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МЕНШЕ ПЕКЛА НА КПВВ –  
ЧИ ЦЕ МОЖЛИВО?

ЯК ВПЛИНЕ НА ЖИТТЯ СЕЛЯН НОВИЙ 
ЗАКОН ПРО КООПЕРАЦІЮ

ІСТОРІЯ ОФІЦІЙНО ДУМКА2 4 5

ВІД РЕДАКЦІЇПобудемо трошки як 
не оптимістами, то 
хоча б реалістами. 
Цього літа багато міст, 
містечок та селищ 
українського Сходу 
відзначали шосту 
річницю визволення 
та підсумовували 
свої здобутки з того 
страшного літа 2014-го. 
І знаєте – а зроблено-то 
багато! 

Звісно, війна нікуди не ді-
лась. Звісно, вона боляче 
вдарила по мільйонах ро-

дин і б’є досі. Багато хто взагалі 
не дожив до цього дня. А зна-
чить, ми живемо і за них також 
– підступно вбитих, закатованих, 
померлих передчасно від злид-
нів та хвороб.

І якщо ми подивимося на своє 
життя очима людей, які пішли і 
не переймаються вже повсяк-
денним виживанням, то побачи-
мо, що реальність навкруги за 
ці шість років чуттєво змінилася. 
Змінилася на краще.

Ніколи раніше не було стільки 
людей, готових заради допомоги 
іншим жертвувати своїм комфор-
том, часом, грошима. Жертвувати 
роками, аби налагодити систему, 

ЗМІНИГРОМАДА  
МАРІУПОЛЯ зАхищАє  
КЕРІВНиКА ПОЛІЦІЇ
Людиною, якій довіряє усе місто, у 
Маріуполі виявився… очільник патрульної 
поліції. Звістка про його можливе 
звільнення від посади викликала таку 
тривогу, що лист на його підтримку за 
пару днів підписали більше 700 фізичних 
осіб та організацій. 

Такого Україна ще не бачила! Волонтери, активіс-
ти, підприємці, депутати, священнослужителі, вій-
ськовослужбовці, медики, вчителі, пенсіонери, 

студенти – за начальника Патрульної поліції Донецької 
області Михайла Вершиніна вступилися знайомі і не-
знайомі з ним люди різного віку, професій і політичних 
вподобань.

Жоден поліціант в історії України не отримував, ма-
буть, стільки добрих слів на свою адресу. «Завдяки 
таким людям патрульна поліція не перетворюється на 
ДАІ», «Маріуполь – єдине місто України, де реформа 
патрульної поліції спрацювала. Виключно завдяки осо-
бистим рисам того, хто її очолив. Мужність та чесність 
– це про Михайла», «Ми, маріупольці, були впевнені у 
тому, що ми в безпеці, що на нас не буде жодного тиску 
«по дзвінку», «Волонтери та громадські активісти самі 
проводили відбір до лав патрульної поліції», «Михайло 
– захисник і взірець для нашої молоді! Людина, яка змі-
нює Україну на краще», «Він має величезну довіру. Зав-
дяки йому велику довіру мають і маріупольські копи. 
Бо саме він прикладав і прикладає чимало зусиль для 
створення тієї самої «нової поліції», про яку так люблять 
казати її столичні керівники. Але, здається, комусь там 
у столиці він не дуже сподобався своєю чесністю та 
принциповістю», «Без нього не було б такої Патрульної 
поліції у Маріуполі та області. Службове розслідування 
має бути чесним і прозорим», – пишуть маріупольці у 
соцмережах.

Михайла Вершиніна було відсторонено від посади у 
липні на час розслідування щодо дій двох його підлег-
лих – їх гучно затримали за підозрою у покритті торгівлі 
наркотиками, викраденні людей і вимаганні коштів. 

Маріупольці вважають, що Вершинін не причетний осо-
бисто до цих злочинів, адже має «нульову толерантність до 
корупції». Через неофіційну інформацію, що Вершиніну го-
тують наступника, вони бояться, що це спричинить розвал 
всієї щойно розбудованої ним системи – «бо він є цемент». 
Тому і склали лист на ім’я начальника Департаменту Пат-
рульної поліції України Євгена Жукова.

«Саме завдяки старанням пана Вершиніна місто 
Маріуполь займає перше місце в Україні за рівнем довіри 
громади працівникам поліції, а рівень злочинності остан-
ні роки був найнижчим в країні, — йдеться у зверненні. 
—  З моменту його відсторонення ситуація в місті значно 
загострилася, вулиці міста стали більш небезпечними: 
підпали автівок, мінування, напади, ДТП та злочини на 
ґрунті ненависті. Вважаємо, що подібні дії дуже схожі на 
дискредитацію Патрульної поліції в регіоні з ризиком по-
дальшої дестабілізації ситуації у прифронтовому місті, та 
ще й у передвиборчий період». 

До 2014 року Михайло Вершинін був підприємцем у 
Донецьку. Після окупації рідного міста пішов на фронт 
добровольцем. Воював у Донецькому аеропорту, брав 
участь у визволенні Маріуполя. У лавах патрульної 
поліції – з 2016 року.

Олександр БАБЕШКО/Громада

яка ніколи раніше не працювала 
на «маленьку людину» і не знає, як 
і навіщо це взагалі робити. Попри 
помилки, попри зради, попри, хай 
їй грець, корупцію, попри маски 
від коронавірусу ми бачимо все 
більше світлих людяних облич, 
все більше простягнутих рук, все 
більше відповідальності і довіри 
на рівні маленьких спільнот.

Ще ніколи не було стільки 
дієвих ініціатив «знизу», щиро 
спрямованих на поліпшення жит-
тя людей, на розвиток малого 
бізнесу, на підвищення спромож-
ності громад. І ще ніколи не було 

стільки доброчинців, готових за-
лучати інвестиції та допомагати 
нашому регіону стати привабли-
вим для роботи й життя.

Рушійні зміни відбулися навіть 
там, де щодня палає війна. Тож 
напрямок вірний, а можливостей 
стає все більше, і задіяних людей 
– також. Бо коли голова повірить 
в унікальність сьогодення, то 
руки зроблять все, що треба, на-
віть якщо очі бояться. 

Ну а «ГРОМАДА Схід» завжди 
надасть підтримку тим селянам 
Донеччини та Луганщини, хто від-
чуває зміни і готовий докластися 

до їхнього висвітлення. Ставайте 
нашими позаштатними кореспон-
дентами та отримуйте гідні гоно-
рари за сюжети, новини чи фото 
з життя своїх громад. Це можуть 
бути інтерв’ю, або репортажі про 
корисні громадські ініціативи, 
або про власний успіх у будь-якій 
діяльності. Зв’язатися з 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

Драма «Забуті» про події на окупованій частині 
Луганщини вийде у широкий український кінопро-
кат 3 вересня. Фільм режисерки Дарії Онищенко 
також відкриє цьогорічний кінофестиваль «Мо-
лодість».

Світова прем’єра «Забутих» відбулася на Вар-
шавському кінофестивалі, де фільм було відзначено 
Спеціальною премією журі. Також стрічка була пред-
ставлена на Одеському кінофестивалі, де отримала 
приз як проєкт з найбільшим міжнародним потенціа-
лом.

В описі до фільму йдеться, що події драми — це 
не лише хроніки сьогодення, а й актуальна спроба 
розібратися в тому, на що здатне кохання.

Фільм знятий у копродукції України та Швейцарії, 
за підтримки Міністерства культури України та Феде-
рального управління культури Швейцарії.

У КІНОПРОКАТ УКРАЇНИ 
ВИЙДЕ ФІЛЬМ ПРО ЖИТТЯ НА 
ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ

А РУКИ РОБЛЯТЬ

Програма ООН із відновлення та розбудови миру 
за підтримки ЄС, уряду Королівства Данія та уряду 
Японії оголошує конкурс малих бізнес-грантів на 
започаткування, відновлення чи розширення мікро-,  
малих та середніх підприємств на підконтрольних 
уряду України територіях Луганської та Донецької 
областей.

Максимальна сума одного гранту – 250 000 
гривень. Підприємці, які отримають грант, мають 
зробити власний внесок у реалізацію бізнес-пла-
ну (у грошовій чи іншій формі, наприклад, безоп-
латною працею, наданням обладнання, приміщен-
ня тощо) у розмірі не менше 25% від вартості 
проєкту.

Онлайн-заявку потрібно заповнити українською  
мовою і подати до 6 вересня за посиланням  
www.grant.ccc-tck.org.ua.

ООН  
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС БІЗНЕС-
ГРАНТІВ НА СХОДІ УКРАЇНИ

КОРОТКО
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Коли «ГРОМАДА Схід» написала про європейську індустріалізацію Сходу України, яка 
припадає на кінець ХІХ століття, публікація розійшлася із коментарями, що колишнє Дике 
Поле зробили промисловим виключно іноземці: бельгійці, британці, французи, німці. Але 
заради історичної справедливості не варто принижувати роль місцевих підприємців у 
процесі, який насправді був дуже конкурентним. 

ФІНАНСиСТ. ТиТАН. СТОЇК
АЛЧЕВСЬКИЙ

ДОВІДКА: Місто Алчевськ Лугансь-
кої області названо на честь Олексія 
Кириловича Алчевського (1835–
1901) – українського купця, банкіра, 
промисловця, громадського діяча, 
мецената. Онук чумака і син торгівця 
бакалійними товарами з Сум, він на 
позичені гроші розпочав свою діяль-
ність з маленького чайного магазину 
в Харкові. А згодом просунувся дале-
ко на Схід і став одним з найдієвіших 
та найбагатших українців свого часу 
– тільки його акціонерний капітал 
оцінювали у 18 мільйонів рублів. Апо-
феозом його трудів стало заснування 
1895 року Донецько-Юр’ївського ме-
талургійного товариства і будівниц-
тво заводів, які досі працюють (у 
тому числі Алчевський меткомбінат і 
ММК імені Ілліча у Маріуполі).
Нагадаємо, що з 1885-го до 1900 року 

виробництво заліза і сталі в Україні, що 
була тоді частиною Російської імперії, 
зросло більше ніж у 25 разів. І підпри-
ємства Алчевського відігравали в цьому 
неабияку роль – за виробництвом мета-
лу вони обігнали навіть найкращу базу 
на Уралі. 

ФІНАНСИСТ
Численні перешкоди, які Алчев- 

ський долав на шляху до створення своєї 
фінансової і промислової імперії, лише 
підкреслюють його талант. На початку 
діяльності він опинився в ситуації, яка 
відома кожному сучасному українсько-
му підприємцю – відсутність коштів для 
розвитку. Тоді не було незалежних фі-
нансових інститутів, кредитних спілок та 
банків. Це відкривало можливість для 
поживи спекулянтам, які давали позики 
під грабіжницькі 15-20% річних, вимагаю-
чи під заклад нерухомість, землю, вироб-
ничі потужності. 

Попри відсутність вищої університет-
ської освіти та власних великих коштів, 
Олексій Алчевський переконав багатьох 
підприємців підтримати його і створив 
1866 року першу в Україні кредитну уста-
нову – товариство, а за два роки – акціо-
нерний банк. Першим у Російській імперії 
він заснував також приватний іпотечний 
Земельний банк, що постав 1871 року та 
підтримав землевласників, які після ска-
сування кріпацтва втратили робочу силу 
і перебували у глибокій кризі та боргах. 
Ставка кредиту у банку Алчевського ста-
новила 7,5% і була на той час безпреце-
дентно низькою.

Сам банкір не гаяв часу та скуповував 
землі Слов’яносербського, Бахмутсько-
го повітів та Війська Донського (сучасна 
територія Луганської та Донецької об-
ластей). Він не збирався стати аграрієм, 
а прогнозував створення важкої про-
мисловості та мережі залізниць – аби 
подолати технологічну відсталість тодіш-
ньої імперії. 

Слід розуміти, що на той час іноземний 
капітал, запрошений займатися створен-
ням промисловості на теренах Донбасу, 
користувався протекцією російського 
уряду, який фінансово стимулював ок-
ремі види промисловості та виробництва, 
наприклад – рейок для залізниці. 

ІСТОРІЯ

Економічна логіка Олексія Алчевського 
була принципово відмінною. Він вважав 
протиприродним субсидування з де-
ржавних коштів іноземного виробництва 
та видобутку ресурсів і був публічним 
противником такого протекціонізму в 
економіці. 

ТИТАН
Промисловцем Алчевський став, коли 

вклав гроші у розвідку та видобуток 

кам’яного вугілля на своїх землях. По-
чинаючи з мізерних обсягів видобутку у  
11 тисяч тон вугілля, він спромігся створи-
ти акціонерне «Олексіївське Гірничопро-
мислове Товариство» (1879), яке за 10 
років видобувало вже 10 мільйонів тонн 
вугілля та коксу.

Це товариство об’єднувало виключ-
но місцевих акціонерів, без залучення 
іноземного капіталу, який шукав над-
прибутків та намагався монополізувати 
у своїх руках видобуток корисних копа-
лин на Донбасі. Саме цим намаганням і 
став на заваді Олексій Алчевський. Він 
категорично відмовився продавати акції 
«Олексіївського Гірничопромислового 
Товариства» представникам бельгійсь-
ких компаній. Попри те, що ця операція 
принесла б йому 20 мільйонів рублів, 
пропозиція була ним відкинута. 

На початку 1890-х років Алчевський 
особисто засновує Донецько-Юр’ївський 
металургійний завод, який стає власністю 
«Донецько-Юр’ївського металургійного 
товариства». Акціонером знов виступив 
виключно місцевий капітал. Водночас 
Алчевський створює компанію за учас-
тю іноземного капіталу – акціонерне 
товариство «Провіданс» в Маріуполі. Він 
небезпідставно вважав, що Маріуполь 
– за рахунок наявності власного порту та 
відносно недорогого транспортування 

продукції морем – стане одним з лідерів 
світового експорту металу.

Масштаб діяльності Олексія Алчев- 
ського, його компетентність та поряд-
ність примушували рахуватися з ним не 
тільки конкурентів. Він був постійним 
учасником урядових нарад, на яких ви-
рішувалася доля гірничодобувної та ме-
талургійної промисловості. Однак 1899 
року, попри весь авторитет Алчевського, 
уряд відмовився визнати факт наближен-
ня економічної кризи і опирався пропо-
зиції українського промисловця відкрити 
ринок металургійної продукції та про-
давати надлишок за кордон. Натомість 
у Петербурзі наполягали на «ручному» 
обмеженні виробництва та встановленні 
фіксованих цін. 

Алчевський прекрасно розумів, що ці 
стабілізаційні заходи є архаїчними та при-
зведуть лише до поглиблення кризи. Так 
і відбулося – незабаром акції компаній 
гірничої та металургійної промисловості 
стали просто папірцями. 

СТОЇК
Економічна криза застала будівниц-

тво Донецько-Юр’ївського заводу в са-
мому розпалі, тому Олексій Алчевський 
мусив відчайдушно шукати можливості 
закінчити його та розпочати довгоочі-
куване виробництво. Він звернувся до 
уряду з проханням надати йому части-
ну державного замовлення, що було 
звичайною практикою серед приватних 
підприємців того часу. Йому було від-
мовлено – так само і коли він попросив 
дозволу на другий випуск боргових об-
лігацій «Донецько-Юр’ївського металур-
гійного товариства», аби залучити при-
ватні кошти. 

Нагадаємо, що Алчевський був за-
можною людиною і мав ті 15 мільйонів 
рублів, що складали заборгованість на 
момент його смерті. Однак відповідаль-
ність перед десятками тисяч акціонерів 
«Донецько-Юр’ївського металургійного 
товариства», які були місцевими підпри-
ємцями, виявилася фатальною.

Офіційна версія смерті Алчевського  
7 травня 1901 року – він кинувся під поїзд у 
Петербурзі, коли отримав чергову відмо-
ву від міністра фінансів Вітте. Але є і версія 
про замовне вбивство, яка підтримуєть-
ся наявністю прямих вигодонабувачів.  

Табличка на копії пам’ятника О.Алчевському,  
встановленого у Алчевську, подарованій Харкову 2004 року

Донецько-Юр’ївський завод. Листівка 1913 року
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Відразу після смерті Алчевського його 
Харківський Торговий банк було оголо-
шено банкрутом і закрито, промислові 
підприємства стали власністю держави, а 
Земельний банк був переданий російсь-
ким бізнесменам братам Рябушинським 
– їм Вітте надав і кредити, і держзамо-
влення. Тож московські рейдери після 
кризи напрочуд казково розбагатіли. 

Тут можна говорити про конспіро-
логію, а можна – про те, що Олексій 
Кирилович похований не за огорожею 
цвинтаря, де місце для самогубць, а з 
повним дотриманням православного 
ритуалу. 

Так чи інакше, Алчевського вбила 
російська корупція. А потім на його під-
приємства нові володарі почали масово 
завозити робочих з Уралу. І надалі цей 
процес успішно продовжила радянська 
влада.

«Й СВОГО НЕ ЦУРАЙТЕСЬ»
Не можна забувати про те, що про-

мисловість на теренах України поставала 
в тому числі завдяки таким українцям, як 
Олексій Алчевський та його однодумці. 
Будучи містянами в першому або друго-
му поколіннях, вони наполегливо нама-
галися конкурувати за можливість стати 
господарями на власній землі. 

Чи Україна зможе далі існувати як 
розвинена промислова країна та бути 
помітною на світовому ринку? Чи здатні 
ми створювати сучасні фінансові інсти-
тути, аби надавати підтримку малому та 
середньому бізнесу? Чи дочекаємося ми 
українських патріотів серед нових влас-
ників та керівників підприємств важкої 
промисловості? Чи здатні ми усвідомити 
повноцінні висновки з життя славних по-
передників? Це питання, що стосуються 
вже нашої сучасності. 

 Станіслав ФЕДОРЧУК/ 
спец. для Громади

Фейки бувають не лише 
політичні. Перекручення 
історії на користь 
колоніальних міфів 
куди більш ефективне  у 
маніпулюванні свідомістю 
людей. Привласнення подій 
та геніальних постатей 
– один з таких нехитрих 
прийомів, застосованих 
і щодо долі  засновника 
Алчевська.

Так, російська енциклопедія Вікі-
педія впевнено називає Олексія 
Алчевського «російським промис-

ловцем». Його біографія прив’язана 
виключно до ландшафту Російської 
імперії, що дозволяє недоброчесним 
історикам писати, що «в силу своїх пе-
реконань» він вирішив залишитися 
«російським патріотом» замість спокій-
ного життя десь на південному узбере-
жжі Франції. 

Масштаб діяльності Алчевського 
дійсно виходив за межі рідних Сум, гу-
бернського Харкова і Донбасу, який він 
невпинно індустріалізував. Його ділові 
інтереси  поширювалися на всю імпе-
рію, до самого Уралу. 

Але неважко з’ясувати, в чому на-
справді полягав його патріотизм. Не-
дарма 2014 року окупанти намагалися 
повернути Алчевську стару назву Ко-
мунарськ – засновник міста був затятим 
українофілом.

«Я вийшла заміж за щирого ук-
раїнця», – так розповідала про сво-
го чоловіка Христина Алчевська, 
знаменита освітянка та літераторка, 
яка переписувалася з Герценом під 
псевдонімом «Українка». Її методики 
народних шкіл отримали визнання 
на педагогічних виставках в Антвер-
пені, Брюсселі, Чикаго, Парижі. Шлях 
до свободи народу вона бачила в ук-
раїнізації молоді, і в цьому дусі вихо-
вувала шістьох дітей.

Ще на початку подружнього життя 
Алчевські очолюють у Харкові гурток 
інтелігенції «Громада». Його діяльність 
щодо створення народних шкіл та біб-
ліотек, публікації українських книг не-
одноразово привертали увагу поліції, 
яка стежила за виконанням антиукраїн-

ських імперських указів. Нині ж пам’ять 
про добрі справи родини Алчевських 
у Харкові відзначена назвою вулиці в 
історичному центрі  першої столиці Ук-
раїни. Це відбулося 2015 року в рамках 
закону про декомунізацію: вулиця Ар-
тема була перейменована на вулицю 
Алчевських.

Близьке коло Алчевських складала 
українська інтелектуальна еліта того 
часу. Зокрема, автором статуту бан-
ку Алчевського став професор-еко-
номіст, почесний член Центрального 
статистичного комітету в Брюсселі і 
почесний член Лондонського статис-
тичного товариства Іван Вернадський 
– батько засновника Академії наук Ук-
раїни Володимира Вернадського, який 
наразі дивиться на нас з 1000-гривне-
вої купюри.

У російській енциклопедії як ре-
веранс у бік історичної об’єктивності 
згадується, між іншим, що Алчевський 
був меценатом і «як приватна особа 
фінансував спорудження першого в 
світі пам’ятника Тарасу Шевченку». 
Уточнення про приватну особу не ви-
падкове.  Пам’ятник з білого італій-
ського мармуру було встановлено за 
часів Емського указу, саме тому він 

з’явився не в публічному просторі, що 
було просто неможливо через пряму 
заборону, а у дворі приватного маєт-
ку Алчевських, біля їхньої приватної 
школи. 

Відтоді, як 1878 року Алчевський 
купує великий маєток у селі Олексіївці 
Катеринославської губернії (тепер Лу-
ганська область), родина їздила сюди 
щоліта. Христина Алчевська і тут від-
крила однокласну земську школу для 
селян, намагалася, попри заборони, 
сповідувати дух українства.

Бізнес-партнери Алчевського відзна-
чали, що він був геть не схожий на біль-
шість підприємців тодішньої імперії, які 
ніколи не приховували своєї жадібності 
заради прибутку. Його підхід скоріше 
опирався на філософію просунутих біз-
несменів Заходу, які ніколи не забували 
про користь для суспільства та благо-
дійність. Видатки Алчевського на про-
світництво та створення закладів освіти 
(школи для жінок, комерційні та гірничі 
училища, сільськогосподарський інсти-
тут, публічні бібліотеки) складали біль-
ше 2 мільйонів рублів.

Після трагічної смерті батька родину 
утримував син — відомий співак Іван Ал-
чевський. Христина Алчевська керува-
ла та опікувалася жіночою школою аж 
до приходу більшовиків і націоналізації. 
Вона виховала понад 17 тисяч жінок, 
про унікальність «багатійки, що навчила 
схід України писати» розповідали навіть 
в Європі. 

Після жовтневого перевороту в Ал-
чевських почалася чорна смуга: прямо 
на сцені помер Іван, більшовики висе-
лили родину з власного будинку, до-
водилося блукати у пошуках ночівлі, 
голодувати, 1920 року померла мати… 
Молодша дочка Алчевського Хрис-
тя пішла по стопах батьків — стала 
справжньою бунтаркою і теж залишила 
помітний слід у нашій історії. Не лише 
як письменниця та драматург, але й як 
політична активістка. Варта згадки її 
участь в організації першої самостійни-
цької політичної групи України — Рево-
люційної української партії.

Наостанок все ж таки не втримає-
мося від припущень альтернативної 
історії. Уявімо: якби фінансова група 
Алчевського дожила б до часів Перших 
українських визвольних змагань…

Євген ТОПОР/Громада

ГЕНІЙ, ЯКИЙ ТВОРИВ 
УКРАЇНСЬКЕ 

Станіслав ФЕДОРЧУК, історик, 
політолог:
– Не заходячи на поріг жанру аль-
тернативної історії («якбитології»), 
можемо твердо посилатися на жит-
тєвий шлях Олексія Алчевського і 
його неймовірної родини як на зра-
зок того, що промислова револю-
ція на Сході України несла в собі й 
пробудження ідентичності освічених 
українців. Адже новонароджена про-
мислова українська еліта займалася 
не лише економічною, а й гуманітар-
ною діяльністю. 
Авжеж, європейський капітал та іно-
земні працівники-інженери лишили 
чималий культурний спадок. Однак 
вони були байдужі до долі місцевого 
населення і зазвичай створювали за-
криті клуби для своїх «білих» комір-
ців. Так само і керівництву Російсь-
кої імперії було байдуже, якою ціною 
видобувається вугілля чи плавиться 
чавун. Тому романтизація доби па-
нування на Сході України іноземних 
промисловців є неприпустимою. 
Натомість ця історія дає нам мож-
ливість побачити, що тодішні піо-
нери та ініціатори інновацій мали 
набагато гірші умови та можливості. 
І усвідомити ціну, яку сплатило люд-
ство і, зрештою, кожна національна 
спільнота на шляху до теперішньої 
модернізації.

Сім’я Алчевських. Олексій 
Алчевський – перший зліва
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ЧИ ЦЕ МОЖЛИВО?
На двох контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду у Донецькій на Луганській областях 
восени почнеться облаштування експериментальних мобільних сервісних центрів. Такі 
плани проанонсував міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій 
Резніков під час перебування на КПВВ «Мар’їнка».

ОФІЦІЙНО

МЕНШЕ ПЕКЛА НА КПВВ – 

Планується, що за кілька років ба-
гатофункціональні сервісні цен-
три – хаби, як назвав їх міністр 

– з’являться на всіх КПВВ: «Тут будуть 
працювати відділення банку, кімнати ма-
тері і дитини, буфет. Тут же розмістять 
ЦНАП, де можна буде зареєструвати 
шлюб, розлучення і отримати інші пос-
луги».

Серед інших послуг – можливість зня-
ти гроші у банкоматі, звернутися по пра-
вову допомогу, долучитися до урядової 
програми «Доступні ліки». 

ДОВІДКА: До карантину пере-
сування людей здійснювалося 
через 5 контрольно-пропускних 
пунктів: 4 –  в Донецькій (Гнутове, 
Майорське, Мар’їнка, Новотроїць-
ке), 1 –  у Луганській (Станиця Лу-
ганська) областях. Незабаром на 
Луганщині планується відкрити ще 
2 КПВВ –  у Золотому та Щасті. На 
всіх них чекає реорганізація. Слід-
кувати за дотриманням єдиних 
стандартів якості і комфорту для 
громадян буде щойно створене 
державне підприємство «Реінтег-
рація та відновлення». Воно візь-
ме на баланс всі КПВВ. Утримання 
різними структурами, як це було 
дотепер, визнано неефективним, 
адже вони мали різне бюджетуван-
ня і, відповідно, різні можливості в 
облаштуванні.
Тож колись жителі окупованих тери-

торій зможуть отримувати пенсії і одру-
жуватися просто на пункті пропуску. А 
зараз на КПВВ Донеччини порожньо. 
Якщо раніше вони пропускали 5-7 тисяч 
осіб щодня, то тепер нерегулярно від-
криваються на один день у режимі «гу-
манітарних коридорів», адже «дзеркаль-
ні» блокпости впускають-випускають 
людей лише за так званими «списками 
ДНР». 

Мешканцям Луганської області по-
щастило більше –  пункт пропуску «Ста-
ниця Луганська» відкритий, щодня його 
пішки по мосту перетинають близько 
тисячі людей. 

Після перетину лінії розмежуван-
ня з обох боків вимагають проходити 
двотижневу самоізоляцію. З 1 серпня 
мали запрацювати нові послаблення 
для тих, хто перетинає КПВВ у бік під-
контрольної Україні території. Однак ці 
правила не затвердив штаб ООС, тому 
принаймні до 31 серпня після перетину 
людям все ж потрібно встановлювати на 
смартфоні додаток «Дій вдома» та само-
ізолюватись. Ті люди, котрі мають кноп-
кові телефони, їдуть на обсервацію до 
лікарень.

Населення окупованої Донеччини 
змушене або нелегально «подорожу-
вати» через кордон з РФ, або сидіти 
вдома в очікуванні пом’якшення бло-
кади, застосованої до них окупацій-
ною адміністрацією. Ніхто не хоче 
застрягнути між двома світами, як це 
трапилося із людьми, які з 13 липня 
живуть у наметах української служби 
порятунку на КПВВ поблизу Ново-

троїцького. Їх більше десятьох, і вони 
не можуть перетнути лінію розмежу-
вання та потрапити додому, на некон-
трольовану територію –  через те, що 
відсутні у «списках». Попри запевнен-
ня обласної влади, що цими людьми 
опікуються за рахунок бюджету, їжу 
та воду їм підвозять лише гуманітарні 
організації.

Дмитро ЛЕЩУК/Громада

272 тиСячі пенсіонерів станом  
на сьогодні знаходяться на тимчасово 

окупованих територіях Донецької та Луганської областей. 
За даними Державної прикордонної служби, минулого року на 
КПВВ на Донбасі здійснено понад 13 МільйОнів ПеРетинів лінії 

РОЗМежувАння. Під час перетину 27 ОСіБ ПОМеРли.

ЦИФРИ

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

Фото: Євген КАПЛІН

Фото: Євген КАПЛІН
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Напередодні старту проєкту «ГРОМАДА Схід» на 
Луганщині його регіональні учасники пройшли 
курси домедичної підготовки, необхідні для ро-

боти «у полі». 
Тренінг було проведено у місцевому осередку То-

вариства Червоного Хреста України. Учасники – ре-
гіональна менеджерка проєкту та сільські розпов-
сюдники газети – отримали відповідні сертифікати. 
Кожний їхній виїзд до буферної зони буде застрахова-

ний – така практика, що її вимагає протокол безпеки 
працівників проєкту, протестована на «донецькому» 
напрямку і тепер поширена також на Луганську об-
ласть.

За рік існування газети на Донеччині позаштатну 
роботу у проєкті знайшли вже понад 40 сільських роз-
повсюдників та громадських кореспондентів. Тепер 
запрошуємо приєднатися до нашої команди «польових 
гравців» і луганчан.

ЯК ВПЛиНЕ НА ЖиТТЯ  
СЕЛЯН НОВиЙ зАКОН
ПРО КООПЕРАЦІЮ 

КОМАНДА

Знайомтеся: ці молоді та відповідальні люди здійснюють доставку нашої газети 
до прифронтових сіл та селищ Луганської області.

«ГРОМАДА Схід» була, 
є і буде за розвиток 
кооперативного руху в 
Україні. Кооперація особливо 
важлива для селян. 
Особливо на Сході. Особливо 
у кризові часи. Тож на нову 
редакцію Закону України 
«Про сільськогосподарську 
кооперацію» ми разом із 
своїми читачами дуже 
чекали.

Врешті решт у липні закон був ух-
валений Верховною Радою. Пар-
ламентарі вважають, що цим за-

клали ефективну модель економічної 
діяльності кооперативу, яка дозволяє 
підвищити його конкурентноздатність 
на аграрному ринку. Перш за все 
йдеться про усунення колізій між різ-
ними законодавчими актами,  що  були 
раніше. Щонайменш, це запобігає под-
війному оподаткуванню – як на рівні 
кооперативу, так і на рівні його членів. 
А загалом йдеться про поступовий пе-
рехід існуючих кооперативів до нової 
єдиної форми (сільськогосподарські 
виробничі кооперативи та сільськогос-
подарські кооперативні об’єднання).

Але чи призведе новий закон до від-
чутного сплеску кооперативного руху на 
Сході України, де селяни практично поз-
бавлені доступу до кредитних грошей? 

8 НОВОВВЕДЕНЬ, ЯКІ НОВИЙ ЗАКОН ДОЗВОЛЯЄ 
СІЛЬСЬКОГОСПКООПЕРАТИВАМ:

P за власним бажанням обирати вид діяльності: виробничий, обслуговуючий, пере-
робний чи багатофункціональний

P діяти як з метою отримання прибутку, так і зберегти за собою неприбутковий 
статус

P купувати сільськогосподарську продукцію своїх членів за вигідною ціною, яку 
вони самі ж і встановили (що раніше заборонялось)

P формувати великі товарні партії та реалізовувати їх, в тому числі експортувати 
за кордон

P переробляти сільськогосподарську продукцію, формуючи додаткову вартість та 
продавати готові товари

P виплачувати отриманий від реалізації продукції прибуток учасникам кооперативу 
пропорційно кількості зданої ними продукції

P залучати інвестиції від бізнесу, оскільки членами кооперативу тепер зможуть 
бути не лише фізичні, а й юридичні особи, що не дозволялось раніше

P утворювати  кооперативні об’єднання – так звані кооперативи другого рівня 
(практика, поширена в усьому світі).

ДУМКА

Андрій ІВЧЕНКО, директор кооперативу  
«Ветеран Приазов’я» (село Сонячне Волновась-
кого району): 
– На цей закон ми чекали довго, але так і не 
побачили того, що так нам необхідно. Документ 
лише врегулював та об’єднав організаційні пи-
тання, які до цього були розкидані по різних 
нормативних актах. Ми так і не бачимо, яким 
чином держава та органи місцевого самовря-
дування будуть підтримувати новостворені 
об’єднання. Алгоритму фінансової допомоги 

немає. А він є вирішальним. Коли створюється кооператив, йому перші 
п’ять років гостро необхідна підтримка. Придбання техніки, оплата штату 
працівників та податків – все це тягне значні витрати, які лежать на плечах 
кооператорів. Досі не прописано, як саме органи місцевого самоврядуван-
ня будуть підтримувати кооперативи. Якраз вони і зацікавлені у нашому 
розвитку, бо ми створюємо робочі місця для селян. 

Цікаво було дізнатися про це у діючих 
підприємців. 

За словами кооператора з Волно-
васького району Андрія Івченка, втіш-
них перспектив для реальної підтрим-
ки сільськогосподарської кооперації  

закон не обіцяє, все залишилося за 
принципом: вибирайтеся самі, як може-
те. Кооперативи, що працюють в насе-
лених пунктах на лінії розмежування, 
ще мають можливість заручитися під-
тримкою міжнародних донорів, виграв-

ши гранти та отримавши кошти на роз-
виток. У більш «мирних» селах такої 
можливості немає, адже міжнародники 
працюють здебільшого з прифронтови-
ми територіями.

YuliyaGL/Громкор

ВСІ СВОЇ
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ЗДОРОВ’ЯОсь такий дзвінок отримала редакція «ГРОМА-
ДИ Схід» від нашої читачки пані Оксани: «Хочу 
поділитися власним досвідом, як я ходила по лі-

карнях. Наразі в мене все добре, лежу у гарній клініці, 
де сучасний ремонт і зручні ліжка, всі санітарки чуйні і 
жодних хабарів, взагалі безплатно все. Але довелося 
поїздити по області, аби мене просто взяли з тим елек-
тронним направленням, що мені надала наша сільська 
медичка. Перші дві лікарні казали, що приймуть лише 
як я платитиму за процедури, хоча син показував сайт, 
де вони були в переліку тих, хто має надавати такі пос-
луги безоплатно. Так я і не зрозуміла, за яким принци-
пом це діє і як іншим разом все правильно зробити, а 
не сподіватися на випадок».

Міністерство охорони здоров’я та Національна служ-
ба здоров’я України (НСЗУ) наголошують: медичні за-
клади, які підписали договори з НСЗУ на надання кон-
кретних гарантованих медичних послуг, зобов’язалися 
надавати їх громадянам безоплатно. Натомість мед-
заклад отримує кошти напряму від НСЗУ за конкрет-
но надану послугу за визначеним тарифом. Вимагати 
додатково кошти чи відмовляти у наданні послуги у 
медзакладі не мають права!

У разі порушення медзакладом чи конкретним ліка-
рем права пацієнта на безоплатну медичну допомогу у 
межах програми медичних гарантій пам’ятайте, що ви 
вже оплатили своє лікування через сплату податків і 
маєте боротися за свої права. Тож надаємо інформа-
цію, як скористатися своїми правами пацієнта, гаранто-
ваними державою.

Всі медзаклади в Україні, які уклали договори з 
НСЗУ і беруть участь у програмі медичних гарантій, 
перелічені на сайті НСЗУ (https://bit.ly/39ClpZr). Без 
прив’язки до місця проживання ви можете обрати за-
клад, який уклав договір на надання необхідної вам 
послуги, і звернутися безпосередньо до нього. Попе-
редньо необхідно отримати електронне направлення 
від вашого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.

Медзаклади мають право надавати платні медичні 
послуги, які не входять до програми медичних гаран-
тій. Але тоді це має бути офіційна оплата з чеком, на 
якому вказано, за що ви платите і кому.

Майте на увазі: навіть якщо послуга платна, є спи-
сок ліків, які лікарні мають закуповувати обов‘язково і 
використовувати у лікуванні навіть «платних» пацієнтів. 
Вони входять до Національного переліку лікарських 
засобів, і всі медзаклади зобов’язані публікувати за-
лишки ліків, закуплених за кошти платників податків 
(на сайті https://eliky.in.ua/ або на інформаційних стен-
дах безпосередньо в закладах охорони здоров‘я).

УВАГА! Якщо вам відмовляють у наданні медичної 
послуги в межах пакету медичних гарантій, вимагають 
гроші додатково за послугу, яка має надаватися без-
оплатно, також придбати ліки, які зобов’язана закупо-
вувати лікарня і публікувати їхні залишки у відкритих 
джерелах — у свою чергу ВИМАГАЙТЕ ДОТРИМАННЯ 
СВОЇХ ПРАВ ПАЦІЄНТА: 

ГРОШІ ЗА ГАРАНТОВАНІ 
МЕДПОСЛУГИ: ЩО РОБИТИ?
Ми вже писали про загальний зміст другого етапу реформи системи охорони 
здоров’я: тепер пацієнти можуть отримати гарантовані безоплатні медичні 
послуги не лише на рівні «первинки» – у свого сімейного терапевта чи педіатра. 
Список безоплатних медпослуг значно розширився і з квітня 2020 року включає 
також амбулаторну і спеціалізовану медичну допомогу. Але чому деякі лікарні 
вимагають гроші і як з цим боротися? Розглянемо це питання докладніше.

У ЛІКАРНІ ВИМАГАЮТЬ

P Первинна медична допомога. Сюди входять 
консультації з лікарем, з яким пацієнт уклав де-
кларацію, скерування лікарем до вузькопрофіль-
них фахівців, вакцинація за календарем щеплень, 
супровід пацієнтів із хронічними хворобами.
Окрім цього в пакет входять такі діагностичні 
процедури та аналізи: загальний аналіз крові 
з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз 
сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, 
вимірювання артеріального тиску, електрокар-
діограма, вимірювання ваги, зросту, окружності 
талії, швидкий тест на вагітність, швидкий тест на 
тропонін, швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити.
P Екстрена медична допомога.
P Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та тре- 
тинна (високоспеціалізована) меддопомога до-
рослим і дітям, включаючи медичну реабілітацію 
та стоматологічну допомогу.
P Мамографія грудних залоз.
P Гістероскопія (діагностична / з ендоскопічною 
маніпуляцією).
P Езофагогастродуоденоскопія (діагностична / 
з ендоскопічною маніпуляцією).
P Колоноскопія (діагностична / з ендоскопічною 
маніпуляцією).
P Цистоскопія (діагностична / з ендоскопічною 
маніпуляцією).
P Бронхоскопія (діагностична / з ендоскопічною 
маніпуляцією).
P Лікування пацієнтів методом екстракорпораль-

ного гемодіалізу в амбулаторних умовах.
P Хірургічні операції дорослим та дітям у ста-
ціонарних умовах.
P Стаціонарна допомога дорослим та дітям без 
проведення хірургічних операцій.
P Медична допомога при гострому мозковому 
інсульті.
P Медична допомога при гострому інфаркті міо-
карда.
P Медична допомога при пологах.
P Медична допомога новонародженим у склад-
них неонатальних випадках.
P Діагностика та хіміотерапевтичне лікування 
онкологічних захворювань у дорослих та дітей.
P Діагностика та радіологічне лікування онко-
логічних захворювань у дорослих та дітей.

P Психіатрична допомога дорослим та дітям.
P Діагностика та лікування дорослих та дітей 
із туберкульозом.
P Діагностика, лікування та супровід осіб із віру-
сом імунодефіциту людини.
P Лікування осіб із психічними та поведінко-
вими розладами внаслідок вживання опіоїдів 
із використанням препаратів замісної підтриму-
вальної терапії.
P Стаціонарна паліативна медична допомога 
дорослим та дітям.
P Мобільна паліативна медична допомога до-
рослим і дітям.
P Медична реабілітація немовлят, які народи-
лись передчасно та/або хворими, упродовж пер-
ших трьох років життя.
P Медична реабілітація дорослих та дітей від 
трьох років з ураженням опорно-рухового апа-
рату.
P Медична реабілітація дорослих та дітей від 
трьох років з ураженням нервової системи.
P Екстрена медична допомога пацієнтам з пі-
дозрою або встановленим захворюванням на 
гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричи-
нену коронавірусом SARS-CoV-2.
P Медична допомога, яка надається мобільними 
медичними бригадами, що створені для реагуван-
ня на коронавірусну хворобу (COVID-19).
P Стаціонарна допомога пацієнтам з коронавірус-
ною хворобою (COVID-19).

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖНА ОТРИМАТИ 
БЕЗОПЛАТНО В РАМКАХ ПРОГРАМИ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

• Якщо вам відмовляють у безоплатній консультації за 
електронним направленням, спочатку варто звернутися 
до головного лікаря медзакладу. Обов’язково запишіть 
прізвища всіх посадових осіб, які вам відмовляють.

• Якщо проблема не розв’яжеться, треба подати електронну 
скаргу до НСЗУ. Це можна зробити на сайті НСЗУ або зателе-
фонувати в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. Всі дзвінки 
зі стаціонарних та мобільних телефонів безоплатні. Оператор 
контакт-центру не подає офіційне звернення замість пацієнта, 

але він зафіксує факт порушення закладом умов договору з 
НСЗУ та допоможе правильно оформити скаргу.

• Також телефонуйте на гарячі лінії ваших міських держ-
адміністрацій і залишайте скарги, вказуючи ПІБ і посаду 
співробітників закладів, які відмовляють у гарантованих 
медичних послугах, а також ПІБ головного лікаря.

Обов’язково збережіть та поділіться зі знайомими 
цією інструкцією! І майте міцне здоров’я.

Дмитро СТЕПОВИЙ/Громада
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З початком війни, коли багато людей були змушені по-
кинути рідні міста та села, втратили домівки внаслі-
док обстрілів, коли стало важко, а іноді неможливо 

працювати та забезпечувати свої родини, робота благо-
дійних фондів та організацій здебільшого була спрямо-
вана на надання, перш за все, таких необхідних речей, 
як  питна вода, продукти харчування, ліки, засоби гігієни, 
одяг, взуття, різні види палива на зиму та обігрівачі. Тоб-
то всього того, без чого неможливо пережити надважкі 
часи та розпочати шлях до відновлення свого життя. 

Тож що таке гуманітарна допомога? Це допомога, яку 
ви можете помацати та фізично володіти нею. Можемо 
сказати, що така допомога є матеріальною і надається 
вона у критичних ситуаціях – коли життю та здоров’ю лю-
дини щось загрожує. 

Першими, хто 2014 року зайнявся на Сході України гу-
манітарною допомогою постраждалим, були волонтери. 
Чому саме вони? Бо великі організації, в першу чергу між-
народні, мають певні бар’єри у вигляді правил щодо своєї 
діяльності. Це не є погано, але дещо знижує швидкість 
реагування. Натомість волонтери можуть діяти на свій 
розсуд, їм не потрібно узгоджувати свої дії в очікування 
чиїхось рішень (за винятком ситуацій, коли необхідно от-
римувати дозвіл від військових з міркувань безпеки). 

Саме волонтери за своєю ініціативою відразу після 
обстрілів везли до постраждалих районів продукти, одяг, 
ліки та лікарів, плівку, щоб закрити вибиті вікна… Волон-
терська спільнота не могла врятувати всіх та скрізь, адже 
волонтери – звичайні люди, які допомагають власним 
коштом або за підтримки обмеженої кількості своїх не-
байдужих знайомих. Вони незамінні тоді, коли не працює 
система, коли необхідно зробити бодай щось, аби тут та 
зараз люди не опинилися сам на сам з бідою.

Згодом до системної роботи з надання допомоги при-
єдналися великі благодійні та державні організації. Вони 
мали певне фінансування і могли надавати більш масш-
табну допомогу – як з підтримки людей, так і з відновлен-

ня інфраструктури. Більшість таких організацій існували в 
Україні і до війни, але з 2014-2015 років вони спрямували 
свою допомогу адресно – на підтримку внутрішніх пере-
селенців та жителів населених пунктів прифронтових сіл 
та селищ Донеччини та Луганщини.

Так, благодійні фонди мережі Карітас працюють по 
всій Україні з 1992 року, але 2014 року фокус допомоги 
посунувся на Схід, і от вже сьомий рік організація зай-
мається тут полегшенням побуту  постраждалих людей.  
Благодійна організація ADRA Ukraine працює з 1993 року, 
з 2014 року взяла на себе відповідальність із забезпе-
чення питною водою жителів буферної зони і наразі вже 
глобально розв’язує це питання: ремонти водогонів, 
встановлення нових систем очищення води, буріння 
свердловин…

А от громадська організація «Донбасс SOS» (як і біль-
шість місцевих організацій з допомоги) виникла саме 
2014 року. Реагуючи на потреби людей, вона започатку-
вала надання матеріальної (гуманітарної) допомоги тим 
потребуючим, котрі не відповідають категоріям інших 
організацій.

На жаль, гуманітарні види допомоги можуть підтрима-
ти тільки у певній мірі та на певний час. Без системного 
розв’язання проблем критичні ситуації будуть повторю-
ватися, а можливість допомогти зменшуватися (навіть 
великі організації мають вичерпні ресурси). До того ж 
фахівці вважають, що для допомоги краще дати людині 
умовну «вудку», аніж готову «рибу2 – тоді вона розділяє 
відповідальність за своє життя і не випадає з суспільства. 
Адже коли людина звикає до того, що її нагодують, одяг-
нуть, привезуть зубну пасту та паливо, то згодом втрачає 
навички соціалізації – це дуже небезпечно, особливо для 
молодих. Матеріальна допомога стає наче милиці, без 
яких людина падає, бо розучилася ходити самостійно. 
Тож наступного разу поговоримо про соціальний супро-
від – вид нематеріальної допомоги, який, за логікою цієї 
метафори, відіграє скоріше роль тростини.

ГІРКИЙ НЕКТАР
«Амброзія» у перекладі з грецької 
– «та, що дарує безсмертя». 
Олімпійським богам вона чомусь 
вважалася нектаром, а Зевс 
навіть натирав нею волосся. У 
нього так і не вийшло залишитися 
молодим, а сучасні алергіки й 
поготів не повірять у корисність 
амброзії. Тим більше у сезон 
її цвітіння, який триває шість-
десять тижнів — від початку 
серпня і до перших приморозків.

Насправді користь від амброзії є. Певні 
речовини, що входять до її складу, діють 
як інгібітори росту ракових клітин, тому її 

застосовують для боротьби із злоякісними пух-
линами. Також вона має виражені протизапаль-
ні властивості. Але використовувати амброзію 
для самостійного лікування не слід – її ефірні 
олії можуть спричинити головний біль навіть у 
здорової людини.

Селяни кажуть: «де амброзія – там біда». 
Адже поблизу неї сільськогосподарські куль-
тури засихають і швидко гинуть. Потрапляючи 
у ґрунт, її насіння зберігає свою силу протягом 
40 років, витягуючи все корисне, насамперед 
– дорогоцінну вологу. Таким чином вона висна-
жує ґрунти та знижує врожайність. Досліджен-
ня показують, що на утворення однієї тонни су-
хої речовини амброзія полинолиста (саме така 
є поширенішою в Україні) споживає з ґрунту 
15,5 кг азоту і 1,5 кг фосфору, а також витрачає 
близько 950 тонн води.

Особлива шкода амброзії для людини – в 
її пилку. Потрапляючи на слизову оболонку 
дихальних шляхів, він викликає сильне под-
разнення і алергію – сінну лихоманку, аж до 
астматичних нападів. Лише один кущ амброзії 
здатний призвести до мільярда пилкових зе-
рен, причому «подорожувати» вони можуть на 
досить великі відстані. До прикладу, їх було 
виявлено над морем на відстані 640 кілометрів 
від берега, а також в атмосфері за три кіломет-
ри від земної поверхні.

Боротьба із амброзією передбачена навіть 
на законодавчому рівні (Закон України «Про 
карантин рослин»), і в деяких містах нашого 
регіону періодично відбуваються спроби її по-
долати. Оскільки державного фінансування на 
це немає, міські ради запроваджують муніци-
пальні програми «СТОП-амброзія», розвішують 
борди, проводять рейди, наймають підрядни-
ків, аби ті косили великі площі бур’яну, прий-
мають у населення вирвані з коренем кущі за 
гроші. Орендатори сільгоспземель воюють са-
мотужки – гербіцидами або підпалюванням, що 
не є ані ефективним, ані безпечним. До того ж, 
якщо боротися з амброзією на окремо взятому 
полі, а поруч вона росте вздовж автодороги, 
така робота, на жаль, не матиме результату.

Тож невже людям опустити руки і визнати 
поразку перед отруйним бур’яном? Ні. Просто 
потрібні зусилля всієї громади. Як, наприклад, у 
Берліні, де добилися приголомшливих резуль-
татів, заохотивши до боротьби з амброзією на-
віть дітей з числа скаутів.

Якщо зробити виривання амброзії з коренем 
щоденною звичкою і залучити якомога більше 
людей, то приборкати її реально – адже вона 
не відростає навіть з надірваного кореня (від 
косіння такого ефекту немає). Головне – боро-
тися систематично та гуртом, аби кожен працю-
вав на благо громади як для себе. 

Дарина ПИЛИПЕНКО/Громада 

ДОПОМОГА

ГУМАНІТАРНА  
«КУХНЯ»: 

РИБКА, ВУДКА ТА МИЛИЦІ
Минулого числа газети наша  
експертка з гуманітарних питань 
– керівник проекту «Простір підтримки» 
Благодійного фонду «Карітас Маріуполь» 
Валерія ГАРМАШ – розповіла, якими 
бувають організації, що надають 
допомогу нужденним та чим обумовлено 
вибір локацій та людей, що потребують 
підтримки. Тепер розглянемо, якою 
саме може бути підтримка і чим 
відрізняються гуманітарна допомога  
та соціальний супровід.
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СКАНВОРД

ПОГОДА
ЛІТО СПЕКОТНЕ  
ДОЗРІЛО, ОСІНЬ ГРЯДЕ…
У другій половині серпня погода нас радуватиме теплом та рід-
кими дощиками.

На Луганщині максимальна температура протягом двох тижнів становитиме 
+30°С, мінімальна – +12°С. Дощі очікуються 18, 19, 26, 27 серпня. 20, 21, 23, 24, 28 сер-
пня синоптики прогнозують сонячну погоду, решта днів – хмарно з проясненнями.

Донеччину очікує більш похмурий серпень – хмарною погода буде майже щодня. 
Максимальна температура повітря вдень за прогнозами не перетне позначки +29°С. 
Вночі ж температурний мінімум складе +11°С. Дощитиме 19, 25, 26 та 27 серпня. 

Відповідь на сканворд №13 (22)

Варіацій насправді існує багато. Навіть в Азії дoбaв-
ки до супу викopиcтoвують aбcoлютнo pізні, цe 
cильнo зaлeжить від peгіoну і менталітету. У складі 

рамена може бути і свинина, і яловичина, і курка, ба на-
віть морепродукти. У будь-якому разі страва виходить у 
традиційно азіатському стилі: красива та поживна.

Що потрібно:
• свинина – 200 г
• локшина (можна приготувати вдома звичайну яєч-

ну) – 100 г
• курячий бульйон – 700 мл
• цибуля – 1 шт.
• морква – 1 шт.
• імбир – 35 г
• соєвий соус – 4 ст. л.
• часник – 3 зубчики
• сіль, сухі спеції, перець мелений – за смаком
• курячі чи перепелині яйця – 3 шт.
• оливкова олія – 2 ст. л.
• зелена цибуля – 20 г.
Як готувати:
1. М’ясо промити в холодній воді та промокнути руш-

ником. Порізати тонкими слайсами, обмазати сіллю, пер-
цем, спеціями на ваш смак, дрібно порізаним часником.

2. Морквину натерти, цибулину нарізати півкільцями.
3. Нагріти олію на пательні, підсмажити цибулю з 

морквою.
4. Додаємо м’ясо, підсмажуємо, а потім тушкуємо до 

готовності, потрошку підливаючи водички.
5. Окремо відварюємо локшину та яйця.
6. Збираємо страву. Викладаємо у тарілки спочатку 

локшину, зверху – м’ясо із овочами, заливаємо все га-
рячим бульйоном, до якого попередньо додали імбир 
та соєвий соус. 

7. Посипаємо зеленою цибулею, додаємо половин-
ки відварених яєць та смакуємо із задоволенням!

СМАЧНОГО

Суп рамен – це вишукана ресторанна страва із пікантним смаком. Класичний 
рецепт японської першої страви з локшиною для багатьох недоступний, бо деякі 
компоненти ну дуже специфічні. Але хто сказав, що в українських реаліях ми  
такий суп не приготуємо?

НА УКРАЇНСЬКИЙ ЛАД 
ЯПОНСЬКИЙ СУП


