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Роботодавці, які одразу призупинили свою роботу 
після оголошення карантину, відтепер можуть ско-
ристатися державною допомогою по частковому без-
робіттю. Такі поправки до відповідного закону опублі-
ковані та набрали чинності 29 травня.

За компенсацією 2/3 зарплати своїх найманих пра-
цівників роботодавці можуть звертатися впродовж 90 
календарних днів після призупинення роботи. Таким 
чином підприємцям, які вимушені були звільнити своїх 
працівників через карантинні обмеження, буде легше 
відновити свою роботу. 

На компенсацію можуть розраховувати також фі-
зичні особи-підприємці без найманих працівників.

Допомогу по тимчасовому безробіттю уряд Ук-
раїни запровадив для збереження робочих місць 
під час карантину. Але перша редакція закону була 
дискримінаційною: вона не давала права податися 
на компенсацію законослухняним підприємцям, які 
зупинили свою діяльність одразу після оголошення 
карантину.  

БІЗНЕС,  
ЯКИЙ ОДРАЗУ ПІШОВ НА 
КАРАНТИН, ОТРИМАЄ 
КОМПЕНСАЦІЮ ВІД ДЕРЖАВИ

Для вступу до закладів освіти України без ЗНО 
вступники з непідконтрольної території Донеччини 
мають звернутися до одного з освітніх центрів «Дон-
бас-Україна» до 23 жовтня включно, повідомив за-
ступник міністра освіти і науки Єгор Стадний.

2020 року міністерство розширило мережу таких 
освітніх центрів, де абітурієнти з окупації можуть об-
рати до вступу без ЗНО будь-який з 91 закладу ви-
щої та фахової передвищої освіти. З 9 червня центри 
«Донбас-Україна» функціонуватимуть у кожному з цих 
закладів. 

Вступники, які бажають взяти участь у конкурсі на 
бюджетні місця, мають подати заяву в освітніх цент-
рах не пізніше 22 серпня. Ті, які не встигнуть цього 
зробити, до 23 жовтня можуть подаватися до вступу 
на контракт.

Це не стосується вступників, які мають український 
атестат, складуть ЗНО і отримають доступ до будь-
якого вишу України. У Донецькій області на ЗНО за-
реєструвалося 800 абітурієнтів з окупації.

МЕШКАНЦІ ОКУПОВАНОГО 
ДОНБАСУ МОЖУТЬ ВСТУПАТИ 
ДО ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ БЕЗ ЗНО 
ДО 23 ЖОВТНЯ 

Пандемія 2020 року вже ста-
ла наймасштабнішою гу-
манітарною кризою з часів 

Другої світової війни. У доповідях 
Всесвітньої продовольчої програ-
ми і Продовольчої та сільськогос-
подарської організації ООН (ФАО) 
масштаби катастрофи називаються 
«біблійними», бо вже у 30 країнах 
світу відчувається значна нестача 
продуктів харчування, як мінімум 
в десяти з них люди опинилися на 
межі голодної смерті.

Звісно, проблеми почалися не 
вчора, пандемія лише висвітли-
ла кризові процеси. Проте вихо-
дити з кризи треба саме зараз. І 
знову нам. Прикро.

Є лише два способи одужання 
від економічних хвороб: вироб-
ництво і споживання. В Україні 

зменшується і те, і те. Посуха 
загрожує врожаю, з держре-
зервів зникає зерно, у бюджеті 
велетенська діра, на руках у 
людей все менше грошей, щоб 
підтримувати ними виробників… 
І де тут привід для оптимізму? Як 
втриматися на плаву в цей бурх-
ливий шторм?

Так а нема рецепту. І ніколи 
не було. «Йдіть додому і любіть 
свою сім’ю», – казала у таких ви-
падках Мати Тереза. «А нам своє 
робить», – писав Павло Тичина. 
Робити те, що робили завжди 
– тільки, мабуть, сумлінніше. Лю-
бити тих, кого любили – тільки 
міцніше. Змінювати те, що в на-
ших силах і приймати те, що ми 
змінити не в змозі. Пробувати 

нове, помилятися, набивати ґулі, 
засвоювати уроки та продовжу-
вати діяти. Сіяти городи та вари-
ти варення. Просто жити.

А ми знову нагадаємо, що га-
зета «ГРОМАДА Схід» підтримує 
своїх сільських читачів пропо-
зицією додаткового заробітку. 
Ставайте нашими позаштатними 
кореспондентами та отримуй-
те гідні гонорари за сюжети, 
новини чи фото з життя своїх 
громад. Зв’язатися з редак-
цією 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

Глобальний світ стає все більш нестабільним і непередбачуваним. Турбулентним. 
Слово «турбулентність», що його вперше використав Леонардо да Вінчі, походить від 
латинського turbulentus – «бурхливий, хаотичний, невпорядкований». Так і живемо…

ТУРБУЛЕНТНІСТЬ 

ВІД РЕДАКЦІЇ

КОРОТКО

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада 

Під час карантину гуманітарним місіям 
довелося працювати у незвичних, майже 
екстремальних умовах. Наразі вони 
підбивають підсумки та готуються до 
нових завдань. 

Працівники благодійного фонду «Карітас Маріу-
поль» швидко звикли до свого нового вигля-
ду у захисних костюмах, рукавичках та масках 

– ну наче космонавти. Адже часу на власні незруч-
ності не було, карантин вимагав чіткої та спланованої 
оперативної роботи.

По-перше, прифронтові села, як і раніше, чекали 
на адресну допомогу з доставки медикаментів, а та-
кож надання послуг домашньої опіки. Медичні пра-
цівники організації вирушали до сіл, аби розвезти 
ліки, забезпечити індивідуальний захист та провести 
температурний скринінг опікунів та підопічних. А он-
лайн селян підтримував психолог – вчив боротися з 
панікою та синдромом емоційного вигорання.

Громади Мирного, Свободного, Миколаївки, Но-
воселівки, Чермалика, Новогнатівки, Орловського, 
Донського за допомогою фасілітаторів проєкту «Про-
стір підтримки» змогли самоорганізуватися для реа-
гування на коронавірус і пошили для нужденних 3,5 
тисячі захисних масок. 

По-друге, у зв’язку із погіршенням фінансового 
стану людей суттєво зросла кількість звернень по 
допомогу. Тож за підтримки Гуманітарного фонду 
для України та БФ «Карітас Україна» роздали 550 
продуктових та 80 гігієнічних наборів для найураз-
ливіших категорій населення сіл та селищ буфер-
ної зони. 

Підгодували, до речі, і студентів. У співпраці з 
Metro Cash@Carry доставили харчові набори для пе-
реселенців Приазовського державного технічного 
університету, які через карантин не змогли дістатися 
до батьків та опинилися в безвихідній ситуації. Відбір 
маріупольців, котрі також потребували підтримки, від-
бувся за допомогою патрульної поліції.

26 грантових заявок було затверджено саме під 
час карантину, тож селяни матимуть кошти від «Карі-
тас Маріуполь» на реалізацію соціально важливих 
для громад проєктів. Також у громадах було прове-
дено моніторинг постачання необхідних продуктів 
харчування та медикаментів, щоби у випадку їхньої 
нестачі бути готовими допомогти забезпечити базові 
потреби людей.

(Закінчення на стор.7)

МІСІЯ ВИКОНАНА

ДОПОМОГА
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Якісні автомобільні дороги, комфортні сучасні лікарні, креативні будівлі шкіл «як в Європі» 
– все це потроху почало з’являтися в українських містах та селищах останні кілька років. 
Чи не вперше в історії незалежної України держава почала відбудовувати інфраструктуру 
не обіцянками, а грошима. 

БУДІВНИЦТВО

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада ЗМІНИЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО 
ЗА ПОПЕРЕДНІ РОКИ?

Інфраструктурний прорив 2016-2019 
років, пов’язаний із реформою децен-
тралізації, особливо відчули жителі 

Дніпропетровської області, де збудували 
найбільше доріг, медичних та дитячих за-
кладів, соціального житла, в тому числі у 
селах. Але й Донеччина не пасла задніх.

Нагадаємо, що внаслідок децентралі-
зації держава розпочала фінансово до-
помагати спроможним громадам за прин-
ципом: чим більше сільських територій 
об’єднала територіальна громада, тим 
більше коштів на розвиток інфраструкту-
ри вона отримає з різних джерел держ-
бюджету. На ці гроші і містяни, і селяни 
могли планувати важливі для покращен-
ня інфраструктури проєкти. Наприклад, 
Олександрівська селищна об’єднана 
територіальна громада (ОТГ) минулого 
року використала інфраструктурну суб-
венцію на придбання шкільних автобусів. 
Званівська ОТГ закупила спецтехніку 
для ремонту водогону. А Іллінівська ОТГ, 
що отримала найбільшу субвенцію серед 
сільських громад Донеччини, спряму-
вала фінанси на освітлення вулиць в 
Іллінівці та Плещіївці, а також на термо-
модернізацію дитсадка у Новополтавці.

Після низки поразок Донецька об-
ласть все ж таки опинилася на рівні се-
редніх показників в Україні за кількістю 
сучасних опорних шкіл – в тому числі і в 
селах (у тій же Іллінівській, а також Ша-
ховській ОТГ), і у прифронтових районах 
(у Красногорівці, Авдіївці). Іллінівська та 
Добропільська школи увійшли навіть до 
ТОП-10 опорних закладів Україні у вере-
сні 2019 року.

У Лиманській ОТГ відкрили перший в 
Україні Центр безпеки громадян - осере-
док з новою якістю надання безпекових 
послуг, що містить в одній будівлі пожеж-
ну частину, екстрену медичну допомогу 
та поліцейський пункт. Наразі таких цен-
трів у громадах області вже понад 10. 
Зручних Центрів надання адміністратив-
них послуг на Донеччині 32, в тому числі 
і у сільських громадах – ще роки чотири 
тому про таку доступність годі було й 
чути. 

Щодо дорожньої інфраструктури, 
то тут рекордним став 2018 рік, коли в 
області відремонтували 125 кілометрів 
доріг і 5 мостів. Причому вперше за 
багато років об’єкти на Донеччині по-
чали відновлювати не лише поточним, 
а й капітальним ремонтом за техноло-
гією влаштування дорожнього одягу в 
кілька шарів загальною товщиною 27 
сантиметрів та гарантією 10-15 років. По 
Україні тоді відремонтували аж 3 800 кі-
лометрів доріг.

2019 рік із його виборчими баталіями 
значно уповільнив темпи інфраструктур-
ного відновлення. Деякі проєкти старої 
влади так і залишилися незавершеними, 
а деякі завершені нова влада поквапила-
ся знецінити чи приписати собі. У підсум-
ку обсяги досягнень суттєво скоротилися 
– зокрема, по всій країні в експлуатацію 
було введено лише 847 кілометрів доріг 
державного і місцевого значення.

Втім, всі ці колізії оминули пересічного 
громадянина, для якого важливіше, чи 
буде тривати відбудова інфраструктури і 
чи будуть на це гроші. Адже інфраструк-

ВЕЛИКЕ

турні субвенції, які громади отримували 
від держави з 2016 року, значно скоро-
тилися. Так, за даними Донецького Цен-
тру розвитку місцевого самоврядування, 
замість затверджених на 2019 рік 853 
мільйонів гривень на інфраструктурні 
проєкти Донеччини з Державного фонду 
регіонального розвитку (ДФРР) виділили 
всього 754 мільйони гривень. 

Втім, минулого року загальна сума 
наданої Донеччині підтримки від держа-

ви на місцевий і регіональний розвиток 
склала 1 мільярд 64 мільйони гривень і 
стала найбільшою в Україні. І це незва-
жаючи на те, що наразі у регіоні сформо-
вано лише 13 ОТГ з 65 запланованих. 

ДРУГИЙ «ХРЕСТОВИЙ ПОХІД»
Цього року влада знову оголосила 

«хрестовий похід» на занедбану інфра-
структуру. Нова національна програма 
отримала амбітну назву «Велике будів-

ництво» і стартувала 1 березня 2020 
року. Важливо, що, коли наприкінці бе-
резня уряд переглядав держбюджет і 
перерозподіляв кошти, то видатки на 
будівництво інфраструктурних об’єктів, 
зокрема на фінансування проєктів «Ве-
ликого будівництва», залишили без змін.

За розрахунками уряду, будівництво 
доріг та інфраструктури створить близь-
ко 154 тисяч додаткових робочих місць. 
Промислові підприємства, які є поста-
чальниками матеріалів для будівельни-
ків, отримають замовлення і можливість 
повноцінно працювати, що в період еко-
номічної кризи є вкрай важливим.  

Метою програми проголошена гло-
бальна розбудова соціальної інфраструк-
тури (будівництво більше 500 соціальних 
об’єктів по країні) та автошляхів. Власне, 
з ремонту доріг і розпочалося «велике 

будівництво» у лютому цього року, ще до 
офіційного оголошення старту програ-
ми. За задумом відремонтовані дороги 
мають з’єднати обласні центри з менши-
ми населеними пунктами та з основними 
соціальними об’єктами – лікарнями та 
опорними школами. 

На Донеччині в рамках цього націо-
нального проєкту планують 2020 року 
відремонтувати близько 160 кілометрів 
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автошляхів. З них приблизно половину 
мають відремонтувати капітально. Крім 
робіт з укладання, власне, дорожньо-
го полотна, укріплюватимуться канави, 
узбіччя, облаштовуватимуться зупинки. 

Ремонтуються не тільки дороги дер-
жавного значення – як, наприклад, 
частина (майже 31 кілометр) траси Київ 
– Харків – Довжанський, що у нас про-
ходить Слов’янським та Бахмутським 
районами, а й місцеві автошляхи між 
невеликими населеними пунктами. Ді-
лянка траси Лиман – Бахмут – Горлівка 
складає півкілометра, але вкрай пога-
ний стан та розташування на великому 
перехресті спричинили її включення до 
програми «Велике будівництво». Два кі-
лометри дороги Добропілля – Кам’янка, 
що проходить через селище Кам’янку, 
також потрапили до переліку дорожньої  
інфраструктури, що буде відремонто-
вана цьогоріч.  Відновлюють дороги і у 
прифронтовій зоні – наразі тривають  
ремонтні роботи на автошляху Новобах-
мутівка – Піски. Чиновники кажуть, що 
після завершення проєкту стане мож-
ливим проїхати автівкою всю Україну зі 
сходу на захід за 10 годин – завдяки без-
доганним дорогам.

Все, що має будуватися та відновлюва-
тися за проєктом «Велике будівництво», 
погоджується Міністерством розвитку 
громад і територій, Укравтодором та об-
ласними державними адміністраціями. 

Перший із запланованих у Донецькій 
області об’єктів «Великого будівництва» 
вже зведено – новий стадіон у парку Кра-
маторська, відкритий всередині травня, 
вже приймає на тренування футболістів.

На жаль, у Донецькій області програ-

Коронакриза посунула у часі мас-
штабний проєкт Донеччини з 
відновлення житла у селах, що 

межують з лінією бойових дій. Загалом 
близько  тисячі будинків, пошкоджених 
внаслідок обстрілів, відновлюватимуть 
силами Державної служби з надзвичай-
них ситуацій (ДСНС). 

Надзвичайники з різних областей 
країни мали приступити до ремонту 
осель ще 1 травня, але на заваді став 
карантин. Відтак активні роботи відтер-
мінували. Натомість область забезпе-
чує будматеріалами тих, хто спромож-
ний самостійно ремонтувати своє 
пошкоджене житло. Відбудова триває 
у населених пунктах Ясинуватського, 
Бахмутського, Волноваського районів, 
також охоплені Мар’їнка, Красногорів-
ка, Авдіївка. Станом на зараз відновле-
но 43 будинки. Ремонтують і дві школи 
– у Світлодарську та Миронівці. 

– З резервного фонду Донецької 
ОДА були виділені кошти на будівель-
ні матеріали, зараз вони постачаються 
на склади у населені пункти вздовж 
лінії розмежування. Відновлювальні 
роботи проводяться силами місцевого 
самоврядування та самими громадя-
нами. Коли вдасться долучити бригади 
ДСНС, усе почне рухатися у рази швид-
ше, – пояснив «ГРОМАДІ Схід» заступ-
ник директора департаменту з питань 
цивільного захисту, мобілізаційної та 
оборонної роботи ОДА Павло  Челпих. 

У Кам’янці відновлення потребу-
вало 14 житлових будинків. У дев’яти 
з них роботи вже проведені. До села 
привезли майже 1 000 листів шиферу, 
і люди власноруч перекрили пошкод-
жені дахи.

Жителі двоповерхівки в селі Опитне 
Ясинуватського району також не стали 
очікувати підмоги і власноруч полаго-
дили дах. Незабаром підрядна органі-
зація встановлюватиме вікна. 

За інформацією першого заступни-
ка голови Ясинуватської РДА Сергія 
Добряка, у районі ремонту потребують 
понад 400 будинків.

– Ми визначаємося, звідки саме бу-
демо починати, з Верхньоторецького 
чи Першотравневого. Плануємо від-
новлювальними роботами цьогоріч 
охопити більше сотні будинків в районі. 
Переважно це оселі незахищених кате-
горій населення, будемо міняти вікна. 
Але потрібно зауважити, що конфлікт 
триває, і у подвір’я людей, на жаль, про-
довжують потрапляти снаряди, – про-
коментував ситуацію пан Добряк.

Більш масштабні роботи в селах 
так званої «сірої зони» очікуються з 

послабленням карантину та запро-
вадженням «режиму тиші». Тоді до 
робіт залучаться бригади ДСНС. За 
словами директора департаменту з 
питань цивільного захисту, мобіліза-
ційної та оборонної роботи Донець-
кої ОДА Ігоря Бойка, у разі сприят-
ливих епідемічних умов вони стануть 
до робіт вже 10 червня. Планується 
участь 150 співробітників ДСНС з ін-
ших областей, а також 50 рятуваль-
ників Донеччини. 

Тільки в Ясинуватському районі до 
робіт планують залучити сім бригад 
надзвичайників. Місцева влада вже 
подбала про їхнє житло, транспорту-
вання та організацію харчування. Крім 
того, райрада співфінансуватиме ви-
готовлення та встановлення 109 скло-
пакетів. Половина вже готова і днями 
фахівці мають приступити до заміни 
вікон. 

У Красногорівці у комунальних бу-
динках за бюджетні кошти капітально 
відремонтують ще й під’їзди. 

Наші співрозмовники зазначають, 
що суттєву допомогу у відновленні 
осель жителям прифронтових сіл на-
дають міжнародні гуманітарні органі-
зації.  Як повідомив голова Донецької 
обласної військово-цивільної адмініст-
рації Павло Кириленко, 185 домогоспо-
дарств цьогоріч отримають допомогу 
від ООН у відновленні пошкоджених 
будинків в рамках програми «Житло», 
яку реалізує Норвезька рада у справах 
біженців. Попередньо планувалося, 
що нинішнього року організація допо-
може відремонтувати триста будинків, 
але пандемія внесла корективи.

Лілія АНДРУСИК/Громада

Згідно з планом «Великого будівництва»,  
вже до кінця 2020 року Донеччина має 

отримати 11 віДРеМОнтОвАниХ лікАРень, 5 шкіл, 5 ДитячиХ 
САДОчків та 5 СПОРтивниХ кОМПлекСів. На  будівництво цих 
об’єктів буде витрачено близько 1 МлРД ГРн. Для учасників 

АТО/ООС і переселенців планується віДРеМОнтувАти 90 ОБ’єктів 
комунальної власності під квартири, а також побудувати нОве 

житлО – у кРАМАтОРСьку вже виділили ділянку під 12-поверхівку.

ЦИФРА

ДОНЕЧЧИНИ ЧЕКАЮТЬ  
НА ВІДНОВЛЕННЯ

1 000 СІЛЬСЬКИХ 
БУДИНКІВма розбудови поширюється здебільшого 

на великі міста. Принаймні не забули про 
містечка – вже більше ніж наполовину 
відбудована школа №7 у Новогродівці, 
що стане опорною для всього району. А 
от сільський проєкт лише один: 20,5 млн 
грн закладено на капітальний ремонт 
– від даху до стелі – опорної школи у се-
лищі Світле Добропільського району. 

Втім, окрім проєкту «Велике будівниц-
тво», для відновлення інфраструктури 
залишаються інші джерела фінансуван-
ня. Приклад – реконструкція обласної 
психіатричної лікарні у селищі Сергіївка у 
Слов’янську, що була вщент розбита під 
час боїв 2014 року. 3 2016 року лікарню по-
троху відновлюють: спочатку відкрили пси-
хотуберкульозне відділення, потім, 2017-го 
– дитяче відділення. Наразі майже на 90% 
відновлені головний та адміністративний 
корпуси лікарні, необхідні 245 мільйонів 
гривень витрат поділили між собою ДФРР 
та область: 70% коштів надходить з дер-
жавного, 30 – з обласного бюджетів.   

Звісно, проблеми з реалізацією ін-
фраструктурних програм досі існують 
– кількість проведених робіт не завжди 
переходить у якість. Так, нещодавно у 
селищі Гродівці щойно відремонтована 
дорога після дощу перетворилася на 
кришиво з асфальтних фракцій у калюжі. 
Тож недостатньо мати бажання та гроші 
платників податків – не завадить ще й 
контролювати тих, хто має втілювати 
зміни на краще на конкретних об’єктах. 
Наші податки потребують дбайливого 
до себе ставлення. І тоді так, великому 
будівництву бути!

Ірина ПЕРКОВА,  
Євген ТОПОР/Громада

На фото – село Кам’янка Красногорівської сільради 
Ясинуватського району. Тут отримали будматеріали від 
держави і почали самотужки ремонтувати свої будинки.
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ПРОБЛЕМА Найбільше постраждав південь 
країни. На Одещині, де опадів 
не було майже 10 місяців, втрати 

від посухи становлять, за приблизними 
оцінками, від 30% до 90% посівів озимих 
культур. Ненабагато кращою є ситуація 
на Херсонщині та Миколаївщині. Зага-
лом, за попередніми даними, на підконт-
рольній Україні території втрати озимини 
сягнули 852 тисяч гектарів, або близько 
10% від посівних площ. 

Після того, як одеський фермер, який 
взяв великий кредит, щоб засіяти поле, 
вчинив самогубство, бо втратив всі 100% 
посівів, у Мінекономіки України пообіця-
ли виплатити агровиробникам компен-
сації за посуху. Для цього в червні по-
страждалі мають подати до міністерства 
відповідні документи. Фермери вже ви-
словилися з цього приводу: довідок від 
Укргідрометцентру та Держстатистики 
можна очікувати місяцями, а умови ком-
пенсації не такі вже й привабливі, тож як 
вкладатися у наступний врожай восени 
– невідомо.

Навіть якщо довгоочікувані дощі і 
врятують країну від продовольчої кри-
зи, проблему ймовірного виникнення 
водного дефіциту це не розв’яже. Адже 
маловодними були останні п’ять років, і 
чим далі – тим більш непередбачуваним 
стає клімат. З одного боку, це вимагає 
економного водоспоживання, з іншого 
– модернізації систем водопостачання. 
Чи впорається з такими викликами До-
нецька область?

Серед лідерів областей-водокористу-
вачів Донеччина стабільно посідає 2 
місце (1 місце – за Херсонщиною). Але 
система централізованого водопоста-
чання в області, створена ще у 1960-х 
роках, є занадто ресурсовитратною та 

Як сумно іронізують аграрії, останні півроку в Україні було 
три листопада і три березня. Снігу майже не бачили, дощі 
з’явилися лише наприкінці травня, через що агровиробники 
вже понесли колосальні збитки. 

заростає травою. Колодязів з питною во-
дою одиниці. Тож попри те, що джерела 
у селі залягають глибоко, до 30-40 мет-
рів, люди почали гуртуватися по кілька 
дворів і копати свердловини. Щоправ-
да, санстанція попереджала – вода не 
питна, бо в ній забагато піску. Та й такі 
копанки небезпечні, оскільки в них ба-
гато плавунів, тож ґрунт може зазнати 
зсувів, що потягне за собою руйнування 
будинків. Але альтернативи людям так і 
не запропонували, навіть після створен-
ня ОТГ. 

У самій Костянтинівці, де є централі-
зоване водопостачання, та рідина, яка 
тече з кранів, не придатна для вживан-
ня, вважають споживачі, ще йде не ціло-

добово. У черзі до автівки, що підвозить 
бутильовану воду просто у двори будин-
ків, люди кажуть, що фактично платять 
двічі: і міськводоканалу, і за привізну 
воду. Коли минулого літа костянтинівці 
страйкували та навіть перекривали тра-
су, їх запросили до насосної станції «Біла 
гора», де вони на власні очі переконали-
ся, що рівень води через спеку суттєво 
знизився і резервуари порожні. 

Обміління водойм може стати черго-
вим викликом для сільського господар-
ства. За даними Харківського регіональ-
ного центру з гідрометеорології, у квітні 
середня водність річок Сіверського Дін-
ця та його приток становила 15-35% мі-
сячної норми. Рівні води на більшості рі-
чок наблизились до мінімальних значень 
за багаторічний період спостережень.

У компанії «Вода Донбасу», що об-
слуговує мережу водопостачання в об-
ласті, «ГРОМАДУ Схід» запевнили, що 
улітку вода на Донеччині буде. У басей-
ні Сіверського Дінця протягом зимово-
го періоду вдалося накопичити ресурс 
у великих руслових водосховищах. 
Зокрема Червонооскільське заповнене 
майже на 100 %. 

– Сьогодні з 435 мільйонів кубів є 
433 мільйони запасів. До того ж дощі 
зараз не суттєво, але збільшили при-
ток по річці Оскіл. Це дозволить ще 
добрати води. Тому у літній період 
міста, які споживають її з Сіверського 
Дінця, точно будуть з водою. Що сто-
сується підземних джерел, тієї ж Білої 
гори, то питаннями перспективи цих 
запасів опікуються геологічні органі-
зації, – прокоментував заступник го-
ловного інженера КП «Вода Донбасу» 
Сергій Мокрий.

Критичною залишається ситуація з 
комунікаціями, які проходять вздовж 
лінії розмежування. Про профілактичні 
заходи тут мова взагалі не йде. Фахів-
ці виїжджають у населені пункти «сірої» 
зони лише під час аварійних ситуацій. 
Найпроблемнішими залишаються ді-
лянки Горлівка – Зайцеве, Горлівка 
– Майорськ, Горлівка – Торецьк. Пів-
денно-західний напрямок також має 
особливості. Наприклад, у сумнозвісній 
«промзоні» Авдіївки за весь період кон-
флікту ремонтні роботи проводилися 
лише двічі, оскільки ця територія є най-
більш небезпечною й, відповідно, недо-
сяжною для комунальників.

Б’ють на сполох екологи: в окупова-
них містах затоплена більшість шахт, тож 
спільні ґрунтові води становлять пряму 
загрозу для річок. 

– Є вірогідність витікання небезпеч-
них речовин, що може значно погіршити 
картину з якістю води у річках. У тому 
числі у річці Сіверський Донець, яка впа-
дає в річку Дон і далі в Азовське море. 
Це і важкі метали, і солі. Це так само 
є великою проблемою, з якою рано 
чи пізно ми зустрінемось, – зауважив  

ЗАРАДИ ВОДНОЇ БЕЗПЕКИ
Відсутність весняної повені, що привела до пересихання малих во-
дотоків, стала приводом для заяви Ради національної безпеки та 
оборони України про загрозу дефіциту води. На засіданні РНБО 
Держагентство водних ресурсів повідомило, що влітку на госпо-
дарську діяльність води не вистачатиме і попередило про можли-
ве обмеження прав водокористувачів у використанні води. 

Прифронтовим районам, що найбільш страждають від нестачі 
води, системно надають допомогу гуманітарні організації. Так, 
фахівці «Карітас Маріуполь» організували буріння свердловин 
у Мар’їнці, Красногорівці, Мирному тощо. А працівники People in 
Need Ukraine у травні передали жителям селищ Луганське (До-
нецька обл.) і Троїцьке (Луганська обл.) комплекти крапельного 
поливу, кожен з яких може обслужити 10 соток землі.

За даними ЮНІСЕФ та Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
мільярди людей в усьому світі страждають від відсутності доступу 
до водопостачання. А близько 3 млрд людей у світі позбавлені 
змоги навіть системно мити руки.

За інформацією департаменту  
агропромислового розвитку Донецької  

облдержадміністрації, озимі зернові культури у нашому  
регіоні Зійшли нА 100% ЗАСіяниХ ПлОщ, ОЗиМий РіПАк – нА 95,8%. 

У доброму та задовільному стані у тРАвні ПеРеБувАли 82% 
СХОДів озимих зернових та 87% РіПАку. У слабкому та  

ЗРіДженОМу СтАні – віДПОвіДнО 18% ЗеРнОвиХ тА 13% РіПАку.

ОФІЦІЙНО

вкрай неефективною. І без того малооп-
тимістичну картину погіршують наслідки 
бойових дій. За даними ЮНІСЕФ, водна 
інфраструктура на сході України була 
пошкоджена понад 300 разів. Особливо 
страждають села поблизу лінії̈ розме-
жування, де кожен четвертий потерпає 
від нестачі води. 

Але й для жителів інших населених 
пунктів Донецької області водні ресурси 
залишаються обмеженими. 

Пані Тетяна розповідає, що у селі 
Нова Полтавка Костянтинівського райо-
ну централізованого водопостачання 
немає вже років двадцять. Під час чер-
гових виборів побудували колись водо-
напірну вежу, але так і стоїть вона сухою, 

ПІД ЗАГРОЗОЮ 

Фото Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

На фото: комплекти крапельного поливу/People in Need Ukraine
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Для мешканців вулиці Лісної села 
Валер’янівки ситуація вже кри-
тична. Води не вистачає ката-

строфічно, каже місцевий житель Анжей 
Гломозда:

– Протягом останніх років рівень води 
у нашому колодязі значно впав. Ця вода 
технічна, для їжі ми її не вживаємо, наби-
раємо питну воду на сусідній вулиці. Для 
господарських потреб користуємось вири-
тим колодязем, з якого подається вода на 
будинок. Вибирається вода з нього дуже 
швидко. Одного разу у нас навіть ледь не 
згорів насос. Якщо в минулих роках ми 
мали змогу поливати городину, то сьогод-
ні води вистачає лише для санвузла.

– Так, – підтверджує голова 
Валер’янівської сільської ради Костянтин 
Шаповалов. – За останні п’ять років рі-
вень води у криницях зменшується, особ-
ливо восени. Зменшується і тиск води у 
водогоні, через який здійснюється водо-
постачання частини домогосподарств. 

У селі Новоандріївці, де центрально-
го водогону  немає, рівень води у ко-
лодязях впав з 5 метрів до півтора. Це 
відбулося після того, як почали бурити 
свердловини. Глибина криниці в серед-
ньому 15 метрів, а свердловини – 50, тож 
криниці не витримують «конкуренції». 
Голова сільської ради Олена Романчен-
ко розповідає, що в деяких колодязях 
вода відсутня взагалі – у її сусідки та ще 
в чотирьох жителів. Громадський коло-
дязь, викопаний у 1960-х роках,  з якого 
брали воду мешканці двох вулиць, зараз 
геть порожній, підняти у відрі можна хіба 
що пісок. 

З Миколаївки, розташованої на лінії 
розмежування, вода також втекла. За 
словами її жительки Ольги Нуд, там  
завжди вирощували городину та розса-
ду, на яку чекали у сусідніх селах та міс-
тах, а тепер ніби наврочив хто. 

– У Докучаєвську (нині тимчасово оку-
пована територія – ред.) наш перець так 
і називали «Миколаївський». З початком 
війни вже не побачиш все село у парни-

експерт з екологічних питань СММ ОБСЄ 
Дмитро Аверін.

З хороших новин – діагностичні до-
слідження в басейні Сіверського Дін-
ця значно розширяться з 1 липня 2020 
року. Відкриття у Слов’янську одного з 
чотирьох сучасних лабораторних цент-
рів з моніторингу вод Східного регіону 
матиме більші функціональні можли-
вості. Регулярні проби води братимуть у 
65 пунктах забору, це майже вдвічі біль-
ше, аніж було. За новими європейськи-
ми стандартами суттєво зріс і спектр ре-
човин, на які вона буде досліджуватися. 

До того ж, понад 100 мільйонів гри-
вень в області передбачили на роз-
чищення русел рік для підтримання  
їхньої водності в умовах кліматичних 
змін – зокрема у басейнах річок Кривий 
Торець та Бахмутка протяжністю 115 км. 
Загалом регіональна цільова програма 
щодо здійснення розчистки та регулю-
вання русел річок на 2018-2022 роки 
передбачає виконання заходів за шість-
ма напрямами на загальну суму 451,6 
мільйона гривень.

– На сьогодні ці заходи виконані 
лише на 50%. Серед причин, зокрема, 
неможливість обрати виконавця робіт з 
розчищення русла річки Кривий Торець 
– за два роки тендер проводився 6 разів. 
Приступити до реконструкції очисних 
споруд в місті Красногорівка не вдалося 
через відсутність проєктно-дозвільних 
документів, – зазначив заступник дирек-
тора департаменту екології та природних 
ресурсів ДонОДА Олександр Лихач.

З поганих новин – оплата рахунків 
за споживання води для людей стає 
непосильною, особливо в умовах ко-
ронакризи. Це вже призвело до суттє-
вого зниження платежів, що унемож-
ливлює швидкий процес модернізації 
мереж. А нове підвищення тарифів 
вже незабаром...

Лілія АНДРУСИК,  
МИХАЙЛО КОГУТ/Громада

ЧОМУ ВТЕКЛА ВОДА?
Все більше запитів щодо зневоднення колодязів отримує 
«ГРОМАДА Схід» від селян Волноваського району. Рівень 
води у криницях значно знизився, а подекуди вона взагалі 
зникла. Люди змушені набирати воду з інших джерел або 
покупати, економити її та відмовлятись від поливу городини. 
Громадська кореспондентка газети з’ясовує, чи є вихід.

ках і теплицях. Крім втрати ринку збуту, 
основна причина – дефіцит води. Все 
через роботи на кар’єрах, зміну клімату 
і відсутність дощів, снігу, – розповідає 
Ольга. –  У селі вважають, що тут  багато 
відьом, тому дощі нас оминають. Хмари 
направду обходять нашу місцину, але 
пояснення, швидше за все, у рельєфі. 
Старі люди кажуть,  що вода пішла і вже 
не повернеться. Обробляти городи все 
важче. Намагаємося економити воду 
– майже у всіх крапельне поливання.

Міліють і ставки –  у селі Кирилівці він 
просто зник. Новоандріївський же вда-
лося зберегти, там місцевий мешканець 
Дмитро Карча власним коштом облашту-
вав греблю, що стримує воду.

За словами екологині Волноваської 
райдержадміністрації Марини Туренок, 
проблема не є загальною для всього 
району. Існують поодинокі випадки в 
тих місцях, де, можливо, були створені 
штучні водойми, що призвело до пере-
розподілу поверхневих та верхніх шарів 
ґрунтових вод. 

– Це проблема локальна. Тепла мало-
сніжна зима та відсутність опадів місця-

ми призводять до зниження рівня воло-
гості ґрунту. Від цього також залежить і 
наповнюваність річок та криниць, – за-
значає фахівчиня.

Дійсно, у селищі Новотроїцькому 
проблем з водою немає. Його жителька 
Ольга Безпала розповідає:

 – В тих колодязях, що знаходяться 
в низині, вода на нормальному рівні, а 
в тих, що на пагорбах – лише трішечки 
менше. Водоймища в нас повні. Навпа-
ки, через аномальну зливу у червні ми-
нулого року  Новотроїцьке опинилося 
у водяній пастці. Були підтоплені домо-
господарства, розмиті городи та дороги, 
значних руйнувань зазнав міст на авто-
трасі «Донецьк – Маріуполь».

–  Що робити людям, у чиїх криницях 
зникла вода? – запитую очільницю  уп-
равління житлово-комунального госпо-
дарства, містобудування, архітектури, 
інфраструктури, енергетики та захисту 
довкілля Волноваської райдержадмініст-
рації Марину Самсоненко.

 – Якщо зникла вода в колодязі, перш 
за все необхідно почистити колодязь. 
Слід зазначити, що збільшення глибини 
колодязя не завжди допомагає, більш 
ефективним є влаштування свердлови-
ни, але це значно дорожче. Проте ризик 
того, що у свердловині вода пропаде 
–  суттєво нижчий, ніж у випадку з крини-
цею. Дебет води є стабільнішим. Забруд-
неність органікою чи хімічне зараження 
цих горизонтів також менш ймовірне, 
порівняно з криницею, – пояснює пані 
Марина.

Здебільшого люди все ж таки по-
глиблюють колодязі, хоча метр такого 
поліпшення коштує близько 750 гри-
вень, а поглиблювати, як правило, необ-
хідно метрів на 5. Але свердловина ще 
дорожче, окремим домогосподарствам 
не по кишені. Вихід лише один – самоор-
ганізація селян та кооперація.

YuliyaGL/Громкор

Сергій ТРОФАНЧУК, начальник 
Сіверсько-Донецького  
басейнового управління водних 
ресурсів (Слов’янськ):
– Наразі в басейні Сіверського Дін-
ця створено достатні запаси води 
для сталого функціонування водо-
господарського комплексу у мало-
водний період року, який 2020-го, 
на жаль, розпочався раніше, ніж за-
звичай. Тож обмежень у водопоста-
чанні міст Донеччини і Луганщини, в 
тому числі міста Маріуполя, поки що 
не передбачається.
Якщо ж рішення про обмеження 
прав водокористувачів (уперше за 
120 років!) все-таки буде прийня-
те, пріоритетність надаватиметь-
ся використанню вод для питних 
і побутових потреб населення. За-
уважимо, що під терміном «водо-
користувачі» розуміють не тільки 
нас із вами, пересічних громадян, а 
й усі підприємства, установи та ор-
ганізації, які здійснюють загальне 
та спеціальне водокористування. 
При цьому відповідно до Водного 
кодексу України всі водокористу-
вачі мають не лише свої права, а й 
обов’язки, насамперед – економно 
використовувати водні ресурси та 
дбати про їх відтворення.

Марина САМСОНЕНКО, начальниця управ-
ління житлово-комунального господарства, 
містобудування, архітектури, інфраструкту-
ри, енергетики та захисту довкілля Волно-
васької райдержадміністрації:
– Населені пункти району забезпечуються 
водою або централізовано (Волноваським 
виробничим управлінням водопровідно-ка-
налізаційного господарства комунального під-
приємства «Компанія  «Вода Донбасу»), або ко-
мунальними підприємствами органів місцевого  

самоврядування, або зі свердловин та колодязів осібних домогосподарств. 
Авжеж, необхідно постійно проводити заміну водопровідних і каналізаційних 
мереж, фізична зношеність яких складає майже 76% та 65% відповідно. Але 
необхідного фінансування немає. У селах, де централізоване  водопостачання 
відсутнє, місцевими радами створюються  органи самоорганізації населен-
ня, які розв’язують питання утримання водопровідних мереж. Такі органи є,  
наприклад, у селах Рибінське та Зачатівка, незабаром будуть у Кирилівці.

На фото авторки: колодязь у Валер’янівці

На фото авторки: Анжей    Гломозда
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ЛЮДИ

Євген Каплін. 31 рік, харків’янин, соціолог, соціальний робітник, керівник гуманітарної місії 
«Проліска». Протягом шести років він разом з колегами п’ять днів на тиждень перебуває 
прямісінько на лінії розмежування, допомагаючи людям, які опинилися у війні. Шість років 
наполегливої праці, безліч гуманітарних проєктів, відновлених об’єктів, врятованих сімей. 
Шість років небайдужості до людської біди. 

НЕБАЙДУЖИЙ

ДО ВІЙНИ. 2005 року я навчався у 10-
му класі і займався створенням шкіль-
ного самоуправління (потім цей досвід 
запровадили в одному з районів Хар-
кова). Разом з двадцятьма активістами 
ми створили громадську організацію, і 
після школи допомагали дитячим будин-
кам, онкохворим діткам, опікувалися ве-
теранами, доглядали дитячі майданчики, 
проводили виставки… Коли став сту-
дентом, я зареєстрував компанію ART-
Bomb, займався масовими заходами та 
рекламою. А потім був створений тан-
цювальний фестиваль з однойменною 
назвою, який проходив раз на півроку і 
був одним з найбільших у Європі. 2012-
го в ньому брали участь 8 країн світу, 8 
тисяч дітей, було більш ніж 80 номінацій 
від народного танцю до сучасного. Най-
молодшому учаснику було 3 роки, най-
старшому – 76. Останній раз ART-Bomb 
пройшов у травні 2014 року, коли в нас 
вже не було Криму, але ще був Донбас. 
ПОРУЧ З ВІЙНОЮ. Коли почалися бо-
йові дії, першими до мене звернулися 
діти зі Слов’янська, учасники нашого 
фестивалю. Керівниця дитячого колекти-
ву просила гуманітарну допомогу та ви-
везти декілька дітей з міста, охопленого 
війною. Ніхто спочатку не хотів туди їха-
ти. Ми взяли у прокаті машину, десь тон-
ну продуктів відвезли, а звідти вивезли 
сім’ї з дітьми. Спочатку ми купували все 
за свої гроші та за гроші знайомих під-
приємців. Коли до Слов’янська увійшли 
українські військові, ми зрозуміли, що 
місту ще деякий час буде потрібна допо-
мога, поки там відновиться зруйнована 
інфраструктура, почнуть працювати ма-
газини та їздити транспорт. 
НА ВІЙНІ. ПОЧАТОК. ГУМАНІТАРКА. 
Датою створення нашої місії ми вва-
жаємо 10 липня – цього дня у Харкові 
з’явився перший намет зі збору гумані-
тарної допомоги для Слов’янська, Ми-
колаївки, Семенівки та інших населених 
пунктів, що постраждали. Дуже багато 
харків’ян тоді відгукнулися. До наметів 
приходили люди, приносили все, що 
могли. Хтось пропонував пальне, хтось 
транспорт, хтось харчі і одяг. Один дідусь 
попросив викопати картоплю на його го-
роді та вивезти людям на Донбас. Така 
собі звичайна допомога звичайних лю-
дей. Приходили переселенці, у яких там 
залишилось майно, вони готові були їха-
ти до тих сіл допомагати. Раз на тиждень 
ми збирали та відвозили до 10 машин, 
такий собі гуманітарний конвой. Потім 
допомоги ставало все більше, почали їз-
дити декілька разів на тиждень. Як лінія 
фронту стала рухатися, настали Горлів-
ка, Лисичанськ, Авдіївка. 

До вересня ми існували за рахунок 
того, що приносили до наметів. А далі 
сталися два неприємних інциденти. Спо-
чатку люди з автоматами, начебто з ба-
тальйону «Айдар», розгромили один з на-
метів, звинувативши нас, що ми годуємо 
терористів. Мовляв, всі, хто там мешкає, 
кому ми допомагаємо – терористи. За де-
кілька днів інший намет спалили, то були 
вже прихильники «руського міру». Вони 
стверджували, що ми крадемо дітей, 
віддаємо їх «укрофашистам» на органи. 
Тож ми зняли намети і існували через со-
ціальні мережі аж до середини 2016 року. 

Приймали все, навіть кілограм крупи, не 
відмовлялися не від чого. На той час не 
було ані грантів, ані фінансування, все 
трималося на волонтерських засадах. 
ВІЙНА. ЕВАКУАЦІЯ. Дебальцеве. Спо-
чатку привозили туди харчі, потім стано-
вище погіршувалося, дзвінків ставало 
більше. В якийсь момент їх стало настіль-
ки багато – по 300 на день, що не було 
часу купувати щось, ми просто вивозили 
людей кожного дня. Доходило до того, 
що тільки на пальне на один день треба 
було до тисячі доларів, бо ще ж і через 
Станицю Луганську вивозили дитячі бу-
динки сімейного типу, багатодітні сім’ї... 
Ми виїжджали, я писав пост на фейсбу-
ці, і, коли з’являвся зв’язок, приходили  
сотні СМС: плюс 1 гривня, плюс 10 гри-
вень, плюс 1 000 гривень. Так збиралася 
необхідна на той момент сума. Водії де-
ржавних автобусів ближче за 30 кіломет-
рів до Дебальцевого не їхали – мовляв, 
там стріляють. Ми тоді стали підвозити 

людей до них, а вони вже розвозили далі. 
Частину людей везли до Святогірська, ін-
ших до Харкова, кому було потрібно, від-
правляли далі потягами. А на ранок те ж 
саме починалося знов. В цій роботі брали 
участь до 100 волонтерів – не в один мо-
мент, а хто коли міг, тоді і працював. Ще 
п’ять волонтерських рухів робили те ж 
саме, що і ми: військові волонтери, про-
тестантська церква і декілька громадсь-
ких організацій. Пам’ятаю всіх поіменно.

Одного разу було вивезено 300 лю-
дей, а потім Арсеній Яценюк відрапорту-
вав, що то держава евакуювала людей із 
зони бойових дій. Хоча безпосередньо 
до цього були причетні Наталя Воронко-
ва і Діана Макарова – військові волонте-
ри, та Наталя Деркач зі «Слов’янського 
серця». Отакої. 
ВІЙНА. ОФІЦІЙНО. 2016 року ми от-
римали перші два гранти від Агентства 
ООН у справах біженців в Україні – на 
фінансування психологів та соціальних 
працівників. ООН допомогла організува-
ти гуманітарні центри з розподілу твер-
дого палива, засобів гігієни. Наразі їх 10: 
7 у Донецькій та 3 в Луганській областях, 
більшість знаходиться менше ніж за 5 кі-
лометрів від лінії розмежування. Ми не 
дуже широко представлені у Маріуполі, 
бо у цьому регіоні є багато своїх гумані-
тарних організацій, але деякі роботи все 
одно виконуємо і там. 

Коли ми починали працювати, в насе-
лених пунктах був вакуум влади, чинов-
ники роз’їхалися, хто куди. Активісти тоді 
тягнули на собі все, виконуючи функції 
і соціальних служб, і міської влади. З 
часом волонтерська робота перетвори-
лася на цілодобову у форматі 24/7. Тоді 
я знов звернувся до ООН, пояснив, що 
людям треба платити зарплатню. Мене 
почули, і у нас з’явилася можливість під-
тримати активістів, а також орендувати 
приміщення та транспорт. Таким чином 
наша робота стала офіційною. 

Зараз у нашій команді майже 200 
фахівців: 150 штатних співробітників і 50 

волонтерів, котрі працюють у громадах. 
90% працівників – це волонтери в ми-
нулому, які разом пройшли найгарячіші 
точки. Щодо фаху наших працівників, 
то є соціальні робітники, є психологи, 
є водії, фахівців дуже багато. На вико-
нання спеціальних робіт ми наймаємо  
фахівців необхідного профілю. Так ми від-
новили ФАПи після обстрілів, амбулаторії, 
як у Гранітному, спортивний зал у Мир-
ному, дитячий садочок у Кам’янці, було 
близько 100 проєктів такого напрямку.

У зоні відповідальності «Проліска» 
– 20-кілометрова зона уздовж лінії розме-
жування довжиною майже 470 кілометрів, 
де розташовані 600 населених пунктів з 
населенням півтора мільйона. Найскрутні-
ше у селах – їх приблизно 70 – які або на 
першій лінії оборони, або абсолютно ізо-
льовані. Там нема доріг, водопостачання, 
в деяких досі нема органів влади, медич-
ної допомоги, магазинів. Є такі села, що 
знаходяться серед замінованих ділянок, а 
з вікна нашого соцпрацівника можна по-
бачити бліндаж так званої «ЛНР».

Наші волонтери постійно слідкують, 
що відбувається, які виникають негараз-
ди. Десь треба колодязь викопати, десь 
щось побудувати або відновити. Потім 
шукаємо шляхи розв’язання проблеми, 
розробляємо проєкт, створюємо комі-
тет разом з ООН. Ідею або приймають, 
або відхиляють, шукаємо фінансуван-
ня і тільки тоді реалізовуємо. Інколи це 
триває декілька місяців, іноді – років, бо 
у нас своя бюрократія. Наприклад, на 
будівництво мосту в Новогригор’ївці піш-
ло півтора року запитів до держустанов, 
узгоджень, відмов. По-різному буває. 
ВІЙНА. РЕЖИМ ТИШІ. Минулого року 
до мене звернулися копачі з Чермалика. 
Кажуть, що викопали могилу, тепер у ній 
сидять, бо їх обстрілює снайпер. Дове-
лося вести перемовини з приводу ре-
жиму тиші. Три години хлопці сиділи у тій 
могилі, поки все узгодили. Після цього з 
ними дуже довго працював наш психо-
лог, мало не півроку. Нам вдалося тоді 
ще й грошей «вибити» на ліки для них. На 
моїй пам’яті тільки поховальні процесії 
три рази обстрілювали, про подвір’я вже 
не кажу. Були випадки, коли куля в дім 
прилетіла, почалася пожежа, згоріли до-
кументи. Минулого року ми відновлюва-
ли документи десятьом мешканцям Чер-
малика. А загалом того року в нас було 
більше 3 тисяч таких людей.

До моменту отримання документів ми 
беремо людину під опіку, привозимо їй 
все необхідне. Коли без документів не 
виїхати з населеного пункту, ми виходимо 
на військове командування, домовляємо-
ся, проробляємо алгоритм переміщення, 
відвозимо людину до паспортної служби, 
робимо необхідне і знов за тією ж схемою 
повертаємо. Бувають випадки, коли люди-
на не може перетнули КПВВ, бо є помилка 
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у перепустці, або перепустка відсутня. Ми 
такі випадки теж контролюємо, домовля-
ючись з військовими або прикордонника-
ми. Доводиться просити режим тиші, аби 
провести ремонтні роботи чи евакуювати 
людей та їхній домашній скарб, як це було 
у Гладосовому, де люди жили самотньо на 
самісінькій лінії вогню. 
ВІЙНА. «СПЕЦПРОЄКТИ». Між Граніт-
ним та Старогнатівкою є таке село – Но-
вогригорівка. Воно спочатку було «сірим». 
2015 року туди по вихідних навідувалася 
розвідка так званої «ДНР», проводила там 
обшуки, купувала самогон. Селяни на ту 
сторону не ходили, але весь час були між 
двох вогнів. До школи у Гранітному діти хо-
дили бродом через Кальміус, потім через 
замінований ліс, потім 5 кілометрів пішки. 
Ми довго писали в органи державної вла-
ди, що там треба міст через річку, але нам 
казали, що це коштуватиме 6 мільйонів 
гривень… А ми за 20 тисяч побудували. 
Дякую 128-й бригаді, яка надала техніку. 
Військові прорубали дорогу через той ліс, 
відсипали її щебінкою. Люди, до речі, теж 
допомагали будувати. Коли ми це зроби-
ли, зібралось все село, ви навіть не уяв-
ляєте! Кажуть: ви нас приєднали до Украї-
ни. Оцей випадок запам’ятався.

Ще була справжня «спецоперація» з 
доставки ліків до окупованого Донець-
ка для хворої дитини. Ці декілька ампул 
вартістю півтора мільйона гривень ми 
купували у Києві, перевозили в умовах 
закритих КПВВ, домовлялися з усіма 
причетними структурами, постійно кон-
тролювали температуру, при якій ліки 
мали зберігатися. Під виглядом посилки 
начебто для співробітників ООН їх до-
ставили за призначенням. Дитина тепер 
забезпечена ліками на декілька місяців.

Або унікальний протез для фермера з 
Гранітного, який втратив ногу, підірвав-
шись на протитанковій міні. 9 червня 
йому встановлять сучасний «розумний» 
протез вартістю більше 10 тисяч доларів. 
Він з тим протезом не тільки ходити чи 
бігати, а навіть плавати зможе. Ініціюва-
ли цей проєкт працівники Компанії «Вода 
Донбасу», які ремонтували пошкоджені 
мережі під ворожими обстрілами і по-
страждали. Багатьох із них ми поверну-
ли до роботи, до повноцінного життя.

Минулого року ми розпочали великий 
проєкт з купівлі житла для людей з ізольо-
ваних, проблемних населених пунктів. Це 
пілотний проєкт, єдиний у світі. Починали 
ми ще без допомоги ООН, яка наразі це 

фінансує. 2015 року до мене звернувся 
чоловік з Жованки, він просив генератор, 
бо світла не було. Його будинок стояв на 
лінії постійного вогню. Поки я заливав 
пальне до генератора, в мене летіли кулі 
– отак там було небезпечно. Я став цю 
сім’ю умовляти, щоб переїхали (в ній було 
четверо малолітніх дітей), пообіцяв купи-
ти їм житло. Вони довго вагалися, поки не 
стало зовсім «гаряче». За два-три дні ми у 
фейсбуці зібрали необхідні 30 тисяч гри-
вень, і купили їм будинок у Часів Ярі, за 
30 кілометрів від лінії розмежування. Від-
тоді сім’я почала спати вночі, а діти пішли 
до школи, вперше за роки війни. Минуло-
го року ми купили житло вже 18 сім’ям, на 
цей рік є фінансування для 20 будинків. 
В пріоритеті сім’ї з дітьми, а бюджет на 

купівлю одного будинку має не переви-
щувати 5 тисяч доларів.
ВІЙНА. ДЕРЖАВА. Пишемо листи до 
державних органів щодо всіх проблем, з 
якими звертаються люди. Далеко не все 
вдається, на жаль – десь 10% від того, з 
чим звертаються наші адвокати. Щодо 
державного фінансування, то його не 
було і зараз немає. Минулого року 20 
тисяч франків Посольство Швейцарії пе-
редало до Міністерства з питань реінтег-
рації тимчасово окупованих територій, а 
воно вже віддало гроші нам на допомогу 
постраждалим від мін. Тобто це не прямі 
державні гроші. Щоправда, Донецька 
облдержадміністрація минулого року 
виділила кошти на будівництво житла 
у деяких населених пунктах, таких як 
Опитне під Донецьком. Ми запросили 
режим тиші, це було перше вікно тиші за 
п’ять останніх років – на півтора місяця 
з 8 ранку до 6 вечора. ОДА надала ма-
теріали для заміни дахів, віконні рами, 
а ми наймали людей та фінансували ро-
боти. Після публікації про нас у журналі 
«Штерн» німецькі читачі зібрали 5 тисяч 
доларів і ми докупили все необхідне. 
ВІЙНА. КАРАНТИН. Роботи стало значно 
більше, бо не було транспорту до населе-
них пунктів. Але ми забезпечували всім не-
обхідним для боротьби з COVID прифрон-
тові амбулаторії та лікарні – на загальну 
суму 500 тисяч гривень. Це дезінфектори, 
маски та респіратори, захисні екрани, при-
лади для виміру рівня кисню у крові і бага-
то чого іншого. Бо були такі лікарні, де вже 
були хворі, а на 150 медиків всього 4 літри 

дезінфектора на цілий квартал, й мені ста-
вало лячно. Так не може бути. 

Протягом двох місяців для 16 ініціа-
тивних груп у громадах ми купили швейні 
машинки, матеріал для захисних масок, і 
вони пошили більше 50 тисяч масок. Ця 
підтримка для громад складала 180 тисяч 
гривень. Якщо поділити ці кошти на той 
обсяг пошитого, то кожна маска коштує 
3,5 гривень. Масками забезпечені всі, 
від мешканців до медичних працівників.

У людей зараз грошей немає, треба 
допомагати. За підтримки Об’єднаного 
українського гуманітарного фонду ООН 
(United Nations OCHA Ukraine – ред.) ми 
займаємося розподілом 4 500 наборів 
харчування серед населення 60+ та ін-
валідів. Де людей зовсім мало живе, 
там допомагаємо всім мешканцям без 
вікових обмежень. Набори в нас до 15 
кілограмів, доволі великі, там є все не-
обхідне. Поки карантин триває, ми буде-
мо це робити. Запланована підтримка до 
середини літа.
ВІЙНА. ВЕЛОСИПЕДИ. Нещодавно на-
ша організація роздала у громади елек-
тричні велосипеди. Вони видаються тим, 
хто допомагає людям похилого віку: мед-
сестрам, фельдшерам, санітаркам, соц-
працівникам або місцевим волонтерам. 
У деяких селах велосипеди отримали 
поштарі, які пенсію розвозять. Ці люди 
тепер перетворилися на таку собі служ-
бу постачання, бо привозять і продукти 
бабусям і дідусям. Перший велосипед 
ми передали два роки тому фельдшеру 
в Сопіно, а зараз на кошти двох фон-
дів – ООН та Об’єднаного українського 
гуманітарного фонду ООН – купили 75 
електровелосипедів. Я вже третій тиж-
день їжджу, роздаю їх, інструктую.

Ви питали, що мене надихає? Надихає 
результат. Коли я бачу фельдшера на 
велосипеді – це надихає!
ВІЙНА. …
ПІСЛЯ ВІЙНИ. Я із задоволенням по-
вернуся до своїх культурно-масових 
заходів. Дуже багато позитивних емоцій 
приносив мені той танцювальний фести-
валь ART-Bomb, з якого все починалось. 
В політику точно не піду – це не моє.

Олена Світла/ГРОМАДА

МІСІЯ ВИКОНАНА
(Закінчення. Початок на стор. 1)

По-третє, розпочалася підготовка до імовір-
ної другої хвилі епідемії. Людям буде ще важ-
че її витримати, бо гроші закінчуються. Тому у 
межах проєкту «Зміцнення соціальної згуртова-
ності» стартувала онлайн бізнес-школа, де нав-
чать заробляти. 

А у червні, до речі, почне роботу онлайн дитя-
чий табір – тож батькам доведеться конкурувати з 
дітьми за комп’ютер. В дистанційний режим пере-
ведені інші дитячі активності, збирати багато дітей 
в одному місці було б вкрай невідповідально.

Є ще багато пунктів, за якими триває робота, 
адже «Карітас Маріуполь» працює над 9 проєк-
тами у селах буферної зони від Маріуполя до 
Авдіївки. До них залучені 69 фахівців і не мен-
ше волонтерів.

Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада

О. Ростислав СПРИНЮК,  
директор Благодійного  
фонду «Карітас Маріуполь»:
- Звісна річ, робота транс-
формувалася. Найважче 
було пристосовуватися до 
нових реалій першого тиж-
ня, потім звикли. Більшість 
спеціалістів почали пра-
цювати в онлайн-режимі, 
проте це ніяким чином не 
вплинуло на якість нашої 
роботи. Тож вже маємо досвід і чимало напрацювань, 
які будемо вдосконалювати. Восени нам обіцяють 
другу хвилю пандемії - активно готуємося, розроб-
ляємо план роботи. Вже шукаємо міжнародних парт-
нерів, щоб надавати допомогу людям в умовах еко-
номічної кризи. По життю я – оптиміст, проте ліпше 
готуватися до найгіршого, навіть якщо його не буде, 
аніж бути непідготовленим, коли біда настане.
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СКАНВОРД

ПОГОДАІ ГРОМУ  
ГОРДОГО ПОГРОЗИ  
ПОВІТРЯ СТОМЛЕНЕ НЕСЕ

Другої половини червня нарешті дочекаємося сонячної і теплої погоди, проте і 
дощових днів буде вдосталь. Також очікуються грози, град, шквали, дощі та зливи, 
синоптики радять бути готовими до стихії.

За прогнозами, ясна погода очікується 19, 20, 26, 27, 29 та 30 червня.  Решта днів 
до початку липня буде хмарною.  Грозові дощі прогнозують на 16, 17, 18, 22, 23, 24 
червня. 

Максимальна температура вдень +29°С, мінімальна вночі +11°С.

До речі, у полуниці міститься багато 
корисних речовин: вітаміни групи 
В, вітамін С, калій, кальцій, магній, 

фолієва кислота, органічні кислоти, фла-
воноїди. Крім того, полуниця відрізняється 
невисокою калорійністю (33 калорії у 100 
грамах ягід). Проте полуниця не рекомен-
дується при захворюваннях шлунково-
кишкового тракту і хворобах сечовивідних 
шляхів.

Що потрібно:
• сир (жирний, кисломолочний) –  300 г
• жовтки – 2 шт.
• желатин – 10 г
• цукрова пудра – 3 ст. ложки
• цукор – 1 ст. ложка
• вершки 33% жирності – 100 мл
• полуниця – 100 г
• м’ята – за смаком
Як готувати:
1. Замочити желатин згідно з описом на 

упаковці.
2. Сир, жовтки і цукрову пудру перемі-

шати в глибокій чашці до однорідної маси. 
Сюди ж вмішати желатин, щоб він добре 
розійшовся по всій сирній масі.

3. Збити вершки. Ввести їх в підготов-
лену сирну масу. Перемішати, викласти в 
креманки.

4. Полуницю та цукор перемішати блен-
дером до однорідності. Залити на сирну 
масу. 

5. Поставити до холодильника згустити-
ся на кілька годин. Перед подачею прикра-
сити половинками полуничок та м’ятою.

Відповідь на сканворд №9 (18)

Нарешті дочекалися першої літньої ягоди – полуниці. Звісно, вона чудово смакує 
у свіжому вигляді, але й прекрасно підкреслює вершковий смак легких десертів. 
Спробуймо приготувати такий!

СМАЧНОГО

ЛЕГКО ТА ВИШУКАНО
ПОЛУНИЧНО-СИРНИЙ ДЕСЕРТ


