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Почалася підготовка до проведення IV Міжрегіонального літературного конкурсу «Кальміюс».
Заснований 2016 року, захід
об’єднує україномовних літераторів з Донеччини, Луганщини,
Запорожжя, Харківщини.

М

ета конкурсу – виявлення та підтримка літературно обдарованих
українців Сходу України.
Щорічно до складу журі організатори
запрошують найкращих українських митців. Від них конкурсанти отримують поради щодо творчості і навіть пропозиції до
друку. Деякі переможці попередніх конкурсів вже мають свої книжки і почесне
місце в лавах сучасних українських літераторів.
Певна частина текстів традиційно надходить на конкурс з тимчасово окупованих територій. З 2016 року таких робіт отримано понад 2 000 – це майже третина з
усіх творів. 2018 року в одній з номінацій
конкурсу перемогла робота «Подоляночка». Її автор попросив не називати імені,
а написати «Анонім з окупованого Росією
Донецька».
– Щороку отримуємо одноманітні запитання зі всієї України: «У Донецьку та
Луганську живуть україномовні? Та ви
що? Це вигадка!». Ні, не вигадка! Звідти
нам надсилали і надсилають літературні твори на конкурс, і це беззаперечний
факт, – наголошує один з організаторів
«Кальміюсу», голова ГО «Культурно-освітня фундація «Лібері Лібераті» Максим
Потапчук.
Ще одна організаторка, вчителька і
волонтерка Оксана Проселкова каже,
що творчі люди на окупованій території
позбавлені можливості проявити себе, і
конкурс для них – шанс бути почутими.
Організатори та члени журі працюють
на благодійних засадах. Електронні рукописи на конкурс приймають до 4 жовтня
за адресою kalmiusukraine@gmail.com. А
6 листопада будуть оголошені переможці
конкурсу.
Роботи приймаються за такими номінаціями:
«Поезія для дорослих» (вік учасників
від 17 років)
«Проза для дорослих»
«Поезія та проза» для дітей і підлітків
«Драматургія» для дітей і дорослих
«Публіцистика».
Дмитро ЛЕЩУК/Громада

ДРУГЕ ДИХАННЯ
Щоранку в Африці прокидається газель. Вона повинна бігти швидше лева, інакше загине.
Щоранку в Африці прокидається і лев. Він повинен бігти швидше газелі, інакше помре від
голоду. Неважливо, хто ти – газель або лев. Коли встає сонце, треба бігти… Така ось метафора.

Ж

иття дійсно схоже на марафон. Ми прокидаємося зранку і розпочинаємо біг. Знову
нові виклики, знову все спочатку. А
нам, людям Сходу України, опаленого
війною, бігти доводиться вдвічі швидше, ще й у гору – аби просто залишатися на місці.
Газеті «ГРОМАДА Схід» трохи легше: ми вже подолали половину шляху
і виходити на нові горизонти вже не
так страшно. Відкрилося, як то кажуть,
«друге дихання». Рівно рік тому наше
видання з’явилося у прифронтових
селах Донеччини, а наразі ми розпочинаємо свою роботу і на Луганщині.
Відповідно, наклад газети збільшився
вдвічі – до 60 000 примірників.
Хто ще не знає: ініціатива створення народної газети отримала розвиток
саме тут, на Сході. Команда «Карітас
Маріуполь» знайшла підтримку в Міністерстві закордонних справ Німеччини,

створила редакцію, і відтоді двічі на
місяць ми зустрічаємося зі своїми читачами.
На шпальтах нашого видання немає
політики. Є новини та репортажі, інтерв’ю
та нариси про людей з ваших громад,
«корисності» і розваги. Все, як у звичайній газеті, крім одного – ми усвідомлюємо, що можемо бути єдиною ниточкою,
яка пов’язує нашого читача із зовнішнім
світом. Світом, де працюють служби, де
влада зобов’язана відповідати на запити і реагувати на проблеми, де кожен
день щось змінюється і з’являються
можливості – про які аж ніяк не впізнати
у селі, що й досі обстрілюють, де немає
газу, води та інтернету...
І ми готові стати цією ниточкою. Аби
надати посильну допомогу, ми створили гарячу лінію. Можливо, ваш дзвінок
стане темою майбутньої публікації.
Можливо, ваша проблема виявиться
такою, що зачіпає багатьох, і ми разом

Прифронтовим громадам
Сходу профінансують
будівництво сонячних
електростанцій
Уряд ухвалив розпорядження щодо реалізації соціальної благодійної програми для розвитку територіальних
громад Донецької і Луганської областей, розташованих
поблизу КПВВ, яка передбачає встановлення малих сонячних електростанцій.
Програма фінансуватиметься Групою «Нафтогаз», повідомляє Урядовий портал.
Благодійна програма дозволить створювати малі сонячні електростанції в школах, лікарнях, дитячих садках
та іншій соціальній інфраструктурі на неокупованій частині Донецької та Луганської областей.
Пілотний проєкт було реалізовано у Харківської області.
У липні Група «Нафтогаз» ввела там в експлуатацію сонячну електростанцію «Андріївка» потужністю 0,999 МВт.

зможемо домогтися її розв’язання.
Можливо, герої наших публікацій стануть для вас прикладом – якщо не
опускати руки і пробувати знову і знову, то щось вийде.
Крім того, ми готові створювати
тимчасові робочі місця – у ваших селах
нам знадобляться місцеві громадські
кореспонденти. Один з матеріалів цього числа написаний саме таким автором, а загалом за рік позаштатну роботу
у газеті знайшли вже понад 40 людей.
Ми пропонуємо гідні гонорари за ваші
сюжети, новини чи фото з життя ваших
громад, а також надаємо консультаційну підтримку фахівців-журналістів.
Зв’язатися з редакцією можна через
колл-центр, соцмережі, електронну
пошту newspapergromada@gmail.com
або на сайті https://gromadaskhid.com.ua/
у розділі «Контакти».
Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

КОРОТКО

У Мінську
домовилися про
відкриття двох нових
КПВВ на Луганщині

Під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у
Мінську досягнуто домовленості про відкриття двох нових
КПВВ на лінії зіткнення на Луганщині – у Золотому та Щасті,
повідомляє пресслужба ОБСЄ.
Вони почнуть роботу не пізніше 10 листопада. Спеціальний
представник голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Хайді Грау
закликала сторони не затягувати з початком будівельно-монтажних робіт, аби завершити їх до настання холодної пори року.
До речі, з 14 липня змінено правила переміщення товарів
через лінію розмежування на Донбасі. Зокрема, збільшується дозволена до перевезення на непідконтрольну
територію України сума готівкових коштів без підтверджувальних документів про їхнє походження: з 20 000 до
50 000 у гривні або еквівалентній сумі в іноземній валюті.
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– Німеччина сьогодні – один з найважливіших союзників України, союзників дієвих і системних. Без цієї допомоги Україна точно не вистояла б у
війні. Чим для Вашої держави є Україна? Чому Німеччина допомагає?
– По-перше, Німеччина несе історичну відповідальність перед Україною, яка
у складі Радянського Союзу зазнала
найбільших втрат у Другій світовій війні. З Дніпром та Східною Україною мене
пов’язує особиста історія. Мій батько був
солдатом Вермахту і частиною нацистської військової машини, коли у 1942-43
роках нацистська армія розташовувалася у тодішньому Дніпропетровську.
Для мене ця історія моєї родини – це
зобов’язання, стимул та завдання зробити свій внесок до більш інтенсивного
розвитку німецько-українських відносин.
По-друге, Німеччина взагалі зацікавлена, аби в країнах-сусідах панували
мир та стабільність. Отже, для Німеччини
важлива стабільна та економічно міцна
Україна, яка поділяє європейські та західні цінності і стандарти.
З цієї причини Німеччина знаходиться
на боці України також і у питанні подій
на Донбасі та намагається, наприклад, у
рамках Нормандського формату зробити
свій внесок до розв’язання конфлікту.
– Як Ви оцінюєте потенціал проєктів,
які уряд Німеччини підтримує на Сході?
Зокрема, потенціал газети «ГРОМАДА
Схід» для мешканців сіл вздовж лінії
розмежування?
– Конфлікт на Донбасі – не лише
13 000 смертей та тисячі поранених, але
й страждання та злидні мільйонів людей
по обидві сторони контактної лінії і, перш
за все, у сірій зоні. Міжнародна спільнота
та Німеччина як найбільший двосторонній донор гуманітарної допомоги роблять
багато для полегшення умов життя населення, що постраждало від конфлікту.
Незважаючи на це, потреба ще залишається досить високою.
Газета «ГРОМАДА Схід» реалізує важливу місію. Кремль відомий своїми дезінформаційними кампаніями загалом та
щодо Донбасу зокрема. Тому важливо,
аби цій російській дезінформації щось
протистояло. І саме «ГРОМАДА Схід» робить важливий внесок для забезпечення
населення Донбасу та окупованих територій фактами, що базуються на знаннях.
– Яку історію про нашу війну Ви б
хотіли розповісти своїм співвітчизникам?
– Для початку, я би нагадав своїм землякам про те, що ця війна все ще триває.
На тлі багатьох інших конфліктів у світі
та, не в останню чергу, через пандемію
коронавірусної інфекції, українська тема
ризикує потрапити у забуття. Але тут
щодня порушується режим тиші, щодня
є повідомлення про загиблих та поранених. І у вікно свого офісу у Генеральному консульстві я досі спостерігаю, як
до лікарні імені Мечникова доставляють
поранених у боях на Сході України.
Далі я хотів би розповісти про страждання населення прифронтових поселень та ті проблеми, що постають перед
містами поруч з контактною лінією. Ці
міста та їхні громади мали та мають інтегрувати сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наприклад, у Сєвєродонецьку кількість переселенців складає
майже 50 відсотків населення. З цього
видно, наскільки нелегкі виклики мають
подолати прифронтові громади Сходу.
– Чи не найважливіша реформа з
запроваджених в Україні – реформа
децентралізації. Однак люди не завжди
розуміють її необхідність для держави
і корисність для себе. Як це працює у
Німеччині, де люди у маленьких містечках і селищах керують своїм життям?
– Разом із судовою реформою реформа децентралізації є наразі найважливішою в Україні. Сильні міста та спроможні
громади, де громадяни та громадянки
можуть ефективно брати участь у політичних процесах, є запорукою демократичної держави. При впровадженні цієї
реформи важливо, щоб міста та громади
здобули більше компетенцій, а не прос-

ГРОМАДА СХiД

ГЕНЕРАЛЬНИЙ КОНСУЛ НІМЕЧЧИНИ ШТЕФАН КАЙЛЬ:
портрет

Д-р Кайль отримує у
МЗС України дозвіл на
виконання консульських
дій у Донецькій, Луганській,
Дніпропетровській,
Запорізькій
та Харківській областях
© Генеральне
консульство Німеччини

СИЛЬНІ ГРОМАДИ –

ЗАПОРУКА ДЕМОКРАТІЇ
Газета «ГРОМАДА Схід» з’явилася та існує завдяки підтримці Міністерства закордонних
справ Німеччини. Тож минулого року наше видання жителям Донеччини представляла
Пані посол Федеративної Республіки Німеччина Анка Фельдгузен. А для нових читачів
Луганської області на наші питання відповідає Генеральний консул Федеративної
Республіки Німеччина в Донецьку з тимчасовим офісом у Дніпрі доктор Штефан КАЙЛЬ.

Під час скайп-спілкування
з нагоди передачі
на Донеччину обладнання для
проведення досліджень на
COVID-19 методом ПЛР.
© Генеральне
консульство Німеччини
то формально об’єднались чи збільшили
площу своєї громади. У Німеччині міста
та громади мають неабияку вагу, можуть
навіть впроваджувати власні податки
– настільки розвинене їхнє право на самоврядування.
– Наші країни мають схожу історію
щодо осмислення драматичних сторінок ХХ століття. Тим важливішим для
нас стає досвід Вашої країни з денацифікації і об’єднання Німеччини. Як німці
працюють з травматичною пам’яттю
нацистського та радянського тоталітаризму? Чи відчувається на сході Німеччини ностальгія за «старим добрим соціалізмом»? Чи є напруга між західними
і східними німцями? Як це долається і як
це змінюється?
– Після Другої світової війни Німеччині знадобилось декілька років, аби
усвідомити відповідальність за свою
історію. Країна була повністю зруйнована і пріоритетним завданням було
її відбудувати. Відбувалися Нюрнберзькі процеси та процес денацифікації.
Починаючи з 1960-х років, Німеччина переосмислила цю жахливу главу
своєї історії і несе за неї історичну відповідальність, особливо – за вбивство
шести мільйонів євреїв. Моє покоління,

що народилось після завершення Другої світової війни, також розуміє цю історичну відповідальність Німеччини.
Вона передбачає зобов’язання працювати задля того, аби ніколи знову у
жодному разі не повторилося б війни з
такою кількістю людських жертв. Ми всі
маємо щодня боротись за мир у світі.

Об’єднання Німеччини було щасливою історичною подією. Ми дуже вдячні
нашим партнерам та друзям за те, що це
об’єднання стало можливим і відбулось
таким мирним чином. Зокрема, громадяни неіснуючої нині НДР відіграли важливу роль у так званій мирній революції,
яка призвела до об’єднання Німеччини.
Дійсно, у деяких мешканців Східної
Німеччини є певна ностальгія щодо неіснуючої нині держави НДР. Це відображається, наприклад, у результатах
виборів на землях Східної Німеччини, де
партія-послідовниця колишньої СЄПН
досі отримує багато голосів виборців.
Або у популярності деяких продуктів з
часів НДР. Звичайно, є відмінності у менталітеті, але є вони також і між німцями,
які живуть на півдні та на півночі країни.
Загалом можна сказати, що формування
внутрішньої єдності Німеччини вдалося.
Краще за все про це свідчить той факт,
що представниця Східної Німеччини,
Федеральний канцлер Ангела Меркель
керує Німеччиною вже 15 років поспіль.
А донедавна нашу державу очолював
Федеральний президент Ґаук, також виходець зі Сходу Німеччини.
Євген ТАРАН/Громада

Доктор Штефан КАЙЛЬ, Генеральний консул
Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку
з тимчасовим офісом у Дніпрі:
– Якою Україна може стати у наступні 5-10-15
років? Всі країни на Землі переживають наразі
дуже складні часи через кризу, спричинену розповсюдженням коронавірусної інфекції. Соціально-економічні наслідки пандемії впливають і надалі серйозно впливатимуть також і на
Україну – навіть з урахуванням того, що країна
порівняно добре справлялась з вірусом у сфері
охорони здоров’я. Україна має великий потенціал, особливо це стосується українців з доброю освітою та кваліфікацією.
Важливо навчитись використовувати цей потенціал. Для цього необхідно активно впроваджувати розпочаті реформи, подолати ракову пухлину корупції,
розв’язати конфлікт на Донбасі та повернути Крим. Україна має зробити зусилля та виконати нарешті Мінські домовленості. І тоді я бачу через 15 років
правову, демократичну та економічно квітучу Україну як невід’ємну частину
Європи, цінності якої вона поділяє.
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сторія німців українського Сходу починається… зі знищення Катериною ІІ
Запорізької Січі. Незайманих земель
у Дикому полі залишилося безліч, а освоювати було нікому. Тож імператриця
дозволила селитися на цих теренах іноземцям. На відміну від греків, яких з Криму везли сюди примусово, європейців до
колонізації цивілізовано стимулювали
– грошовою та земельною підтримкою.
І працьовиті німці поїхали на схід. Перші німецькі колонії Катеринославської
губернії (нині це територія Дніпропетровської, Донецької, Луганської областей) з’явилися у Маріупольському та
Олександрівському повітах. Як розповів
«ГРОМАДІ Схід» член правління маріупольського товариства німців «ВідродженняВідергебурт» Сергій Штамбур, засновником одного з перших німецьких поселень
– Міллерова (наразі воно перебуває у
складі Ростовської області РФ) – став ще
1786 року капельмейстер придворного
оркестру на прізвище Міллер.
До речі, багато німецьких селищ отримували назву за ім’ям засновників. Наприклад, село Даутріх (нині – Богданівка
Бойківського району) заснувала сім’я
Даутріх, а Дерсове у тому ж районі – колоніст Дерс. Іноді німці зберігали назву
населеного пункту, звідки були родом:
Нью-Йорк (Бахмутський район), Ней-Ямбург (Нікольський район). Але частіше
у назві символічно відображалася поетична особливість місцевості: Остгейм
(«східна батьківщина» – так звалося Тельманове до того, як стати Бойківським),
Розенфельд («поле троянд»), Вассеррайх
(«водна імперія»), Корнталь («хлібна долина»), Гейбуден («дім, повний сіна»).
За даними Сергія Штамбура, станом на
1897 рік у Маріупольському повіті (зараз
це територія Донецької та Запорізької
областей) вже було близько 50 німецьких колоній та хуторів, в яких жили 19 104
особи (7,52% від усього населення).
До Луганщини (тоді її землі входили
до складу Бахмутського повіту) німецькі колоністи заселяються трохи пізніше,
а активно – вже на початку ХХ століття.
Станом на 1910 рік власне у Луганську
проживало 116 німців (0,2 % міщан всього
міста), але переважна більшість створювала сільські колонії: Гогенфельд, Ольгафельд, Фромондієр, Грегоріус…
Як писав історик Володимир Душка,
колоністами ставали прусські, баденські
та саксонські німці, переважно – меноніти за віросповіданням. Вони отримували по 65 десятин землі на подвір’я та
численні пільги. Наприклад, на 10 років
звільнялися від будь-яких податків та
назавжди – від військових зобов’язань.
Мали дозвіл відкривати фабрики, варити
пиво, вільно торгувати.

ІСТОРІЯ

НІМЕЦЬКИЙ

СПАДОК

СХОДУ УКРАЇНИ
Ці люди жили на нашій землі, яка не була їм рідною. Але
тут вони працювали, кохалися, народжували дітей, які вже
не знали іншої батьківщини. Жили гідно, тверезо, заможно,
навіть не здогадуючись, що вся їхня праця перетвориться
на попіл, а пам’ять про них ледь зовсім не згине у
буремному XX столітті.

15.09.1911 р., колонія Остгейм
Волдемар та Валентин Шульц, 1896 р.

Німецькі колоністи на млину ХIХ ст.

– За законодавством колоністи не мали
права в перші десятиліття після переселення ділити свої наділи, і всі землі перебували звичайно в вічно-потомственому
володінні цілої колонії, без права відчуження, – розповідає Сергій Штамбур. –
Розподілялися вони подворно або породинно, без подрібнення. Двір переходив
в одноосібне користування до одного з
синів. Досить часто це був молодший син,
на якого разом з земельним наділом і будинком покладався обов’язок утримувати
старих батьків і сиріт родини.
Цікаво, що вартість володіння визначали на громадському аукціоні і зазвичай новий власник купував пропорційно
частки інших спадкоємців, або сплачував
у громадську касу. На кошти цієї каси
безземельним колоністам купували зем-

Менонітська колонія, 1920-ті роки

Колонія Нью-Йорк

лю для ведення нового господарства.
Так утворювалися дочірні колонії.
Німецькі поселення були зразком сумлінного планування вулиць, провулків
та площ. Головна вулиця зазвичай була
завширшки 40 м, її було вимощено камінням та освітлено гасовими ліхтарями.
В центрі села знаходилися громадські
будівлі, школа та церква. Далі розташовувалися другорядні подвір’я та маєтки.
Якщо місцеве населення будувало житло
із саману, то німці використовували обпалену цеглу, а дахи покривали червоною черепицею. Цеглу та черепицю виготовляли на



власних заводах із місцевої сировини.
В німецьких оселях панував культ порядку. Усі господарські споруди примикали до житла, всередині приміщень для худоби багато колоністів мали ще й колодязі,
а на горищі над сараями зберігали сіно та
інші корми. Тому під час зимової негоди з
таких осель можна було не виходити декілька діб – все необхідне було під рукою.
Алкоголь німці споживали дуже помірно. Шинків взагалі не мали. Натомість
мали проривні технології організації праці.
Виробничий інвентар, яким користувалися меноніти, став би у нагоді і сучасним аграріям: одно- і дволемішні та дискові плуги, культиватори, сівалки, снопов’язалки,
косарки; кінні, парові, моторні молотарки;
віялки, елеватори тощо. Врожайність в
німецьких господарствах вдвічі перевищувала врожайність в українських селах,
та втричі – в російських. Німці збирали по
50 центнерів с гектара (для порівняння:
сьогодні середня врожайність в Україні
складає приблизно 40 центнерів).
Виробляли в основному товарне зерно
та експортували його через порти Азовського моря. Це призвело до розвитку як
самих портів, так і міст – Маріуполя та Бердянська, де й досі зберігаються німецькі
архітектурні пам’ятки і спогади про великі
пароплавні кампанії на кшталт заснованої
1889 року колоністом Регіром. У віддалених від портів колоніях сотнями створювалися підприємства з переробки зерна.
У той час як бельгійські, англійські,
французькі та голландські інвестори вкладалися на Донбасі в індустріальний бум,
німецькі поселенці скромно тягнули свою
лямку «трудівників села». Багато в чому завдяки саме їм Схід України на межі ХІХ-ХХ
століть став одним з найбільш розвинених
сільськогосподарських регіонів Європи.
Це не значить, що німці були лише аграріями. Старокраматорський машинобудівний завод 1892 року заснували саме
німці – Фіцнер та Гампер. Луганський тепловозобудівний завод раніше був відомий як «Завод Гартмана», бо його побудував німецький магнат. Проте здебільшого
німецька економіка на Донбасі все ж таки
пов’язана з сільським господарством – як
от завод Нібура у селищі Нью-Йорк, що
виготовляв землеробську техніку та обладнання для маслоробних заводів.
Така спеціалізація німецьких переселенців пояснювалася в тому числі особливістю їхньої суспільної організації. Німецька сільська громада – то була сила.
Заможні колонії з 20-30 окремих господарств існували майже як окремі держави.
Виконавчим органом місцевого самоврядування був Приказ, який обирали на два
роки. Але жодне рішення Приказу не набувало сили закону, якщо його не обговорили на загальних зборах. Тож сільський
схід мав риси законодавчої установи, яка
спрямовувала податки на утримання шкіл
з традиційно високим рівнем освіти, церкви, газет, важливої інфраструктури. Розвиненими були благодійність, кооперація
та кредитування. Жоден член громади не
залишався поза увагою, і кожен був частиною суспільного механізму, що працював
на створення гідного культурного життя.
Ця самодостатність, самобутність дратувала – спочатку імперію, потім більшовиків. Тим більше, що протягом століття
перебування в Україні німецькі колоністи
дотримувалися національного одягу, рідної мови, народних пісень.
(Закінчення на стор.4-5)
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омідори у Станиці Луганській вирощували поколіннями, адже
місцевий ґрунт добре для цього
підходить. У 1940-і роки тут вже садили
помідори прадід Маріанни Андрій і прабабуся Варвара – їхнє фото серед томатного поля зберігається у родині Нещерет.

ВЛАСНА СПРАВА

ЧЕРВОНІ, ЖОВТІ, ЧОРНІ

У голодні 1990-ті батьки-медики також
вирішили зайнятися родинною справою.
На той час вони повернулися додому до
Станиці Луганської з Магадану. Зарплату затримували, грошей не вистачало.
Перша невелика ділянка помідорів у
відкритому ґрунті у передмісті Луганська годувала всю родину. А Маріанна з 4
класу допомагала батькам.
Власну історію підприємництва жінка
розпочала після навчання у Східноукраїнському національному університеті
імені Даля (до речі, отримала дві вищі
освіти – юриста та еколога). Працювати
за фахом так і не пішла, її приваблювали
помідори і робота на землі.
– Я розуміла, що не хочу залежати
від батьків. Треба було розпочати щось
своє, і ми з чоловіком вирішили займатися тим, що я знала з дитинства. Спочатку це були помідори у відкритому ґрунті,
згодом ми зробили першу теплицю на
дерев’яній основі. Так почався розвиток
нашої справи, – розповідає Маріанна.
На ділянці Нещеретів на 10 сотках
землі розташовані теплиці, усі збудував
чоловік Олександр за власним проєктом.
Раніше він працював водієм, але згодом
залишив цю роботу. Зараз готується накривати нові теплиці – ще 4 сотки землі
на подвір’ї будуть зайняті, а помідори дозріватимуть різними партіями до грудня.
О шостій ранку Нещерети разом з 11річним сином збирають червоні, жовті та
чорні помідори чері – до 500 кілограмів
щодня. Далі Олександр розвозить їх по
19 крамницях Станиці Луганської за замовленнями, що приймає ввечері.
Місцеві турецьких томатів не купують
– поважають смак натуральних продуктів,
чекають на станичні. А вгадайте, у кого
цього року дозріли перші помідори? Правильно, у Маріанни. Бо попри 18-річний
досвід вона продовжує вчитися: читає
книжки, радиться з колегами, експериментує. Енергійна і завзята, вона завжди
відкрита до нового і прогресивного.

КООПЕРАТИВ – ВІД МРІЇ ДО ДІЇ

Десять років Маріанна мріяла
об’єднати усіх станичників до кооперативу, щоб разом розвиватися, нарощувати
продажі, ділитися досвідом. Та кожного
разу зустрічала нерозуміння з боку фермерів, які до 2014 року спокійнісінько
продавали свою продукцію на ринках Луганська. З початком військових дій звичні

СТАНИЧНІ ЧЕРІ

У СТОЛИЦІ
«Не буває неврожаю, буває поганий догляд» – так вважає
фермерка Маріанна НЕЩЕРЕТ, яка живе у Станиці
Луганській і забезпечує екологічно чистими помідорами
увесь район (спойлер – і не тільки). Від її хати до лінії
розмежування – два кілометри.

Фото: Маріанна Нещерет

канали продажів були втрачені, тоді вже
край потрібно стало переорієнтовуватися, шукати інші шляхи збуту врожаю.
– Я довго переконувала колег
об’єднатися, пояснювала, що це відкриє
нам більші можливості. Лише у вересні
2017 році змогла переконати, і зараз
кооператив «Овочі Станичників» нараховує близько 100 домогосподарств, де
вирощують овочі. Фермери розуміють,
що швидко і «разово» вже не потрібно,
варто працювати передусім над якістю продукції, тоді у тебе купуватимуть,
– каже Маріанна Нещерет.
До кооперативу, створеного донь-

кою, доєдналися, до речі, і її батьки, які
продовжують вирощувати помідори.
Торік кооператив «Овочі Станичників»
розпочав співпрацю з проєктом USAID
«Економічна підтримка Східної України».
Консультанти проєкту порадили фермерам вирощувати такий продукт, який буде
конкурентним на ринку і створить більшу
додану вартість. Обрали не бюджетні червоні та рожеві помідори, а томати більш
дорогого сегмента – чері. Вони затребувані у кафе, ресторанах, мають широку
палітру смаків, не потребують різання,
зручні для подачі на стіл, у дорогу.
У теплицях рослини досягають двох

метрів, на кожному кущі – гілочки з помідорами, що схожі на сережки, вагою до
350 грамів. На кожній гілочці може бути
до 14-20 маленьких помідорчиків.
Торік у фірмовій упаковці під брендом «Овочі Станичників» луганські чері
продавали у супермаркетах Києва. Цьогоріч ведуться перемовини із мережами
Луганщині і Донеччині, щоб розширити
коло гуртових покупців.

ДЖМЕЛІ З НІДЕРЛАНДІВ

А ще завдяки підтримці USAID врожай-2020 у Станиці виявився раннім не
лише в Маріанни. Томати у теплицях ще
20 фермерів у квітні запилювали нідерландські джмелі. Їх справді імпортували
з Нідерландів, доставляли літаком до
Києва, а далі Україною везли машинами
до Станиці Луганської.
– Перші помідори на початку травня
зазвичай дорогі, тому важливо виростити їх до цього часу. Запилення нідерландськими джмелями цьогоріч допомогло
нам зекономити енергоресурси на опаленні та освітленні теплиць, – розповідає
фермерка. – У виграші усі: ми отримали
врожай раніше на тиждень, наші клієнти
– натуральний місцевий продукт.
Що цікаво, джмелі у теплицях фермерів не жалять: вони роблять свою
справу – запилюють квіточки томатів,
а фермери – свою. Маріанна каже, що
рослини дуже вдячні за таку увагу:
– Рослини не говорять людською мовою, але вони показують, як себе почувають, своїм виглядом. Щоранку я бачу це,
коли заходжу до теплиці. Придивляюся,
що змінилося за ніч – як підросли помідори, де підкрутити маківку, обірвати листочок. Це дуже цікаво, я люблю цей процес,
він приносить мені радість і задоволення.
Дмитро СТЕПОВИЙ/Громада

НІМЕЦЬКИЙ СПАДОК
(Закінчення. Початок на стор. 3)
Тож представники цього етносу
почали зазнавати притискань ще з
початком Першої світової війни. 1914
року сталася заборона розмовляти німецькою в усіх публічних місцях, 1915
року німецьких громадян тодішньої
Російської імперії позбавили земельних володінь та права землекористування у прикордонних та прибережних районах (Азовського моря також),
а 1916-го цар затвердив положення
про заборону викладання німецькою
мовою.
Більшовики, хоча і націоналізували
приватну власність громадян, спочатку
сприймали німецький прошарок сільського населення як ресурс «радянізації» і не хотіли його втрачати. В колгоспи не заганяли, було навіть створено
кілька національних районів, де мовою
діловодства була німецька, відновилися
німецькі школи.
Втім, ця добра музика грала недовго.
Ліквідація кооперативних та кредитних
організацій, а також примусове включення більшості німецьких колоній до
складу українських або російських сільських рад, де їхні інтереси «представ-

Депортація німців зі Сходу України

ляли» незаможники, спричинили серед
німців протестні настрої.
Тоді загравання з «нацменшинами»
закінчилося, розпочався тиск. Через
створення колгоспів і нерівноцінний
розподіл землі без доступу до водой-

мищ німецьке господарство занепадає.
Через підвищену для німців податкову
ставку воно стає збитковим. Радикальні методи проти селян-одноосібників, а
також голод 1921-23 років призвели до
втрати 40% загальної кількості німців,

ще 6% загинуло від епідемій та низької
якості медичного забезпечення. Під час
Голодомору радянська влада заборонила отримувати допомогу від Німеччини
(отримані кошти вилучалися), а на 1933
рік припадає початок боротьби з релігійністю німців.
Від агітбригад і «громадських судів» згодом перейшли до арештів «ворожих елементів». 1934 року комісія у справах національних меншин ліквідовується, 1936 року
закрито всі німецькі національні школи, а
німецькі райони визнані «штучно створеними» і незабаром їх також скасовують.
1937 року НКВС починає репресії німецького населення, стверджуючи, що 60-70%
мешканців німецьких колоній беруть безпосередню участь у «контрреволюційнофашистській діяльності й агітації».
Більшість колоністів спочатку розкуркулили, а згодом – репресували. Затримували голів колгоспів, працівників виконкомів, міліції, вчителів, церковників.
На одній лише Луганщині було розстріляно 3 437 німців.
Ось справа голови Корнтальської
сільради (нині село Зернове), 36-річної Регіни Залесської. Її звинуватили в
тому, що вона нібито була членкинею
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«Славна» ферма Ірини
БАЛАНДІНОЇ вирощує
свиней у прифронтовому
селі Донеччини. Колишня
жителька обласного центру
власноруч приймає пологи
у тварин, пише грантові
заявки та планує майбутнє.

С

ело Славне розташоване за 7 кілометрів від підконтрольної Україні Новомихайлівки та за 8 – від
непідконтрольної Оленівки. Зараз у селі
мешкає 22 родини, більше половини селян виїхали 2014 року. А Ірина навпаки
– до війни мешкала у Кіровському районі
Донецька, деякий час працювала продавчинею у відділі радіотоварів ЦУМу, а
тепер вже шість років самотужки утримує
невеличку ферму.
Все розпочалось більше 20 років тому,
коли сестрі Ірини, Вікторії, яка працювала
на цій фермі, власник запропонував викупити її за комерційною угодою разом з 50
свинями. Ферма, де за радянських часів
тримали корів, була напівзруйнованою, з
лише одним придатним корпусом. Сестри
порадилися і вирішили спробувати. Щоб
розпочати свою справу, їм довелося добудовувати другий корпус, бурити свердловину, облаштовувати літні загони та
приміщення для забою.
– Після реконструкції справи йшли
непогано, у нас були постійні гуртові покупці з Донецька та Макіївки, здавали
м’ясо у кафе. На фермі працювало п’ять
підсобних робітників. Ми жили у Донецьку, сюди лише періодично навідувалися.
Старша сестра всім керувала, а я їй допомагала, – розповідає Ірина про утворення сімейного бізнесу.
Але 2014 року все змінилось. У сестри
захворіла свекруха, вона змушена була
опікуватися нею, тож Ірина оформила

ВІД МІСТЯНКИ

ДО СЕЛЯНКИ
приватне підприємство на себе та переїхала з обласного центру до Славного.
Так з майже столичної жительки вона
перетворилась на фермерку.
– Дуже складно було у 2014-2015 роках. Ферма на пагорбі часто потрапляла
під обстріли, уламками сильно пошкодило дах, ворота при вході, огорожу,
у дворі було кілька великих воронок.
Деяких свиней вбило уламками, деяких
поранило балками, що впали з пошкодженого даху. Півтора року ми сиділи без
світла. Було таке, що не було за що купити корм свиням. Уявляєте, 350 голів,
а мені нічим їх годувати! Доводилось
кілька днів не заходити у приміщення,
аби вони не чули, що хтось є поруч, і не
кричали, – згадує фермерка.

Втім, Ірина щомісяця платила податки і
невпинно шукала нових покупців замість
втрачених через війну. Їздила до Курахового, Вугледара, Волновахи – як то кажуть, рекламувала товар. Але коли люди
дізнавались, куди треба їхати за тваринами, навідріз відмовлялися, бо у Славному
не вщухали бої. Тож доводилось самостійно везти свиней до покупців.
Кілька років тому, завдяки участі у грантовій програмі «Український донецький
куркуль», підприємниця отримала кошти
на ремонт пошкодженого під час бойових
дій приміщення. З ремонтом фермерці допомагали військові. Каже, просто прийшли
і запропонували свою допомогу:
– Дуже вдячна хлопцям, їм і так нелегко на передовій, а вони ще й місцевим намагаються допомогти вугіллям,
дровами. Це вони тут вікна вставили та
дірки на даху закрили за пару днів.
За останні шість років Ірині довелось
багато чому навчитися, навіть ветеринарію опанувати практично з нуля. Зараз
вона самостійно приймає пологи у свиней,
може зробити укол та стерилізувати порося. Вчилася самотужки по відео з інтернету та розповідям місцевого ветеринара.
Свинину фермерка реалізує лише живою вагою. Зараз на фермі Ірини Баландіної – 80 свиней та маленьких поросят. Через карантин довелося розпродати більшу
частину поголів’я. Один загін фермерка
повністю звільнила від «постояльців», адже
приміщення, де утримуються тварини, треба
періодично повністю вичищати та дезінфі-

СХОДУ УКРАЇНИ
«фашистської повстанської диверсійної
організації», завербованою колишнім
співпрацівником районної газети. Тортурами жінку примусили назвати прізвища
ще 44 етнічних німців. Арештували всіх.
Пані Залесську розстріляли, доля решти
– невідома.
А далі була депортація 1941 року. За
свідченням історика Володимира Душки,
відразу після оголошення війни з Німеччиною чоловіків німецької національності
(в тому числі – підлітків 15-16 років) почали
вивозити вглиб тодішнього СРСР на важкі роботи. 2-3 вересня за наказом Берія
в Сталінській та Ворошиловградській областях була заарештована 7 091 особа
німецької національності, 13 484 людини

ЦИФРИ

мобілізовані до «трудової армії» – на будівництво ГУЛАГу (за даними С. Штамбура).
Решті колоністів дали зібрати урожай
до кінця вересня, щоб потім реквізувати
зерно і вислати – всіх до одного. Верх
цинізму. Без збирання речей, за два
тижні – всіх, незалежно від статі, віку, соціального статусу…
До міста призначення доїхали не всі,
діти та старі мерли від голоду та задухи.
Часто ешелони, якими людей вивозили,
як худобу, потрапляли під бомбардування нацистів. Деякі відчайдухи, користуючись нагодою, тікали під час обстрілів
додому. Але і там на них чекали переслідування і цькування. У 1943-44 роках
до Сибіру, Уралу, Казахстану стали ви-

1926 рік, Донеччина – в області проживає
56 000 осіб німецької національності.

2014 рік – обласне товариство німців «Відергебурт» налічувало
2 966 учасників. Це найбільша організація німців України.
1926 рік, Луганщина – в області мешкає 5 342 німця. За даними
перепису 2001 року, їх залишилося 1 555 осіб. Наразі обласне
товариство німців налічує близько 300 людей.



кувати. Була й ще одна причина – зниження
попиту і суттєва втрата прибутку. Якщо до
карантину постійний покупець з Мар’їнки
брав, наприклад, 20 голів на тиждень для
реалізації на ринку, то зараз бере 10 голів. І
хоча ринки вже частково запрацювали, але
такого попиту, як раніше, немає.
Заради економії від початку карантину
Ірина відмовилася від найманих працівників і тепер все робить самотужки. Зізнається, що навіть живе на фермі, бо хтось же
повинен її охороняти. До недавнього часу
підприємниця і у загонах прибирала власноруч – поки не отримала грант на придбання насосів для відкачування навозу.
У домашніх справах їй допомагає 15-річна Христина. Жінка зізнається, що доньці
не дуже подобається дбати про домашню
худобу. Після школи дівчина хоче поїхати
до Києва та вивчитися на стиліста.
– Аби заощадити, все роблю сама. У
фермерів арифметика проста: поросята
народжуються 2,5 кілограми, їх треба
відгодувати до 120-130 кілограмів. На
це піде десь 7-8 місяців і 800 кілограмів
корму. Я годую тварин виключно натуральним кормом – ячменем та пшеницею. За кілограм зерна треба віддати 4
гривні. Тобто, тільки на відгодовування
однієї «хрюшки» потрібно 3 000-3 500
гривень. Кілограм живої ваги продаю за
45 гривень, за 7-місячну свиню отримую
5 000-6 000. З цієї суми відразу віднімаємо вартість корму, так званої аптечки
для свиней, вартість води, електроенергії (за яку, до речі, як підприємець, я плачу наперед, тобто відразу за два місяці)
і податки. Тож залишається не так вже
й багато. Але мене рятує те, що не купую маленьких поросят, які коштують у
середньому 1 400 гривень, а розводжу
власних, – розтлумачує підприємниця.
Згодом Ірина хоче спробувати розводити
бройлерів, тож зароблені кошти відкладає
на цю мрію. Тоді подумає над тим, аби організувати забій, а згодом, можливо, і переробку м’яса. Є в неї думка і про реалізацію
м’яса закладам громадського харчування.
Проте найближчі кафе і ресторан розташовані у Кураховому, до якого майже 40 кілометрів, та у Вугледарі – це 30 кілометрів. А
м’ясо – продукт примхливий, особливо у
літню пору, треба продумати, як його довезти до потенційного гуртового покупця. Тож
поки це плани на можливу перспективу.
Попри труднощі, продавати ферму Ірина не планує. По-перше, вважає, що мало
знайдеться сміливців, які б вирішили
вкладати гроші у ферму, яка знаходиться за кілька кілометрів до лінії фронту. А
по-друге, дуже багато сил і коштів жінці
довелося вкласти у цю справу. Та й іншої
роботи для себе вона вже не уявляє.
Ірина ДИМИТРОВА/Громкор
Католицька кірха,
Ейхвальд

Кірха колонії Мирау

возити навіть тих німців, які воювали у
радянській армії. За свідченням сучасників, відступаючи, гітлерівці іноді забирали етнічних німців із собою, часом навіть
насильно. Таким чином на території України під кінець війни німецького населення не лишилося зовсім.
«Трудармію» після війни було розформовано, але німці продовжували
знаходитися у спецпоселеннях аж до
1956 року. Та й після їм було заборонено повертатися до колишнього місця проживання. Більшість намагалася
«загубитися» на шахтах і заводах, часто
змінюючи прізвища. Тому зустріти носіїв
корінних німецьких прізвищ – рідкість.

Така деталь наостанок: у 1930-40 роках житлові, адміністративні та соціально-побутові споруди на Донбасі майже
не будувалися. Для чого, коли є порожні оселі німців-колоністів? У німецьких
будинках розміщували райкоми та прокуратуру, контори колгоспів та дитячі
садочки. На місці знесених костелів
будували клуби або навіть… колгоспну
їдальню, як у колонії Гринталь. Там, де
на початку ХХ століття німцями-колоністами було зведено десятки вітряних,
водяних і навіть парових млинів, у 50-70
роки лише подекуди залишилися поодинокі остови олійниць та крупорушок…
Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада
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овідомлення про те, що в районі
озера Ведмеже у Новоайдарському
районі горить ліс, надійшло до Служби порятунку «101» 6 липня о 13.21. Наступного дня цю пожежу площею приблизно
85 га було локалізовано. Але через поривчастий вітер та спеку виникли ще декілька
осередків вогню, що по лісу розповсюдився до житлового сектору селищ Вовче та
Смолянинове. Почалася евакуація людей.
Далі про трагічні події на Луганщині
читачам «ГРОМАДІ Схід» розповідає
безпосередній свідок та учасник рятівної операції – керівник гуманітарної місії
«Проліска» Євген КАПЛІН:
– Постраждали два населених пункти
– село Смолянинове і дачний кооператив «Вовче озеро». Смолянинове – велике село, щоб ви розуміли, там мешкало більше 2 тисяч людей. В кооперативі
на початок пожежі знаходилося 55 осіб.
З самого початку пожежі ми мобілізували усі 10 автомобілів високої прохідності, що були в нас у Луганській області,
долучили до роботи п’ятьох психологів.
7 липня були запити на термінову евакуацію людей, доставку питної води та продуктів харчування. Цілу ніч, коли там все горіло, ми розвозили воду, вивозили людей.
Водночас намагалися врятувати з будинків
те, що не встигло згоріти: пральні машинки,
якийсь хатній скарб. Більшість погорільців
перемістилися в середину села до сусідів,
друзів або родичів, вже не мало значення,
близькі то родичі чи далекі.
Разом з нами на ліквідації пожежі працювали і Червоний Хрест, і поліція, яка
захищала будинки від розкрадання майна, і пожежники, і рятівники ДСНС. Були
проблеми з водопостачанням через
відсутність електроенергії, бо усі електричні дроти перегоріли, а воду можна
було отримати тільки зі свердловин, що
ту електроенергію потребують.

НАЖИВО

ЛУГАНЩИНА

У ВОГНІ
Великий вогонь прийшов і забрав життя п’ятьох
сільських жителів Луганщини. Внаслідок пожежі,
що була кваліфікована як надзвичайна ситуація
державного рівня, постраждало понад 200
людей. Збитки лише від втрати лісових насаджень
перевищують 450 мільйонів гривень…

ГУМАНІТАРНА «КУХНЯ»:
Д

о фахової роботи з допомоги людям
мене привело волонтерство. Якось
я зрозуміла, що допомагати можна
не лише стихійно на свій розсуд, а займатися цим професійно. Моя праця у великій
команді благодійного фонду розпочалася
взимку 2015 року з видачі продуктових наборів для людей з окупованих територій.
Після років вільного волонтерства робота за рамками та регламентом давалася
не завжди легко. І у «кухні» цієї сфери я
розібралася не одразу. Проте певні ситуації
я змогла роздивитися як ззовні, так і зсередини – щоб тепер вміти відповідати на питання, що найчастіше цікавлять людей.
Звідки організації, що допомагають,
беруть гроші?
Давайте подивимось, які осередки
соціальної допомоги бувають та хто їх
утримує.
Державні організації (соціальні служби роботи з сім’ями, дітьми та молоддю,
деякі центри юридичної допомоги, центри зайнятості) – фінансуються з державних коштів, тобто утримуються з податків
громадян України.
Особисті фонди – утримуються окремою персоною ( «Фонд Петра Порошенка», «Фонд Ріната Ахметова» тощо).
Громадські фонди – отримують фінансування від багатьох різних небайдужих доброчинців через цільовий збір

З війною на Сході України розпочалася активна діяльність
багатьох гуманітарних організацій, що допомагають
нужденним. Їх дійсно багато, люди вже навіть не завжди
можуть згадати, хто саме їм допомагав. Як свідчить наша
гаряча лінія, запитань до благодійників також багато.
Отже, знайомтеся: ваш експерт з гуманітарного сектору
– керівник проєкту «Простір підтримки» Благодійного
фонду «Карітас Маріуполь» Валерія ГАРМАШ.

коштів (фонд «Свої» Лесі Литвинової,
фонд «Таблеточки» тощо).
Міжнародні організації – отримують
гроші від фондів, місій або урядів інших
країн (БФ «Карітас України», дитячий
фонд ООН «ЮНІСЕФ», Даньська рада у
справах біженців тощо)
Тепер ви будете розуміти, завдяки
кому саме ви отримали допомогу: завдяки державі, окремим доброчинцям, осередку добрих людей чи благодійникам
та платникам податків інших країн.
Як обираються локації для надання
допомоги?
Часто це питання стає підставою для
суперечок ба навіть конфліктів. Люди,
які живуть у буферній зоні чи надто до
неї близько, щоб відчувати наслідки війни, зазвичай вважають, що саме вони
мають отримувати допомогу.
Але не все так просто у роботі благо-

дійних організацій. Щоб обрати локацію,
необхідно провести моніторинг населених
пунктів на відповідність певним критеріям.
Які це критерії? Насамперед до уваги
береться розташування населеного пункту: близькість до зони розмежування, відстань від районного та обласного центрів
та можливість пересуватися громадськім
транспортом. Далі враховується кількість
населення та можливості працювати і заробляти у цих селах. А вже тоді працівники
організацій збирають інформацію, скільки
людей потребують допомоги та якої, чи
вже допомагають їм інші організації.
Тобто, якщо ваше селище знаходиться поблизу зони розмежування, не має
нормальних доріг та транспорту, щоб
доїхати до магазинів та аптек, а у місцевих селян немає можливості працювати
– то, скоріш за все, воно стане отримувачем допомоги.

Натомість приміські села, віддалені від
зони активних бойових дій, допомогу від
міжнародних благодійників отримують рідко, бо ними мають опікуватися державні
органи та місцеве самоврядування. Але це
не вирок, завжди можна зорганізуватися
та знайти інші джерела підтримки – про це
розповімо у подальших публікаціях.
На яку допомогу можна розраховувати?
Різні фонди мають різні можливості,
тому надаватимуть різну допомогу. Організації з можливістю виділяти кошти
на великі проєкти можуть відремонтувати будинки, провести воду чи пробурити
свердловину, коли це критично важливо для того, аби люди могли жити без
додаткових загроз для життя. Є фонди,
фінансування яких дещо обмежене –
вони надають продукти, засоби гігієни
чи паливо для зимового періоду.
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50% СПРАВЕДЛИВОСТІ:
ЯК ВІДСТОЯТИ
АЛІМЕНТИ
НА ДВОХ ДІТЕЙ
Коли пішов чоловік, Валентина
залишилась з двома маленькими
синами-близнюками та обіцянками
про допомогу з боку їхнього батька.
З часом виплати на утримання дітей
надходили все рідше, а згодом і
зовсім припинилися.

С
Серед допомоги, яку надавали людям
міжнародні організації, були речі першої
необхідності від Агенції у справах біженців. Вони привезли постелі, рушники та
посуд. Наша організація забезпечила
продовольчу допомогу, а потім для чотирьох сімей надала будівельні матеріали. На придбання всього необхідного для
відновлення житла було витрачено понад
12 тисяч доларів. Ми вибрали найбільш
вразливі сім’ї. Це дві родини з маленькими дітьми, дідусь з бабусею похилого віку
та самотній старенький чоловік з інвалідністю. Командування ООС надали 4 військових вантажівки для транспортування
будматеріалів, а військові допомагали
все розвантажувати. До речі, військові
будуть допомагати і у відновленні житла.
Щодо іншої допомоги, тут нічого сказати не можу. На пожежу приїздив президент, обіцяв компенсації всім постраждалим. Наразі люди чекають ту допомогу,
але поки що грошей не надходило.
На сьогодні ситуація така: повністю вигоріло більше 5 тисяч гектарів лісу, у селі
Смоляниновому пошкоджено 74 будинки,
35 з них згоріли вщент, у кооперативі «Вовче озеро» більше 80 будинків згоріли, в
деяких з цих осель постійно жили переселенці. Зрозуміло, що разом з хатами згоріло
все, що було на городі, згоріли сараї і худоба. Загинуло 5 людей і більше 100 осіб госпіталізовано до лікарні з отруєннями та опіками різних ступенів важкості. Пожежники та
ДСНС продовжують вести роботи з демонтажу згорілого житла, ліквідують наслідки.
Олесь ТЕМНИЙ/Громада

ЯК ПРАЦЮЄ ДОПОМОГА?

ДОПОМОГА
Час від часу організації оголошують короткострокові
програми різної спрямованості: компенсації витрат на ліки
або придбання зимового одягу, гранти на навчання або
організацію власної справи, роздача школярських портфеликів або різдвяних подарунків. Найчастіше працівники різних фондів знають, які програми діють у колег, тож
рекомендую підтримувати зв’язок з кимось з фахівців вищезазначених організацій, аби бути в курсі, які нові можливості і де ви можете отримати.
Чому не можна допомогти всім, навіть коли дуже
хочеться?
Майже всі люди, які проживають на лінії розмежування, чи вимушено покинули свої домівки, чи іншим
чином постраждали від війни, є вразливими і потребують допомоги. Але, як би прикро це не було, навіть
великі міжнародні благодійні організації не в змозі до-

помогти усім. Тому серед тих, хто потребує допомоги,
виділяють тих, хто потребує найбільше.
В першу чергу це багатодітні родини та родини, де дітей виховують самотні матері та батьки – адже діти допомогти самі собі не можуть. Також пріоритетну допомогу
отримують жінки з дітьми до 3-х років та вагітні жінки, які
не можуть самостійно себе утримувати. Важкохворі люди
та люди з інвалідністю – вони просто фізично не можуть
заробляти на життя, тому теж потребують підтримки.
Самотні особи похилого віку – і ця категорія часто неспроможна впоратися без сторонньої допомоги.
Втім, слід пам’ятати, що навіть належність до однієї з
цих категорій не дає автоматичної гарантії отримання
допомоги. Інколи бюджет обмежений, тож навіть з них
доводиться обирати найбільш уразливих. Буває таке,
що допомога спрямовується лише на дітей чи осіб з
інвалідністю – регламент деяких організацій дозволяє
працювати лише з певними проблемами населення.
Навіщо для отримання допомоги стільки документів?
Відповідь: аби підтвердити, кому саме і на яких підставах надано допомогу, і запобігти шахрайству. Якщо цього
не робити, то будь-яка організація, що отримала кошти або
продукти, могла б роздати їх своїм працівникам. Тож ваш
підпис під документами допомагає державі та донорам
слідкувати, аби допомога була спрямована саме вам.
Наостанок додам: у гуманітарних організаціях працюють люди, які прагнуть допомагати іншим. Дуже часто ми
обмежені певними вимогами і не можемо діяти на свій
розсуд. Але ми завжди шукаємо можливість допомогти
– нехай навіть не в той спосіб, який хочеться, чи який
здається найпростішим. Допоможіть нам своєю повагою і
ми обов’язково допоможемо вам.

подіваючись змусити колишнього чоловіка
виконувати батьківські обов’язки, Валентина
звернулась до суду за отриманням судового
наказу щодо примусового стягнення аліментів.
Стаття 183 Сімейного кодексу України передбачає,
що у разі звернення до суду із заявою про стягнення аліментів на двох дітей, аліменти призначаються
у розмірі однієї третини заробітку (доходу). Разом з
тим, законодавством не заборонено звертатись до
суду із заявою про стягнення аліментів на кожну дитину окремо, при цьому граничний розмір стягнень
не повинен перевищувати 50%. Тож в суді Валентина просила щомісячно стягувати кошти на кожного
з синів у розмірі ¼ частини усіх видів доходу колишнього чоловіка, але не менше 50% прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку.
Суд задовольнив вимоги жінки і надав два судових накази на кожного з синів. Валентина планувала отримати заборгованість у загальній сумі понад
15 000 гривень, а отримала… зустрічний позов.
Оскільки після розлучення колишній чоловік Валентини зійшовся з жінкою, яка мала власну неповнолітню дитину, і жив з нею у цивільному шлюбі, він
звернувся до суду з позовом про зменшення розміру аліментів. Мовляв, стягнення половини усіх видів
заробітку не дає йому можливості повною мірою
забезпечувати себе та свою нову сім’ю, а також погашати утворену заборгованість за аліментами, тому
просив суд зменшити розмір аліментів до 1/3 частини
усіх видів його заробітку.
Отримавши ухвалу суду про відкриття нового
провадження, шокована жінка звернулась до Маріупольського місцевого центру вторинної правової допомоги (БВПД) – саме там їй допомогли з її позовом.
Ознайомившись з усіма обставинами справи,
юристка центру Альона Данилевська допомогла зібрати всі необхідні докази, які підтверджують
факт самостійного виховання клієнткою дітей. Крім
того, під час представництва інтересів клієнтки в
суді юристка звернула увагу на те, що позивач не
надав підтвердження, що свідчать про зміни його
матеріального/сімейного стану. Проживання у незареєстрованому шлюбі з жінкою, в якої є власна неповнолітня дитина, не свідчить про його обов`язок
утримувати як цивільну дружину, так і її дитину, така
вимога є несправедливою по відношенню до двох
його рідних синів.
Завдяки наполегливості громадського юриста, суд
відмовив колишньому чоловікові Валентини в позовних вимогах щодо зменшення розміру аліментів.
Нагадуємо, що отримати юридичну консультацію
або роз’яснення з правових питань можна за безоплатним телефоном системи БВПД 0 800 213 103.

Альона ДАНИЛЕВСЬКА, юристка:
– Утримання дітей до досягнення ними повноліття – це спільний обов’язок обох батьків, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі чи ні.
Розірвання шлюбу не впливає на обсяг їхніх прав
та обов’язків, а також не звільняє від виконання
батьківських обов’язків.
Відповідно до чинного законодавства, аліменти є
власністю дитини. Батьки можуть сплачувати аліменти добровільно, однак якщо згоди досягти не
вдалося, рішення про їх сплату приймає суд.
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отувати лечо швидко і просто, та і
сезон болгарського перцю вже почався. Смак у цієї страви цікавий, насичений і багатий. А пікантності додають
ковбаски, ароматом яких насичуються
овочі.
Страва не постраждає, якщо ковбаски замінити копченим салом або іншими
копченими м’ясопродуктами. Та і взагалі
рецепт можна доповнювати - морквою,
кабачками, баклажанами, цибулею, часником, прянощами. До речі, старовинний
рецепт лечо знаменитий угорський кухар Карой Гундель презентував світові
саме з морквою.
Що потрібно:
• солодкий, червоний болгарський
перець – 500-600 г
• стиглі солодкі помідори – 300 г
• цибуля ріпчаста – 2 шт. (100 г)
• ковбаски копчені або сиров’ялені
– 3-4 шт.
• томатна паста – 1 ст. л.
• свинячий смалець або рослинна
олія – 2 ст. л.
• часник – 3-4 зубчики
• гострий червоний перчик – половинка або більше, за смаком
• сіль – 1,5 ч. л. або за смаком
• цукор – 1 ч. л. або за смаком
• солодка мелена паприка – 2 ч. л.
• чабер – 1/3 ч. л. (можна замінити
чебрецем або шавлією).

ЛЕЧО ПО-УГОРСЬКИ

З КОВБАСКАМИ
Для нас лечо – це консервований салат із болгарського
перцю в томатному соусі. Але традиційна угорська справа
– гаряча, запашна, її готують із ковбасками, а на сніданок
розігрівають, вбивши яйце.

Відповідь на сканворд №12 (19)

Як готувати:
1. Солодкий перець помити та почистити, нарізати квадратними шматочками
середнього розміру.
2. Подрібнити на тертушці помідори,
видаливши шкірку.
3. Цибулю порізати кубиками, гострий перець та часник – дрібними
шматочками.
4. В глибокій пательні розтопити смалець – саме на ньому готують
справжнє лечо. Якщо його не маєте,
замінити можна рафінованою соняшниковою олією.
5. Підсмажити цибулю на помірному
вогні до м’якого та прозорого стану. Додати мелену солодку паприку та чабер.
Прогріти недовго на слабкому вогні.
Слідкуйте, щоб паприка не згоріла!
6. Додати томатну пасту та помідори,
сіль, цукор, подрібнений гострий перець. Накрити кришкою та тушкувати на
середньому вогні протягом 10 хвилин,
перемішуючи час від часу.
7. Додати болгарський перець та часник. Готувати на середньому вогні 20
хвилин, під кришкою, час від часу помішуючи. Перець має стати м’яким, проте
зберегти форму. Якщо овочі не дуже соковиті і виходить мало підливи, можете
додати трішки води. Соус має бути на дні,
проте овочі не мають «плавати» в ньому.
8. Додати нарізані ковбаски та прогріти все разом 5 хвилин. Зняти з вогню та
дати настоятися ще 5-10 хвилин.
9. Подавати на стіл гарячим, із свіжим
хлібом та прикрасивши зеленню.

ПОГОДА

ХОДИТЬ
СЕРПЕНЬ УРОЖАЙНИЙ
ПО ЗЕМЛІ

Останній місяць літа почнеться зі спеки, проте – з дощиком. Протягом перших
двох тижнів серпня температура повітря вдень прогріється до +32°С. Вночі стовпчики термометрів опустяться до мінімальної позначки +19°С.
За прогнозами синоптиків, дощитиме 2, 3, а також 10, 11 та 12 серпня. Ясні та безхмарні дні очікуються 5, 6, 13, 15, 16 серпня. Решта – хмарно з проясненнями.
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