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У Луганській та Донецькій областях
залишається підвищена пожежна
небезпека через посуху і спеку.
На Луганщині пожежі знов набули
катастрофічного масштабу.

ГІРКА
ЦІНА ЩАСТЯ

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

«Той здобуде радість, котрий / гіркий винесе наділ» – так лаконічно і вичерпно
заримував не дуже справедливу діалектику нашого життя Шота Руставелі. Ну,
так нам здається, що не дуже справедливу. Адже так хотілося б на життєвому
шляху насолоджуватися лише ласкавим сонцем та попутним вітерцем.

А

ле все має свою ціну. Як не
буває дня без ночі, так не
буває посмішок долі без
випробувань. Їх не чекаєш і не
хочеш, проте випробування теж
мають свою коштовну вартість –
саме вони надають силу, досвід та
спроможність радіти перемогам.
Візьмемо, наприклад, полин.
Одна з найгіркіших рослин світу,
але ж така корисна, що вирощують
її у промислових обсягах. Або гіркий перець – без його пекучої гостроти не розкриється смак будьякої вишуканої страви.
Так і з випробуваннями. Перша реакція – відраза, біль, відчай,
сльози. Потім – виснажлива праця
на межі можливостей (невипадково українська «перемога» – від
«більше, ніж можу»). А далі – щас-

тя подолання і трохи відпочинку,
аби загоїлися рани та відновилися
сили для нових здобутків.
Тож поважатимемо свої випробування, щоб не знецінювати свої
перемоги. Проте пам’ятаємо про
баланс. «Не допусти, щоб гіркота
вкрала твою солодкість», – написав ще один митець, і наша редакція з Куртом Вонегутом щиро погоджується.
Зичимо цілющої збалансованості і своїм читачам! Радійте при
будь-якій нагоді радіти. Підіймайтеся, якщо впали. Йдіть далі, нічого
не бійтеся. А ми чим можемо – допоможемо.
Зокрема, «ГРОМАДА Схід» пропонує можливості додаткового заробітку тим селянам Донеччини та
Луганщини, котрі відчувають у собі

В ПРОКАТ ВИЙШОВ ФІЛЬМ
ПРО УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ
В ОКУПАЦІЇ
На початку вересня у прокат вийшов художній
фільм «Забуті» режисерки Дарії Онищенко. Стрічка
розповідає про життя українських патріотів в окупованому Луганську.
В основу сценарію лягли історії людей, які збирала режисерка фільму, тож він повністю спирається на
реальні події. У центрі сюжету — молода жінка Ніна,
колись вчителька української мови. Вона залишилась
в окупації, де її фах тепер не потрібен. Одного дня
Ніна знайомиться з юнаком, який вивісив у Луганську
український прапор.
Стрічка уже встигла побувати на Варшавському кінофестивалі, де отримала спеціальну відзнаку журі.
Також показом цього фільму було відкрито Київський
міжнародний кінофестиваль «Молодість».

сили докластися до висвітлення
життя у своїх громадах. Ставайте
нашими позаштатними кореспондентами та отримуйте гідні гонорари за сюжети, новини чи фото.
Це можуть бути інтерв’ю, або репортажі про корисні громадські
ініціативи, або про власний успіх у
будь-якій діяльності. Не соромтеся
можливої недосконалості своїх репортажів – ми запропонуємо вам
вчителів, які підкажуть та підтримають.
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

МОЛОДІ
ФЕРМЕРИ ОТРИМАЮТЬ
ПІДТРИМКУ ВІД ДЕРЖАВИ
Урядом схвалено законопроєкт, спрямований на
стимулювання діяльності фермерських господарств,
і зокрема – молодих фермерів, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
В рамках імплементації вітчизняного законодавства до кращих європейських практик та Спільної
аграрної політики ЄС документом передбачається закріпити статус сімейних фермерських господарств як
отримувачів державної допомоги, а також запровадити державну підтримку фермерському господарству,
голова якого має вік до 35 років включно.
Зазначається, що це надасть можливість сільській
молоді реалізувати свої підприємницькі ініціативи та
сприяти зупиненню міграції активного прошарку людей з сільських територій.

П

ерші осередки загоряння були локалізовані 1 вересня у Станично-Луганському, Попаснянському та Новоайдарському районах Луганської області, а також у двох районах
Донецької області – Бахмутському та Ясинуватському. Тоді обійшлося без постраждалих, рятівники звітували, що загрози для мирних мешканців
немає.
Станом на 3 вересня таких осередків на Луганщині було вже більше 30. Вогнем охопило понад
1 000 гектарів лісу. Аби він не перекинувся на населені пункти, до ліквідації пожеж залучено понад
600 представників особового складу підрозділів
Збройних Сил України, Державної служби України
з надзвичайних ситуацій, Національної поліції та інших підрозділів Об’єднаних сил. Кілька військових
отримали значні опіки. Точну кількість пошкоджених будинків ще не встановлено, адже вогонь не
вщухає.
За словами голови Луганської обласної держадміністрації Сергія Гайдая, застосовувати авіацію
для гасіння пожеж не можна: «Тому що в такому випадку необхідно буде залітати та непідконтрольну
територію – гарантії безпеки у нас відсутні».
Очільник області також розповів, що власники
пошкоджених будинків отримають компенсаційні
виплати. Їхній обсяг встановить урядова комісія, яка
виїхала до місця подій.
Вогнеборці наполегливо просять сільських жителів відмовитися від практики спалювання стерні
та трави. Адже характер виникнення епіцентрів загоряння та розповсюдження пожеж свідчить про
навмисний підпал: вогонь з’явився відразу в кількох місцях майже одночасно.
Нагадаємо, що цього літа в Луганській області
вже вирували масштабні лісові пожежі. Тоді у результаті вогневої стихії загинули 5 осіб, були зруйновані понад 100 будинків.
Дмитро ЛЕЩУК/Громада
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думка

Марина РОЗУМНА:
– Газету читаю. Інформації, на мою
думку, цілком достатньо. А головне, що
можна багато нового дізнатися і подивитися, хто і чим живе в інших селищах.
Може, навіть щось корисне перейняти.

ДАТА

РАЗОМ нас БІЛЬШЕ

«ГРОМАДІ СХІД» - 1 РІК
Наталія АНІСІМОВА:
– Дуже подобається рубрика «Консультації юриста». І ще читаю кулінарну
рубрику, там завжди є рецепти якихось
національних страв. Не факт, що я буду
все це готувати, але читаю з інтересом.
Рубрика цікава ще тим, що там стільки
нових слів – це для мене як посібник з
української мови.

«Приносьте. Чекаємо. Читаємо» – ви не уявляєте, як приємно чути від людей такі
слова журналістам, розповсюдникам, операторам гарячої лінії газети «ГРОМАДА Схід».
Навіть за рік роботи неможливо звикнути до того, що кожне наше слово оцінюють
щонайменше 100 000 читачів.

Т

ак, на початку вересня відзначаємо свій перший день народження
– рівно рік тому на Донеччині
було презентовано пілотне число газети. А поточне число «ГРОМАДИ Схід»
– вже третє, яке розповсюджується також і на Луганщині.
Що ми відчуваємо? Гордість –
«ГРОМАДА Схід» стала єдиним регулярним друкованим виданням Сходу
України, яке попри будь-які обставини
два рази на місяць потрапляє до свого
читача у найвіддаленіших селах на лінії
розмежування. Щиру подяку – всім,
хто залучається, допомагає, комунікує,
ділиться корисними контактами та цікавими темами. Відповідальність – довіра
людей спонукає до вдосконалення.

Які підсумки можемо підбити?

Світлана СЕРЕДА:
– У газеті багато корисної інформації. Виявляється, є служби, про існування яких ми навіть не знали. А тут все є.
Як мінімум зателефонувати і розповісти про свою проблему люди мають
можливість. Цікаво читати про життя
в інших селах, особливо, якщо це наші
сусіди. Мені подобається читати про
гранти, про те, як люди себе реалізували, чим зайнялися. Зараз, дивлюся,
ви почали і з Луганщини інформацію
давати, це добре. У мене майже всі родичі живуть у Луганській області, тож
хочеться знати, як там справи.

Тетяна ШАРАМБАЙ:
– Читаємо. Дізнаємося про життя
сусідів, кросворди розгадуємо. Корисної інформації багато, консультації
фахівців. Багато цікавого.

Наші читачі оцінюють приклади позитивних змін, порівнюють досвід своїх громад
з сусідами, дізнаються про законодавчі
зміни, культурну та історичну спадщину
рідного краю, ставлять питання і отримують на них не тільки відповіді, а й супровід у їхньому розв’язанні. Отже, газета
вправно виконує усі заплановані функції. Вона інформує, консультує, дає можливість заробляти – для нашого регіону
це вкрай важливо. З початку проєкту
створено понад 70 робочих місць, з них
12 – постійні, решта – тимчасові. В рамках
активності з працевлаштування селян як
розповсюдників газети чи громадських
кореспондентів задіяні 26 людей у Донецькій області та 17 – у Луганській.
Також важливим є співробітництво з
Державним архівом Донецької області
(Костянтинівка). За угодою кожний примірник нашого видання формує газетний фонд, якій буде зберігатися довічно. Оскільки «ГРОМАДА Схід» – єдине
періодичне видання, з яким наразі укладено таку угоду, вивчати сучасну історію
Донеччини нащадки будуть саме за нашими публікаціями. Аналогічну роботу
розгортаємо і на Луганщині.
Що плануємо? Аби українське
слово і надалі доходило до тих, хто його
найбільше потребує, редакція прагне
продовжити свою справу і по завершенню двох років, на які розрахований проєкт. Працюємо над цим.
Хто нас підтримує? Редакція
зібрала відгуки та листи підтримки на адресу «ГРОМАДИ Схід» від усіх цільових аудиторій. Авжеж, не в останню чергу нас цікавить оцінка професійної журналістської
спільноти – і ми отримали таку від Інституту

демократії імені Пилипа Орлика (Київ):
– Раді констатувати, що у прифронтових районах Донецької та Луганської
областей є медіа, яке з першого дня
свого існування має високий рівень
якості і постійно вдосконалюється.
«ГРОМАДА Схід» – приклад сучасного
конвергентного видання, якого дуже
не вистачало мешканцям Сходу України, особливо в останні роки, коли триває війна і припинили виходити в світ
авторитетні регіональні видання на
кшталт газет «Донбасс» чи «Донеччина». Особливої уваги заслуговує той
факт, що «ГРОМАДА Схід» створюється українською мовою, має сучасний
яскравий дизайн, привабливі, але у той
же час не кричущі заголовки і – головне –
відповідає на питання своїх читачів.
Готовий і надалі співпрацювати з
газетою наш інформаційний партнер
«Донецький прес-клуб» (Київ), який вже
багато допомагає – зокрема, надає менторів для дистанційної медіашколи для
сільських кореспондентів:
– Готові поширювати ексклюзивний
контент видання базою прес-клубу (це
понад 200 адрес регіональних та національних медіа, громадських організацій
та органів влади), організовувати тренінги з медіаграмотності, підтримувати інші
заходи, які забезпечуватимуть інформаційні потреби селян та будуть спрямовані на демократичний та економічний
розвиток прифронтових громад.
Офіційну підтримку висловлюють і
органи влади, які змогли оцінити рік ро-

боти газети та ефективність її співпраці з
держструктурами. Маємо схвальну реакцію від Донецької облдержадміністрації,
Об’єднаного центру військово-цивільного співробітництва штабу ООС, Ясинуватської РДА та райради, Красногорівської
сільради, Зайцівської ВЦА, Новгородської селищної ради, сіл Бахмутського
району, селищ Торецької ВЦА тощо.
До речі, представник газети є членом
робочої групи проєкту зі створення інноваційного поліфункціонального культурного центру у Іллінівській сільській
ОТГ, тож можемо вважати, що безпосередньо, разом із владою, долучаємося
до реформ на селі:
– Нам важливо, що хід реформ децентралізації висвітлюється у матеріалах видання, яке інформує громадськість про головні її аспекти, переваги, досягнення. Так само, як і дає конструктивну критичну думку щодо дій
місцевої влади.
Маємо подяку також від громадських
ініціатив. Серед них – ГО «Україна можливостей» (селище Сурове):
– Співпраця із вашою редакцією
дозволила подивитись на діяльність нашої команди з точки зору «журналістики рішень». Це був цікавий досвід, який
обов`язково має тривати й надалі.
Авжеж, особливо нас цікавить зворотний зв’язок з селянами, адже саме
для них створено газету. Ми тішимося їхніми відгуками та коментарями на фейсбук-сторінці газети, а що вже казати про
написані власноруч паперові листи, які
надійшли, зокрема, від жителів сіл Озарянівка та Зеленопілля:
– Читаю вашу газету постійно. Подобається, як описують життя людей у
сірій зоні, історії людей, які досягають
успіхів, не дивлячись на непрості часи.
– Дуже вдячна за вашу газету. Читаю
її всю, усі рубрики. А ще я пенсіонерка
і дуже добре, що газета безоплатна у
наш нелегкий час. У ній люди розповідають про своє життя у нелегку годину.
Завжди чекаємо на наступний номер.
– Дякую за газету. Дуже хороша. Читаю все.
– Мені подобається читати вашу
газету, особливо новини про сільське
життя.
І це лише кілька цитат з письмових
повідомлень. Отже, з такою підтримкою
впевнено дивимося у майбутнє і сподіваємося – ДАЛІ БУДЕ...
Лілія АНДРУСИК/Громада
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деться про механізм страхування, за яким кожен громадянин
вкладає невеликі суми коштів у
медичний поліс, аби бути впевненим,
що при настанні страхового випадку
(хвороба, нещасний випадок тощо) всі
медичні витрати або їх переважна більшість гарантовано компенсуються за
рахунок страхового фонду.
Навіть в тих країнах, де є обов’язкове
державне страхування – наприклад, у
Великобританії чи Іспанії – паралельно
розвивається система приватного страхування. Хоча всі громадяни застраховані державою, певні категорії населення згодні заплатити ще раз для покриття
тих випадків, що здаються слабкими в
державній системі.
А от Україна лише здобуває власний досвід змішаної системи фінансування медицини. З 2016 року зареєстровано декілька законопроєктів про
загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування, проте ухвалення відповідного закону досі не відбулося. Щодо розвитку добровільного
медичного страхування, то його стримують низький рівень зарплат у людей, їхня
недостатня поінформованість про переваги і недоліки медичного страхування,
а також недобросовісні страховики, які
є посередниками між громадянином та
медзакладами.
Втім, вітчизняний ринок добровільного медичного страхування за рахунок
приватних страхових компаній повільно,
але зростає. А через появу конкуренції
підвищується якість їхньої роботи. Кількість людей, котрі купують страхові поліси, також збільшується з кожним роком.
Наразі, за оцінками експертів, таких в
Україні близько 6% населення (два роки
тому було приблизно 4%).
Загалом в Україні працюють близько 30 страхових компаній, які пропонують як особисте, так і корпоративне
страхування. Ціна поліса – від 3 000 до
25 000 гривень, залежно від того, що
саме є страховим випадком. На суму
впливає також вік людини та наявність
хронічних захворювань.

Як у нас?

Ольга Іваненко працює у міжнародній
організації у Краматорську. Там запропонували оформити договір добровільного
медичного страхування. Він покриває лікування у стаціонарі, діагностичне обстеження, стоматологічні послуги, невідкладну
медичну допомогу. Щомісяця з її заробітної плати вираховують 1 000 гривень.
Звернутися по допомогу Ольга може лише
до лікарень, з якими її страхова компанія
уклала договори.
– Вважаю, що це істотна допомога
у разі, якщо станеться щось. Також я
можу звернутися до стоматолога, при
цьому вартість послуг, які я можу у нього отримати, перевищує мої виплати на
кілька тисяч гривень. Увесь світ живе за
принципом страхування, сподіваюся, це
набуде поширення і в Україні. Але для
цього, на мою думку, має зрости рівень
доходів людей, бо платити із зарплати ці
внески не кожен зможе, – каже Ольга.
Марина працює у Бахмуті на Укрзалізниці. Державне підприємство щомісяця
вираховує з її зарплатні близько 100 гривень. На підприємстві питають, чи погоджується працівник на це, тож страхування добровільне. У випадку оформлення
лікарняного листа і призначення ліків на
підприємстві компенсують витрати.
– 100 гривень – невелика сума, але
коли нещодавно мені робили операцію,
на підприємстві компенсували усі витрати, бо у мене була ця страховка. Операція коштувала близько 4 тисяч гривень,
для моєї родини це великі гроші, – говорить Марина. – Що не покриває наша
страховка, так це витрати на стоматолога, лікування онкологічних і психічних захворювань, придбання різних біологічно
активних домішок.
У Багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Костянтинівки пацієнтів
зі страховими полісами поки немає. Але
директорка лікарні Олена Руденко каже:
це питання часу.
– Нещодавно до мене приходили з
київської страхової компанії, яка має у

медицина



СТРАХУЙТЕСЯ

НА ЗДОРОВ’Я
Навіть розвинені країни світу не можуть дозволити собі брати відповідальність щодо
забезпечення повного медичного захисту своїх громадян виключно на бюджетній основі.
Тому вони намагаються поєднувати різні системи фінансування системи охорони здоров’я,
зокрема – через впровадження добровільного медичного страхування.
Костянтинівці 200 застрахованих людей.
Зараз ведемо з нею переговори щодо
укладання угоди на співпрацю. За кожну
людину при настанні страхового випадку лікарня отримає гроші, застрахована
людина – обстеження, ліки та необхідну
медичну допомогу. Але є нюанси: наприклад, у застрахованої людини діагностували інсульт. За договором з НСЗУ (Національною службою здоров’я України)
лікарня отримає на лікування такого
хворого 19 000 гривень. За страховим
полісом це будуть інші гроші, які точно
не покриють лікування. Отримати гроші
з двох джерел за одну людину ми не можемо, потрібно вибирати. Наразі я бачу
багато неузгоджених і недоопрацьованих моментів на законодавчому рівні,
хоча в цілому підтримую страхування,
– зауважує директорка. – Увесь цивілізований світ так живе і працює.

Як у Польщі?

2015 року родину Анни Василевської
евакуювали з окупованого Шахтарська
військовим літаком до Польщі, бо вона
мала польське походження. Наразі Анна
живе в Ольштині, працює журналісткою
на місцевому радіо.
– В Україні я працювала вчителькою,
медичного страхування у мене не було.
У Польщі інша ситуація. Медичне страхування тут добровільне, усі знають,
що без нього страшно захворіти, бо
лікування коштуватиме шалених грошей. Щомісяця бухгалтер вираховує
із зарплатні на державне страхування
так звані складки (певний процент від
зарплатні). Є ще групове страхування
– це вже додаткові прописані випадки: народження дитини, смерть члена
родини тощо. Це коштує в середньому
50-70 злотих на місяць (близько 400

гривень), – розповідає Анна.
Проте, за її словами, потрапити до
фахівця за цією страховкою складно
– завжди довгі черги. Тому, сплативши
страховку, поляки зазвичай йдуть до
приватних лікарів і знову платять – по
100 злотих (приблизно 740 гривень) за
прийом у ендокринолога, дерматолога,
уролога або фізіотерапевта.
Цьогорічна глобальна загроза пандемії коронавірусу показала недосконалість усіх світових систем охорони
здоров’я. Але в тих країнах, де існує медстрахування, наслідки для людей виявилися менш руйнівними. Тож важливо,
щоб при запровадженні нових практик
страхової медицини Україна перейняла
позитивний світовий досвід та врахувала ті помилки, через які пройшли інші
країни.
Наталія ОЛЕКСАНДРОВА/Громада

СТРАХУВАННЯ ПО-АМЕРИКАНСЬКИ
Сполучені Штати мають найдорожчу систему
охорони здоров’я у світі. На одну людину тут
щорічно витрачається 15 000 доларів, а загальний річний обіг коштів становить 3 трильйони доларів (16% ВВП).
Початок обов’язковому медичному страхуванню було покладено 1964 року за президента
Джонсона, а 2010 року Барак Обама прийняв
один з найдорожчих законів в історії США
вартістю 940 мільярдів доларів – аби зробити медичне страхування доступним для всіх
американців.
Наразі малозабезпечені громадяни, інваліди,
непрацюючі та особи 65+ охоплені програмою державного субсидування, а працюючим
зазвичай страховий поліс частково чи повністю оплачує роботодавець. Власники бізнесу і
ті, кому роботодавець страховку не оплачує,
зобов’язані придбати поліс власним коштом,
проте частину страхових внесків компенсує
держава.
Вартість полісу формується залежно від типу
страховки та тарифного плану. В середньому

це 250-350 доларів на місяць. Тож сім’ї з дітьми
щомісяця витрачають на медстрахування більше 1 000 доларів.
Страхові компанії компенсують від 60% медичних витрат до 90% (щомісячні внески за
цим полісом найвищі).
Як жартують самі американці, придбання медстраховки насправді страхує від банкрутства. Наприклад, при наявності полісу виклик
швидкої обійдеться у 240 доларів, а якщо
страховки немає – доведеться заплатити в
середньому 5 000 доларів.
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ро мешканців свого бджолиного
царства пан Микола може розповідати годинами. Адже вони
так само, як і люди, живуть та працюють
сім’ями, і при цьому кожна з сімей не
схожа на сусідню – має свої звички, вдачу та здібності.
– От дивіться: в мене тут вуликів небагато, всього 12, але ж в деяких бджоли
відносно тихо себе поводять, зосереджено працюють, в інших голосно дзинчать. Одні сім’ї невеличкі, а меду дають
багато, інші ж більші від сусідів, а користі
з них не дуже. З одного вулика я можу
взяти 25 літрів меду, а з іншого і чотирьох не виходить. Здавалося б, бджоли
всі однакові, сімейний устрій однаковий,
чіткий розподіл обов’язків, злагоджена
робота, але кожна сім’я – наче інша планета.
У кожному вулику є свої охоронці і
няньки, годувальниці та прибиральниці,
робочі та трутні, навіть водоноси є. Це
переважно старенькі бджілки, які вже
не можуть літати на далекі відстані збирати пилок і нектар. Буває так, що усередині вулика утворюється нова сім’я, тоді
стара матка разом зі своїми бджолами
відлітає шукати новий вулик, даючи змогу молодим будувати своє життя. Ну все,
як у людей.

Перший вулик – перша любов

Микола Єгорович народився і дотепер мешкає у Павлополі, але його робота завжди була пов’язана з Маріуполем. Каже, що всю трудову книжку нема
сенсу переказувати – життя було довгим. Працював і головним механіком
у ремонтному управлінні, і у райкомі
партії, і керівником виробничо-технічного відділу на комбінаті «Азовсталь»,
звідки, до речі, і пішов на пенсію. А ще
викладав у школі уроки праці. Саме ця
робота подарувала і перший вулик, і
першу любов до бджіл, що триває вже
понад 30 років.
– Мої добрі знайомі бджолярі попросили зібрати вулики. Я їм зробив, що просили, а потім як винагороду замість меду
отримав… ті ж вулики. Думав віддати
своєму дядькові – він вчений-бджоляр,
усе життя тримав пасіку – і на тому все.
А вийшло інакше. Дядько взяв один вулик, поселив туди бджолину сім’ю (того
року бджоли роїлися дуже сильно), і повернув мені: «Ось твоя сім’я – забирай».
На той час у мене були вже певні уявлення про догляд за бджолами – розмови пасічників відкладалися у пам’яті
– тож я й відповів: «Ні, з однією сім’єю
не починають!». І далі у мене з’явилася
своя міні-пасіка – аж в два вулики! Друга сім’я сама тут оселилася – бджолиний
рій прилетів у повному складі! Спеціалісти з сусідньої пасіки допомогли посилити ці бджолині сім’ї, так все і почалося.
Було це 1987-го: мені 36 років, працюю у
школі, відпустка велика, часу багато. От
і рахуйте, який у мене досвід у цій справі
(сміється).

Бджоли-відчайдухи

З того часу розведення бджіл стало для пана Миколи захоплюючим
випробуванням. Були часи, коли ву-

ВЛАСНА СПРАВА

БДЖОЛЯР-МРІЙНИК

Про цілющі властивості бджолиного меду знає кожна людина. У його складі понад 300
корисних речовин, а ще він потужний імуномодулятор. Деякі вчені навіть вважають його
більш дієвим за антибіотики, а косметологи – невичерпним джерелом краси та здоров’я.
Бджолярам зазвичай заздрять: працюють на свіжому повітрі, спостерігають за цікавим
життям медоносів, мають попит на свою продукцію впродовж всього року. А от як
займатися бджільництвом у прифронтовому селі? З’ясовуємо це у Павлополі, де утримує
медове господарство та будує плани на майбутнє пенсіонер Микола ЗАВАЛЄЙ.

льотків, це такий отвір у вулику, і всі як
одна стали на захист свого помешкання. Снаряди лягають майже за хатою,
а вони з місця не рухаються, тримають
оборону. Так і загинули всі, від морозу.
Я тоді думав вже до кінця війни нічого
не заводити, а тут, дивлюся, весною дві
сім’ї знову прилетіли, оселилися у порожніх вуликах…
Налагодити справи допомогли вивчення спеціальної літератури, постійна селекція та експерименти з різними
матеріалами та конструкціями вуликів.
Пенсіонер купував маток і в Карпатах, і
в Сумах, і у Львові, але дійшов висновку, що місцеві бджоли – найкращі. Вони
більш адаптовані до нашого клімату,
меду дають більше. Та ще й сміливі, як
виявилося.
ликів він тримав більше, ніж зараз,
і пасіка працювала, наче годинник.
Були часи, коли бджоли були, а меду
не було. А був рік, коли він втратив
усіх бджіл. Сталося це під час одного
з обстрілів, від яких село потерпало
кілька років.
– Павлополю тоді дуже сильно
дісталося. Хата в мене досі посічена,
бо снаряди літали над головою, один
розірвався у п’яти метрах, другий впав
на городі. Було це восени, доволі холодно було. Бджілки повилазили з
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КОЛИ В СЕЛІ
ЗМІНИ

Утримання пасіки – справа не з дешевих. З розвитком господарства Миколі
Завалєю та декільком його сусідам допомогла канадська гуманітарна організація, яка привезла до села вулики.
– Безліч благодійних організацій
зробили багато добрих справ для наших селян, – каже пан Микола. – Пособили з теплицями, також люди отримали маленькі культиватори для обробки
землі. Курей та гусей видавали для
вирощування, ще й корм та поїлки для
них. Допомагали у розвитку тваринництва.

Бджолина терапія

Наразі господар має намір розвивати
бджолотерапію. Серед його пасіки вже є
дивна конструкція – наче велика шафа,
стоїть вона на чотирьох вуликах одразу.
Бджоляр каже, що змайстрував її спочатку, аби самому лікуватися. А потім
друзі почали приїздити та своїх родичів
привозити.
– Я давно читав про лікувальні здібності бджіл і дуже зацікавився. Але, щоб
була користь, розводити бджіл треба
в екологічно чистих умовах. Тож 2007
року я припинив використовувати будьяку хімію, яка зазвичай застосовується.
Потім побудував лежанку для лікування у цій шафі, вона в мене з 2013 року.
Вперше колежанка з роботи привезла
майже на руках свого 80-річного батька,
і після декількох сеансів він самотужки почав ходити, ще й пританцьовував.
Було таке, що навіть запеклі скептики
тут полежали декілька хвилин, а потім
медкомісія зазначала дивне покращення їхнього стану здоров’я.
Усередині цієї конструкції відчуваєш
запах меду, прополісу, літа та духмяних
трав, чуєш, як під тобою зосереджено
гудять бджоли – і це, як не дивно, заспокоює. Може, саме цей спокій, якого нам
так бракує у житті, і робить дива?

АКТИВНА МОЛОДЬ

Жителі Вільного, що у Волноваському районі Донеччини, пишаються назвою свого села та
кажуть, що тут дійсно мешкають вільні люди. А ще це, мабуть, єдине на Сході село, де за
підтримки людей розвивається масова молодіжна музична культура. Завдяки талановитим
місцевим діджеям про Вільне тепер знають по всій Україні та навіть за її межами.

Відкладені мрії

Колись Микола Єгорович збирався
зайнятися зеленим туризмом: побудувати на своєму подвір’ї гостьові будиночки, щоб люди, яким у місті бракує тиші та
колориту сільського життя, могли провести відпустку саме в Павлополі. Плани
зруйнувала війна.
Донька пасічника Людмила каже,
що для відпочинку місцевість тут дуже
прийнятна: «По-перше, це азовський
степ, зі всіма своїми ендеміками – багато рослин, диких тварин та птахів. У
водосховищі неподалік завжди вирощували цінні сорти риби, тож на вудку
можна щось цікаве спіймати, тут чисті
пляжі і смачне повітря. По-друге, у цього краю багата історія, є що подивитися. Тут гарно і затишно. Принаймні, було
до війни».
І нехай поки що не все гаразд у селі,
адже війна триває – і пошти у Павлополі
немає, і з медициною проблеми, і магазинів не вистачає, і полями небезпечно ходити, бо багато землі заміновано.
Проте мрії ніхто не відміняв. Тож Микола
Завалєй будує плани на майбутнє, продовжує розвивати свою бджолину справу, готується приймати гостей на відпочинок та лікування і чекає на мир. Каже,
його тут всім бракує.
Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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агальна проблема наших сіл, навіть
дуже розвинених – в них зазвичай
нема чим займатися молоді. Підлітки-школярі нудьгують, випускники їдуть
з дому, аби отримати освіту, і повертатися потім не квапляться.
Вільне – виняток. Тут є своя субкультура дискотек, яка зародилася ще до
війни і продовжує набирати обертів відповідно до усіх трендів сучасної світової
музики. Місцеві дискотеки – це не лише
танці, а й культовий майданчик для спілкування, що збирає молодь з усіх сусідніх сіл.
Двигун цього руху – діджей Сергій
УСЕНКО. Саме йому належить ініціатива
створити у Вільному сучасний музичний
простір. Бо у клубі на той час жодних активностей для молоді не було, лише інколи приїздила дискотека з Хлібодарівки.
На волонтерських засадах Сергій – до

речі, самоук – грав музику на святкових
сільських заходах, а водночас навчав
ремеслу всіх, хто цікавився. З часом утворилася активна команда молодих людей, які «горіли» танцювальною музикою
та хотіли в цьому вдосконалюватися.
– Нам не просто було цікаво вмикати
музику. Нам хотілося, щоб це звучало
красиво та без зупину, щоб люди насолоджувалися не лише піснями, а культурою танцю у синергії з музикою, – розповідає хлопець. – Кожен, хто до нас
приходив навчатися, досі грає музику.
Хто у своє задоволення, а хто вже і професійно займається діджеїнгом.
Наразі в атмосферній команді діджеїв
Вільного – чотири людини. Ще один
живе у Бердянську, але продовжує запалювати вільненські дискотеки, коли
приїздить додому у відпустку. Хлопці
кажуть, що кожен з них унікальний – як

щодо жанрів музики, так і щодо відчуття
настроїв танцмайданчика.
Про їхню популярність у селі свідчить
такий випадок. Апаратуру хлопці купували власним коштом, і одного дня старенький, 2013 року діджейський пульт
зламався, тож дискотеки у Вільному припинилися. Тоді селяни прийшли на допомогу своїм улюбленцям і «скинулися» на
новий пульт вартістю 10 000 гривень.
Всім селом зібрали 6 000, 1 000 надав
місцевий підприємець, ще 3 000 додала
сільрада. Так до села повернулися дискотеки, а музиканти отримали нові можливості покращення звуку.
Навіть під час карантину діджеї Вільного проводили прямі ефіри з дому. А
як карантин послабили, щоп’ятниці знов
крутять танці на літньому майданчику
біля магазину.
На час карантину у селі затримався
вже відомий на весь світ діджей Сергій
ГРИГОРЧАК. Він не лише відтворює музику, а й вже шість років пише власні
композиції, які потрапляють до світових
чартів. Простий парубок з Вільного підписав музичний контракт з Німеччиною
та 2015 року увійшов у ТОР-100 кращих
виконавців за тиждень за версією найбільшого у світі музичного магазину
електронної музики – у своєму жанрі він
посів 54 місце. Після перерви на службу
в армії хлопець відновив заняття музикою і наразі є частим гостем на міжнародних фестивалях.
– Виступаємо ми у Вільному, але нам
хочеться більшої аудиторії, бо з тисячі
людей, які тут мешкають, 80% – пенсіонери, і лише 20% – молодь, більшість з
якої навчається в різних містах. Тобто
нам просто нема для кого грати. Хоча в
нас є потенціал, апаратура і, найголовніше — бажання, – каже Сергій. – Я сподіваюся, що завдяки цій публікації про нас
дізнається більше людей, і нас почнуть
запрошувати виступати до інших міст та
сіл. Мрію, що знайдемо аудиторію, яка
задовольняється не тільки тим, скільки
чого налите у чарці , а дійсно в змозі оцінити музику, яку ми граємо.
Анастасія ХАРІНА/Громкор
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а допомогу допитливому виборцю завжди прийде математика. Пам’ятаємо: гідний кандидат
завжди оперує цифрами, а не гаслами
«Обіцяю вам щастя та багатство!». Цифри мають бути не абстрактними («Забезпечу мільйони інвестицій, побудую
кілометри доріг!»), і не абсолютними (тут
згадуються горезвісні «4 000 доларів
– зарплата вчителя»), а надані у порівнянні, із перспективою, яка дозволить
побачити реальний розвиток впродовж
певного часу. Наприклад: «Зобов’язуюся
сприяти підтримці сільгоспкооперативів, аби наступного року у нашій громаді з’явилося 15 додаткових робочих
місць, що збільшить надходження до
місцевого бюджету на 3%, які ми зможемо витратити на освітлення трьох вулиць
у двох селах».

ПЛЮС НЕ ЗАВЖДИ В ПЛЮС

Також маємо пам’ятати, що симпатичні цифри зростання чогось не
завжди є плюсом. Адже в бюджетній
економіці все пов’язане, і якщо десь
додається, то десь відмінусовується.
Наочний приклад: підвищення розміру
мінімальної зарплатні в Україні призведе… до зменшення обсягу субсидій
та кількості їхніх отримувачів. Ця кількість вже вдвічі (з 7 до 3 млн домогосподарств) скоротилася на початку року,
коли уряд змінив порядок нарахування
субсидій: раніше сім’я отримувала право на субсидію, якщо витрачала на комунальні послуги 15% свого спільного
доходу, а тепер цей показник збільшився до 20%. А з 1 вересня, коли мінімальна зарплатня підвищилася разом із тарифами на газ (і на електрику у серпні),
всі ці розрахунки втратили чинність, тож
ще мільйони сімей ризикують зустріти
опалювальний сезон без державної допомоги. Це вже не кажучи про додаткове навантаження на ФОПів, чиї податки прив’язані до розміру «мінімалки».
В умовах дефіцитного бюджету очікувати на підтримку від держави за збитки,

ГРОМАДА СХiД

МАТЕМАТИКА

ВИБІР

ПОПУЛІЗМУ

2+2=5?
Напередодні місцевих виборів-2020 продовжуємо
тему політичних маніпуляцій, аби не попастися
на гачок популістів. Минулого числа ми з вами
розібрали витоки популізму та головні інструменти
його впливу на людей. Вирішили тримати голову
холодною, гребувати гречкою, не вестися на
штучне роздмухування емоцій, не вірити обіцянкам
«відновлення миру» або «долара по вісім» (це взагалі
не входить до повноважень депутатів сільрад, яких
ми обиратимемо восени). Та взагалі менше вірити, а
більше аналізувати.
отримані внаслідок карантину, а тепер
ще й через підвищені податки, підприємцям не доводиться. Тож популістичне «поліпшення» найближчим часом
поставить під загрозу само існування
малого українського бізнесу. Ось така
математика…

ЦІНА ГРЕЧКИ. ЛІВАН

А цей приклад – про те, як популізм у
політиці стрімко та катастрофічно може
розвалити навіть розвинену економіку.
25 лютого 2020 року впливова ісламістська організація «Хезболла» заявила,
що Ліван не прийме «імперіалістські ме-

тоди» МВФ в управлінні економікою держави. Так у країні, яку нещодавно називали «Швейцарією Близького Сходу»,
розпочалася найгірша з часів набуття
суверенітету 1943 року економічно-соціальна криза.
Влада Лівану навіть в умовах громадянської війни 1975-1990-х років завжди сплачувала борги кредиторам.
Але цього разу новий уряд вирішив
зробити «як краще для народу» і перенаправити платіж за євробондами в 1,2
мільярда доларів на соціальні виплати
населенню.

Ура! – сказало населення, зустрічаючи у березні цього року перший суверенний дефолт в історії своєї країни.
Молодці ліванці! – сказали деякі молоді
політики, які того ж часу просували стратегію відмови від співпраці з МВФ і дефолту в Україні.
П’ять місяців потому станом на зараз
арифметика така: безробітним є кожен
третій працездатний ліванець, понад
250 тисяч з 1,6 мільйона працівників
в країні опинилися на вулиці в перший же місяць і вже «проїли» всі свої
накопичення. Кожен п’ятий магазин

ЧОМУ ЗАЯВИ ПОПУЛІСТІВ ВАРТО ДІЛИТИ НА ДЕСЯТЬ
ЧАСТИНА ДРУГА

Банкети, які Сталін влаштовував у Кремлі та
на своїх дачах навіть тоді, коли країна загибалася від злиднів під час війни, вражали імператорським розмахом. Єдине, чого він не виносив – великої кількості офіціантів, пропонував
гостям максимально обслуговуватися самим.
Але їжі та алкоголю мало бути не просто багато,
а дуже багато. Під час Ялтинської конференції
у лютому 1945 року американці та англійці, у
яких прийнято подавати на прийомах маленькі
бутерброди-сандвічі, були шоковані масштабними до непристойності обідами. Для їхнього
обслуговування було обладнано спеціальну хлібопекарню та три автономні кухні, завезені запаси живності, дичини, фруктів, кондитерських
виробів і напоїв.

Перша публікація про лицемірство «вождя мирового пролетаріату», який жив у «віджатих»
більшовиками особняках та смачно їв, поки
обманутий народ голодував, викликала неабияку реакцію читачів. До нашої гарячої лінії
люди телефонували висловити шок, гнів, недовіру, образу – адже ці факти замовчувалися
і взагалі не були відомі широкому загалу. Більшість респондентів розгублено казала: «А ось
Сталін? Він же був аскетом». Мусимо і тут вас
розчарувати – не був.
Сталін, так само як і решта партійної верхівки, практикував подвійні стандарти. Перед «народом» у
простому суворому френчі він просторікував про
«тяготи і лішенія», а сам, коли досяг одноосібної
влади, жив у розкоші воістину варварській.

Тонни делікатесів, включаючи живих осетрів,
везли також і на Потсдамську конференцію. Для цієї поїздки, що мала назву «Операція
«Пальма», весь залізничний шлях від Москви до
Потсдама – 828 кілометрів – був перебудований з європейського на радянський стандарт
колії: тільки через те, що вождю міг не сподобатися процес перестановки його вагона на
євроколеса.

У відпустках Сталін проводив у середньому
80–90 днів на рік, а з кінця 1940-х – більше 100
днів. До 1953 року для нього було облаштовано
або побудовано «з нуля» 18 дач-маєтків! Стільки
не мали навіть царі. Донька Сталіна Світлана згадувала про вибагливість батька: «Куди б він не приїжджав відпочивати на південь, до наступного
сезону будинок весь перебудовували. То йому
не вистачало сонця, то потрібна була тіниста тераса; якщо був один поверх – прилаштовували
другий, а якщо їх було два – то один зносили...».

Цього марнотратства в кінофільмах про
«скромного товариша Сталіна» не показували.

До речі, татко подарував Світлані відкритий
рахунок (необмежений кредит) в банку – тобто
вона могла купувати все, що бачила, практикуючи комунізм в окремо взятій родині.
До послуг Сталіна – надзвичайно розкішний
поїзд з броньованими вагонами та теплохід,
побудований за його забаганками. До послуг
Сталіна – сотні слуг. Як лакеї використовуються
чини не нижче полковників, які на руках (!) возили в літаках з Кавказу барила з «Атеніс Мцване»,
найулюбленішим вином вождя.

На фото: меню кремлівського банкету від 22 грудня 1943 року. Тільки-но завершилася битва за
Київ, у якій загинуло понад 800 тисяч радянських
людей. До операції «Пальма» ще далеко, але за
кілька днів, 28 грудня війська НКВС розпочнуть
операцію «Улус» – з виселення більше 90 тисяч
калмиків до Сибіру і на Далекий Схід. Два світи.

Наостанок – спростування ще одного міфу про
900 рублів, знайдених начебто на ощадкнижці
генералісимуса після його смерті. Насправді в
особистому сейфі Сталіна знайшли 3 мільйони 762 тисячі рублів, плюс кілька десятків
тисяч доларів, фунтів, інших валют – гонорари за видання його книг в СРСР і за кордоном. За такого царського життя державним
коштом ці гроші йому просто нема куди було
витрачати. Зрештою та ж сама донька Світлана відсудила їх у СРСР через швейцарський
банк.
Далі буде…
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в країні закрився. Ліванська валюта,
прив’язана до долара США, девальвувала майже на 85% (для порівняння –
інфляція в травні 2019 року була всього лише 3,6%).
Для оплати критичного імпорту
коштів немає – Центробанк не продає
валюту навіть для закупівлі пшениці.
Фактично він вже є банкрутом. Долари
на рахунках ліванців недоступні, готівкової валюти у вільному обігу також
немає, є лише чорний ринок валюти,
де різниця з офіційним курсом складає
6 разів.
У країні почали відключати електрику, навіть світлофори. У спекотному кліматі Бейрута не працюють кондиціонери.
Були дні, коли в центральному госпіталі,
який опікується хворими на COVID, світла не було 20 з 24 годин.
Супермаркети ввели обмеження
на продаж продуктів харчування. В
умовах дедалі більшої інфляції і при
відсутності грошей в Лівані розвивається бартер. З’явилися дошки
оголошень, де люди обмінюють, наприклад, зелене платтячко 6-річної
доньки на цукор і молоко. Буханець
хліба став коштувати більше 4 доларів, 200 грамів вершкового масла
– 14,5 доларів, шампунь 400 мілілітрів
– 16 доларів, баночка кави «Нескафе»
– 18 доларів.
Ведучий популярного кулінарного шоу
Антуан Ель Хаджі, який з’являвся на
телебаченні протягом трьох десятиліть п’ять днів на тиждень, в кінці травня припинив готувати стейки
– серед його глядачів залишилося не
так багато тих, хто може дозволити
собі купити м’ясо. Спочатку він замінив у рецептах яловичину на курку.
Потім зрозумів, що і курка стала дуже
дорогою, і перейшов на страви з невеликою кількістю масла, яєць і дешевшими овочами. Тепер шеф каже, що
вже не йдеться про смачну їжу – аби
люди просто щось їли.
За опитуваннями, більше 50% населення боїться, що наступного місяця
буде голодувати. 2 мільйони людей, за
оцінками експертів, вже зазнають труднощів з постійним доступом до харчування. Для забезпечення країни критичним
продовольством необхідно 5 мільйонів
доларів на день, але таких грошей в уряду немає.
Прем’єр-міністр визнав, що країна
знаходиться на межі продовольчої кризи
і попросив допомоги «імперіалістичних»
США і ЄС, погрожуючи тим, що голод у
Лівані може призвести до збільшення
кількості біженців до Європи. Бейрут
також звернувся по допомогу до МВФ,
чекаючи на 10 мільярдів доларів. Але навіть у кращому випадку на вихід країни з
кризи піде від 3 до 5 років – і це за експертними оцінками, зробленими ще до
катастрофічного руйнування Бейрута на
початку серпня.
Втрати економіки оцінюються цього року у понад 70 мільярдів доларів
– саме стільки коштував популізм для
Лівану. Криза зробила багатих людей
ще багатшими і практично знищила
середній клас, перетворивши його
на бідняків. А ті бідні, що з дефолтом
чекали на додаткові виплати, взагалі
тепер опинилися під опікою гуманітарних організацій, які допомагають просто виживати. Рік тому така ситуація не
могла наснитися жителям цієї середземноморської країни навіть у страшному сні.
Парадокс в тому, що всі наче вміють
рахувати, і за стільки років існування
популізму люди мали б навчитися не
ходити по граблях знов і знов. Аж ні. Ба
більше – той, хто з цифрами на руках
говорить про серйозне і складне, все
частіше програє тим, хто обіцяє легке та
швидке збагачення. Але ж саме цифри
потребують уваги та поваги, бо завтра
вони перетворяться на гроші у нашому
гаманці. На відміну від слів – красивих,
тільки порожніх.
Євген ТОПОР/Громада

ДОПОМОГА

На фото: громадські активісти села Орловське



ГУМАНІТАРНА «КУХНЯ»:

ГРОМАДСЬКА СПІЛЬНОДІЯ
Робота навіть маленьких громадських організацій та ініціативних груп є дуже важливою
для суспільства. Лише у казках одна людина – багатир, який самотужки всіх рятує. А в
житті дістатися суттєвих результатів можна лише гуртом. Наша експертка з гуманітарних
питань – керівник проєкту «Простір підтримки» Благодійного фонду «Карітас Маріуполь»
Валерія ГАРМАШ – розповідає, як правильно згуртуватися, щоб мати вплив на розвиток
своєї громади.

В

одному селищі поблизу лінії розмежування живуть Марина та
Петро, котрі попри всі негаразди вірять у прийдешні зміни на краще.
Одного дня знайома з сусіднього села
розповіла їм, що міжнародна організація, яка раніше привозила нужденним
продукти, запропонувала створити громадську спільноту, аби відновити занедбаний дитячий майданчик. Подружжя
вирішило й собі запросити тих фахівців,
щоб запитати, як простим селянам зорганізуватися задля вирішення місцевих
проблем.
Коли до їхнього селища завітали запрошені Петром представники організації, у клубі зібралися всі небайдужі.
Після знайомства, в першу чергу, обговорили власне проблеми: відсутність
доріг до районного центру, створення
робочих місць, опіка літніх людей, реконструкція парку. Зрештою вирішили
створити мапу, де були б позначені загальні потреби селища; люди, які потребують окремої допомоги; а також ті, хто
готовий допомагати. Наталя, керівник
клубу, запропонувала для цієї роботи
кімнату, а Катерина надала свій старий
ноутбук.
До роботи долучилося багато людей.
Хтось прийшов до клубу повідомити, що
поряд живе самотня бабуся, а хтось був
готовий колоти дрова, ремонтувати хати,
ходити за ліками, поділитися одягом чи
продуктами. Таким чином, без сторонньої допомоги громада села вже організувала посильну підтримку для нужденних. Тепер всі знали, куди можна прийти
за допомогою та з допомогою.
Успішною виявилася і спільнодія
щодо парку. Організувати її визвалися
знов Марина та Петро, які вже влаштовували свята для односельців. Вони
зібрали ще декількох активних жителів і розробили план з відновлення
паркової зони. Але спочатку вирішили
прибрати сміття та торішнє листя. В
обраний день і діти, і дорослі взялися
наводити лад. Толока завершилася
святкуванням: піснями, іграми, конкурсами. Щоправда, ввечері у парку стало
темно, з дітьми вже не погуляєш, тож
довелося рано розійтися.

Тим часом до селища приїхала міжнародна організація, що мала ремонтувати будинки, пошкоджені внаслідок
обстрілів. У розмові з місцевими жителями фахівці організації дізналися про
активістів, зустрілися з ними та були
вражені їхньою обізнаністю та ініціативністю. Надалі це селище було позначене організаціями як таке, що має ресурс
для партнерства. Сюди все частіше почали приїжджати із допомогою, так було
системно вирішено проблему з опікою
нужденних.
Щодо освітлення у парку ініціативній
групі запропоновали пошукати грантові
можливості, адже зібрати достатню суму
коштів громада була не в змозі. Невдовзі грантові програми знайшлися, але до
участі запрошувалися лише зареєстровані громадські організації. Знову була
скликана зустріч з односельцями, щоб
вирішити, як бути далі. Виявилося, що
багато людей вже звикли працювати у
цій команді, тож рішення про реєстрацію
організації стало цілком логічним. Було
знайдено юриста, який допоміг зібрати
необхідні документи для оформлення.
Певний час зайняло обговорення назви, врешті решт зупинилися на «Наші
ангели» – так своїх помічників називали
ті, кого вони підтримували.
Коли новостворена організація отримала офіційний статус, її учасники
вже пройшли необхідні тренінги з написання проєктів та прорахували вартість
освітлення парку і створення дитячого
майданчика. Ці дві ідеї «Наші ангели»

подали на конкурс та потрапили до фіналістів. Їхня згуртованість та розуміння, чого вони прагнуть для свого села,
стали запорукою перемоги. Тож після
тривалої роботи у День захисту дітей
відбулося урочисте відкриття оновленого парку.
Давайте заглянемо не декілька років
вперед. Маючи необхідні знання та набутий досвід, громадська організація
«Наші ангели» змогла надалі реагувати на виклики самостійно. За підтримки
партнерських організацій сільські активісти залучили до селища програми
зі створення робочих місць та розвитку
сільського господарства. Налагодивши
відносини з сільрадою, разом знайшли
рішення щодо відновлення важливих
доріг. Спільно з сільським головою
звернулися до районних органів влади
і, доклавши зусиль, домоглися збільшення кількості автобусів на маршруті,
що зв’язує селище з райцентром.
Авжеж, не все і не відразу у них стало
добре. Довелося і програвати у конкурсах заявок, і конфліктувати з органами
місцевої влади, і втрачати активістів, які
поїхали шукати іншого життя. Але ініціативний осередок продовжував свою
діяльність, члени організації підтримували один одного, громада села все більше залучалася до суспільної діяльності.
Тепер, яка б біда не прийшла, вони готові протистояти їй гуртом, а не сам на
сам. А як щось змінюється на краще,
вони знають, що зробили це власноруч,
і цінують здобутки ще більше.

Валерія ГАРМАШ:
- Підсумуємо. Перший крок будь-якої ініціативної групи – вивчення проблем своєї громади та збір ідей щодо їхнього розв’язання. Другий крок – виявлення активістів, готових взяти
на себе відповідальність за втілення ідей.
Третій – аналіз власних ресурсів та зовнішніх
можливостей. Четвертий – складання плану
дій. Далі приймається рішення про те, чи буде
створена офіційна громадська організація, чи
достатньо залишатися ініціативною групою.
Після подолання цих перших кроків розпочинається активне творення змін.



16 (25) / 2020

ГРОМАДА СХiД

СМАЧНОГО

Коблер зародився в британських американських
колоніях. Англійські поселенці не змогли
приготувати традиційний жирний пудинг через
брак відповідних інгредієнтів та обладнання, тож
натомість накрили тушковану начинку шаром
тіста.

З

КОБЛЕР: ФРУКТОВИЙ
ПИРІГ ДОГОРИ ДРИГОМ
Відповідь на сканворд №15 (24)

а бажанням ви можете експериментувати із будь-якими фруктами та ягодами. А
ми пропонуємо спробувати осінній варіант коблера з грушами,
яблуками та сливами, яких зараз
– вдосталь. На соковитій подушці із фруктів випікається пісочне
печиво і утворює з начинкою неповторний ансамбль смаків. Смакує як гарячим, так і холодним.
Що потрібно:
• борошно пшеничне – 150 г
• масло вершкове – 75 г
• розпушувач тіста – 1 ч. л.
• цукор – 110 г
• сметана домашня – 50 г
• яблука – 2 шт.
• груші – 2 шт.
• сливи – 8 шт.
• крохмаль картопляний – 30 г
• кориця – 5 г
• сіль – дрібка.
Як готувати:
1. Яблука та груші почистити
від шкірки, видалити серцевину,
м’якоть нарізати шматочками. У
слив видалити кісточки, м’якоть

розрізати на 4 частини.
2. Сполучити фрукти із 70 г
цукру, крохмалем, корицею. Перемішати і викласти на дно жаротривкої форми.
3. Для тіста сполучити просіяне борошно, сіль, розпушувач,
нарізане шматочками холодне
вершкове масло. Подрібнити до
стану крихти.
4. Додати 40 г цукру, сметану,
перемішати і зібрати тісто в кулю.
Загорнути його у плівку і відправити до холодильника на годину
(тісто можна приготувати заздалегідь і зберігати декілька днів у
холодильнику).
5. Розкачати холодне тісто у
пласт 0,5 сантиметра завтовшки,
формочкою для печива вирізати
фігурки і викласти їх на фруктову
начинку. Фігурки можуть трохи
заходити одна на одну.
6. Зволожити згори тонким
шаром води і посипати цукром (12 ст. л.). Випікати при температурі
180°С приблизно 30 хвилин до
легкого золотистого кольору.

ПОГОДА

ОСІНЬ ЙДЕ
ПОЛЯМИ, СТЕЛИТЬ КИЛИМИ
Як передбачають синоптики, з другої декади вересня житимемо в комфортній прохолоді, дощитиме зрідка. Буде спостерігатися зниження
грозової активності, а середньодобова температура поступово опуститься нижче +15°С.
На Луганщині температура повітря вдень прогріватиметься до +25°С, вночі її мінімальний показник становитиме +10°С. Дощитиме 18 та 19 вересня. Сильного вітру, за обіцянками синоптиків, не буде – 4 м/с максимум.
На Донеччині стовпчики термометрів піднімуться до максимальної позначки також
+25°С, вночі ж температурний мінімум становитиме +8°С. Дощі обіцяють 18 вересня.
Швидкість вітру – не більше 5 м/с.
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