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Згідно з постановою Кабінету міністрів № 395 від 
20 травня 2020 року, фізичним особам та суб’єктам 
господарювання, які є власниками бджолосімей, на 
безповоротній основі надається дотація у розмірі 200 
гривень за бджолосім’ю.

Дотація надається за умов наявності в поточному 
році від 10 до 300 бджолосімей та належної реєстрації 
пасіки. Якщо бджолосімей більше 300 – максималь-
ний розмір дотації становить 60 000 гривень одному 
отримувачу.

Для отримання дотації за бджолосім’ї необхідно до 
1 жовтня подати документи до органів виконавчої вла-
ди за місцезнаходженням пасіки.

ПАСІЧНИКИ  
ЗМОЖУТЬ ОТРИМАТИ 
ДЕРЖДОТАЦІЇ

На Донеччині затвердили механізм виплати з об-
ласного бюджету грошової компенсації за неотри-
мані бебі-бокси. Таке право мають близько 14 200 
породіль, повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

Грошову компенсацію розміром 3 250 гривень на 
кожну живонароджену дитину отримають жінки, які на-
родили дітей з 1 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 
року у пологовому будинку на території Донецької об-
ласті, підконтрольній українській владі. Їм необхідно до 
9 грудня 2020 року подати до управління соціального 
захисту населення за зареєстрованим місцем прожи-
вання або за місцем фактичного проживання заяву у 
довільній формі із зазначенням поточного рахунку в 
установі банку та номера мобільного телефону.

ПОРОДІЛЛЯМ ДОНЕЧЧИНИ 
КОМПЕНСУЮТЬ НЕОТРИМАНІ 
БЕБІ-БОКСИ

ВІД РЕДАКЦІЇ

КОРОТКО

Документальна стрічка «Віддалений 
гавкіт собак» про життя на лінії 
розмежування родини з Гнутового 
отримала престижну міжнародну 
кінопремію Peabody Awards.

Це найстаріша кінопремія, заснована ще 1941 
року. Цього року її виграли лише 30 з 1 300 
фільмів, серед яких – «Залишаючи Невер-

ленд» про Майкла Джексона та топовий серіал «Чор-
нобиль».

Документальне кіно «Віддалений гавкіт собак» 
зняв данський режисер Саймон Вільмонт протя-
гом 2015-2017 років. Воно розповідає про 10-річ-
ного хлопчика Олега, який живе неподалік лінії 
фронту з бабусею Олександрою Миколаївною. 
Не маючи можливості кудись поїхати, вони лише 
спостерігають, як інші мешканці лишають рідне 
село. Від постійних обстрілів життя стає нестерп-
ним, проте воно подовжується, а діти – зростають 
та дорослішають. 

За три роки з виходу на екран стрічка вже отри-
мала близько 30 нагород у світі, стала номінантом 
ЄвроОскара, потрапила у шортлист американсько-
го Оскару та стала переможцем конкурсу Данської 
кіноакадемії. Олег із бабусею вже навіть встигли 
відвідати Америку, де зустріли теплий прийом. На 
запитання, чим відрізняється Нью-Йорк від його 
села, вже 12-річний герой фільму відповів: «У вас 
ночі тихіші». 

Можливо, учасники зйомок з Гнутового були 
б запрошені і на церемонію вручення Peabody 
Awards, яка мала статися 18 червня. Однак через 
пандемію коронавірусу її скасували, нагородження 
відбулося віртуально. 

Дмитро ЛУНЬОВ/Громада

ГНУТОВОГО 
ПОЧУЛИ  
В АМЕРИЦІ

КІНО ПРО ВІЙНУ Фото: Аліна КОМАРОВА

ГУЧНІ НОЧІ

Олег з бабусею 
та режисером Саймоном 
Вілмонтом у Нью-Йорку

Виміряти щастя неможливо. 
Як не намагаються соціо-
логи, їхні опитування лише 

вводять в оману. Бо за одними до-
слідженнями українці у більшості 
почуваються щасливими, за іншими 
– вважають себе найнещаснішою 
нацією у світі. Цілком можливо, що 
на питання про щастя соціологам 
відповідали ті ж самі люди, але у 
різні моменти свого життя.

Твердження, що рівень щастя 
залежить від багатства, не є спра-
ведливим. Адже пов’язані зі збере-
женням капіталу проблеми зовсім 
не забезпечують «психоемоційний 
стан цілковитого задоволення 
життям, відчуття глибокого задо-
волення та безмежної радості» 
(так розтлумачується термін «щас-
тя»). Так саме мало відчуття щастя 
залежить від віку чи статі. А наші 
кореспонденти розповідають про 
людей, які вражають щасливою 
вдачею навіть на лінії вогню під об-
стрілами – мабуть, загроза смерті 
компенсується запуском психоло-

гічного механізму пошуку радісних 
прикмет власного буття.

Спроби людства якось сприяти 
«ощасливленню» народу здебіль-
шого зазнали поразки. Комуніс-
тичні режими під гаслом «Залізною 
рукою спрямуємо людей до щастя» 
потонули у морі крові. А там, де у 
структурі влади успішно працюють 
Міністерства щастя (таких країн у 
світі вже декілька), просто є підва-
лини для суспільної злагоди.

Ось Бутан, який донедавна був 
єдиною країною, де діяльність 
Міністерства щастя закріплена 
конституційно. Економіка – одна з 
найменш розвинених у світі. Але 
таке поняття, як валовий внутріш-
ній продукт, тут замінили на валове 
національне щастя. Рівень задово-
леності людей регулярно переві-
ряють, питаючи кожного під час 
перепису населення, наскільки він 
щасливий. І нещасливих виявляєть-
ся лише кілька відсотків. Нічого 
дивного: адже у цій країні сповіду-
ють тантричний буддизм, заснова-

ний на медитації і саморозвитку. І 
якщо західна людина боїться пе-
чалі і намагається її позбутися, у 
бутанській культурі її приймають як 
гармонійну частину життя.

Про що все це свідчить? Про те, 
що всі ми різні. Комусь для щастя 
вистачає живодайного вітерця, а 
хтось в цей час болісно страждає 
від заздрощів та не знаходить у 
собі ані крихітки радості.

Тим часом газета «ГРОМАДА 
Схід» намагається зробити своїх 
сільських читачів бодай трохи щас-
ливішими пропозицією додатко-
вого заробітку. Ставайте нашими 
позаштатними кореспондентами 
та отримуйте 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

В американській Декларації незалежності, яка передувала створенню Конституції 
США, йшлося про самоочевидність права людей на життя, свободу і прагнення до 
щастя. Конституція України, річницю якої ми нещодавно відзначали, не є такою 
романтичною: найвищими цінностями означені життя, здоров’я, честь, гідність, 
безпека і недоторканність людини. Втім, все разом це, зрештою, і спричиняє щастя.

ПРАВО НА ЩАСТЯ
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Критичне мислення та інформаційна гігієна допоможуть зберегти психічне здоров’я у 
буремному світі медіа. Як це працює, «ГРОМАДА Схід» дізналася від медіаекспертки 
Олени САМОЙЛЕНКО. 

САМ СОБІ КОНТРОЛЕР

ПРОСВІТА

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ:

ДОВІДКА: Фейкові новини, фейки 
(від англ. fake news — підроблені/
шахрайські/фальшиві новини) 
— імітація новин, маніпулятивне 
спотворення фактів, дезінфор-
мація, яка не витримує жодних, 
навіть поверхневих, перевірок на 
відповідність та реальність, але, 
незважаючи на це, має потужний 
вплив на свідомість великої кіль-
кості людей.

Кожна жива істота є споживачем. 
Ми їмо, одягаємось, облашто-
вуємо побут, купуємо необхідне, 

дбаємо про здоров’я та зовнішність, 
подорожуємо, розважаємося… При  
цьому прагнемо, аби спожите, як міні-
мум, не шкодило організму, а бажано 
– було якісним та корисним. Більшість 
з нас непогано орієнтується в торго-
вельних марках, вміє читати етикетки 
та обирати гідний товар, а якщо щось 
«не так» – знає свої споживчі права та 
установи, які їх захищають. А як щодо 
споживання інформації? Чи можемо ми 
оцінити її свіжість, якість, користь, цін-
ність? 

НА «ЗРАДІ»
У мене є подруга. Незважаючи на 

пенсійний вік, вона дуже активна, як то 
кажуть, просунута користувачка інтер-
нету, викладає в університеті. Але іноді 
надсилає мені таку сумнівну інформа-
цію від «британських вчених», що хо-
четься запросити її на курси з медіагра-
мотності. 

У мене є друг, він топ-менеджер ве-
ликої корпорації. Дві вищих освіти, без-
ліч курсів підвищення кваліфікації, віль-
на англійська. Однак бачили б ви його 
стрічку у соціальній мережі! Ось він 
поширює інформацію, що якомусь ма-
люкові в Броварах терміново потрібна 
кров (зрозуміло, що він як батько трьох 
дітей зреагував на повідомлення, але, 
якби приділив хоча б хвилину перевірці 
факту, дізнався б, що цьому повідомлен-
ню – два роки, і в нього «ноги ростуть»  
з російського Липецька, та й  взагалі це 
«розводняк»). А ось свіженьке з його 
стрічки (зі збереженням авторської ор-
фографії): «Привет. Напиши всем своим 
из списка, чтобы все прочли это Важное 
сообщение !!! Появился новый вид мо-
шенничества. На Ваш телефон может 
прийти следующее сообщение: «Смот-
рю на фото, вспоминаю нас». А внизу 
будет ссылка... Якобы на фото... Ни в 
коем случае не открывайте эту ссылку 
! Особенно, если к этому номеру привя-
зана карта. Как только откроете ссылку, 
деньги с карточки исчезнут!!!». Не знаю, 
як ви зреагуєте на такий текст, а я відчу-
ваю, що мене цим принижують. Бо невже 
сучасна розумна людина не спроможна 
скористатися здоровим глуздом, аби не 
відкривати підозрілі файли? Тим більше, 
коли повідомлення містить велетенську 
кількість помилок та просто вичавлює з 
тебе емоції. Маніпуляція? Авжеж. Бо для 
того, щоб гроші не зникали з картки, 
існують подвійні підтвердження особи 
платника, і кожний притомний українсь-
кий банк пропонує своїм користувачам 
саме такий спосіб ідентифікації.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ: СУЦІЛЬНІ «С»
Соціологічне дослідження, виконане 

на замовлення міжнародної громад- 
ської організації Internews, свідчить, 
що українці все більше звертаються до 
інтернету як до джерела інформації та 
новин. У віковій групі 55-64 роки про-
никнення інтернету наразі становить 
45%, а в групі «65+» – 19%. Але телеба-
чення не збирається поки що віддавати 
свою пальму першості у сфері розпов-
сюдження новин та ідей. 

Саме з телевізійних екранів ми 
дізнаємося про головні події дня, при-
наймні в країні, а іноді – й у світі. За-
звичай це репортажі про катастрофи, 
стихійні лиха, кримінальні розборки, 
побиття мітингувальників десь у США 
і багато чого іншого – жахливого та 
сенсаційного. Врешті решт складається 
враження, що світ створений із суціль-
них жахів та неприємностей, скрізь не-
безпека та пастка… 

Не довіряйте емоціям. Зупиняйтеся на 10 хвилин щора-
зу, коли емоції змушують вас поширити інформацію. Під 
час цієї «зупинки» шукайте підтвердження або спросту-
вання інформації, яка вас «зачепила».
Користуйтесь лише достовірними джерелами. Напри-
клад, у зв’язку з поширенням коронавірусу до надійних 
належать: Міністерство охорони здоров’я України, уря-
довий сайт  COVID–19, Центр Громадського здоров’я, 
Всесвітня організація охорони здоров’я. 
В будь-якому повідомленні зважте, чого більше – фактич-
ної інформації чи «зради» у вигляді емоцій? Пам’ятайте: 
факт – основа інформації, і його можна перевірити. 
Оцініть джерело інформації – воно повинно бути конк-
ретним, а не узагальненим на кшталт «британські вчені 
стверджують…», «у лікарні говорять…» чи навіть «всі 
знають, що…».
Не реагуйте на оціночні судження. Якщо чуєте/бачите 
у повідомленні багато «прикрас» (як негативних, так і 

позитивних): трагічний, смертельний, унікальний, не-
перевершений тощо – не довіряйте такому повідом-
ленню, бо це один із способів маніпулювання вашою 
думкою. Ви самі можете вирішити, що і наскільки чу-
дове чи жахливе.
Балансуйте! Уникайте переглядів фільмів та програм про 
епідемії та інші катастрофи. Самостійно шукайте пози-
тивну інформацію – це допоможе зберегти емоційний 
стан в ситуації, коли скрізь говорять про війну, хвороби 
та смерть. 
Шукайте аналітику з приводу того, що вас турбує. 
Довіряйте фахівцям. Ігноруйте всі рекомендації щодо 
лікування чи підсилення імунітету, які походять від не-
відомих начебто «лікарів» з Італії, Китаю, Росії тощо. Не 
забувайте, що відомі політики, спортсмени чи зірки шоу-
бізнесу не є експертами з охорони здоров’я. Оберіть для 
себе авторитетів в медичній сфері (вірусологів, імуноло-
гів) і дотримуйтеся їхніх порад.

7 пРАвиЛ СпОживАННя ІНфОРМАцІї, щОБ 
уНиКНуТи пАНІКи щОдО ЕпІдЕМІї COVID–19

І це не випадково. Бо існує так зва-
не правило «Шести С», яким користу-
ються сучасні журналісти взагалі і те-
леканали зокрема задля привернення 
та утримання уваги глядача. Серед 
цих «С» – смерть, сум, страх, сенсація, 
скандал. Саме тому більшість пові-
домлень на загальнонаціональних ка-
налах мають негативний зміст. І лише 
наприкінці випуску (для тих, хто доди-
вився) нам можуть запропонувати над 
чимось посміятися чи хоча б посміх-
нутися – бо сміх є шостим у переліку 
дієвих «С». 

Обираючи схему «зливу негативу», 
телевізійники не порушують жодних 
законів, окрім етичних. Так само не-
можливо притягнути до відповідаль-
ності журналістів чи ведучих ток-шоу, 
які навмисно чи ні розповсюджують 
неперевірену інформацію чи змушують 
аудиторію до певних висновків через 
емоції та «зломову».
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ШЛЯХАМИ ГЕББЕЛЬСА
«Дайте мені засоби масової інформації – і я будь-
який народ перетворю на стадо свиней», – ка-
зав міністр пропаганди Третього Рейха Йозеф 
Геббельс. Він довів, що незалежно від масшта-
бів брехні, людина в неї повірить, якщо її пов-
торювати неодноразово. Йому також належить 
вислів: «Чим жахливіша брехня, тим радше в 
неї повірять».

За цим принципом завжди діяли та діють досі 
і російські пропагандисти. От що може бути 
спільного між «розіп’ятим хлопчиком» на Дон-
басі, Конституцією Пилипа Орлика та статисти-
кою самогубств у Скандинавії? А спільним є ав-
торство фейків навколо таких різних тем. 

12 липня виповниться 6 років брехні росій- 
ського «Первого канала» щодо «розіп’ятого у 
Слов’янську хлопчика». Цього дня 2014 року вий-
шов сюжет, де така собі Галина Пишняк, яка назва-
лася матір’ю та дружиною «ополченця», розповіла 
журналістці наступну історію про визволення міста 
ЗСУ: «Взяли дитину трьох років, хлопчика малень-
кого в трусиках, у футболці, як Ісуса на дошку ого-
лошень прибили... А потім взяли маму, прив’язали 
до танка без свідомості й по площі три кола прове-
ли…».  Ці слова не були підкріплені фактами, не 
було жодних фотографій чи відео, за півроку не 
знайшлося інших свідків події, що начебто відбу-
валася на центральній площі Слов’янська. У грудні 
2014 року в ефірі того ж «Первого канала» веду-
ча Ірада Зейналова визнала, що доказів описаної 
в сюжеті історії не було і немає.

А ось фейк про Скандинавію, де начебто «за 
статистикою» підтримується найбільший рівень 

самогубств у світі. Буцімто високий рівень життя 
робить людей аж такими нещасливими, що вони 
масово заподіюють собі смерть. Втім, ця інфор-
мація поширюється лише російськомовними 
ЗМІ. За справжньою статистикою Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, найбільший рі-
вень самогубств – на пострадянському просторі. 
З перших 10 місць у цьому рейтингу – 6 країн 
колишнього СРСР. Росія посідає друге місце за 
Гаяною (Південна Америка), а завершують спи-
сок Україна та Латвія (9 та 10 місця відповідно).

В деякі імперські фейки за багато років пові-
рили і самі українці. Так, на сайті Верховної 
Ради від самого початку незалежності України 
лежить переклад сучасною українською мо-
вою тексту Конституції 1710 року, зроблений 
з... московської «копії». Згідно з цією версією,  
козаки, складаючи угоду з гетьманом Пилипом 
Орликом, називали себе малоросійським наро-
дом, а свою країну Малою Руссю, ба навіть Ма-
лою Росією. Чому це фейк? Як нам казали, текст, 
написаний староукраїнською мовою, був начеб-
то згодом втрачений, а вціліла лише копія, що 
була переписана та зберігалася у Москві. Втім, 
другою мовою, якою була написана одна з пер-
ших в Європі Конституцій, була міжнародна тоді 
латинська. І в оригіналі цією мовою, який збері-
гається у Швеції, не йдеться ні про яку «мало-
росію», лише про Первинну (у значенні «перша») 
Русь. Той приклад, коли системна пропаганда, 
на жаль, породила в нас безпорадну меншо-
вартість, якої були геть позбавлені наші сла-
ветні прадіди. 

Євген ТОПОР/Громада

Олена САМОЙЛЕНКО,  
медіаекспертка ГО «Інститут  
демократії імені Пилипа Орлика»:
- А чи чули ви, що під час Другої сві-
тової війни гітлерівці вантажівками 
та ешелонами вивозили з України 
чорнозем? Я – так, ще у школі. Мали 
сумніви щодо цього? Ні? А даремно, 
бо це – один з радянських фейків, і 
жодного документального підтвер-
дження він не має (при тому, що 
німці відомо які педантичні щодо 
фіксації кожного кроку).
Тож налаштуйтеся критично до 
всього, що вам пропонує медіа-
світ. Особливо, якщо він пропонує 
занадто активно, наполегливо. Хай 
вашим девізом стає: «не вір – пере-
вір!».
Аналізуйте джерело розповсюд-
ження: якщо це нікому не відомий 
сайт на кшталт «Триведмеді.су» 
– збільшуйте ступінь критичності. 
Але пам’ятайте, що помилятися і 
жартувати, розповсюджуючи ін-
формацію, що не відповідає дійс-
ності, можуть і ресурси з бездоган-
ною репутацією. Щоправда, вони 
потім вибачаються за помилку. 
Ретельно перевіряйте шокуючі/сен-
саційні/неймовірні повідомлення, 
якщо те, про що йдеться, для вас 
дійсно важливе. Якщо це шокуюче/
сенсаційне/неймовірне повідомлен-
ня вас не стосується, не витрачайте 
свій час на перевірку, але й не поши-
рюйте його.
Поширюйте виключно перевірену 
інформацію і лише тоді, коли пе-
реконані, що вона потрібна вашій 
спільноті. 

Як і радіо, телевізор може працю-
вати у так званому фоновому режимі, 
особливо часто так «дивляться» (скорі-
ше – слухають) телевізор жінки, пораю-
чись на кухні чи виконуючи іншу хатню 
роботу. У такому режимі споживання 
дуже важко щось запам’ятати (цифру, 
назву міста, посаду чи прізвище героя), 
а тим паче – перевірити факти. У пам’яті 
лишаються лише емоції та нав’язані за-
клики. Коли виникає потреба чи бажан-
ня переказати інформацію, транслю-
ються саме вони. 

НЕ ВІР – ПЕРЕВІР!
Чи вірите ви, що після перенесеного 

коронавірусу принаймні у двох китай-
ців змінився колір обличчя і тепер вони 
темношкірі? Я б голову на відсікання 
дала за те, що це фейк, але насправді 
такий дивний (лікарі сподіваються, що 
тимчасовий) побічний ефект спричи-
нили хімічні препарати, що використо-
вувалися в терапії. А як щодо начебто 
зареєстрованої в Україні петиції із ви-
могою заборонити вживлення чипа в 
тіла людей? І це правда, а також при-
клад того, як працюють фейки та фей-
комети, провокуючи віру у всіляку ахі-
нею і теорії змов. 

Отже, наразі не існує жодного 
стовідсоткового варіанта відрізняти 
правду від вигадки. Ані диплом про 
вищу освіту, ані загострена інтуїція не 
гарантують постійного виграшу у «вірю 

РІчНицІ ІСТОРІї пРО «РОзІп’яТОгО хЛОпчиКА» пРиСвячуєТьСя

– не вірю». Повна, на перший погляд, 
маячня може виявитися підтвердже-
ним фактом, а дуже правдоподібне 
– цілковитою небувальщиною. То що 
ж робити? Як фільтрувати? Як відріз-
няти якісне від шкідливого, а справжнє 
– від підробок?

По-перше, слід пам’ятати, що медій-
ний контент (тексти, відео, фото) по-
винен відповідати певним стандартам. 
Один з головних – стандарт достовір-
ності, тобто кожне повідомлення має 
містити посилання на джерело, з якого 
цю інформацію отримало медіа (від лю-
дини, з документу, побачили на власні 
очі тощо). Якщо замість джерела ви ба-
чите узагальнення «як говорять фах-
івці», «за словами лікарів» тощо – це 
означає, що новина принаймні не пе-

ревірена, а можливо, й вигадана.
По-друге, будь-яке повідомлення 

повинне давати відповіді на основні пи-
тання: хто? що зробив? коли? де? яким 
чином? чому або навіщо? Якщо після 
прочитання новини або її перегляду 
ви отримуєте всю необхідну інформа-
цію – значить, повідомлення створене 
із дотриманням стандартів точності та 
повноти. Ну а якщо, навпаки, виника-
ють питання – значить, матеріал або не 
якісний, або маніпулятивний і створе-
ний задля того, щоб викликати у вас 
певні емоції (зазвичай, негативні).

Існує багато чинників, які дозволя-
ють обрати якісний надійний продукт, 
але найпростіший засіб убезпечити 
себе від браку – користуватися пере-
віреним постачальником. Ну справді 

– ви ж, мабуть, маєте певні вимоги до 
тих, хто вам продає молоко чи лікує 
зуби? Так само і до медіа – постачаль-
ників новин – не зайве ставитися ви-
багливо. Допомогти в цьому можуть 
результати досліджень, які регулярно 
проводять вітчизняні та міжнародні 
організації. Вони виокремлюють ті те-
леканали, радіостанції, журнали, газе-
ти, сайти, які дотримуються стандартів, 
– і формують так звані «білі списки», 
на які можна орієнтуватися, обираючи 
надійних постачальників новин. 

Так само існують і антирейтинги – 
перелік ресурсів, які свідомо розпов-
сюджують фейки, маніпулюють ауди-
торією, вкидають брехню під виглядом 
журналістських текстів тощо. Але це 
вже інша історія…
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в ОЛЕКСАНдРІвцІ
Садовий центр «Олександрівський» Лиманського району – приклад створення успішного бізнесу 
просто на присадибній ділянці. Його власниця Ніна РАДЧЕНКО до війни працювала ландшафтним 
архітектором, мала свою студію у Горлівці. Коли у липні 2014 року почалися сильні обстріли, вони 
із чоловіком залишили місто. Але виїжджати за межі Донецької області не схотіли.

Дізналися, що у селі Олександрівці 
продається будиночок. Своїх кош-
тів лишалося обмаль, тож взяли 

кредит на його покупку. Пізніше вдалося 
придбати і сусідній, таким чином об’єднали 
подвір’я, отримали земельну ділянку  
0,8 га і почали займатися рослинництвом.

– Пані Ніно, а чому вирішили вирощу-
вати саме квіти, а не овочі, наприклад?

– Звісно, якщо починати з нуля, овочі 
дають більш швидкий грошовий обіг. Та 
перш ніж почати будь-яку торгівлю, тре-
ба знати, куди реалізовувати продукцію, 
добре вивчити ринок та потреби регіону. 
Ми знайшли своїх постійних клієнтів ще 
до війни. В нас купували розсаду квітів і 
в теплиці, і в літні кав’ярні, і на опт. Тому 
нам не було сенсу вирощувати щось 
інше. Великим плюсом стало і те, що бу-
динок знаходиться неподалік траси, тож 
ми суттєво зекономили на транспортних 
витратах, бо налагодили продаж на місці.   

– Що наразі представляє собою ваш 
садовий центр? Скільки різновидів 
рослин ви вирощуєте? Справляєтеся з 
усім самі чи наймаєте помічників?

– Зараз вирощуємо близько 15 різно-
видів однорічних рослин (петунія, вер-
бена, бальзаміни, чорнобривці тощо) та 
4 різновиди багаторічних (переважно туї 
та ялівці). Ми зупинилися на кращих сор-
тах рослин та постійно працюємо над їх-
ньою якістю. Плануємо почати розводи-
ти троянди та, можливо, ґрунтопокривні. 
Також влітку продаємо газонну траву та 
добрива. 

Ми офіційно зареєстровані, сплачуємо 
податки державі, ведемо звітність, надає-
мо покупцям чеки. Маємо бухгалтера та 
продавчиню, які працюють на постійній 
основі, за необхідністю винаймаємо се-
зонних  робітників з нашого села та сусід-
ніх. Звертаємось по допомогу, коли по-
трібно – наразі за підтримки спеціалістів 
від ООН створили власний сайт, займає-
мося його розвитком та просуванням. 

– Чи реально звичайній людині без 
досвіду участі у грантових конкурсах 
отримати таким чином гроші на розви-
ток власної справи?

– Авжеж. Головне – написати вдалий 
бізнес-план. А для цього треба знати, чого 
конкретно ти хочеш. Наприклад, ми з чо-

пОвЕРНуЛАСя з КиєвА дО ТОРЕцьКА, 

Анна БОРОДІНА родом з Торецька. Вчилася і працювала 
у Донецьку, потім у Києві. Торік повернулася до малої 
батьківщини, щоб у Торецьку розвивати бізнес. Зараз Анна 
шиє одяг для спортсменів і танцівників. Її дизайнерські 
костюми купують в Україні і за кордоном.

Щоб навчитися шити, Анна пішла 
до Київського вищого професій-
ного училища швейної справи. У 

столиці й заснувала майстерню, де почала 
виготовляти костюми на замовлення.

–  Я завжди любила шити і вишивати, – 
каже дизайнерка. – Перші костюми шила 
собі, коли записалася на танці. Потім їх 
побачили інші люди і почали замовляти, з 
того й почалася моя справа. Я побачила, 
що це перспективний напрямок.

Перших клієнтів шукала на чемпіона-
тах з бальних танців, їздила з показами 
до Швейцарії та Кіпру. Додому завжди 
привозила купу контактів і нових замов-
лень на костюми.

Оренда виробничих приміщень у Києві 
коштує дорого, тож Анна вирішила «роз-
горнутися» вдома. Повернувшись до До-
неччини, підприємниця створила власний 
сайт зі своїми роботами, щоб отримувати 
клієнтів онлайн. Одразу пішли замовлен-
ня з Краматорська, Дружківки, почали 
звертатися з різних танцювальних колек-
тивів. Наразі дизайнерка успішно напра-
цьовує базу постійних клієнтів.

За її словами, на створення костюму вит-
рачає від двох днів до двох тижнів. Вартість 
залежить від побажань і бюджету клієнта. 
Найдорожчі костюми – ті, що виконані у 
східному стилі, один такий може коштувати 
близько 600 євро. Базовий костюм коштує 
недорого, дорого прикрасити його деко-
ром. Розшиті стразами, камінням, бісером, 
прикрашені вишивкою костюми Анни існу-
ють в одному екземплярі. В її практиці були 
шовкографія у японському стилі, розпис і 

ЩОБ СТВОРИТИ «ВУГІЛЛЯ»
люневільська вишивка у стародавньому 
французькому стилі. На чемпіонатах така 
унікальність учасників дуже цінується. 

– Костюми замовляють клієнти з України 
і з-за кордону – там вони коштують значно 
дорожче. Одна підприємниця пропонувала 
мені шити костюми і продавати у Німеччині 
під її брендом, але я відмовилася – буду 
розвивати власний, – ділиться Анна. 

Взимку 2020 року за порадою знайо-
мої журналістки підприємниця взяла 
участь у міжнародному конкурсі дизайну 
та моди Frankfurt Style Award, який про-
водився у Німеччині. Робота Анни під 
назвою «Вугілля» пройшла до півфіналу 
і стала однією з шістдесятьох кращих.

– Мій батько працював у шахті. 
Пам’ятаю, коли він навіть трохи затриму-
вався на роботі, я дуже переживала, тому 
для мене це важлива тема, – розповідає 
дизайнерка. – А ще я боляче переживала 
початок військових дій на Донеччині. На 
той момент я жила у Києві, дуже хвилюва-
лася за рідних. Через такі сильні почуття 
я і створила образ «Вугілля», образ у чор-
ному вбранні. За мою роботу проголосу-
вало багато людей, жаль, до фіналу вона 
не дійшла.

Наразі Анна Бородіна очікує завершен-
ня карантину і відновлення суспільних ак-
тивностей, під час яких вона знайомиться 
з людьми і отримує нових клієнтів. А поки 
мріє відкрити у Торецьку шоурум, шукає 
приміщення для свого цеху і талановитих 
людей, які разом з нею готові створювати 
дизайнерський одяг для спортсменів.

Наталя ДОНЕЦЬКА/Громада

ловіком зрозуміли, що нам необхідно пра-
цювати і взимку, а не тільки в теплий пе-
ріод року, тому треба будувати теплицю. 
Але це обійшлося б у дуже велику суму 
грошей, самі ми б не впоралися. Тому 
2017 року вирішили взяти участь у програ-
мі грантової допомоги малому та серед-
ньому бізнесу «Український донецький 
куркуль» та виграли 240 тисяч гривень на 
закупівлю всіх необхідних матеріалів. До-
дали ще всі вільні власні кошти.

Всі роботи виконували власноруч, а 
якщо приходилося наймати помічників, 
робили це за власний кошт також. Тепер 
маємо теплицю з полікарбонату розміром 

20х8 метрів, де практикуємо стелажний 
спосіб вирощування рослин, який надає 
можливість збільшити корисну площу. 

Грантових програм, спрямованих 
на розвиток сільського господарства, 
зараз існує багато. І від ПРООН, і від 
МОМ, і від організації «Людина в біді», 
і від USAID (на розвиток бджільництва 
зокрема). Часто ці організації надають 
інформаційну підтримку та ведуть су-
проводження тих, хто виграв грант, і на-
далі. А з розрахунками та бухгалтерією 
можуть допомогти у ЦНАПах, у Центрах 
зайнятості або місцевих територіальних 
громадах. Так що треба пробувати!

– Як вдається розмежовувати робо-
ту та побут, адже ви працюєте вдома, 
ще й разом із чоловіком?

– Якщо чесно, дуже важко. Рятують 
тільки самодисципліна та чітке плану-
вання. Зараз намагаємося працювати 
за конкретним графіком, пояснювати 
людям, що в нас є робочий та неробо-
чий час. Та не завжди це вдається – сьо-
годні, наприклад, мали поставку товару 
о пів на шосту ранку. Але ж створення 
сімейного бізнесу було взаємно прий-
нятим рішенням. Недарма ж кажуть: «ра-
зом у горі та радості».

Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада

ВЛАСНА СПРАВА

КВІТУЧИЙ БІЗНЕС 

Фото – Антоніна БОРОДІНА
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У травні-червні стався подальший 
крок до втілення реформи – ук-
рупнення адміністративних оди-

ниць, внаслідок чого кількість районів 
в Україні скоротиться майже вчетверо. 
Зокрема, передбачено створення в Ук-
раїні 129 районів замість 490.  

У Донецькій області з’явиться 8 нових 
районів  замість нинішніх 18. Це Бахмут-
ський, Волноваський, Горлівський, До-
нецький, Кальміуський, Краматорський, 
Маріупольський та Покровський райо-
ни. З них Донецький, Горлівський, Каль-
міуський райони наразі розташовані на 
тимчасово окупованій території.

Зміни викликані тим, що старе району-
вання створено ще за часів Радянського 
Союзу і не відповідає сучасним вимогам 
для організації ефективної роботи місце-
вої влади. До того ж, кількість населен-

ня в різних районах України може різко 
коливатися. Наприклад, Добропільський 
район Донеччини має усього 15 тисяч 
осіб. Нові райони складалися за двома 
основними принципами: 1) одиниця суб-
регіонального (районного) рівня має 
бути компактною, географічно цілісною 
та нерозривною; 2) кількість постійного 
населення має становити не менше, ніж 
150 тисяч осіб.   

Перспективний план формування 
територій громад Донецької області пе-
редбачає також створення 66 спромож-
них об’єднаних територіальних громад 
(ОТГ), з них 46 громад на підконтрольній 
українській владі території та 20 громад 
– на тимчасово непідконтрольній.

Нагадаємо, що основними джерела-
ми наповнення бюджетів ОТГ є податок 
на доходи фізичних осіб (60% якого за-

лишається в бюджеті громади) та пода-
ток на землю (100% якого залишається 
в бюджеті громади). Кожна спроможна 
громада отримує можливість самостійно 
розпоряджатися заробленими коштами, 
бути господарями на власній землі та 
самостійно розв’язувати питання місце-
вого значення.

Щоправда, чинна редакція Бюджетно-
го кодексу України визначає однаковий 
склад доходів і видатків для районів, міст 
обласного значення та ОТГ. Тож завер-
шенням реформи можна буде вважати 
зміни до Бюджетного кодексу України 
відповідно до дворівневої концепції міс-
цевого самоврядування «громада-об-
ласть». Наразі відповідний законопро-
єкт вже розроблено і зареєстровано  
у парламенті.

Дмитро ЛЕЩУК/Громада

ЯКИЙ БІЗНЕС 
ВИ Б ВІДКРИЛИ, 
ЯКБИ МАЛИ  
РЕСУРСИ?

 Юлія:
– З огляду на сьогоднішню ситуа-

цію, непогано б було відкрити спирто-
вий заводик. Цей товар можна і в се-
редину вживати, і зовні як антисептик 
використовувати. Це жарт, звісно. Та, 
оскільки мій бізнес, пов’язаний з рек-
ламою та туризмом, через коронавірус 
завмер – то тут вже не до сміху. Краще 
б відкрила інтернет-магазин. Продава-
ла б там взуття та сумочки. 

 Валентина:
– Якщо б я мала гарні заощадження, 

то відкрила б розважальний центр для 
дітей. Чому? Бо в мене є мала дитина, а 
повести її нема куди. А хотілось би щось 
таке грандіозне на свіжому повітрі, з 
атракціонами, аніматорами. Щоб і ве-
село, і яскраво, і цікаво. Щоправда, не 
знаю, чи можна на цьому заробити.

 Віталій:
– Я відкрив би магазин для риба-

лок. Я сам завзятий рибалка і постійно 
щось купую: снасті, гачки, котушки. 
Часто виїжджаю на природу. Отож, 
якби й розжився грошима, то продов-
жував би займатися улюбленою спра-
вою. Тим більше, що і приятелів таких 
у мене чимало, котрі люблять посидіти 
на березі з вудочкою. Та й поруч така 
краса – мальовничий куточок природи 
Клебан-Бик. 

Людмила Федорівна:
– Який вже бізнес у нашому віці... 

Чим можна зайнятися на пенсії? Сил 
вже ні на що не вистачає. У молодос-
ті було усе. Тримали ятку з побутовою 
хімією, справи йшли непогано. Та й 
городиною займалися – була дача 40 
років, господарство. Якщо щось і про-
давати, то мабуть, я свій вибір зупини-
ла б на овочах. Цей товар людям зав-
жди цікавий, принаймні улітку.  

ДУМКА ЗМІНИ8 РАЙОНІВ ЗАМІСТЬ 18: НА ДОНЕЧЧИНІ 
ЗАВЕРШУЄТЬСЯ РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
Реформа децентралізації, що триває вже шість років, є однією з найуспішніших в Україні. 
Вона передбачає передачу значної частини повноважень, грошей та відповідальності від 
органів виконавчої влади до органів місцевого самоврядування. 
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ПРОФЕСІЯ

Після нашої публікації про рятівників лісу з Лиману редакція отримала запитання 
від читача з окупованої території про те, де можна навчитися професії лісника. Тема 
актуальна, тим більше, що уряд України планує створення додаткових 2,5 тисячі робочих 
місць у лісовій галузі. Тож відповідаємо.

У Донецькій області отримати ос-
віту в галузі лісогосподарського 
виробництва можна у Великоана- 

дольському лісотехнічному коледжі 
імені Віктора Єгоровича фон Граффа. 
Докладніше розповіла директорка за-
кладу Наталія ПЯТИГОРЕЦЬ.

ДОВІДКА:  Історія одного з най-
давніших навчальних закладів 
лісової галузі України неподільно 
пов’язана з історією самого Ве-
ликоанадольського лісу та його 
засновника Віктора фон Граффа. 
Одночасно із закладенням зразко-
вої лісової плантації була створена 
школа сільських лісників, де з січня 
1844 року навчалися спеціально 
відібрані кріпосні хлопчики. 1929 
року професійну лісну школу пере-
творено на технікум, а 2005 року 
реорганізовано у Великоанадоль-
ський лісовий коледж.

Термін навчання у коледжі складає 
від 2,5 до 4 років, а вартість варіюється 
від 5 600 до 7 400 грн. Існує як денна, 
так і заочна форми навчання. Заклад ос-
нащений потужною матеріально-техніч-
ною базою, тут є сучасний спортивний 
комплекс, навчальні полігони для ово-
лодіння професією, лісовий розсадник 
та дендропарк. Кредо його вихованців 
– «Стань тим, хто потрібен завтрашньо-
му дню!».

За трьома спеціальностями (лісове 
господарство, садово-паркове госпо-
дарство, агроінженерія) тут можна здо-
бути професії вальника лісу, флориста, 
тракториста-машиніста сільськогоспо-
дарського (лісогосподарського) вироб-
ництва, слюсаря з ремонту колісних 
транспортних засобів, електромонтера 
з ремонту та обслуговування, а також 
обліковця з реєстрації бухгалтерських 
даних . 

– Більшість студентів у нас з Донець-
кої області. Також приїздять із сусідніх 
Запорізької, Дніпропетровської, – роз-
повідає директорка. – Вихідці з сіл та 
міст розподіляються за пропорцією при-
близно 60 на 40. 11 студентів - з числа 
внутрішньо переміщених осіб. Діти з 
окупованих територій потрапляють до 
нас через місцеві школи на вільній тери-
торії, де вони закріплені та навчаються 
дистанційно. Здебільшого до нас прихо-
дять вже після ЗНО, дев’ятикласників з 
окупованої території відпускати само-
стійно на навчання, мабуть, бояться.

– Скільки студентів випускається, 
яка спеціалізація користується най-
більшим попитом?

- Наразі на двох формах навчання у 
нас 417 студентів. Цього року професію 
отримають 120 випускників. Найбільш 
затребувана спеціальність – «Лісове 
господарство», напрямок «Ландшафт-
ний дизайн». Популярності набирає еко-
логічний напрямок. 

– Які умови навчання та прожи-
вання?

зАвТРАШНьОМу дНЮ

Наразі у Донецькій області ПРАцюють 
11 ліСГОСПів. Лісовий фОнД ОБлАСті 

СтАнОвить 214,5 тиС ГА. Динаміка лісорозведення значно 
уповільнилася з початком війни: 2019 РОку на Донеччині 

З’явилОСя лише 50 ГА нОвиХ ліСів (для порівняння:  
2013 РОку цей показник СтАнОвив 729 ГА).

ЦИФРА

– Маємо три корпуси гуртожитку на 
190 осіб. У кімнатах живуть здебіль-
шого по двоє. Бойлери, електроплити, 
духові шафи, пральня, кухня, туалет та 
душ – на поверсі. Взимку тепло. Дуже 
затишна територія, лавочки майстру-
ють самі студенти. До речі, на території 
коледжу можна бачити «курсові» та 
«дипломні роботи» тих, хто навчаєть-
ся на ландшафтному дизайні. На базі 
коледжу працює великий спортивний 
комплекс, створений під Євро-2012, є 
релакс-центр, теж облаштований рука-
ми студентів.

Наразі підписано тристоронню угоду 
про співпрацю між коледжем, Маріу-
польським комунальним підприємством 
зеленого будівництва та Маріуполь- 
ською міською радою. Згідно з домовле-
ностями, «Зеленбуд» приймає студентів 
на практику, щоб вони ознайомилися зі 
специфікою роботи та постажувалися в 
озелененні.

Практичні роботи проводяться також 
у лісі, для цього є відповідний полігон. 
Наше завдання – не тільки вирощування  
лісу, а й його охорона, тож проводимо ці-
каві акції з лікування дерев, бо вони,  як 
і люди, потребують відновлення. Через 
те, що ми знаходимося в зоні проведен-
ня операції Об’єднаних сил, заборонено 
протравлювати шкідників з гелікоптера, 
внаслідок чого їх кількість значно зрос-
ла. Нещодавно завершили лікування  
історичного дерева «Ясен Граффа», яке 
зберіглося з перших посадок та має вік 
близько 170-175 років. Врятували його 
від шкідників, використовуючи спеціаль-
ні мастила, чистили за відповідною тех-
нологією.

– Випускники працюють за фахом?
– Студенти часто йдуть далі навчати-

ся до вищих закладів. Наші випускники 
успішно працюють у лісгоспах Одеської, 
Харківської та Дніпропетровської облас-
тей. Є ті, які стали керівниками лісгоспів 
чи їхніми заступниками. У маріуполь- 
ській фірмі «Азалія Нова», що займаєть-
ся ландшафтним дизайном, також  ус-
пішно працюють наші випускники.

Взагалі-то, зарплата у лісгоспах ма-
ленька – 4 300 грн, але, якщо пропра-
цювати певний час та отримати кваліфі-
кацію майстра, то зарплата становитиме 
близько 8 000 грн. Часто у лісгоспах 
фахівцям надають житло: невеличкий 
будиночок на двох господарів. 

УuliyaGl/Громкор

ПОТРІБНІ
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Він народився у сім’ї офіцера, німця 
за походженням, рано залишився 
сиротою, тож гроші на його вступ 

до лісотехнічного університету у Санкт-
Петербурзі збирала громада. Чому для 
облаштування штучного лісового маси-
ву у степовій зоні імперії відрядили 1843 
року вчорашнього випускника, поручика 
корпусу лісничих Віктора Граффа, історія 
умовчує. Проте він гідно використав своє 
призначення. 

Спочатку фон Графф добре вивчив 
досвід лісорозведення у посушливих 
приазовських степах, набутий німець-
кими колоністами. А вже потім посіяв 
перше насіння. Чотири рази степові су-
ховії майже повністю винищували по-
садки, проте наполегливість лісничого 
врешті решт дала бажаний результат. За 
23 роки під керівництвом фон Граффа 
було закладено 157 гектарів лісу, розве-
дено 30 порід дерев та кущів.

Для збереження плантації було по-
селене одне сімейство постійної лісової 
охорони, а згодом Графф узяв на вихо-
вання 11 дітей-кріпаків, і вони стали його 
помічниками. Оскільки влада поважала 
діяльність молодого фахівця, йому до-

Лісове море, розташоване у Волновась-
кому районі поблизу селища Благо-
датного, насичує цілющим повітрям 

територію, де переважає індустрія. Його на-
зивають «зеленою перлиною степу».

Тут гармонійно поєднуються пишні алеї 
та розлогі балки, мальовничі ставки та різ-
нобарвні галявини. Додаткової атмосфер-
ності додають «кам’яні баби» на подвір’ї 
Великоанадольського лісового музею (до 
речі, єдиний в Україні музей подібного про-
філю). Насправді це не жінки, а половецькі 
ідоли часів Дикого Поля, завезені Вікто-
ром Граффом разом з першими пагінцями.  
А ще тут є цілюще джерело радонових вод, 
що лікують захворювання серцево-судин-

ної системи, опорно-рухового апарату та  
безпліддя.

У заказнику налічується понад 600 видів 
рослин, з яких 37 охороняються законом. 
У результаті формування лісових умов тут 
з’явилися не тільки нові для степу рослини, 
але й тварини. 

Широку туристичну привабливість Вели-
коанадольський ліс здобув із будівництвом 
готельного комплексу «Форест Парк». Про-
те під час бойових дій 2014 року комплекс 
зазнав суттєвих пошкоджень і більше не 
працює у довоєнному режимі. Тож красоти 
лісу  тепер доступні здебільшого лише міс-
цевим мешканцям.

YuliyaGL/Громкор

ПІЛЬГОВА 
ПЕНСІЯ ДЛЯ  
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ: 
ЧЕРЕЗ СУД

Пані Алла родом з окупованої 
Горлівки, вимушена була пере-
їхати до Маріуполя через війну 

та страх за своє життя. «Все ж ближче 
до рідного дому», – каже. Певний час 
вона працювала санітаркою та молод-
шою медсестрою, розраховувала на 
встановлення пільгової пенсії за віком, 
але отримала відмову, ще й зменшен-
ня трудового стажу.

Коли при досягненні пенсійного 
віку жінка звернулася до Пенсійного 
фонду у Маріуполі, їй відповіли, що 
одна з наданих довідок, яка підтвер-
джує пільговий стаж, не є чинною, бо 
видана лікарнею, яка знаходиться на 
тимчасово окупованій території. 

За рекомендацією сусідки, пані 
Алла вирішила звернутись за допо-
могою до Маріупольського місцевого 
центру безоплатної вторинної право-
вої допомоги (БВПД).

Як виявилося, саме з питань відмо-
ви Пенсійного фонду у призначенні 
пільгової пенсії переселенці зверта-
ються досить часто. І все через не-
прийняття довідок з тимчасово окупо-
ваних територій. Тож юристка центру 
Альона Данилевська, узгодивши пра-
вову позицію, підготувала позов до 
суду про визнання протиправним та 
скасування рішення Пенсійного фон-
ду про відмову в призначенні пенсії 
за віком за Списком № 2 зі зменшен-
ням пенсійного віку та зобов`язання 
повторно розглянути заяву.

Рішенням Донецького окружно-
го адміністративного суду відмова 
Пенсійного фонду була визнана не-
правомірною та такою, що підлягає 
скасуванню. Тепер Пенсійний фонд 
зобов’язаний повторно розгляну-
ти заяву пані Алли, зарахувавши до 
пільгового стажу за Списком № 2 
періоди роботи на посаді санітарки та 
молодшої медсестри. 

Нагадуємо, що отримати юридичну 
консультацію або роз’яснення з право-
вих питань можна за безоплатним теле-
фоном системи БВПД 0 800 213 103.

ПРЯМА ЛІНІЯ

Альона ДАНИЛЕВСЬКА, юристка 
Маріупольського місцевого центру 
безоплатної вторинної правової 
допомоги:
- Для отримання пільгової пенсії 
за віком внутрішньо переміщеним 
особам необхідно досягти пенсій-
ного віку та мати пільговий стаж. 
При зверненні до органів Пенсійно-
го фонду надати трудову книжку з 
відповідними записами, а у разі її 
відсутності або відповідних записів 
в ній, надати додаткові уточнюючі 
довідки (накази, виписки, тощо).
Щодо довідок, виданих на тимчасо-
во окупованій території – неприйнят-
тя їх через неможливість здійснення 
перевірки достовірності органами 
Пенсійного фонду України порушує 
право внутрішньо переміщених осіб 
на соціальне забезпечення. Тому у 
разі отримання відмови необхідно 
одразу звертатись до суду.

ІСТОРІЯ

На прикладі Великоанадольського лісу уродженець міста Овруч Волинської губернії Віктор 
фон Графф (Graft) спростував висновки тогочасних зарубіжних вчених про неможливість 
розведення лісів у відкритій степовій місцевості. 

БАТЬКО-ЗАСНОВНИК

зволили відкрити в селі Новотроїцько-
му училище сільських лісників і довести 
кількість учнів до сорока. Власне, тоді і 
були закладені основи Великоанадоль-

ського лісового технікуму, на який фон 
Граф не шкодував  власних грошей та 
здоров’я.

Про таких, як фон Графф, кажуть: 
жертва власної порядності. Аристократ 
за походженням, він жив у землянці, 
часто не мав грошей на цукор і свічки, 
але ніколи не витрачав скудне держав-
не фінансування на власні потреби. 
Відомо, що він не дозволяв собі навіть 
відпустку, поки його «зелене дитя» не 
зміцніло. 

«Мало не 12 років кочували, як ті ци-
гани; я жив у селі за 15 верст від місця 
занять у душній сирій квартирі і зазнав 
при цьому найбільш нелюдської скрути», 
– писав основоположник степового лі-
сорозведення 1863 року. У Великоана-
долі померла його десятилітня донька, 
тяжко захворіли син та дружина, а сам 
фон Графф після того, як залишив свій 
ліс, прожив лише три роки через невилі-
ковні недуги.

Православний від народження, фон 
Графф офіційно був іноземцем, але 
вважав себе українцем, називав «коза-
ком» та «хохлом» і заповідав посадити на 
своїй могилі дуб з донецьких степів.

ЛІС РуКОТвОРНиЙ

Фото авторки

Великоанадольський 
ліс створений 
майже 180 років 
тому і є найбільшим 
рукотворним лісовим 
масивом в Європі.  
Він займає більше  
2 500 гектарів  
площі, а з 1974 року 
має статус заказника 
державного  
значення. 
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СКАНВОРД

ПОГОДАОТ І ЛІТО.  
РОзМАїТО уКРАїНА 
зАцвІЛА

Початок липня зустріне нас справжньою літньою спекою. Повітря вдень 
прогріється до +35°С, вночі мінімальна температурна позначка становитиме 
+14°С.

Проте і дощі на початку місяця також траплятимуться. Так, опадів варто очікувати 
1, 2, 3, а також 9, 10 та 11 липня. Синоптики запевняють, що це будуть зовсім легкі 
дощики. 

Решта днів обіцяють бути ясними та безхмарними. 

Відповідь на сканворд №10 (19)

Кабачок – різновид гарбуза, разом з ним він був завезений до Європи у XVI столітті. 
Спочатку кабачок використовували лише як декоративну рослину разом з завезеною тоді 
ж картоплею. Про корисні властивості цього овочу європейці дізналися у XIX столітті, коли 
стали вживати його в їжу. 

СМАЧНОГОКабачки містять вітаміни груп А, В, С, 
Н, PP і знаменитий вітамін молодості 
– Е (токоферол) – природний анти-

оксидант, що допомагає організму боро-
тися з вільними радикалами і сповільню-
вати старіння. Завдяки великому вмісту 
вітаміну С і бета-каротину, що сприяють 
загальному зміцненню організму, кабач-
ки корисні для хворих, котрі йдуть на по-
правку, ослаблених людей і дуже добре 
підходять для дитячого харчування. Ко-
рисні кабачки для людей, які страждають 
на гіпертонію і серцево-судинні захво-
рювання, атеросклероз, жовчнокам’яну 
хворобу, хронічний коліт, холецистит і 
пієлонефрит, також при анемії. 

Начинку для фаршированих кабачків 
можна обрати на будь-який смак: овочі 
або гриби, сир кисломолочний або брин-
за. А ми пропонуємо рецепт із м’ясним 
фаршем. 

Що потрібно:
• соковиті кабачки – 4 шт.
• велика салатна цибулина
• змішаний фарш – 400 г
• свіжі помідори – 2 шт.
• рослинна олія – 2 ст. ложки
• твердий сир – 150 г
• сіль, перець – за смаком.
Як готувати: 
1. Миємо, насухо обтираємо кабачки. 

Прибравши плодоніжку, розрізаємо ко-

жен овоч вздовж і вибираємо ложкою 
ту частину м’якоті, в якій знаходиться 
насіння.

2. Натираємо сир на крупній тертці, 
ріжемо півколами помідори. Цибулю пе-
рекручуємо на м’ясорубці або дрібнень-
ко рубаємо ножем.

3. Фарш викладаємо в простору 
миску. Додавши трохи солі, перцю та 
по-дрібнену цибулю, ретельно вимі-
шуємо.

4.Розкладаємо половинки кабачків 
по змащеному олією деку, трохи при-
солюємо. Наповнюємо виїмки в овочах 

підготовленим фаршем, зверху акурат-
но укладаємо півкола томатів. Приси-
паємо фаршировані кабачки сиром.

5. Випікаємо в духовці при 200 граду-
сах 40 хвилин. Якщо розплавлений сир 
під час запікання почне підгоряти, при-
крийте деко фольгою.

КАБАЧКОВІ ФАНТАЗІЇ


