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Унікальне знаряддя праці, знайдене
у Костянтинівському районі, визнано
найдавнішою археологічною
пам’яткою Сходу України.

З

а попередніми даними, оброблений прадавньою людиною камінь належить до доби раннього палеоліту і пролежав у землі близько
500 тисяч років.
До цього найдавнішою стоянкою людини на Донбасі вважалося урочище Корнієв Яр (у селі СвятоПокровському Бахмутського району). Знайдені там
кремнієві знаряддя геологи та археологи датували
віком близько 120 тисяч років (середній палеоліт). Деякий час навіть вважалося, що люди раннього палеоліту або не приходили на території сучасних Донеччини та Луганщини, або не залишили слідів. Адже багато
років археологи не знаходили нічого.
Знахідка, що «удавнює» перебування прадавньої
людини на нашій території до півмільйона років, була
майже випадковою. Голова місцевої «Східно-Української спілки охорони історії та культури» Олександр
Філіппов з 2015 року збирав у старому кар’єрі колишнього цегляного заводу «Стромінкон» усе каміння зі
слідами штучної обробки. Згодом він показав їх фахівцеві з палеоліту Донецького обласного краєзнавчого
музею Юрію Ковалю.
Серед псевдознарядь знайшлися справжні кремнієві вироби, що, без сумніву, належали до кам’яного
віку і були оброблені людиною. Тоді було вирішено ще
раз, вже фахово, обстежити кар’єр.
Для консультації запросили палеогеографа з Києва, докторку географічних наук, професорку Київського національного університету ім. Шевченка Наталю Герасименко. Вона близько 30 років є постійним
консультантом усіх археологічних досліджень щодо
пам’яток кам’яного віку нашого регіону. Для неї підготували археологічні розрізи та зачищені ділянки в
різних місцях кар’єру.
Обстеження геологічних розрізів, де були знайдені конвергентне скребло на великому крем’яному
відщепі, кілька давніх чопперів та докази штучного
розколювання каменю, попередньо дають можливість
говорити, що їхній вік становить близько 500 тисяч
років.
Для остаточного з’ясування геологічного віку археологічних знахідок необхідні додаткові археологічні
розкопки. Їх попередньо планують на наступне літо.
Дмитро ЛЕЩУК/Громада

ВСІ СВОЇ
Регіональна команда «ГРОМАДИ Схід» на Луганщині
звітує про успішну кампанію з доставки перших
«спільних» чисел газети. У тих селах на лінії
розмежування, де немає відділень Укрпошти,
працюють наші розповсюдники – поштові скриньки
там вже їржа поїла, а тут ми!
ГРОМАДАМ З НАЙБІЛЬШОЮ
КІЛЬКІСТЮ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
ПРОФІНАНСУЮТЬ
РОЗВИТОК
Кабмін України перерозподілив більше 1 мільярда гривень державної субвенції місцевим бюджетам на відновлення інфраструктури областей, де
зареєстровано найбільше внутрішньо переміщених
осіб (ВПО).
Гроші підуть на реконструкцію і відновлення 243
об’єктів соціальної інфраструктури в областях, які
прийняли найбільше ВПО.
Субвенція буде спрямована об’єднаним територіальним громадам у Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській,
Херсонській, Одеській та Полтавській областях, де
зареєстровано найбільше ВПО. За кошти, що виділяються в рамках Надзвичайної кредитної програми для
відновлення України, там будуть ремонтувати заклади
охорони здоров’я, освіти, культури; спортивні споруди, громадські центри, центри надання адміністративних послуг.
Наразі в Україні зареєстровано 1 449 157 внутрішньо переміщених осіб. Найбільше переселенців живе
у східних областях: майже 511 тисяч осіб – у Донецькій
області та понад 280 тисяч — на Луганщині.

М

аємо вже і перші відгуки від нових читачів на
гарячій лінії. Дякуємо
вам, дорогі люди, за добрі слова! Навзаєм передаємо щирий
сусідський привіт та промінчики світла всім, хто бере в руки
газету та очікує на щось цікаве
та корисне.
На тлі тривожних ба навіть
сумних новин ми намагаємось
додати до нашого сприйняття
сьогодення трохи позитиву.
Попри важкий тягар війни,
добрих справ на теренах Сходу багато. Ми знаємо це абсолютно точно від наших громадських кореспондентів, які
розповідають нам, що відбувається у їхніх селах, де виникають проблеми, а де життя
все ж таки змінюється на краще – завдяки небайдужим людям та спільнодії.
Тож пам’ятайте, що «ГРОМАДА Схід» завжди готова надавати свої шпальти тим селянам
Донеччини та Луганщини, хто
відчуває зміни і готовий докластися до їхнього висвітлення. Ставайте нашими позаштатними громкорами та отримуйте
гідні гонорари 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. Не соромтеся можливої
недосконалості своїх дописів
– всі свої, допоможемо та підтримаємо!
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

ЖИТЕЛІ
СХОДУ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ
ГРАНТ НА АДАПТАЦІЮ
ДО КАРАНТИНУ
Данська Рада у справах біженців оголосила грантовий конкурс на отримання до 1 000 доларів для
переселенців і місцевих жителів Донеччини та Луганщини, чий мікробізнес призупинився або постраждав
внаслідок карантинних обмежень через поширення
коронавірусу.
Критерії отримання гранту: актуальність ідеї та
можливість адаптації/перепрофілювання; відсутність
юридичних перешкод; бізнес-діяльність або самозайнятість була головним джерелом доходу, який зменшився через карантин; фінансова та соціальна вразливість сім’ї.
Програма діє за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва та
Департаменту Міжнародного Розвитку Великобританії.
Крайнього терміну подачі заявок немає. Отримати
консультацію щодо заповнення електронної заявки
можна за телефонами: (093) 03 72 903, (073) 06 65
338 — для мешканців північних районів Донеччини,
а також Луганщини; (063) 95 25 634 — для мешканців
півдня Донецької області.
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ВИБІР

ДЕ НА ДОНЕЧЧИНІ
ТА ЛУГАНЩИНІ НЕ
ПРОВОДИТИМУТЬ
ВИБОРИ-2020
На початку серпня
рішенням Центральної
виборчої комісії визначено
громади, яким не варто
готуватися до місцевих
виборів 25 жовтня. До
цього переліку потрапили
10 сільських, селищних та
міських рад Донеччини та
8 — Луганщини.

Н

атомість у зазначених громадах продовжуватимуть діяти
місцеві ВЦА, а також сільські та
селищні ради.
Таке рішення ЦВК спричинили висновки щодо надмірної небезпеки для
громадян під час проведення виборів,
надані Донецькою та Луганською
обласними військово-цивільними адміністраціями (ВЦА), а також Службою
безпеки України у Донецькій та Луганській областях.
Голова ЦВК Олег Діденко уточнив, що рішення може бути зміненим через нову інформацію щодо
можливості або неможливості проведення виборів на прифронтових
територіях: «Не виключено, що ми
можемо ще до початку виборчого
процесу отримати висновок, що можливо проводити вибори, і будемо на
нього реагувати».
Місцеві вибори-2020 у Донецькій
області не будуть проводити на окупованих територіях, а також на території
майбутніх ОТГ:
• Світлодарської міської територіальної громади
• Торецької міської територіальної громади
• Мирненської селищної територіальної громади
• Ольгинської селищної територіальної громади
• Волноваської міської територіальної
громади
• Вугледарської міської територіальної громади (єдина у переліку вже
утворена функціонуюча громада,
куди входять Вугледар, Павлівська і
Степненська сільські ради)
• Сартанської селищної територіальної громади
• Авдіївської міської територіальної
громади
• Мар’їнської міської територіальної
громади
• Очеретинської селищної територіальної громади.
У Луганській області місцевих виборів-2020 не буде на окупованих територіях, а також на території майбутніх
ОТГ:
• Гірської міської територіальної громади
• Лисичанської міської територіальної
громади
• Попаснянської міської територіальної громади
• Сєвєродонецької міської територіальної громади
• Нижньотеплівської сільської територіальної громади
• Станично-Луганської селищної територіальної громади
• Широківської селищної територіальної громади
• Щастинської міської територіальної
громади.

ЗМІНИТИ ВИБОРЧУ АДРЕСУ:

НЕ ПРОСТО, А ДУЖЕ ПРОСТО
Скільки днів залишилось до місцевих виборів 25 жовтня? О, та ще жити і жити… А до 9
вересня (це останній день, коли можна змінити свою адресу виборця)? Ой...

М

іж тим, аби впливати на життя
приймаючої громади, переселенцям та тим, хто працює в
Україні не за адресою постійної реєстрації, знадобиться декілька хвилин,
максимум – годин (в залежності від
того, який спосіб ви оберете – реальний чи через інтернет). Щоб потім не
казати «без мене мене оженили», краще скористатися правом виборця. Тим
більше, що проблема відсутності «прописки» в Україні нарешті зникла.

Нас таких мільйони

Так сталося у моєму виборчому житті, що місце мого реального перебування майже ніколи не співпадало з місцем
реєстрації (тобто, «прописки», позначеної у
паспорті). Це жодним чином не заважало
мені ані працювати, ані подорожувати, ані
користатися, наприклад, медичними послугами. І тільки коли наближались чергові
вибори, я усвідомлювала, що не зможу
на них піти. Хоча формально право змінити виборчу адресу я мала, але для цього
потрібно було принаймні двічі з’їздити до
рідного містечка – ще й не факт, що успішно, бо перелік причин зміни адреси міг не
співпасти з моїми обставинами. Тож я неодноразово «пропускала хід» та й сприймала вибори, м’яко кажучи, несвідомо і невідповідально. Допоки не настав 2014 рік.
Разом з усіма жителями окупованої
частини Донеччини та Луганщини я раптом позбавилася багатьох прав і свобод,
гарантованих Конституцією України. І
лише тоді усвідомила, наскільки важливими вони є. І хоча переїзд на вільну територію повернув нам свободу думати, висловлюватися та пересуватися (не кажучи
вже про такі блага цивілізації, як пошта чи
банкомат), повноцінними громадянами
внутрішньо переміщені особи не були, бо
залишалися проблеми з доступом до виборів. І нас таких принаймні 1,2 мільйона!
Однак не тільки переселенці були так
званим «невидимим електоратом». Ще
більшу його частину складали внутрішні
трудові мігранти, яких по Україні нараховують близько 3,5 мільйони. Окрім цього,
офіційні дані реєстру виборців свідчать,
що в державі наразі більше мільйона людей, які взагалі не мають зареєстрованого місця проживання.
Тут важливо розуміти, що виборча
адреса не лише визначає дільницю, де
людина отримає бюлетені. Саме виборча
адреса, а не зареєстроване місце проживання, фіксує приналежність виборця до
територіальної громади. Відповідно, всі ці
майже 5,5 мільйона жінок та чоловіків не
відносились до територіальних громад на
підконтрольній території і не могли повноцінно обирати владу в Україні, зокрема, на
парламентських виборах в мажоритарних
округах, а також на місцевих виборах. А

це, умовно кажучи – кожна шоста людина ревірка включення». Для цього потрібна
з тих, хто за віком має право голосувати. лише наявність електронної пошти.
Якщо ви є у реєстрі, у тому ж кабінеті виЩо і коли змінилося?
Судячи з виборів 2019 року, бажання борця треба відкрити розділ «Заяви, записуспільства брати участь у політиці через ти, звернення», щоб внести інформацію про
голосування на виборах значно зросло. зміну виборчої адреси. Тут система попроПро це свідчить безпрецедентно вели- сить вас ідентифікуватися за допомогою
ка кількість людей, котрі звернулися до електронного підпису або електронного
реєстрів за зміною місця голосування ключа. Якщо ви звернетеся до інформацій(близько 300 тисяч!). Але такий механізм но-довідкового департаменту Державної
діяв лише під час загальнодержавних податкової служби, Міністерства внутрішніх
виборів. Змінити виборчу адресу для справ України, Приватбанку, то зможете отучасті у місцевих виборах дозволялося римати електронний підпис безоплатно.
Звісно, не всі мають навички та прилише через зміну «прописки», що було
строї, необхідні для виконання цих
складно, а інколи – неможливо.
19 грудня 2019 року Верховна Рада процедур. Тож можна подати заяву в
України прийняла новий Виборчий ко- традиційному паперовому вигляді, осодекс зі змінами у Законі «Про Державний бисто звернувшись до відділу ведення
реєстр виборців». З 1 липня поточного Державного реєстру виборців там, де ви
року ці зміни почали діяти. Багаторічна живете і плануєте голосувати. Зазвичай
боротьба громадських організацій наре- ці відділи знаходяться в будівлях райрад,
шті закінчилася перемогою – тепер гро- райдержадміністрацій або у Центрах намадяни України, які проживають не за дання адміністративних послуг (ЦНАП).
За словами пані Тетяни, у деяких місцях
місцем реєстрації, можуть змінити свою
(у Києві, наприклад) люди не могли подати
виборчу адресу і на місцевих виборах.
Для цього ви можете звернутися до заяви «наживо» – через карантин. В той
реєстру виборців як самостійно, так і через же час в інших регіонах людей приймали,
уповноважених осіб (якщо ви обмежені у і наразі заяв значно більше в паперовопересуванні через вік чи інвалідність), до му вигляді, ніж в електронному. Тож ратого ж не тільки фізично – прийшовши до димо утриматися від відвідування відділів
певного фахівця у конкретному кабінеті, реєстрів до кінця дії карантинних обмежень
а й онлайн через електронний кабінет ви- або попередньо з’ясувати телефоном, чи
борця. Увага: немає необхідності доводи- здійснюється особистий прийом громадян.
Нагадаємо, що заяву до реєстру вити свою приналежність до територіальної
громади і надавати договір оренди житла борців можна подати до 10 вересня. Вона
розглядається до 15 днів, далі повідомабо довідку з місця роботи.
– Людина за заявним принципом пові- лення про зміну виборчої адреси має
домляє адресу свого житла і на підставі бути вручено особисто або відправлене
цієї заяви змінюється її виборча адреса, звичайною чи електронною поштою. Не
– пояснює правозахисниця Тетяна Дур- пізніше 20 жовтня рекомендується перенєва. Існує лише одне обмеження: про- вірити себе у списках виборців – в електтягом року не можна змінювати виборчу ронному кабінеті чи на виборчій дільниці.
P.S. Я змінила адресу онлайн 12 серадресу двічі.
пня
і вже маю у телефоні фото з підКожен голос впливає
Першим кроком до зміни виборчої ад- твердженням. Закликаю всіх робити так
реси стає перевірка, чи ви взагалі вклю- само, а також допомогти своїм родичам
чені до державного реєстру виборців. та сусідам, які не дуже розуміються на
Тут все просто: на сайті drv.gov.ua слід на- цифрових технологіях.
Олена САМОЙЛЕНКО/Громада
тиснути кнопки «Кабінет виборця» і «Пе-

Тетяна ДУРНЄВА, виконавча директорка
ГО «Громадський холдинг «Група впливу»:
– Ми кілька років системно доводили, що нам потрібно повернути право голосу, аби мільйони громадян України отримали можливість обирати місцеву владу там, де вони живуть, народжують дітей,
платять податки та просто зустрічають схід сонця
нового дня. Адже інтеграція переселенців до приймаючих громад напряму залежить від місцевої влади. Вона вирішує, чи матимуть переселенці хоча б
тимчасове житло, чи будуть діти влаштовані в садочки та школи та яке там буде харчування, як надаватиметься соціальна,
медична допомога, інша підтримка. Тож для переселенців є суто прагматична
причина скористатися правом голосу на місцевих виборах.
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асправді людство з популістами
знайоме давно, ще з часів Давнього Риму. А як течія популізм
сформувався наприкінці ХІХ століття з
Народної партії США, що претендувала
стати «третьою партією» нарівні з республіканцями та демократами. Утім, її
популярність різко впала вже на початку
ХХ століття. Протягом майже 100 років
популізм проявляв себе лише у країнах
«третього світу», аж поки на початку ХХІ
століття, одночасно з розвитком нових
медіа та падінням журналістських стандартів, зазнав справжнього розквіту і на
Заході. За останні 5 років тією чи іншою
мірою популісти набули владних повноважень у США, Великій Британії, Франції,
Іспанії, Італії, Нідерландах, Греції, Австрії,
Швейцарії, скандинавських країнах.
В Україні популізм присутній у риториці майже всіх політичних гравців. Його
розвиток розпочався на початку 2000-х
років, коли тодішня опозиція ввела термін «злочинна влада». Відтоді у нас всі
влади апріорі «злочинні», і з ними модно
боротися – навіть тоді, коли можновладці
об’єктивно демонструють наочні успіхи
в управлінні державою. Політика вважається «брудною справою», обирається
завжди «найменше зло», а йти у політику
– то вчинок, який має бути неприйнятним
для «маленької людини»: нібито вона
надто чесна (насправді – дехто боїться
зайвої конкуренції. і недарма).
Всім цим і користуються популісти, які
акцентуються саме на ескалації протиріч і апелюють до незадоволення людей
власним життям. У своїй риториці вони
завжди протиставляють дві сутності – народ і еліту. При цьому обидва поняття
– умовні. «Еліту» можна замінити словами
«влада», «олігархи», «чиновники», «бариги» тощо. «Народом» же популісти називають усю сукупність виборців, незалежно від класу, національності, статусу
– усіх, хто може за них проголосувати.
За голоси останніх цієї восени і відбуватиметься боротьба на місцевих виборах. У
хід вже пішов весь арсенал палких залицянь, до яких популісти великі майстри.
Зброя популістів – обіцянки та гречка.
Гречка вже їде. Обіцянки вже лунають.
Причому обіцяють нам навіть те, що взагалі не про місцеві вибори. Наприклад,
«відновлення миру» або «долар по вісім»
– агов, люди, це аж ніяк не входить до
повноважень міських голів чи депутатів
сільради, яких ми обиратимемо восени!
Втім, для популістів це цілком нормально. Вони так роблять завжди – обіцяють
золоті гори, а потім кажуть, що виконати
обіцянки їм хтось заважає («попередники», опозиція, «світова закуліса», радикали-націоналісти, коронавірус, біженці
тощо). Це один з ключових прийомів, які
популісти використовують у політиці. Всі
вони ґрунтуються на певних слабкостях
людської психіки та етичних пастках (ну
хіба хтось може бути проти миру?).
Насправді у популістів немає чіткого
бачення майбутнього, окрім досягнення
власних цілей. Тому вони завжди обіцяють щось повернути – щось з минулого,
де було нібито краще і чого людей «несправедливо» позбавили. Це робиться
для того, аби вивести нас з раціонального стану і ввімкнути так звані «механізми виживання», коли мозок відчуватиме
загрозу і потребу у захисті. На відміну від
свідомості, такі механізми сформувалися
мільйони років тому. Надмірна емоційність популістських гасел – звинувачення на адресу опонентів, роздмухування
штучних загроз (як от «мовне питання»),
спекуляція на розділенні людей («західняки-східняки» тощо) – знижує критичність
сприйняття і викликає «народний гнів». А
гнів, як свідчать дослідження, є найбільш
«вірусною» емоцією, яка найсильніше схиляє до швидких і необдуманих дій.
Коли потрібна реакція викликана, популісти пропонують рішення. Прості до
неподобства: «взяти та поділити», «владу
– трудящим, землю – селянам», «просто
припинити стріляти». Прості для сприйняття рішення часто є непридатними
для реалізації, але включають механізм
очікування нагороди. За це, кажуть нам
мікробіологи, відповідає гормон дофамін,



ЩЕПЛЕННЯ

ВІД ПОПУЛІЗМУ
«Давай знайомитись!» – вітається одна з українських політичних партій на продуктових
наборах, які роздаватиме у передвиборчу кампанію. Так завжди буває: популісти (від
латинського populus) згадують про власне «популі» (народ) лише перед виборами. А після
так само забувають – аби за 4-5 років знайомитися наново.

Картина: Анжела ДЖЕРИХ

який впливає також на ухвалення рішень.
Тож, будучи в стані припливу дофаміну в
крові, ми більш схильні погоджуватися
на запропоновані пропозиції. Хай навіть
пізніше, після обдумування, ми вважатимемо вибір неправильним.
Ще популістів часто називають «партіями однієї теми», адже, на відміну від
традиційних партій, більш-менш конкретні пропозиції вони мають тільки з
одного-двох питань. Тому ми і чуємо від
них на місцевих виборах ті ж гасла, що
й на парламентських, незважаючи на те,
що парламентарі не можуть зменшувати
тарифи водоканалу, а мери не впливають на припинення війни.
Як вберегтися від потрапляння на гачок маніпуляторів-популістів? На жаль,
єдина зброя проти популізму – це знання принципів його роботи. Саме вона є
смертельною для будь-якого популіста.
Євген ТОПОР/Громада

ЧОМУ ЗАЯВИ ПОПУЛІСТІВ ВАРТО ДІЛИТИ НА ДЕСЯТЬ
Глава перша

Вони торгують ненавистю, пошуком
винних, наркотиком у вигляді образи
на весь світ – тієї, що дозволяє людині
відчувати себе жертвою чужих підступів і молитися на чарівника. Вони
намагаються виглядати «білими та
пухнастими», але ніколи такими не є.
Історія свідчить: популісти здебільшого – затяті брехуни.
«Можна весь час дурити деяких,
можна деякий час дурити всіх, але
не можна весь час обдурювати всіх»,
– ці слова належать Лінкольну. А слова «Все найкраще – дітям!» приписують
Леніну. Ще той лицемір був.
На фото – єдині в світі мотосани на
базі лімузина «Роллс-Ройс», які за три
тисячі фунтів стерлінгів виписали з Англії спеціально для Володимира Ілліча
1921 року. Того самого року, коли на
Волзі і в Україні дітей їли власні матері, адже весь урожай хлібу Ленін
продав за кордон.
На цих санях вартістю 12 річних окладів декана Лондонського університету «добрий дєдушка» Ленін у супроводі охорони розсікав підмосковними
полями у роздумах, як би знищити майнову нерівність між людьми у світовому
масштабі. У масштабах своєї країни, як
бачимо по «Роллс-Ройсу», більшовики її вже знищили.

А ще у вождя світового пролетаріату був
майже десяток розкішних автомашин,
одна з них належала особисто Миколі ІІ.
Надія Крупська, у свою чергу, їздила на лімузині імператриці. Жило подружжя у конфіскованих «голодними і рабами» маєтках
– в оточенні десятків охоронців, слуг, служниць, особистих водіїв, перукарів і кухарів.
Тим часом спеціальні людці розпускали
країною чутки, як Ленін чорний сухарик
порожнім окропом запиває, а Дзержинський – той прямо-таки непритомнів з
голоду просто на робочому місці.
Насправді непритомнів він від передозування кокаїну – важка наркоманія голови ВЧК була предметом
серйозного обговорення на рівні ЦК
партії. Жив у «віджатому» більшовиками особняку, який був оздоблений яшмою, дорогоцінними породами дерева
та італійським мармуром. Особистий лі-

кар спостерігав, аби у меню «Залізного
Фелікса» завжди були парові телячі котлети, спаржа, осетрина, мочені яблука і
улюблена страва – курча маренго.
Калінін, Сталін, Бонч-Бруєвич, Луначарський, Коллонтай, Рейснер, Зінов’єв,
Радек, Свердлов і ще тисячі партійців
різного рівня виписували собі коньяки і автомобілі, водночас промовляючи
полум’яні речі до «народу». Народу, якого
позбавили приватної власності, а найпрацьовитіших вбили або відправили за Урал.
Дешеві розповіді про рівність та справедливість, підкріплені дешевими подачками
– теперішні популісти діють так само. У них
нічого не змінилося, суцільна брехня. Та
змінилися люди, які більше не «народ», а
окремі особистості з правом знати правду і думати. З правом обирати і бути обраними. Без усілякої неґречної гречки.
Далі буде...
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елище Острівське на березі річки
Вовчої місцеві називають Врубівником, за назвою залізничної
зупинки. Колись воно було відоме яблуневими садами, повз нього пролягав
маршрут електричок Донецьк – Покровськ. Вже шість років колії ржавіють
та заростають травою, а місцеві селяни
у пошуках кращого життя та сталого
заробітку виїжджають до великих міст.
Саме тут з мамою, сином та племінником
мешкає кондитерка Юлія ЮСУПОВА.
За освітою вона технолог з приготування їжі, свого часу закінчила Донецький технікум громадського харчування
та торгівлі. Працювала офіціанткою, кухарем, адміністратором у відомих закладах Донецька, була директоркою кафе
неподалік від залізничного вокзалу.
– Мені подобалось не лише готувати,
а й модернізувати сервіровку та подачу
страв. Коли кухарі не справлялися, все
кидала та ставала поруч аби допомогти.
Зараз можу і вдома приготувати будьяку банкетну страву, – каже Юлія.
У 28 років, після складної операції,
жінка захворіла і згодом змушена була
покинути роботу. У Юлії складне аутоімунне захворювання, яке впливає на
координацію рухів та мову. Аби підтримувати себе у формі, їй потрібно розвивати дрібну моторику – тож опустити руки
здоров’я не дозволило. Спочатку жінка
робила квіти зі стрічок, потім і штучні букети. А три роки тому згадала улюблену
справу – випічку. Спочатку пекла торти
для своєї родини, згодом для друзів і
знайомих на свята та дні народження. А
цього року почала виготовляти солодощі на замовлення.
– Лікарні, аптеки, магазини не пристосовані для людей з особливими потребами. Я не можу користуватися громадським транспортом, тож, аби поїхати до
невропатолога у Мар’їнку за 16 кілометрів, мені треба винаймати таксі, а потім
ще подолати три поверхи до кабінету
лікаря, – Юлія не жаліється, просто зазначає, що людям з інвалідністю складно дістатися навіть до крамниці. Тому за
продуктами для випічки ходять її мама та
син. А харчові барвники, елементи декору, сиропи та насадки для прикрашення
тортів жінка замовляє через інтернет.
Всі процеси складної кондитерської
справи вона робить самотужки, не дозволяє рідним навіть мити посуд після
приготування.
З натхненням Юлія ставиться і до прикрашання тортів. Їй подобається прикрашати торти «мереживом», виготовленим
за допомогою кондитерського «килимка», та «бантиками», які також треба робити заздалегідь та чекати, поки вони
застигнуть.
– Як отримую замовлення, можу не
спати цілу ніч і продумувати, як буде
виглядати тортик, яким декором його
прикрашу. Все має пасувати за смаком,
а компоненти – один одного доповнювати. Недавно робила бісквіт з апельсиновим просоченням, перемазала коржі
кремом-пломбіром з апельсиновим сиропом та зробила ще один прошарок
з абрикосового желе. Таке поєднання
солодкого та кислуватого подобається
замовникам, – ділиться Юлія секретами
майстерності.
Виготовлення торта займає 1-1,5 доби,
на прикрашання виробу йде 2-3 години.
Ще більше часу доводиться витрачати
на популярні зараз так звані 3D-торти – у вигляді об’ємних фігур тварин,
героїв казок або цифр. Найбільше
Юлії запам’ятався торт-автомобіль на
3,5 кілограми, який вона готувала на
день народження хлопчика. Кожна деталь була продумана, навіть колеса
майстриня зробила з кількох печив, обтягнутих шоколадною мастикою, а диски
на колесах були з білої мастики. Ескіз
майбутніх тортів Юлія придумує сама,
деякі деталі підглядає у роликах на
ютубі або у досвідчених колег, з якими
спілкується у соцмережах.
Духовка та ручний міксер, якими користується Юлія, доволі старенькі. З
пенсії їй вдалося заощадити гроші на
сучасний планетарний міксер, але через
карантин покупку довелося відкласти до

ВЛАСНА СПРАВА

ЯК «НАПОЛЕОНИ»

ХУТОРЯНКУ ДОНЕЧЧИНИ ГОДУЮТЬ

Левенята, автомобілі, проліски та сакура – колишня директорка міського кафе тепер
виготовляє на продаж солодкі витвори мистецтва у віддаленому хуторі на Донеччині. За її
словами, через карантин кількість замовлень не зменшилася, а за останні три місяці навіть
збільшилася.

не замовлення надає їй наснаги творити
і не дає сумувати без діла.
– Мені хочеться аби люди з інвалідністю у нашій країні не опускали руки, а
знайшли себе, опанували справу, яка б
захопила їх з головою, приносила задоволення, надавала сил. Коли займаєшся
тим, що подобається, у тебе немає часу
жалітися на життя та сумувати, – вважає
майстриня.

За її словами, найчастіше замовляють
бісквіти та медовики, рідше – «наполеон»
та «пташине молоко». Кондитерка чекає,
коли їй замовлять весільний торт, бо такого ще не робила і їй цікаво. До речі,
її улюблений торт «Рerfecto» – насичені
шоколадні коржі, змащені шоколадним
кремом зі шматочками арахісу. А синові
та мамі більше подобається «наполеон».
Ірина ДИМИТРОВА/Громкор

P.S. «ГРОМАДА Схід» завжди охоче розповідає про підприємців сіл та селищ
на лінії розмежування. Такі публікації і підприємців тішать, і іншим людям цікаво
– а якщо він зміг, то і я зможу? Але все частіше на пропозицію поділитися своїм
досвідом ми отримуємо від власників маленьких бізнесів відмови. «Вдячний за
увагу до моєї справи, але карантинна ситуація сильно її хитнула та боляче вдарила по наших заробітках. Так що писати зараз нема про що, вибачте. Можливо,
наступного року», – ось такі сумні відповіді.
Тим приємніше, коли є протилежні приклади. Пишіть нам, якщо ви такі знаєте.
кращих часів. Майстриня переймається
тим, що з серпня подорожчала електроенергія, їй не хочеться підіймати ціну на
свою випічку. Зараз кілограм смачного
торту від Юлії коштує 120 грн.
– Мої замовники – здебільшого місцеві жителі. А ось недавно замовив вже
другий торт чоловік з Курахового. Було
приємно, що людина витратила час і
приїхала на Врубівник, аби купити саме
у мене, – каже Юлія і зізнається, що кож-

За даними опитування, проведеного
«Європейською Бізнес Асоціацією»,
третина українських підприємців від початку «коронакризи»
втратила від 50% до 75% своїх доходів. Ще 44% втратили
до половини доходів. Цілком зберегли штат і зарплатню свого
персоналу менше 50% підприємців. 40% припускають, що на
відновлення свого бізнесу витратять не менше року.

ЦИФРа
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и розмовляємо телефоном, бо
зараз він у Карпатах – супроводжує на відпочинку дітей зі Сходу
та займається збором лікарських трав.
– Максе, а люди повертають книжки, які вільно беруть з ваших відкритих
бібліотечок?
– Знаєш, це так класно, що людина прийшла і взяла додому книжку! Вона ж не
просто так її взяла, а зацікавилася, захотіла
прочитати. Тому нехай навіть і не повертають, аби читали. Особливо, якщо це діти.
До війни Максим, економіст за освітою, жив у Донецьку і мав власне бюро
перекладів. Сьогодні він сам не може
сказати, жителем якого міста він є:
– Проєкти вимагають бувати у різних
містах та їздити всією країною. Останніми
днями я у Карпатах. Козу навчився доїти,
– сміється в слухавку. – Багато роботи
щодо проєктів роблю віддалено – телефоном або через інтернет. От зараз розпочався відбір робіт на «Кальміюс».
Прошу Максима більше розповісти
про літературний конкурс «Кальміюс»,
який він започаткував ще 2016 року разом із вчителькою з Краматорська Оксаною Проселковою. Конкурс допомагає
виявити та підтримати літературно обдарованих українців Сходу. Цікаво, що
його меценатами є зовсім не олігархи,
а люди з середніми статками, небайдужі
до розвитку української культури.
– На сьогодні отримали вже більше 40
робіт в прозі та поезії, навіть п’єсу прислали з Авдіївки. Є автори з Донеччини,
Луганщини, Харківської, Запорізької та
Дніпропетровської областей. Надсилають роботи й з окупованих територій.
Здебільшого це невідомі молоді автори.
– Які призи? Що дає учасникам ваш
конкурс?
– Призи більше символічні. Насправді,
творчим людям, літераторам важливіше
визнання таланту та можливість винести
на загал свої роботи. Конкурс дає широке коло контактів, читацьку аудиторію та
пізнаваність. Найкращі автори знаходять
меценатів для видання своїх творів. У
2016-2017 роках у нас в певних номінаціях
були переможці з Донецька. 2017 року
переможниця навіть приїхала на вручення нагород, та коли зі сцени оголосили
її прізвище, вона не могла повірити, що
дійсно перемогла. Була історія, коли автор з Вугледара Володимир Бодня, який
пів життя писав російською, спеціально на наш конкурс написав роботу українською і відкрив для себе яскравість
та різноманіття саме українського слова.
На сьогодні він перейшов повністю на
українську мову у своїй творчості і став
відомим далеко за межами області.
З літературою пов’язаний й інший проєкт, який Потапчук розвиває з однодумцями з Києва, Луганщини та Донеччини.
Відкриті бібліотеки з вільним доступом
до книжок, що облаштовуються у громадських місцях, у Європі мають назву «буккросинг». В Україні цей рух під назвою
«Книжкова шпаківня» просуває дитяча
письменниця Євгенія Пірог: невеличкі,
досить прості дерев’яні будиночки, справді схожі на шпаківні, встановлюються у
лікарнях, кав’ярнях, будинках культури,
ба просто у парках. Волонтери наповнюють «шпаківні» книжками, які люди можуть
брати додому, а як прочитають, мають повернути або принести інші книжки. Максим
долучився до проєкту та активно розвиває
цей книжковий рух у нашому регіоні.
– В звичайній шпаківні живуть шпаки,

ЛЮДИ



МАКСИМ ПОТАПЧУК:

ВСЕ ВЖЕ ЗМІНИЛОСЯ НА КРАЩЕ
Хто такий Максим ПОТАПЧУК? Станичний краматорського «Пласту», голова громадської
організації «Культурно-освітня фундація «Лібері Лібераті». Був підприємцем у Донецьку,
учасником донецького Євромайдану, у березні 2014 року з важкими пораненнями після
проукраїнського мітингу виїхав з міста і сьомий рік поспіль займається волонтерською
діяльністю. Організував десятки успішних соціальних проєктів: міжрегіональний літературномистецький фестиваль «Кальміюс», ініціативу «Вишиті мрії» (завдяки якій майже 300 дітей на
Донеччині та Луганщині навчилися створювати традиційні зразки прикладного мистецтва та
отримали для них покупців), збір книжок для бібліотек шкіл та інтернатів Сходу України, збір
канцелярського приладдя для школярів з окупованих територій…

а в нашій живуть книжки! Не скажу зараз,
скільки вже таких бібліотечок ми відкрили, розповім про останню започатковану.
Напередодні карантину у прифронтовому
селищі Тошківка на Луганщині ми разом з
місцевими активістами працювали над облаштуванням у будинку культури «Книжкової шпаківні». Дуже класно вийшло те, що
нею там опікуються підлітки – днями ми відправили до Тошківки нові книжки і забирати
їх на пошті будуть місцеві школярки. Я щиро
радію, що діти беруть на себе відповідальність і активно долучаються до проєкту.

Максим взагалі багато своїх сил спрямовує саме на розвиток та виховання
молоді. Під час карантину організовує
для своїх пластунів онлайн-навчання
робототехніці, вдалося навіть долучити
військових інженерів, які можуть розповісти багато цікавих деталей. Він є
керівником Краматорського осередку
скаутської організації «Пласт».
– Великі табори зараз не зорганізуєш,
бо карантин. Але все одно необхідні хоча
б мінімальні мандрівки, рухливі ігри, щось
таке... Отже робимо такі собі лайт-версії.

Наприклад, домовилися з Краматорським
регіональним ландшафтним парком і вони
проводять екскурсії для наших гуртків.
Хтось виїхав зі мною до Карпат. Наразі
запрошуємо молодь від 14 років до табору «Степовий обрій» у Слов’янському
районі. Внесок всього 250 гривень. На
учасників чекають цікаві гутірки, майстеркласи, знайомство з мистецтвом бойового гопака та стрільба зі справжнього лука,
квест-екскурсія до музею Слобожанщини
та пляжний пленер із відомими митцями.
Зануримося до незабутньої романтики
пригод, а ще скуштуємо смачнючу їжу за
старовинною рецептурою.
У Потапчука є невеличкий бізнес зі
збору та пакування авторських трав’яних
чаїв. Травами займалися його прадід,
який постачав власноруч виготовлені
ліки воїнам армії Української Народної
Республіки, які під час зимового походу
жили на той час у Бахмуті; а потім і дідусь
Федір. Наразі, каже Максим, це скоріше
хобі, яке поки що не приносить постійного доходу, тим більше, що певний відсоток грошей йде на волонтерство. Та є
в нього мрія зробити з давньої справи
своєї родини справжній серйозний бізнес з великими промисловими сушарками, складами і каналами збуту. Він навіть
зареєстрував власну торговельну марку
Trava.UA та сподівається вкладати більше у соціальні проєкти. Він взагалі вважає, що людина не може, маючи певний
капітал, витрачати його лише на власні
потреби. Тоді не буде в нас країни, якщо
кожен житиме на цій землі сам для себе.
– Як, на твою думку, змінився український Схід останніми роками – на
краще, на гірше?
– Все не просто змінюється, а вже
змінилося на краще! Я спостерігаю дуже
швидку позитивну динаміку. Не пам’ятаю,
щоб до війни молодь була такою активною, як сьогодні – у втіленні мистецьких
ініціатив, фестивалів, у написанні проєктів. Юнацтво сьогодні вміє та робить
більше, ніж ми в їхні роки. Ми прагнемо,
аби молодь вже у 16-18 років керувала
осередками громадських організацій і
брала розвиток громад до своїх рук. А
ми маємо надихати, передавати свій досвід та поступатися лідерством.
Ірина ПЕРКОВА/Громада
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ДОВІДКА: Мирне – селище місько-

го типу в Мирненській селищній раді
Волноваського району Донецької області України з 11 грудня 2014 року
(до того входило до складу Тельманівського району). Населений
пункт був заснований 1951 року як
робітниче селище поруч з родовищем граніту. Містоутворююче підприємство – Каранський кам’яний
кар’єр (видобуток граніту, виробництво піску і щебеню – ред.). Йому
були підпорядковані два заводи і гірничий цех. Також у смт працювали
підприємство Каранського гранітнощебеневого кар’єроуправління тресту «Донецькнерудпром» та автоколона Волноваської автобази. Площа
4,586 км², населення – 1 863 людей
на 2019 рік.
ШІСТЬ ЗАЛІЗНИХ КОНЕЙ

До Мирного ми вирушаємо рано вранці – поспішаємо до школи, де зі створення дитячої велосекції розпочинає роботу
громадська організація «Модерна нація».
Тут зібралися батьки, вчителі, голова сільради і місцеві активісти, раді зафільмувати подію. Щасливі хлоп’ята на новеньких
велосипедах, прикрашених різнокольоровими кульками, роблять коло пошани,
охоче фотографуються «для історії» і зникають зі шкільного двору – похвалитися
перед однолітками на вулиці.
– Проєкт створення шкільної велосипедної секції вразив своєю оригінальністю і став переможцем у щорічному
конкурсі грантових програм від нашого
благодійного фонду, – каже спеціалістка з громадських комунікацій «Карітас
Маріуполь» Ірина Гежа. Саме вона допомагала 2018 року створити «Модерну націю» у селищі Привільне, що неподалік
від Мирного. Тепер, коли її керівник
переїхав до Мирного і діяльність організації перемістилася сюди, виникла ідея
відволікти дітей від ґаджетів та соцмереж через заняття спортом.
Отримавши трохи більше 20 тисяч
грантових гривень, «Модерна нація»
купила шість велосипедів, а голова організації Олександр Яроцький віддав
під них свій гараж. До складу організації
входять дві багатодітні сім’ї, тож і напрямок діяльності, спрямований на дітей,
зрозумілий. Чоловіки будуть допомагати сільським дітям опановувати техніку
та ремонтувати її, а вчителька за фахом
Світлана Сковальчинська буде навчати
правилам безпечного руху. Планується
створення декількох шкільних велосипедних груп, а також виїзди за межі селища – такі собі мінітуристичні велоподорожі з вивченням рідного краю.

РОБІТНИЧЕ СЕЛИЩЕ
БЕЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ПАЇВ

Тим часом знайомимося із селищем.
Мирне – єдиний населений пункт у
районі, де немає сільськогосподарської
землі. Хоча якусь дрібну домашню тварину тут тримають і огірки з помідорами на
власних маленьких городах теж вирощують, але не у тих масштабах, як у селах
поруч. Те, що люди тут трішки відрізняються від пересічних селян, кидається в
очі відразу: життя не одного покоління
місцевих жителів будувалося не за агрокалендарем, а за циклами нічних та
денних змін на родовищі граніту. За часи
роботи кар’єру там у три зміни були зайняті близько 800 людей, а населення тоді
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МИРНЕ

В ОЧІКУВАННІ МИРУ
Селища, які втратили свого «годувальника» – чи то вугільну шахту, або, як у нашому
випадку, гранітний кар’єр – схожі одне на інше, мов близнюки. Усі вони будувалися
навколо тих підприємств, які були запорукою хай не заможного, але стабільного життя.
Вони давали роботу, житло, можливість навчати дітей, лікуватися, ходити у кіно до
будинку культури. Біда в такі селища приходить зненацька, руйнуючи звичний уклад.
Щойно «годувальник» припиняє дихати, життя поволі починає покидати і селище.
Навіть у мирний час. А тут ще й війна…

стану. Хоча місцеві кажуть, що нормальні дороги тут зникли ще до війни, коли
до Донецька великими вантажівками
вивозили граніт на будівництво об’єктів
Євро-2012.
Через відсутність доріг почали зникати
перевізники: з семи автобусів, які за хороших часів курсували у різних напрямках,
лишився один, який ходив раз на тиждень.
З початком карантину і його не стало. До
райцентру (Волноваха) від Мирного 25
кілометрів, до Маріуполя майже 90. Щоб
дістатися туди, треба наймати приватника і
викласти від 600 гривень. Місцеві кажуть,
що потрохи починають відсипати гравієм
дорогу на Волноваху, подекуди її латають
асфальтом. Голова селищної ради Микола Лавренюк говорить, що майже 7 тисяч
складало понад 3 000 жителів. Тобто в
кожній родині хтось працював на кар’єрі.
Може, саме тому в Мирному не дуже
квапляться з відкриттям власних бізнесів.
Підприємців тут всього з десяток набереться, здебільшого це представники
торгівлі. Інші ж сподіваються, що кар’єр
знову розпочне роботу і люди, котрі покинули селище через його закриття, а
потім ще й через бойові дії, повернуться
додому. А поки що напівпорожні будинки
чекають на своїх господарів.
– Ви ж подивіться – селище покинуте.
Зайдіть у багатоповерхівку, там однадві квартири на під’їзд, де люди живуть,
всі інші стоять порожні. Про приватний
сектор я вже мовчу – покинуті хати, жах
суцільний. Роботи немає, для молоді тим
паче, повиїжджали майже всі, – розказує продавчиня місцевого магазину.
У магазинах, до речі, можна знайти все
необхідне. Правда, це не великі супермаркети, як, наприклад, у Миколаївці, а маленькі крамнички, куди фірми-виробники

централізовано постачають продукти харчування. У промтоварному магазині знайдеться і знаряддя для роботи на городі,
і будматеріали, і одяг, і побутова хімія, і
іграшки. Навіть штучні квіти для поховання є в наявності, бо все може статися.
Кажуть, що невеличкі підприємства
на кар’єрі вже почали працювати і наймати робітників, але цього недостатньо
для більш ніж для тисячі працездатних
людей. Кому пощастило, працюють на
залізничній станції, вона тут неподалік,
30 людей – у відділенні міськводоканалу, дехто їздить на роботу до Маріуполя. Жінки зайняті у бюджетній сфері
– у селищі працюють школа, дитсадок,
амбулаторія, сільська рада та будинок
культури.

БЕЗ ГОДУВАЛЬНИКА

Дорога до Мирного закінчується вже
за селом Анадоль. Далі суцільна рокада
(військовий термін: залізна, шосейна або
ґрунтова дорога у прифронтовій смузі –
ред.) За роки війни військові «накатали»
через поля ґрунтівку так, що вона тепер
схожа на асфальт. Але це – омана, восени дощі розмиють її до небезпечного

тонн шлаку цього року відсипали на розбиті дороги, аби дістатися сусідньої Андріївки. Це покращує ситуацію, але цього
недостатньо. Голова сподівається, що під
місцеві вибори щось зрушиться з мертвої
точки. А поки що Мирне залишається без
транспортного сполучення.
– Грошей в нас небагато, надходжень
таких, як було раніше, немає, – секретар
селищної ради Світлана Тімашова розповідає про економічний стан Мирного.
– Коли кар’єр працював, нам платили за
використання надр, тепер все це відсутнє.
Плату за надра нам заборгували на півтора
мільйона, борг так і не повернули. Живемо
ми на дотаціях, гроші отримуємо від району: на водопостачання та водовідведення,
на електроенергію, на утримання сільради,
дитячого садка, будинку культури.
– Зараз кар’єр намагаються реанімувати, там почали працювати мініустановки з
видобутку граніту, планується відкачка
води із забоїв, відновлення виробництва… Тож ми чекаємо на перші надходження до селищного бюджету. Все буде
працювати, тільки для цього потрібен
мир, – додає голова Микола Лавренюк.
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За мирних часів у селищі працювали
лікарня і соціальній центр опіки над літніми людьми. Через відсутність фінансування центр закрився, а в амбулаторії
тепер працює лише один сімейний лікар,
який опікується ще й мешканцями сусідніх
Кам’янки, Новоселівки та Степанівки. На
сьогодні у Мирному відкрита медлабораторія з прийому аналізів, а гуманітарні місії
допомагають з її технічним обладнанням.
Селище взагалі знаходиться під щільним наглядом гуманітарників. Юридичну
та консультаційну допомогу здійснюють
міжнародні і маріупольські громадські та
благодійні організації. БФ «Карітас Маріуполь» нещодавно встановив бювет з
питною водою, а зараз починає роботу зі
створення центру соціальної допомоги з
опікунами для літніх людей. Данська рада
у справах біженців надала обладнання
для ремонту водоводу (у селищі централізоване водопостачання), а місцеві жителі
самотужки відремонтували усі колодязі.
Незабаром у селищі відкриється сучасний
хаб – простір для спілкування та навчання,
який за допомоги Маріупольської асоціації жінок «Берегиня» створює громадська
організація «Мирний світанок». Членкині
цієї організації вже кілька років беруть активну участь у культурному житті селища.

ТЕРИТОРІЯ МИРУ

Свіжою фарбою сяють сходи загальноосвітньої селищної школи. У новому
навчальному році сюди прийде 82 дитини,

О

шість із них – першокласники. У дитячому
садку підростають ще 30 малюків. Прийде
час і вони, у буквальному сенсі перейшовши через дорогу (бо садочок розташований навпроти школи), будуть опановувати
науки. Для цього у школі є і сучасне устаткування, і комп’ютерні класи, і, головне
– вчителі, у яких горять очі.
– Нам є чим пишатися: з дев’ятьох наших випускників цього року вісім здали
ЗНО і вступили до вишів, це ж прекрасний
показник! – розповідає директорка школи
Олена Макущенко, проводячи екскурсію
школою. – Ось тут будуть навчатися найменші, днями привезуть для них новенькі парти. Ось тут вивчають грецьку мову,
тут лінгвістичний кабінет, є інтерактивні
дошки, комп’ютери. А от наш шкільний

тже, на відміну від гуманітарної допомоги, якою
можна фізично володіти, соціальну допомогу «помацати» не вдасться. Нею є: інформаційна підтримка, заходи з працевлаштування, допомога в отриманні та
відновленні документів, психологічні консультації щодо
розв’язання особистих і сімейних проблем, юридична підтримка та супровід у судах, бізнес-тренінги тощо.
Робота з соціального супроводу у міжнародних організаціях часто зветься кейс-менеджментом. Це означає, що
менеджер організації, до якої ви звернулися, «сканує» весь
комплекс ваших проблем і обирає, як саме і чим вам допомогти «тут та зараз». Головна мета – щоб ви отримали
досвід розв’язання проблемних питань самостійно, але
за підтримки відповідних фахівців. Тоді у подальшому ви
зможете долати труднощі власними силами. А на підтримку
менеджери і рекомендують фахівців з окремих питань, бо
зазвичай мають широке коло контактів з усіма організаціями, що надають специфічні види допомоги.
Давайте розглянемо, як це працює, на прикладі реальної родини (прізвище та локація, звісно, змінені).
В умовному містечку Невеселе жила родина Чубенків.
Тамара була бухгалтером, Микола працював на заводі, і
було в них троє діточок. Вони були щасливою і заможною
родиною, поки 2014 року до їхнього містечка не прийшла
війна. Коли ситуація стала нестерпною, сім’я була змушена
терміново переїжджати до мирного міста.
Назвем це місто Радісне. Так, тут не було потреби ховатися від обстрілів, завжди була вода у крані, світло в домі
та продукти в магазині. Але люди покинули рідну домівку,
залишили своїх друзів та родичів, втратили звичну роботу
– життя треба було починати спочатку. Як ми вже знаємо, ця
родина є такою, що відноситься до категорій, яким допомога надається в першу чергу: це багатодітна родина переселенців, до того ж у скрутній ситуації. Отже, Чубенки отримали
від міжнародних організацій одяг, продукти, засоби гігієни, а
від волонтерів – постільну білизну, посуд та трохи грошей на
місце у гуртожитку.
На цьому можна було б завершити нашу історію, якби ми
розглядали лише матеріальну допомогу. Але ми підемо далі
за цією родиною. Є що їсти і що вдягти, є безпека та дах над
головою. Але батьки не мають роботи, діти не можуть знайти
нових друзів, родина замкнена сама на собі. Час лунав, продукти почали закінчуватися, речі зношуватися, гуртожиток
закрили на ремонт, прийшла пора збирати дітей до школи, а
старші Чубенки все ще не знайшли такої роботи, щоб родина не була у скруті.
І от одного дня на міському заході мати з дітьми взяла
участь у дитячому майстер-класі та познайомилась з працівниками благодійної організації. З цього почалась історія надання нематеріальної допомоги/соціального супроводу. Фахівець, який взявся допомагати родині, був поряд весь час,
необхідний для того, аби родина стала на ноги та навчилась
надалі самостійно знаходити вихід із складних ситуацій.
Першочерговим був пошук роботи. Зустріч з фахівцем
з працевлаштування дала результати. Батько був професіоналом своєї справи, але не вмів писати резюме. Після
сумісної роботи зі спеціалістом було складено документ із
заначенням всіх знань та навичок чоловіка. Це допомогло
Миколі отримати запрошення на співбесіду та вийти на роботу за фахом із гідною зарплатнею.
А ось з його дружиною склалася трохи інша ситуація. Розмова з фахівцем дала їй поштовх до реалізації своєї мрії. Насправді, Тамара завжди мала потяг до шиття одягу, але батьки свого часу наполягали, аби вона стала бухгалтером, бо це
більш престижно. Тепер в неї з’явилась можливість започаткувати власну справу – за допомогою фахівців було знайдено грантові програми для тих, хто прагне стати підприємцем.
Тамара фахово розрахувала бізнес-план, отримала невеличкий грант і закупила необхідне: швейну машинку, оверлок,

краєзнавчий музей. Всі експонати зібрані
учнями та вчителями, кожен приносив
з дому те, що було у бабусь на горищі та
могло розповісти про історію краю. Ви
подивіться на цю колекцію рушників, тут
вся історія України! До речі, музею вже
10 років. Взагалі в нашій школі є все, що
потрібно, а навчання тут не припинялося
навіть у найскрутніші часи, коли не було
ані світла, ані опалення. Все є, тільки от
спортивного майданчика поки що немає.
Тобто, сам майданчик є, обладнання ще
нема. Думаю, згодом і це з’явиться.

ПРОСИМО НЕ ПЛУТАТИ,
МИ – НЕ СЕЛО

Мої необережні спроби назвати Мирне
селом кожного разу дуже делікатно присікалися співрозмовниками: «Ми не село, ми



– селище міського типу». Дорогою додому
згадалося, як після закриття шахти тихо
відходило життя з такого ж селища, де
пройшло моє дитинство. Я навіть не помітила, як опинилася у передмісті Маріуполя.
Спіймала себе на думці: а й дійсно, тут все
дуже схоже на Мирне. Ті ж добротні будинки за бетонними парканами, дбайливо висаджені квіти попід ними, ті ж супутникові
антени, автівки… Точно, не село. Тільки з
однією особливістю: повертаючись у такі
населені пункти після довгої розлуки, ти
все одно, наче у селі, вітаєш кожного зустрічного. І не тому, що когось впізнаєш, а
тому, що є надія, що впізнають тебе…
Так, мабуть, і буде, коли люди почнуть
повертатися додому. І будувати нове життя.
Ірина Горбасьова/ГРОМАДА

ДОПОМОГА

ГУМАНІТАРНА «КУХНЯ»:
СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД
ЗМІНЮЄ ЖИТТЯ
Наша експертка з гуманітарних питань – керівник проєкту
«Простір підтримки» Благодійного фонду «Карітас
Маріуполь» Валерія ГАРМАШ – вже розповіла про те,
чим відрізняються матеріальний та нематеріальний
види допомоги. Тепер докладніше – що таке соціальний
супровід та як він може вплинути на життя людей.
праску. Водночас жінка пройшла навчання для підприємцівпочатківців, де отримала необхідні для розвитку знання та
зустріла потенційних замовників. На тренінгах вона також
познайомилася з підприємницями, які стали їй підтримкою, бо
що, як не спільні інтереси, є запорукою міцної дружби?
Повернемось до дітей Чубенків та їхніх проблем. Фахівець-психолог виявила, що молодша дівчинка мала гострий
стрес після обстрілів та досі боялася виходити на вулицю і
залишатись сама вдома. Середній хлопчик сумував за залишеною вдома студією з малювання та не мав можливості
займатись тим, що йому цікаво. А старша дівчинка втратила
дуже близьку подругу та не могла знайти такої людини, щоб
замінила цю втрату.
За порадою кейс-менеджера молодша дитина почала
відвідувати психолога, аби побороти свої страхи (забігаючи наперед, скажемо, що їй це вдалося). Щоб підтримати
хлопчика, спеціалісти звернулись до партнерської організації, яка мала гурток з малювання. Згодом батьки змогли
віддати малого до художньої школи, яку він вже успішно
закінчує. Зі старшою дівчинкою було трохи складніше, бо
підлітки взагалі не почуваються добре у новому оточенні.
Їй були запропоновані різні заходи з розвитку та дозвілля,
поступово вона звикла до тих, хто їй допомагає, і сама долучилася до волонтерського руху організації. Там їй зустрілася людина, яка мала схожі проблеми і з радістю залучила
дівчину до свого кола друзів.
Життя набувало нового змісту, ситуація налагодилася.
Аж раптом війна дійшла до села, де жила бабуся Чубенко.
Внаслідок обстрілу вона втратила свою домівку, документи, її
здоров’я різко погіршилося. Настав час розв’язувати і ці проблеми, але Чубенки вже знали, як діяти і не почувалися сам на

сам зі скрутою. У своїй благодійній організації вони звернулися до юриста, який допоміг бабусі відновити втрачені документи. Це, в свою чергу, надало можливість оформити необхідні
соціальні виплати. Також до надання допомоги було залучено медиків, які виділили потрібні на перший час медикаменти
та проконсультували, до яких вузьких спеціалістів потрібно
звертатись. Отже, цього разу проблеми були розв’язані швидко, і для Чубенків це вже не було надто важким.
Тепер можемо залишити цю родину і зробити висновки.
Матеріальна допомога була вкрай важливою, коли родина мала просто вижити перші часи після переїзду на нове
місце. Але саме нематеріальна допомога дала можливість
системно розв’язати родинні проблеми. Так, не всі питання
були закриті. Наприклад, отримання постійного житла досі
є проблемою (як і для абсолютної більшості переселенців).
Але родина знайшла можливість заробляти та винаймати
відповідне житло. Діти, забезпечені батьками, навчаються,
творчо розвиваються та заводять нових друзів.
Не завжди такі історії виглядають, як казка. У кожної родини будуть різні проблеми і намагання їх подолати. Чубенків стимулювали діти, тож вони були активними і наполегливими, не всі люди такі. Але на цьому прикладі ми бачимо,
що найкращій результат все одно дає комплексна допомога, яка включає гуманітарну складову, соціальний супровід
та підтримку окремих спеціалізованих фахівців (психологів,
юристів, медиків та ін.).
Зі свого досвіду роботи з родинами можу зазначити: підтримка так само важлива, як і матеріальна допомога. Звертайтеся до співробітників громадських організацій, що працюють у ваших населених пунктах, і вони завжди підкажуть,
які є можливості допомогти саме вашій родині.
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ачинка для гедза може
бути
найрізноманітніша:
креветки чи качка, сьомга
чи навіть фрукти. Ми пропонуємо
приготувати цю страву із звичних
для нас продуктів – м’ясного фаршу та пекінської капусти.
Що потрібно для начинки:
• фарш м’ясний – 500 г
• пекінська капуста – 250 г
• часник – 3 зубчики
• імбир (корінь) – 1 шматочок
(приблизно 1 см)
• лимонний сік – 0,5 ст. л.
• соєвий соус – 1 ст. л.
• зелена цибуля – 1 пучок
• мелена суміш перців – за
смаком
• сіль – за смаком.
Для тіста:
• борошно – 400 г
• крохмаль – 3 ч. л.
• окріп – 200 мл
• сіль – 3 дрібки.
Як готувати:
1. Зелену цибулю і пекінську
капусту миємо, обсушуємо. Зрізаємо у капустяного листя цупку
частину. Цибулю і капусту дрібно
шаткуємо.
2. За допомогою часникодавки
або тертушки подрібнюємо часник та імбир.
3. До фаршу додаємо подрібнену цибулю з капустою, часник,
імбир, сік лимона, соєвий соус,

СМАЧНОГО

ГЕДЗА – НЕЗВИЧНИЙ
ПОГЛЯД НА ПЕЛЬМЕНІ
Історія пельменів сягає своїм корінням… до Китаю. Саме там народилася
ця знаменита ситна страва. В Китаї їх називають «цзяоцзи», відварюють
або готують на пару. А ось японці називають півмісяці з крохмального
тіста із м’ясною чи овочевою начинкою «гедза» та полюбляють їх смажити.
Спробуймо й ми (тим більше, що від приготування супу рамен маємо
залишки соєвого соусу та імбиру, а вони стануть в нагоді і цього разу).
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оцет. Приправляємо перцем і добре перемішуємо. Солимо.
4. Готуємо тісто: змішуємо борошно з крохмалем, додаємо кілька дрібок солі.
5. Потім поступово вводимо
гарячу воду та відразу замішуємо
тісто. Перемішуємо тісто спочатку
вінчиком, а потім руками. Процес
вимішування займе не менше
5 хвилин. Після чого обгортаємо
тісто харчовою плівкою й охолоджуємо.
6. Поверхню столу присипаємо борошном. Тонко розкачуємо
тісто та вирізаємо невеликі кружальця.
7. На кожне кружальце тіста
кладемо по 1 ч. л. начинки та формуємо пельмені у вигляді півмісяця
із защипуванням з одного боку.
8. Перед тим, як будемо складати тісто, змащуємо трохи внутрішні краї водою. Так воно буде
краще склеюватися.
9. Обсмажуємо гедза на пательні в невеликій кількості олії
до рум’яної скоринки.
10. Потім вливаємо трохи окропу (вода має покрити гедза на 1/4,
не більше), закриваємо кришкою і
продовжуємо приготування доти,
поки вся волога не википить.
11. Подаємо гедза з соєвим
соусом і порубаною зеленою цибулею.

ПОГОДА

ХОДЯТЬ ХМАРИ
В НЕБІ СИНІМ, МІСЯЦЬ
ВЕРЕСЕНЬ ПРИЙШОВ

За прогнозами синоптиків, у вересні очікується майже літня погода із комфортними денними температурами і помірними опадами, тож не прогаюємо можливість
частіше прогулюватися на свіжому повітрі.
На Луганщині протягом першої декади вересня температура повітря прогріється
максимум до +27°С, а її мінімум становитиме +13°С. Дощитиме 1, 2 та 7 вересня. Швидкість вітру буде незначною, в межах 1-2 м/с.
На Донеччині стовпчики термометрів вдень піднімуться до позначки +26°С, вночі
опустяться до +14°С. Дощі прогнозують на 5, 6, 7 вересня. Швидкість вітру 2-3 м/с.
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