-
локалорій на кілограм, тобто тепловід-
дача нашого палива становить 60-70% 
від вугілля. Але собівартість тонни у нас 
значно нижча, ніж вугілля, – каже під-
приємець.

За кілька місяців агрофірма продала 
150 тонн екологічного палива своїм пра-
цівникам та місцевим жителям. Попри 
теплу зиму і те, що виготовляти брике-
ти почали майже наприкінці року, коли 
у сільській місцевості вже всі запаслися 
вугіллям та дровами, охочих придба-
ти паливо з соняха виявилося немало. 
Можливо, покупців привабила ціна –  
2 500 гривень за тонну. 

Ще 20 тонн у агрофірми придбали 
волонтери для Мар’їнки, по 10 тонн  як 
гуманітарну допомогу відправили до Бу-
динку милосердя для людей похилого 
віку у Катеринівці, до Свято-Успенсько-
го Ніколо-Василівського монастиря у Ні-
кольському та до Святогірської лаври. У 
травні збираються надіслати до Ніколь-
ського ще 50 тонн. 

– Для 4-5 годин роботи котла потуж-
ністю 75 кіловат необхідно десь 2-3 міш-
ки нашого палива. Але при цьому пали-
во екологічно чисте. Це навіть мої сусіди 
помітили, коли взимку питали, чому 
не топлю піч. Вони просто не помічали 

диму, бо він не такий чорний, як при опа-
люванні вугіллям. Звісно, можна робити 
брикети з деревини, як, наприклад, на 
півночі Донецької області. У Лимані  ви-
готовляють гранули або пелети  із чистої 
деревини, небудівного лісу. Там у цеху  
півтора десятка машин, гідравлічний ко-
лун – справжній завод. Вони навіть кору 
знімають з деревини, аби не порушувати 
технологічний процес. Бо виготовляють 
паливо для спеціалізованих автома-
тичних пелетних котлів, і, якщо в такий 
котел потрапить пісок, то він виходить з 
ладу. Так до них і з Одеси приїздять по-
купці. Але собівартість, а, значить, і ціна 
покупки такого палива також вища, ніж 
у нас, – ділиться міркуваннями Іван Ада-
менко.   

Цікаво, що час карантину виробниц-
тво пережило без збитків, адже цех не 
працював – підприємці саме розпрода-
вали залишки. Новий цикл робіт поч-
неться з літа. З урахуванням всіх своїх 
переваг «Агротіс» планує розширювати 
виробництво та поступово виходити на 
обласний ринок. Цього року передбаче-
но встановити ще один прес у Георгіївці, 
а також налагодити виготовлення палив-
них брикетів у селі Малинівці Нікольсько-
го району та у Покровському районі, де 
працюють філії агропромислової групи. 

Не треба бути великим експертом, 
щоб в умовах економічного спаду та 
безробіття побачити в цій економічній 
та екологічній альтернативі вугіллю чи 
газу непогану можливість створити у ре-
гіоні додаткові робочі місця для жителів 
прифронтових районів. Адже кількість 
сировини, з якої можна виробляти еко-
логічне паливо, в нашій країні достатня, 
а ціни на неї не залежать від змін на сві-
товому ринку.

Ірина ДІМІТРОВА/Громкор

ГРІТИСЯ

ПЕРЕВАГИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА З ВИРОБНИЦТВА 
ЕКОЛОГІЧНОГО ПАЛИВА:

швидке відновлення сировини, з якої виготовляють паливо
нескладний та безпечний процес видобування сировини
низька трудомісткість процесу виготовлення 
низька собівартість 
ринкова ціна нижча, ніж у традиційних видів палива.

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

Оксана НЕСВЯТИПАСКУ:
– Щоб сказати, що життя особливо 

погіршилося чи змінилося якось – ні. У 
селі карантин майже не відчувається, 
всі зайняті своїми справами. Удома чи 
по квартирах, як у місті, ми не сиди-
мо. Ринки обіцяли відкрити, але поки 
що цього не сталося, а потрібно вже 
купувати розсаду. Це питання мають 
розв’язати. Якщо дійсно карантин по-
тягне за собою кризу, то хоча б мати 
якусь городину на городі. А зараз дої-
даємо минулорічні закрутки. 

 Ольга МИХАЙЛОВА:
– Додаткову тисячу до своєї пенсії 

цього місяця ми отримали, і це добре. 
А як бути наступного? Через карантин 
потрібно їхати до міста, щоб купити 
харчів і ліків. Для цього винаймаємо 
автомобіль чи викликаємо таксі. А як 
інакше? У селі, звичайно, є крамни-
ця, але і ціни вищі, і асортимент дуже 
обмежений. Ми вдома нічого не виро-
щуємо, господарства не тримаємо, а  
посмакувати свіжими овочами та й 
м’ясом також хочемо. 

  Володимир ЛЕНКО:
– Хто сказав, що в нас криза? Осінь 

покаже. Я працює у сільському госпо-
дарстві, не знаю, що там світова криза, 
а ось якщо не буде дощу, то і фермери, і 
прості селяни відчують кризові настрої. 
Пшениця вже має бути по коліна, а вона 
зараз є ще занизькою. Якщо вона отри-
має потрібну вологу і встигне вирости, 
то тоді дістанеться і казні, і в кишені, 
ще й залишиться кредити закрити.
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Зокрема, державна підтримка фер-
мерським господарствам задек-
ларована за такими напрямами:

• дотація на утримання від п’яти корів 
молочного напряму продуктивності

• бюджетна субсидія на одиницю об-
роблюваних угідь (1 гектар) для ново-
створених ФГ, яка надаватиметься їм 
для провадження сільськогосподарської 
діяльності

• часткова компенсація витрат, пов’яза- 
них з наданням дорадчих послуг

• відшкодування сільськогосподар- 
ським обслуговуючим кооперативам 70% 

вартості (без ПДВ) як придбаних техніки 
та обладнання, так і профінансованих за 
рахунок банківського кредиту.

Планується, що прийнята постанова 
розширить доступ фермерських госпо-
дарств та сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів до державних 
фінансових ресурсів і створить умови 
для переходу понад 300 фермерів на 
органічне виробництво, сприятиме 
розвитку понад 400 молочних ферм, 
збільшенню не менше ніж на 10 одиниць 
кількості кооперативів з переробки 
сільськогосподарської продукції, стиму-

ОФІЦІЙНО

ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВАМ 
ТА КООПЕРАТИВАМ

ЯКОЇ ПІДТРИМКИ ЧЕКАТИ 

Додаткові напрями підтримки сільгоспвиробників ухвалені 22 квітня 2020 року Постановою 
Кабміну № 106 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств».

люватиме  створення понад 1780 фер-
мерських господарств, у тому числі сіль-
ською молоддю.

Міністр розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України Ігор 
Петрашко вважає, що такі заходи зага-
лом простимулюють підприємництво на 
селі.

Уряд також відзвітував, що 2019 року 
на програму підтримки фермерських 
господарств було спрямовано 416,9 млн 
грн бюджетних коштів. Ними скорис-
талися близько 10 тисяч фермерів та 2 
сільгоспкооперативи.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ  
З НАШОЮ ЕКОНОМІКОЮ?

ЦИФРИ

Нацбанк України опублікував 
інфляційний звіт, що містить 
аналіз розвитку української 
економіки. Дослідження за 
даними Держстату невтішне 
– по всіх показниках еко-
номіка демонструє глибоке 
падіння.

За прогнозом НБУ, у ІI кварталі 
2020 року ВВП знизиться на 
11,3% (аналогічний показник ми-
нулого року складав +4,6%).

Кількість безробітних станом на 
травень 2020 року збільшила-
ся на 48% порівняно з травнем 
2019 року, і далі зростатиме.

Згортання діяльності в багатьох 
секторах економіки спричинить 
зменшення видатків на заробітні 
плати або скорочення працівни-
ків. Заборгованість із виплати 
заробітної плати збільшилася 
на понад 25% від минулорічно-
го показника.

З II кварталу зростання реаль-
них зарплат припиниться. При-
ватне споживання 2020 року 
скоротиться на 4,9%.

Падіння промвиробництва фік-
сується безперервно з жовт-
ня 2019 року (після стабільного 
зростання три роки поспіль з 
2016 року). Також скорочують-
ся виробництво сільськогос-
подарської продукції та обсяги 
будівництва.

При рекордному для України де-
фіциті бюджету-2020 (298,4 млрд 
грн) на 10% щомісяця зростає 
сукупний державний та гаран-

тований державою борг. 2020 
року за держборгом Україна має 
виплатити 450 млрд грн. Проте, 
як сподівається НБУ, 108 млрд 
грн від МВФ нададуть змогу 
підтримувати міжнародні ре-
зерви України та стануть перед- 
умовою збереження макрофі-
нансової стабільності.

Агентство Fitch Ratings прогно-
зує зниження курсу гривні до 
долара у 2020 році на рівні 25%.

 Ольга ЛЕНКО:
– Те, що криза є, наша родина від-

чула. У нас господарство. Щоб заро-
бити копійчину, тримаємо свиней, ко-
рову, телят. Вперше за час карантину 
сьогодні поїхали на базар. Але і поро-
сят, і молочку я привезла додому, бо 
базари досі не працюють. Ані купити, 
ані продати за таких умов неможливо. 
А вже потрібно край. Скотину годува-
ти чимось треба та й розсаду купува-
ти. Курчат хотіли взяти. Аби щось ви-
росло та вродило, потрібно ж вчасно 
посадити та відгодувати. Тому, щоб 
дійсно країну та людей не заганяти 
у кризу, потрібно більш оперативно 
розв’язувати нагальні питання. Пла-
нувати наперед.

  Лариса ПАРФЬОНОВА:
– У селі без водозабезпечення 

складно, навіть урожай городини 
у більшості залежить від погодних 
умов. Тут і без кризи важко, але люди 
вирощують і домашню скотину, і 
овочі-фрукти, корів тримають. Я, на-
приклад, вже давно створила групу 
у соціальних мережах і там приймаю 
замовлення. Потім розвожу. У кого 
немає готівки, розраховуються через 
картку. Можу і готівку зняти, і теле-
фон поповнити тим, кому це потрібно. 
Пристосовуємося до умов як можемо. 
Все буде добре.

  Олена ДАНШОВА:
– Кризові настрої на нас тиснуть з 

телевізора, інтернету. Найважчим за-
раз є відсутність у селі аптеки, немає 
де купити ліки. Сподіваємося, що з 
послабленням карантину і до нас почне 
їздити транспорт. Депресивних думок 
немає, гадаю, що все налагодиться. У 
мене є робота, ми продовжуємо пра-
цювати, зарплатню платять. Впадати у 
відчай причин не бачу.

Фото: Лілія АНДРУСИК/Громада
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ЗДОРОВ’Я

За декілька тижнів в пологовому відділенні Дружківської 
центральної міської лікарні запрацює сучасний бокс, де 
будуть народжувати жінки, які мають вірусні хвороби.

ЗДОРОВА

Ініціатива місцевих активістів, які 
знайшли ресурси для появи нового 
медичного боксу, дозволила нарешті 

усунути існуючу дискримінацію - адже 
наразі протоколи забороняють надава-
ти медичні послуги інфікованим в тому ж 
приміщенні, що і здоровим, тож баналь-
на ГРВІ чи ВІЛ-позитивний статус одна-
ково заважають жінкам скористатися 
більш-менш притомним сервісом.

ПРОЄКТ-ПРОРОЦТВО
Сьогодні, в умовах епідемії, необхід-

ність появи спеціалізованої пологової 
палати для породіль з вірусними захво-
рюваннями стала настільки важливою, 
що дехто вбачає в цьому якусь містику 
і каже, що дружківський проєкт «напро-
рочили». Бо ж розпочався він задовгіо 
до коронавірусу… 

– Коли я побачила тоді бокс для інфі-
кованих жінок, волосся дибки стало: тіс-
нота, тьмяне світло, потріскані стіни, якісь 
допотопні кахлі, як у шкільному туалеті, – 
розповідає Світлана Агаджанян, пересе-
ленка з Донецька, а наразі мешканка се-
лища Сурове та координаторка проєктів 
ГО «Україна можливостей». –  Щоправда, 
нове приміщення в іншому крилі будів-
лі також невелике, але відповідає всім 
санітарно-гігієнічним нормам, вже відре-
монтоване з урахуванням вимог щодо 
функціональності. До того ж, там просто 
комфортно, красиво та затишно.

У Дружківці останнім часом фіксували 
на рік 20-30 пологів, ускладнених інфек-
ційними діагнозами у жінок (а загалом у 
місті приблизно кожного дня народжуєть-
ся одне немовля). Але ж деякі породіллі, 
які прагнули кращих умов, їхали народжу-
вати до Краматорська або Костянтинівки. 

Медперсонал, що наразі ходить до 
приміщення на екскурсії і бачить його ос-
нащення,  жартує, що виходить якась «VIP-
палата»: жінки у чергу будуть ставати, аби 
народжувати тут. А якщо серйозно, то такі 
наочні зміни підштовхують і до оновлення 
звичайних палат. Зараз адміністрація міста 
обмірковує, як самотужки, без активістів, 
зробити ще й бокс для перебування інфі-
кованих жінок, які зберігають вагітність. 

ЦЕ НЕ ДИВО, ЦЕ СИНЕРГІЯ
За словами пані Світлани, ідея змі-

нювати медичний простір для жінок 
Дружківки народилася ще 2018 року, 
коли вони разом із лікарем Олександ-
ром Колесником (також переселенцем 
з Донецька) писали грантовий проєкт 
на придбання високочастотного апарату 
для сучасного лікування гінекологічних 
захворювань. На той момент в лікарні 
користувались приладом, вік якого сяг-
нув 38 років. Проєкт той виграли, і при-
лад вартістю 40 000 гривень придбали. 
Він став основою сучасного кабінету 

КОЛИ ГРОМАДА

діагностики та лікування патології ший-
ки матки, який, у свою чергу, є частиною 
масштабного проєкту зі здоров’я жінок.

Опитування містян, до якого також за-
лучилася Світлана, показало, що низький 
рівень медичних послуг найбільше турбує 
саме дружківчанок. Цю тему почали об-
говорювати на засіданнях Групи з безпе-
ки і соціальної згуртованості – дорадчого 
органу при міській владі Дружківки. Так 
народився проєкт «Здорова громада», 
який підтримала Програма ООН із від-
новлення та розбудови миру в Україні. 

У проєкті три складові: гінекологічний 
кабінет, пологова зала для інфікованих 
та «Академія здоров’я». Дві вже реалізо-
вані, третя – у процесі.

– Зрозуміло, що активісти не плану-
ють навчати здоровому способу життя 
ані майбутніх батьків, ані вагітних жінок, 
бо це справа медиків, – каже Світлана. 
– Ми лише облаштовуємо приміщення, 
де можна буде проводити навчальні ак-
тивності: тренінги, лекції, обговорення. 
Наразі ремонт вже закінчено. Меблі, 
комп’ютер, проектор купили. Шукаємо 
макети, схеми, плакати, максимально на-
укові наочні матеріали. 

«Здорова громада» фінансується  з  двох 
джерел:  за підтримки гранту Європей- 
ського Союзу від урядів Данії, Нідерландів, 
Швеції і Швейцарії та з міського бюджету. 
І якщо на початку проєкту сторони вклали 
рівні частини – по 500 000 гривень, то не-
щодавно місто виділило ще 180 тисяч.

– Зараз доля міського бюджету біль-
ше, ніж донорська, але, якщо б не було 
грошей донора, можливо, не підвищила-
ся б увага до медиків. «Здорова грома-
да» виявилася таким собі спусковим гач-

ком, і пішла ланцюгова реакція. Це не 
диво, це синергія, – вважає Агаджанян. 
– А лікарі реально щасливі, адже пере-
коналися, що зміни на краще потрібні 
комусь іще, окрім них самих. Змінюється 
не тільки простір, змінюється система 
взаємодії із владою: якщо два роки тому 
нашу робочу групу сприймали як закри-
тий клуб, тепер це дієвий механізм! 

Активісти неодноразово доводили, 
що їхня небайдужість ефективно еко-
номить гроші. Зокрема, на ремонти при-

міщень замість 1 млн грн витратили 400 
тисяч – знайшли підрядників дешевше. 
Або порадилися з фахівцями і купили 
гінекологічне крісло не за 170 тисяч, а 
за 40 тисяч (але функціональне, нове, 
зручне), а на решту придбали 10 захис-
них костюмів для медиків.

– Як стати в чергу «на покращення»? 
– запитую у Світлани Агаджанян. – В 
чому секрет успіху?

– Люди хочуть повторити успіх, але 
треба мати свою оригінальну ідею, а не 
копіювати ту, що в когось спрацювала, 
– відповідає. – Я можу тільки навчити 
шукати можливості, співвідносити свою 
ідею з пріоритетами донора. Між тим, 
вони можуть з часом змінюватись, як і 
світ загалом. І я теж буду змінюватися, 
бо це природно. Трансформую себе під 
нові реалії, бо треба ж встигнути  вико-
нати життєву програму. 

Олена САМОЙЛЕНКО/Громада

• Комунальне некомерційне підприємство (КНП) «Сіверська бага-
топрофільна лікарня планового лікування Бахмутської районної 
ради» 84523, Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Північна, 2
• КНП «Часовоярська міська лікарня планового лікування Бах-
мутської районної ради» 84551, м. Часів Яр, вул. Пирогова, 3
• Комунальна лікувально-профілактична установа «Дружківська міська 
клінічна лікарня № 1» 84201, м. Дружківка, вул. Котляревського, 151
• КНП «Дружківська міська клінічна лікарня № 2» Дружківської 
міської ради 84206, м. Дружківка, вул. Машинобудівників, 56 
• КНП «Міська лікарня № 1» Краматорської міської ради 84307, 
м. Краматорськ, вул. О. Тихого, 17

• КНП «Міська лікарня № 2» Краматорської міської ради 84306, 
м. Краматорськ, вул. Дніпровська, 14
• КНП «Мангушський центр первинної медико-санітарної допомо-
ги» 87400, смт Мангуш, вул. Поштова, 22
• КНП Маріупольської міської ради «Стоматологічна поліклініка 
№ 5 м. Маріуполя» 87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 167
• КНП «Мирноградський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» 85323, м. Мирноград, вул. Соборна, 20 
• Комунальне підприємство «Олександрівський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги Олександрівської район-
ної ради Донецької області» 84000, Олександрівський район, смт. 

Олександрівка, вул. Навчальна, 8А
• КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  
Слов’янської районної ради Донецької області 84186, 
Слов’янський р-н, с. Рай-Олександрівка, вул. Шкільна, 61А  
• КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської 
міської ради» 84545, Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Соледарська, 1А
• КНП «Соледарська міська лікарня Соледарської міської ради» 
84545, Бахмутський р-н, м. Соледар, вул. Жовтнева, 1А
• КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ясинуват-
ського району» 86020, Ясинуватський район, смт. Очеретине, вул. 
Заводська, 1

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ДРУГУ АКРЕДИТАЦІЙНУ КАТЕГОРІЮ*

*інформація надана Департаментом охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації за запитом «ГРОМАДИ Схід» (за звертанням читачів до нашого колл-центру)

Світлана АГАДЖАНЯН, координаторка ГО «Україна 
можливостей» (Дружківка): 
• Почніть з аналізу потреб громади. Слід провести 
соціологічне дослідження, але не обов’язково за 
гроші. Можна розпочати зі збору думок у соцмере-
жах, самотужки опанувати методики проведення 
фокус-груп, інтерв’ювання тощо. 
• Не беріться змінити все одразу. Ідеально обрати 
напрям, близький власне вам.
• Заздалегідь вивчайте пріоритети донорів та на-
магайтесь потрапити в їхнє русло. Шукайте грантові 

конкурси, але не хапайтеся за всі поточні, думайте стратегічно.
• Пам’ятайте, що перемовини та підготовчий етап можуть тривати до 2-3 
місяців, все відбувається поступово.
• Комунікуйте з донорами в контексті співфінансування. Жоден донор не в 
змозі «витягти» всі наші проблеми, тим паче – самотужки. 
• Залучайте фахівців – вони діляться контактами, допомагають аргументу-
вати потреби на етапі написання заявки, шукати підрядників та обладнання. 
Загалом – стають частиною команди.
• Звітуйте перед громадою не тільки про перемоги, а й про проблеми. Це до-
свід, діліться ним. 
• Дякуйте партнерам – всім: людям, які будуть споживати вашу роботу, до-
норам, міській владі. Пам’ятайте, що це спільна історія успіху.

Гінекологічний кабінет вже готовий до відвідування
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«Ми всі зараз у божевільній ситуації», – влучно оцінив  реальність довгострокової ізоляції 
Білл Гейтс. Як відомо, він став першою жертвою параноїдальних теорій змов, що  органічно 
вписалися до світової карантинної істерії. Паніка щодо подовження карантину чи його другої 
хвилі ще більше впливає на психічне здоров’я людей. Як зберегти залишки здорового глузду, 
знайти рівновагу та не втратити  сімейні стосунки – «ГРОМАДІ Схід» розповіла психологиня 
та бізнес-тренерка Маріупольської Асоціації Підприємців Леся ГЛАДКОВА.

ЯК ЗМЕНШИТИ ВПЛИВ 
ІЗОЛЯЦІЇ НА ПСИХІКУ

В ЧОТИРЬОХ СТІНАХ

–Пані Лесю, як сильно на 
людей вплинув стрес, 
пов’язаний з двомісяч-

ною ізоляцією? 
– Є явище, що в психології має назву 

«депривація» (обмеження або повне поз-
бавлення можливості задовольняти будь-
які потреби – ред.). В нього багато різно-
видів. Той, з яким ми стикнулися наразі 
– це соціальна депривація, обмеження у 
можливості спілкуватися з іншими людьми 
та взагалі жити як до карантину. Безумов-
но, ми пристосувалися до обмежень, але 
все одно в нас немає того простору, що 
був раніше. Ця депривація не добровіль-
на. Одна справа, коли людина ізолюється 
сама, бувають такі періоди в житті, коли є 
потреба побути на самоті, перезавантажи-
тися, так би мовити. Інша – коли ця ізоля-
ція вимушена, несподівана, коли людина 
до неї не готова. Наслідки такої депривації 
мають більш серйозний прояв.

– Можете назвати загрозливі стани, 
в які людина, вибачте, може впасти 
внаслідок ізоляції? 

– Навіть не повна, але довготривала 
ізоляція спричиняє такі психічні стани, 
як тривога, дискомфорт, напруженість 
та дратівливість. Люди, які знаходяться 
поруч, відчувають все це на собі. Через 
перебування дуже близько один від од-
ного та через порушення особистих меж 
– приватної зони комфорту – виникає ри-
зик підвищеної конфліктності. А якщо до 
домашніх справ, догляду за дітьми, їхньо-
го дистанційного навчання ще додається 
робота, яка раніше була за межами дому, 
десь в офісі, серед іншого оточення і з 
організацією робочого місця, де можна 
зосередитись, то вся ця мішанина може 
призвести до таких неприємних речей, як 
агресія або, навпаки – апатія.

– Що страшніше – агресія чи апатія? 
На які їхні прояви варто звертати увагу? 

– Агресія і апатія – перші маркери про-
явів депресивного стану. Не плутайте 
їх з депресією, адже депресія – це 
вже важка хвороба, яка потребує 
довготривалого медичного лі-
кування. Людей, схильних до 
клінічної депресії, небагато, 
і вони, сподіваюся, знають, 
як цьому запобігти і вже 
працюють із фахівцями. 
А от спалахи цього стану 
виникають, коли довгий 
час людина перебуває у 
напрузі, дискомфорті. Що 
страшніше?  Вважаю, що 
апатія. Бо агресія, як пра-
вило, – це спалах, який 
швидко проходить. Ти на 
когось накричав, розря-
дився і продовжуєш спіл-
кування, живеш собі далі. 
Добре, якщо цей випадок 
одразу обговорять усі, хто зна-
ходиться поруч, встановлять при-
чину, просто кажучи, розберуться 
по-сімейному. Тоді така агресія може 
і не повторитися. А от апатія – коли лю-
дина може лежати і нічого не робити, не 
піклуватися про себе, про родину, навіть 
про  дітей, от просто лежить і все – потре-
бує більше уваги з боку близьких, біль-
ше часу та наполегливості, бо самостійно 
вийти з цього стану значно важче.

– Ми ж не говоримо зараз про вкрай 
агресивні стани, які призводять до на-
сильства або каліцтва? Маємо на увазі 
середньостатистичну сім’ю, яка 2 міся-
ці провела на карантині, так? 

– Так-так, говоримо про ізоляцію при-
томних людей в одному просторі.  Це як 
довго і вимушено жити у гуртожитку, де 
повсякчас бракує місця і немає можли-
вості побути на самоті. Де навіть до душу 
піти не можна, коли ти того бажаєш, бо 
він буде кимось зайнятий. Через відчут-
тя, що ти весь час на очах у людей, тебе 
контролюють, виникає ілюзія побутової 
несумісності, адже ми один одному зава-
жаємо і дратує все, навіть дрібниці. Тож 
ситуаційні конфлікти спалахують навіть у 
спокійних сім’ях. На поверхню виходять 
такі риси характеру, які людина досі кон-
тролювала. Їй здається, що її використо-
вують, що все не так, починається зга-
дування старих образ… Людина може і 
не помітити змін у своїй поведінці та вва-
жати, що це навколишній світ змінився, 
усі змінилися і поводять себе вороже. 
Важливо на це звернути увагу і зняти 
напругу, гумором та любов’ю розрядити 

ДОПОМОГА

ситуацію, бо далі буде ефект «снігової 
кулі», яка змете все на своєму шляху.

– А хіба погано висловлювати своє 
невдоволення чимось? Якщо тримати 
все в собі – чи не несе така поведінка 
ще більшої шкоди?

– Так, стримувати емоції значно гір-
ше, ніж їх проявляти. Люди, які хова-
ють емоції, отримують багато проблем 
зі здоров’ям, не лише психічним, але й 
фізичним. Нервова система не залізна, 
а за нею страждатиме серцево-судинна, 
це вже доведено. Тож емоції висловлю-
вати треба, але й стримувати себе у вис-
ловленнях також треба. В ізоляції зна-
ходяться найближчі люди, і зле слово 
може призвести до руйнування теплоти, 
яку ми черпаємо у сім’ї, до руйнування  
взаємин. Головна загроза – що каран-
тин скінчився, а руїни залишилися.

Якщо в сім’ї не було вміння вислов-
лювати та обговорювати проблеми, час 
вчитися. Варто робити це усією роди-
ною і з терпінням, бо проблеми могли 
накопичуватись роками, а ізоляція лише 
спричинила виплеск.

– Щодо дітей, особливо підлітків, 
котрі будь-які обмеження розцінюють 
як посягання на власну свободу та 
дорослішають через протистояння із 
батьками – як бути з ними?

– Залишити їх у спокої. Багато хто з 
батьків продовжує вважати дитину-під-
літка своєю власністю, надмірно контро-

лювати, а це хибна поведінка. Звісно, 
під час карантину підліток ще більш 

активно відстоює свою територію 
і свої права. Бунти і протести 

– нормальна поведінка для ді-
тей цього віку, етап розвитку 
їхньої особистості. Ставтеся 
до них, як до дорослих, та 
навантажуйте «доросли-
ми» обов’язками – адже 
хатньої роботи вдома 
значно збільшується, 
коли всі разом довгий 
час. Реагуйте на все 
спокійно. Навіть як щось 
не так з її навчанням – це 
не трагедія, в наш час 

будь-які знання можна на-
долужити. Утримуйте довіру 

спільними заняттями – це мо-
жуть бути настільні ігри, яких 

зараз безліч, віртуальні подо-
рожі, справи на власному подвір’ї, 

майстрування або робота в городі 
задля спільної вигоди.
До речі, великий плюс, коли сім’я має 

будинок або власне подвір’я у селі. Тоді 
легше синхронізувати свої денні розкла-
ди, щоб не штовхатися  протягом дня, а та-
кож домовитися про особисті межі кожно-
го члена родини – якийсь простір, де його 
ніхто не буде чіпати за жодних обставин. 

– Якщо ізоляція – це стрес для ор-
ганізму, то що скажете про наслідки 
виходу з неї?

– Припинення карантину стане новим 
стресом. Люди вже виробили нові звички, 
переглянули своє ставлення до багатьох 
речей і певним чином змінили свій режим. 
А тут починається зворотний процес по-

Леся ГЛАДКОВА, психологиня 
(Маріуполь):
– Життя вже не стане таким, як 
було. І саме в ізоляції відкриваєть-
ся багато цікавого, на що раніше 
люди не звертали уваги. Під час ка-
рантину багато хто відкрив для себе 
можливості для додаткового нав-
чання, витратив час на особистий 
розвиток. Адже треба саме зараз 
думати, як пристосовуватися до но-
вого життя. Чим члени родини і осо-
бисто я буду займатися? Які кроки і 
в якому напрямку зробить родина і 
зроблю я? Які в мене план «А» і план 
«Б»? Створення плану дій сприятиме 
виходу негативної енергії і налашто-
вуватиме на позитив.

вернення до ритму попереднього життя, 
до роботи, до спілкування. Може виникну-
ти нова хвиля дискомфорту та погіршення 
стану здоров’я. Не для усіх, але проблеми 
будуть. Тож пам’ятайте про існування пси-
хологів та звертайтеся у разі необхідності. 

Олена СВІТЛА/Громада

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

В Україні кількість звернень щодо домашнього насильства у перший місяць карантину зросла 
майже вдвічі. Найчастіше від нього страждають сім’ї заробітчан, котрі повернулися з-за кордону 
– дається взнаки відсутність звички постійно жити разом. Спалахи насильства в сім’ях збільшили-
ся і по всьому світові. 
Людина, яка потерпає від насильства, не завжди може або готова сама звернутися по допомогу. 
Не варто вважати, що це не ваша справа, а родина розбереться сама. Якщо ви чуєте, що сусіди 
гучно сваряться і сварка переходить у бійку, повідомляйте про насильство, особливо якщо 
йдеться про дітей.
P 102 — Національна поліція України
P 1547 — Урядова лінія з протидії домашньому насильству (працює у тестовому режимі)
P 0 800 500 335 – безоплатно для стаціонарного телефона, 116 123 – безоплатно з мобільного: 
Національна гаряча лінія з протидії домашньому насильству
P 0 800 500 225/116 111 — Національна дитяча гаряча лінія
P 0 800 213 100 — Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги
P (099) 624 38 10 – професійна психологічна підтримка жителів Донецької і Луганської областей 
віком 55+ (від ГО «Вік щастя», Слов’янськ, за підтримки ПРООН).

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ У РАЗІ ВЧИНЕННЯ НАСИЛЬСТВА?
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СКАНВОРД

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

ПОГОДА

НАВЕСНІ  
НЕ ЗАШКОДИТЬ ДОЩ МЕНІ

Погода другої половини травня на Донеччині, за прогнозами синоптиків, обіцяє 
бути не дуже спекотною та нерідко – хмарною. 

Вдень максимальна температура повітря становитиме +25°С. Вночі стовпчики 
термометрів найнижче опустяться до позначки +6°С.

Дощову погоду прогнозують на 15, 17, 21, 22, 23 та 24 травня.
У середині травня буде дуже вітряно. Так, 15 та 16 травня швидкість вітру буде 

навіть небезпечною, близько 22-30 м/с.

Цю страву ви обов’язково зустріне-
те в кожній французькій шкільній 
їдальні, а дорослі охоче замовля-

ють її в ресторані, аби згадати дитинство.
Що потрібно:
• картопля – 500 г
• молоко – 50 мл
• оливкова олія – 1 ст. л
• консервований тунець (або будь-

яка консервована риба в олії) – 1 банка
• петрушка – невеличкий пучечок
• оливки (за бажанням) - жменька
• панірувальні сухарі – декілька ложок
• масло вершкове – 50 г
Як готувати:
1. Картоплю відварюємо у підсоленій 

воді до готовності та товчемо на пюре. 
2. В процесі додаємо тепле молоко та 

оливкову олію. 
3. Відкриваємо консерви, частково 

зливаємо з них масло та додаємо вміст 
банки в пюре. Туди ж – подрібнену пет-
рушку та нарізані невеличкими шматоч-
ками оливки. Все рівномірно розмішує-
мо, проте без фанатизму, щоби маса не 
була геть однорідною. 

4. Пюре викладаємо в форму для за-
пікання, розрівнюємо його ложкою. По-
верхню поливаємо розтопленим маслом 
та посипаємо сухарями. 

5. Відправляємо нашу брандаду в ду-
ховку, випікаємо при температурі 180°С 
хвилин 20, до утворення рум’яної ско-
ринки. 

Bon appetit!

Відповідь на сканворд №7 (16)

Як вам гастрономічна подорож під час карантину? Прямо зараз запрошуємо вас 
вирушити до Франції. Місце старту та прибуття – ваша кухня. 

СМАЧНОГО

ПЮРЕ ПО-ФРАНЦУЗЬКИ
БРАНДАДА: 


