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Бутерброди з равликами, лавандове
варення та шоколад із сіллю –
фермери Сходу України влаштували
смачне свято на Local Farmer Fest.

В

продовж 19-20 вересня у Маріуполі відбувався фестиваль фермерської продукції. Це був
абсолютно новий формат заходу: міський проспект Миру на два дні перетворився на колоритний
сільський ярмарок, до якого завітали понад 60 тисяч
гостей. Хазяйнували 50 фермерів з сіл та селищ Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської
областей.
Кожен фермер привіз своє фірмове: м’ясні делікатеси, сири, сушені фрукти та овочі (фріпси), домашнє
вино та настоянки, солодощі, мед. Навіть у гурманів
розбігалися очі. Тут можна було не лише скуштувати
та придбати смаколики, а й познайомитися з власниками ферм, які охоче розповідали про себе та свій
бізнес.
Королем фестивалю став мед – яскравого золотистого кольору, він мигтів у променях осіннього сонця,
нагадуючи про літо. Більшість фермерів-бджолярів
приїхали з Луганщини, відвідувачам ярмарку вони
пропонували сотовий мед, мед з горішками, прополіс,
настоянки і навіть медове мило. Сергій Ніпрун має
пасіку у селі Узлісся Біловодського району Луганщини. На його ділянці кілька років орендував землю інший бджоляр, Сергій довго придивлявся до нього, а
потім і собі купив п’ять вуликів. За п’ять років пасіка
зросла до ста вуликів.

(Продовження на стор. 6)
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Є ТІЛЬКИ МИТЬ
В японській поезії є один увінчаний преміями вірш. Звучить він приблизно
так: «Осінь. Як багато на землі / Жовтого листя! / Я ніколи стільки не бачив /
Зеленого». І дійсно, як же багато дає нам живе життя, а ми не помічаємо його
дарів, поки час не забере їх. І тільки тоді із сумом та жалем кажемо: ну от, ми
вчергове не цінували те, що мали.

Т

уга за минулим, у свою чергу,
знову перешкоджає роздивитися принади сьогодення.
І так по колу. Де вже тут помріяти
про майбутнє?
Вирватися з цього зачарованого кола спроможні лише люди, які
це усвідомлюють. Для цього не
треба мати суперсилу чи надздібності, варто просто зупинитися і
подивитися навколо. А навколо
– життя, рідні люди і осінь, яка в
переддень нового природнього
циклу спалахує наостанок гучними
яскравими відблисками.
Якщо тримати очі долу – ніколи
не побачити, як попри війну та ка-

таклізми жага до життя потроху долає темряву. Як багато з’явилося
світлих людей, які запопадливо,
день за днем, на самому лише ентузіазмі лупають скалу байдужості
і зневіри у власних силах. Як промінчики добра, запалені кимось
поруч, незабаром починають мерехтіти і десь далі, де їх підхоплюють чиїсь молоді, але вже натруджені долоні.
Сільські кореспонденти «ГРОМАДИ Схід» вміють роздивлятися навколо. Саме вони повідомляють нам про
оці промінчики змін, які насправді
відбуваються у кожній громаді, просто не кожен їх бачить за оберемками

старого пожухлого листя.
Якщо ваш зір також налаштований на теперішнє та майбутнє,
приєднуйтеся! Ставайте нашими позаштатними кореспондентами і отримуйте гідні гонорари за репортажі про яскравих людей або корисні
громадські ініціативи будь-де на
теренах прифронтових Донеччини
та Луганщини. 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

ЛУГАНЩИНА ЗНОВУ БОРЕТЬСЯ З ВОГНЕМ

П

очаток жовтня приніс найбільш масштабну пожежу за всю історію Луганщини. Лише за добу
вогонь поширився майже на 10 000 гектарів,
вранці 1 жовтня налічувалося понад 140 осередків
займання у 5 районах області.
Кілька сіл повністю знищені вогнем, горять околиці обласного центру – Сєвєродонецька, в диму Лисичанськ, пожежа перешкоджає також роботі КПВВ
«Станиця Луганська». Сильний вітер сприяє стрімкому поширенню вогню і не дає шансу на його швидку
локалізацію. Пожежна авіація не може бути задіяна
через близькість лінії фронту та відсутність підтвердженого «режиму тиші». Натомість на передовій ворог підживлює трагедію обстрілами, використовуючи
трасуючі кулі для підпалу сухостою. Горять також мінні поля, на яких детонують боєприпаси.
Випал сухої стерні виробниками сільгосппродукції
– теж факт. Незважаючи на регулярні попередження
рятівників, селяни не припинили палити поля. Результат: з кожною годиною збільшується кількість загиблих
(на час верстки газети їх було 10) та травмованих внаслідок пожежі, вогнем знищено та пошкоджено десятки
будинків, під загрозою територія від Трьохізбенки до
Попасної, почалася евакуація населення…

КОРОТКО

В області створено оперативний штаб, до допомоги потерпілим долучилися волонтерські організації. Вони готуються займатися евакуацією людей та
тимчасовим розселенням у безпечних районах Донецької, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської
областей. Також для евакуйованих людей збирають
теплий одяг, продукти та інші необхідні речі.
Телефон штабу з ліквідації наслідків пожежі (цілодобово, для всіх постраждалих та охочих надати
допомогу): (095) 910 19 20.
Телефон оперативного штабу благодійної організації «Восток SOS» для допомоги постраждалим (цілодобово): (066) 996 86 33
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СКІЛЬКИ ВСЬОГО БЮЛЕТЕНІВ?

Загалом передбачено 4 різних бюлетені, але українці Донеччини та Луганщини отримають лише 3 – адже депутатів до
обласних рад вони обирати не будуть.
Відповідно, ми обиратимемо:
1. міського голову/голову об’єднаної
територіальної громади
2. депутатів міської ради/ради ОТГ
3. депутатів районної ради.

ВИБІР

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

ЯКІ САМЕ БЮЛЕТЕНІ БУДУТЬ
НОВОГО ЗРАЗКА?

Бюлетень для голосування за мера
міста чи голову ОТГ залишиться у звичному для виборців вигляді – зі списку
прізвищ кандидатів треба буде обрати
одного і поставити навпроти нього «галочку» чи «плюсик».
Нова форма бюлетенів застосована
лише до виборів депутатів. Ми вже писали, що за цьогорічними змінами громади
з виборцями понад 10 тисяч обиратимуть
депутатів не за мажоритарним принципом, як це було раніше, а лише за партійними списками.
Громадянська мережа ОПОРА підготувала наочні інструкції, як розібратися у нових бюлетенях і не помилитися
при їхньому заповнюванні. Як бачимо,
«читати» бюлетень треба по горизонталі: ліворуч буде перелік партій з назвами та лідером, посередині – два
квадратики для позначок (один розкреслений у вигляді трафарету), а праворуч – пронумерований перелік кандидатів від цієї партії.
Передбачається, що така пропорційна система дасть можливість гідному
кандидатові обійти своїх однопартійців
і потрапити до ради, навіть якщо перед
виборами він був наприкінці списку. Тобто шанси на депутатство тепер надають
виборці, а не партійні лідери, як раніше.

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗАПОВНИТИ

НОВИЙ ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ?
16 липня парламент затвердив форму
бюлетенів нового зразка на місцевих
виборах-2020. Вона настільки незвична,
що до заповнення треба підготуватися
заздалегідь, аби на дільниці не зіпсувати
бюлетень і не втратити свій голос.

ЩОСЬ Я РОЗГУБИВСЯ/-ЛАСЯ:
ЩО ЗА ЧИМ ЗАПОВНЮВАТИ?

Спочатку обираємо зі списку партію. Напроти неї у першому квадратику ставимо позначку – «галочку» чи
«плюсик».
Далі згадуємо, як ми заповнювали
індекс на поштових конвертах, бо саме
так – у трафареті – треба написати ручкою номер кандидата зі списку праворуч, якому ви хочете допомогти піднятись у відповідному територіальному
списку своєї партії, аби побачити його у
місцевій раді.
Увага! Бажано внести до трафарету
повний номер, зазначений поряд із прізвищем кандидата (тобто 01, а не просто
1 тощо).

колл-центр. 380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11. +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БЕЗОПЛАТНО
Якщо виборець проголосує за партію і вирішить не голосувати за жодного кандидата, то такий бюлетень (з заповненим лівим квадратиком і порожнім правим) вважатиметься дійсним й буде зарахований до підтримки
партії. Але НЕ НАВПАКИ!
Також жодним чином не можна голосувати за кандидата з партії, яку ви
не обрали у лівому квадратику.

А ЯКЩО Я ПОМИЛЮСЯ?

Наостанок хочемо заспокоїти: якщо при
заповненні бюлетеню ви припустилися
помилки, її можна виправити. Тільки не в
самому бюлетені, бо тоді він вважатиметься зіпсованим. Кожен виборець має пра-



во невідкладно звернутись із письмовою
заявою до члена виборчої комісії, який
видав йому бюлетень, з проханням видати
йому інший в обмін на неправильно заповнений.
Дмитро ЛЕЩУК/Громада

ЧОМУ ЗАЯВИ ПОПУЛІСТІВ ВАРТО ДІЛИТИ НА ДЕСЯТЬ
-

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА

Кажуть, що вибори – це період обіцянок світлого майбутнього від людей з темним минулим. Тільки зараз в Україні така ситуація,
здається, потрохи виправляється – на місцеві
вибори цього року висунулося багато гідних
молодих людей, чиє минуле пов’язане із волонтерством, активізмом, реальною розбудовою своїх громад останні кілька років. Але
більшість кандидатів, на жаль – все ще горезвісні популісти, які лише напередодні виборів згадують про «народ» та вже вкотре
розпочинають годувати виборців старими
піснями, як вони раптом усе відремонтують,
побудують і налагодять.
Своє ж особисте щоденне життя ці «чудотворці-господарники» ніколи не забувають робити
ще більш розкішним. Втім, про джерела своїх
надприбутків доповідати не поспішають – подвійні стандарти їх цілком влаштовують.
Пропонуємо ще один історичний приклад лицемірства та аморальності так званих лівих
популістів, які люблять темне минуле перетворювати на романтичні міфи. Йдеться про
постать знаменитого Ернесто «Че» Гевари,
з якого комуністична пропаганда зробила
ледь не святого. На Кубі в буквальному сенсі
на нього моляться – на атеїста, який називав
себе «протилежністю Христу» і вбивав ім’ям
революції, що нібито ощасливить людство.
Втім, він просто любив вбивати.
Свою ліричну поему про революцію Гевара
писав трупами. У дитинстві – трупами котів,
що їх маленький Тете, за спогадами його сестри, любив мучити годинами. Потім – трупами
тисяч людей, незалежно від того, чи це військовий, чи чиновник, чи підліток. «Маю зізнатися, тато, що в той момент я зрозумів: мені
дійсно подобається вбивати», – написав
Ернесто батькові після першого власноруч
скоєного розстрілу (то був селянин-партизан).
А в своєму щоденнику занотував: «Якийсь час
він бився в конвульсіях і, нарешті, затих. Тепер
його речі належали мені».
Виходець із заможної аргентинської родини,
лікар за фахом, Гевара не вважав за потрібне
себе забезпечувати і до самої Кубинської революції перебивався випадковими заробітками:
продавець книжок, журналіст, фотограф. Коли
грошей не вистачало, носив до ломбарду прикраси дружини. Але коли повстанці Кастро у
січні 1959 року зайняли Гавану, безсоромно
привласнив собі чи не найшикарніший маєток
на Кубі. У самому будинку було сім ванних кімнат, сауна, масажний салон і п’ять телевізорів,
поруч знаходилися причал для яхт і величезний басейн. За словами очевидців, житло більше нагадувало палац з «Тисячі і однієї ночі».
Його законний власник з сім’єю ледве встиг
сховатися від розстрільного загону Че.

Бійня, влаштована Че Геварою в перші місяці
1959-го, не була актом помсти або справедливості. Це було знищення всіх, хто потенційно міг би стати противником нової влади.
Публічні показові процеси без слідства та
суду були також частиною плану залякування
населення.
«Авжеж, ми розстрілюємо, – знизував плечима Че у зверненні до Генеральної Асамблеї
ООН. – І ми продовжимо розстрілювати доти,
поки це буде необхідно». Точна кількість
жертв розстрільних загонів досі невідома,
щонайменше вона складає 14 тисяч людей
– куди там «диктатору» Батисті. Кубинські
емігранти досі здригаються від імені Гевари.
Для них, вигнанців, він – виплодок пекла, кривавий кат, який не лише підписував вироки, а
й власноруч їх виконував.
Будучи на Кубі другою людиною після Фіделя
Кастро та його брата Рауля, Гевара встиг побувати головою національного банку і міністром промисловості, займався також аграрною реформою (читаємо – націоналізацією).
В економіці він, звісно, нічого не розумів. За
легендою, коли Фідель запитав соратників,
чи є серед них хоч один економіст, Че почув
«комуніст» і підняв руку. На посаді управлінця прославився тим, що заснував на півострові Гуанаакабібес трудовий табір, де
«неблагонадійних» кубинців примушували не
тільки працювати, а й робити абсолютно дикі
речі, наприклад, стригти зубами траву, або
весь день сидіти по шию в нечистотах. Цей
табір став початком UMAP – системи концентрації дармових трудових ресурсів, що
нагадує сталінський ГУЛАГ.
Ще Гевара як посадовець відзначився візитом до Москви, де вимагав грошей і відкри-

тої військової підтримки. Домовився там про
вигідний товарообмін, але дорікав, що замість підтримки соціалістичних країн Кремль
торгується подібно імперіалістам. З того часу
його політична кар’єра дещо похитнулася.
«Після революції роботу виконують не революціонери. Її роблять технократи й бюрократи, а вони – контрреволюціонери», – вважав
Че. Розстрілювати контрреволюціонерів
йому зрештою заборонили, бо Куба залишилася би без населення. І команданте занудьгував.
Кілька разів він здійснював озброєні партизанські вилазки до інших країн – невдало,
але його все одно вабив «експорт революції»,
якою, за його словами, була вагітна Латинська Америка. Тож 1966 року Ернесто Гевара остаточно покинув Кубу і відправився
організовувати повстання у Болівії, де зрештою потрапив у полон і був ліквідований.
Куба ридала за Че недовго, дещо навіть з полегшенням: політичним режимам мертві герої
корисніші за живих неадекватів. Його ім’я комуністи швиденько перетворили на символбренд. А квітучий Острів Свободи поступово – на концтабір. Ламати – не будувати, тож
нехтування законами економіки не проходить
безслідно. Куба сьогодні – це жахливі злидні,
їжа по талонах, страх перед спецслужбами,
заборона на інтернет, мобільний зв’язок,
вільний виїзд з країни та обіг іноземної валюти. Розвиненою є лише мережа розважальних закладів для «клятих імперіалістів» – СРСР
більше не дає грошей, а комуністична утопія
потребує доларів. Ще одна країна, яка сплатила велику ціну за шалений популізм купки
несамовитих фанатиків.
Далі буде…
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ДОВІДКА: до складу Старобіль-

ського району 2020 року увійшли,
окрім власне Старобільська та прилеглих сіл, території Біловодського,
Марківського, Міловського та Новопсковського районів. Населення
району – близько 130 тисяч людей.
Адміністративний центр – Старобільськ – отримав статус міста
1938 року. Заснований 1686 року
українськими козаками як Слобода
Більська, з 1730-х він позначається на мапах як селище Стара Біла,
а згодом стає повітовим центром
Харківської губернії під назвою Старобільске. У 20-ті роки минулого
століття Старобільський повіт був
перетворений на Старобільський
район сучасної Луганської області.
ОТАКА ВЖЕ ВОДА ЖИВА РІЧКИ
СОНЯЧНОЇ – АЙДАРУ

За словами Олександра Лук’яненка,
історія Старобільщини сповнена таємничих загадок та легенд. Одна з них – про
підземний лабіринт, цілі підземні вулиці,
створені під Старобільськом:
– При будівельно-ремонтних роботах
часто відбувається обвал землі, і тоді
розкриваються ходи – про це чимало
спогадів жителів міста. Регулярно згадується, що саме в цих підземних ходах
захований скарб батьки Махна – то вже
легенда номер два. Нібито Нестор Махно увійшов до Старобільська, маючи
свій «золотий запас», а залишив місто
вже без нічого. Що це було – паперові
гроші? Документи? Золото і дорогоцінні
каміння? Церковне приладдя і предмети мистецтва? У будь-якому випадку,
щось було, і це «щось» заховано під Старобільськом.
Будемо чекати, поки історики знайдуть розгадку цих таємниць. А поки нас
цікавлять люди: звідки вони прийшли на
ці землі, як заробляли, чи заможно жили,
до яких традицій тяжіли? І Олександр
розповідає – як з невеликої слободи, що
заснували на березі річки Айдар вихідці
із Гетьманщини, поступово створюється
Старобільський повіт, до якого увійшли
зрештою 79 слобід та 29 сіл. Свого часу
він був найбільшим повітом у Харківській губернії та займав понад 1/5 її площі.
1870-го року населення повіту складало аж 276 тисяч людей. З них лише
442 дворянина, решта – різні верстви
селян. Навіть у місті майже 70% людей
записувалися як селяни. Понад 83% населення вважали себе українцями, 1,5% – білорусами, менше 15% – росіянами (переважно це мешканці військових поселень).
Територія повіту в основному була рівнинною, бідною на ліси та багатою на чорнозем, тож головним заняттям місцевого
населення стало землеробство та скотарство. Сіяли переважно ячмінь, жито
та пшеницю, особливо добре тут росла
яра пшениця арнаутка. Головним чином
хліб збували у портах Азовського моря,
частково – на крупчатках Воронезької
і Курської губерній, а також у Єльці, де
старобільська арнаутка користувалася
неабияким попитом. Ще вирощували
льон і пеньку, лляне насіння теж йшло
до Азовських портів, а вироби з сировини залишали собі. На місці також споживається соняшник та олія з нього.

спогади
ВЛАСНА
СПРАВА

Інтернет-проєкт «Старобільськ – музей під
відкритим небом»: ріка Айдар вчора і сьогодні

СТАРОБІЛЬЩИНА:

КРАЙ ПАХАРІВ ТА БУНТАРІВ
Віртуальну подорож Луганщиною розпочинаємо з цікавезної історії Старобільського
краю. Наш «гід» – викладач Старобільського професійного ліцею (а ще – підприємець,
громадський діяч, тренер-спортсмен, віце-президент Федерації силових видів спорту
Луганської області) Олександр ЛУК’ЯНЕНКО. Разом із братом-близнюком Дмитром,
який вчителює у школі і входить до правління Луганського осередку Національної спілки
краєзнавців України, він створив інтернет-проєкт «Старобільськ – музей під відкритим
небом» та активно популяризує історію рідного краю на сторінках соцмереж. До речі,
рідний дідусь братів – відомий поет-фронтовик Іван Савич (Лук’яненко), який присвятив
своїй малій батьківщині чимало ліричних творів рідною українською.

Олександр Лук’яненко
Вівці повіту вважаються кращими
в губернії, їх називають «айдарськими». А ось рогата худоба (її вирощували лише трохи менше, ніж овець)
є поміссю сірої української породи
з донською калмицькою. Тут розташовані і державні кінські заводи:
Стрілецький та Ново-Олександрівський казенний розплідник арабських коней у Лиморевському державному кінному депо. Також селяни тримають кіз і свиней, займаються риболовлею та млинарством на річці Айдар.
Фабрична промисловість у повіті незначна: за даними 1870 року, тут всього

6 заводів, з яких 5 винокурних і 1 салотопний. До обробки сала у подальшому і
була спрямована промислова діяльність
– згодом у Старобільську з’явилося ще
кілька заводів сально-свічкового і салотопного напрямку. Ремесла у місті теж
мало розвинені. Ремісників лише кілька
сотень, переважно це кравці, шевці, ковалі, столяри та шапкарі. Смушевих селянських шапок на рік виробляється на
суму понад 3 000 рублів, і всі вони розпродаються у повіті.
Торгівля відбувається переважно
сільськими товарами, між якими пшениця і жито займають перше місце. Всього

Поранений Махно під час
перебування у Старобільську

Табір військовополонених поляків

у повіті 54 дрібні ярмарки, у місті їх 4, базари бувають раз на тиждень.
Багата продуктивність у повіті рослинних і тваринних продуктів робить досить
значною вивізну торгівлю. Окрім названих товарів, до Азовських портів везуть
сало та шкіри, солонину, вовну. Причому
деяку кількість товарів доставляють так
звані самовози з місцевих селян.
Отже, Старобільщина була аграрним
кластером Харківської губернії і не мала
великих підприємств, тому промислову
революцію кінця XIX-початку ХХ століття
практично не помітила. З тієї ж причини
тут не відбулося інтервенції іноземного
капіталу і виникнення поселень європейських колоністів, як це було багато де
на Луганщині та Донеччині. Але місцеве
купецтво завжди йшло в ногу з часом і
розуміло вигоди впровадження революційних ідей і технологій. Тому у Старобільську з’явилося перше на Донбасі типове
пожежне депо, перший у Харківській
губернії сінематограф, найсучасніше борошномельне обладнання, прогресивне
ремісниче училище та багато іншого.

ПАМ’ЯТЬ – ЗАГАЛЬНА,
МИ – ОДНЕ ЦІЛЕ

До 1917 року, каже Олександр
Лук’яненко, місто було дуже багатим – і
духовно, і матеріально. А далі прийшла
катастрофа.
– Революція для міста пройшла майже непомітно – воно працювало, жило
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своїм повітовим життям. Але сталися
перша німецька окупація, громадянська
війна, потім важкий тягар колективізації, голодомору, пошуки «ворогів», репресії... Сказати про катастрофу в цифрах
– буде просто суха і «нежива» статистика. В районі постраждала кожна сім’я.
Немає жодної сім’ї, яка згадує події цього проміжку часу без судоми в серці.
Краєзнавці сумлінно зберігають і публікують спогади про ці трагічні події. Як
1918 року Старобільщина стала ареною
кривавих боїв між військами Директорії
УНР, «білими» та «червоними» (про це, до
речі, є згадка у «Тихому Доні»). Як селяни,
м’яко кажучи, негостинно зустріли продрозкладку та примусову колективізацію.
Як у 1918-1921-му і 1929-1930-х роках Старобільське перетворилося на центр повстанського руху на півночі Луганщини.
На піку народних повстань Старобільщина опинилася на початку 1930 року.
Під час НЕПу селяни встигли повернути
собі відчуття власної вартості, тому вони
вірили, що масовий спротив та демонстрація незадоволення діями радянської влади примусить її відступити.
Як пише луганський історик Олександр
Набока, найбільш поширеними протестами стають так звані «бабині бунти» або
«волинки». Розлючені селянки приходили на колгоспні подвір’я та, не звертаючи
увагу на крики охорони, із матюками та
скандалами забирали вилучену корову
або конфісковану пшеницю.
Серйозний бунт відбувся на Старобільщині 12 лютого 1930 року. Жінки
– мешканки села Містки – прийшли на
колгоспний двір по зерно, відібране ак-

Олександр та Дмитро Лук’яненки

тивістами декількома днями раніше. Зерно це було відкладене на посів, насувалася весна, і що тепер сіяти? «Волинка»
перекинулася на інші села Старобільського та Білокуракинського районів,
центром повстання зрештою стало село
Кругле. З Місток до нього приїхала Меланія Перепелиця і дорікнула на сходці
місцевих «куркулів» і «середняків», що
вони сидять склавши руки в той час, як
інші села вже охоплені заворушеннями.
Наступного ранку кругловчани вийшли
на вулиці з гаслами «Час нам уже звільнитися від радянського ярма», «Давайте
бити комсомольців і активістів». Ймовірно, тоді був створений загін з двохсот
чоловіків, який очолив Микита Гребеник. Разом з селянами сусідніх КонопПам’ятник за мотивами
«Дванадцяти стільців»

З

алишати Луганськ, де мала улюблену роботу – керувала ансамблем
сучасного танцю при національному аграрному університеті, мала житло,
сім’ю, виховувала маленького сина та
очікувала на народження ще одного –
довелося швидко. З собою взяли лише
найнеобхідніше. До 2016 року Вікторія
із родиною змінила декілька міст, поки
врешті не зупинилася (тоді здавалося,
що тимчасово) у Старобільську.
Туга за рідним містом була занадто
тяжкою та відчувалася навіть фізично,
через недуги. Була навіть спроба повернутися до Луганська, але там жінка
змогла прожити лише тиждень. Цілий рік
Вікторія ніяк не могла визначитися, чим
займатиметься у Старобільську. Просто
хореографічних гуртків та студій в невеликому містечку – вдосталь. Але що тоді,
як не танці?
– Намагаючись мене врятувати,
чоловік запропонував пройти курси
навчання зумби у Києві. Зумба – танцювальна фітнес-програма на основі
популярних латиноамериканських ритмів. Вона дозволяє ефективно тренувати всі м’язи тіла, для зайнять нею не
треба мати спеціальну підготовку. Курси
мали досить високу вартість, а я не була
впевнена, що зможу викладати зумбу і
заробляти на цьому. Та ми відчували, що
маємо піти на цей крок, – розповідає молода жінка.
Після навчання Вікторія почала шукати майданчики для занять у Старобільську. Першим місцем, де її прийняли, як
свою, став спортивний клуб «7я». Проте
набір до груп йшов тяжко.

лянівки і Дем’янівки повстанці розпочали спільний похід, виганяючи активістів,
які оперативно заселилися до будинків
розкуркулених. Незабаром повстання
було придушене, 11 його учасників були
засуджені до розстрілу, інші отримали від
5 до 10 років таборів на півночі СРСР.
За твердженням Олександра Набоки,
повідомлення про масові та індивідуальні опори селянства Донбасу якось
разом зникають з початком голоду 19321933 років. Голод та смерть єдині могли
послабити дух та приборкати гнів розлючених селян.
Велику біду принесла на цю землю
і Друга світова війна, яка для місцевих
мешканців почалася не так і не тоді, як
про це писалося в радянських підручниках з історії. Восени 1939 року після
вторгнення Червоної армії до Польщі у
радянському полоні опинилися польські солдати, офіцери, поліціянти, держслужбовці та представники інтелігенції.
Всупереч міжнародному праву військовополонених передали органам НКВС.
Для них було створено вісім таборіврозподільників, один з яких знаходився
у Старобільську на території зачиненого
у 1920-ті жіночого монастиря. Тут утримували 4 000 офіцерів польської армії,
3 820 з них були розстріляні 1940 року.
А невдовзі розпочався наступ вчорашніх «союзників» – нацистів. Протягом
піврічної окупації Старобільська було
страчено і замордовано 673 місцевих
мешканці, більше 2 000 юнаків та дівчат
насильно вивезено на каторжні роботи
до Німеччини. 23 січня 1943 року Ста-

ЛЮДИ

МУЗА

ДЛЯ СТАРОБІЛЬСЬКА
З Вікторією САВЕНКО нас також познайомив Олександр
Лук’яненко. Їй, переселенці, вдалося не тільки знайти своє
місце у чужому місті, але й стати натхненницею для багатьох
жінок та генераторкою змін на краще.
– Програми зумби – дуже емоційні,
а люди під час війни стали закритими,
занадто стриманими. Хтось відверто не
розумів зумбу, хтось йшов на заняття в
очікуванні, що я, наче мавпочка, буду
всіх розважати та веселити. А в мене
зростала невпевненість у собі, в своїх

силах. Подолати її допомогли діти – я почала вести танцювальний гурток в одній
з місцевих шкіл, і це надало мені сил.
Разом з тим Вікторія Савенко завжди
активно брала участь у чисельних благодійних та соціальних проєктах. І одного разу отримала пропозицію створити



робільськ звільнили від ворога, проте
він залишався прифронтовим і 42 рази
піддавався бомбардуванням. Місто лежало в руїнах. Всього на фронтах Другої
Світової загинуло понад 9 000 жителів
Старобільщини.
Старобільськ був першим українським
містом, визволеним від гітлерівців під час
наступу радянських військ, тому кілька
днів він був столицею УРСР – тут тимчасово базувалася влада республіки.
У повоєнні часи місто активно розвивало промисловість. Було введено в експлуатацію деревообробне й ковальське
відділення авторемонтного заводу, розпочалося будівництво автомобільного та
інструментального цехів, підприємство
почало випускати нафтодвигуни. Розширено і переобладнано швейну фабрику,
маслосироварний завод, хлібозавод, пивоварний завод, створено меблеву фабрику, кукурудзокалібрувальний і плодоконсервний заводи, стала до ладу нова
електростанція тощо. У 1990-ті через
економічну кризу Старобільськ втратив
майже всі містоутворюючі підприємства
і до нього повернулася слава аграрного
центру.
Так і жив би край своїм тихим розміреним життям, якби не війна на Сході
України. Наразі від Старобільська до
лінії фронту можна дістатися за годину. 2014 року сорокатисячний райцентр
прийняв десятки тисяч переселенців із
окупованої частини Луганщини. Сюди
ж переїхали Луганський національний
університет імені Шевченка та обласна
бібліотека. Саме Старобільщина у переломні для всієї країни часи стала базою
формування добровольчого батальйону
«Айдар», що одним із перших постав на
лінії вогню.
Зараз молоді небайдужі люди, які
добре пам’ятають своє минуле, творять
тут вже сучасну історію краю.
– Ми відкриваємо місця, яких немає
на карті, але рано чи пізно завжди повертаємося додому. Туди, де ми зробили
перші кроки, де плине наша річка Айдар,
де дзвінка тиша і запах рідної домівки, –
слова Олександра Лук’яненка лунають,
наче вірш. – У кожного з нас вже своя
особиста історія, але пам’ять – загальна,
ми – одне ціле. Тут наша сила і ніжність,
наше минуле і майбутнє. Саме тут беруть
початок дороги, які ми обираємо...
Залишається сподіватися, що попереду – щаслива розв’язка.
Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада
об’єднання для жінок. Ідея сподобалася,
тим більше, що Вікторію завжди хвилювали теми місця жінки у сучасному суспільстві і не влаштовували стереотипні
твердження, що жінка – всього лише
додаток до чоловіка і не може статися
сама по собі.
Зрештою у липні 18 активних і небайдужих містянок на чолі з Вікторією створюють громадську організацію «Муза
stb». Її учасниці реалізують корисні для
міста проєкти, влаштовують танцювальні
вечірки, дізнаються нове про внутрішню
та зовнішню красу жінки, організовують
костюмовані фотосесії.
Так, в рамках проєкту «Аура міста»
Вікторія Савенко разом із Веронікою
Антоненко створили танцювальну постановку «12 стільців», вдягнувши учасниць
в костюми від українських виробників.
Незабаром відбудеться її презентація. А
ще чотири учасниці «Музи» нещодавно
відкрили арт-кафе «12 стільців».
– Така назва зовсім невипадкова.
Старобільськ – старовинне повітове місто із цікавою історією. Існує твердження,
що саме з нього починається дія роману
«12 стільців» Ільфа та Петрова. В цьому
кафе можна і кави випити, і книжку почитати, і взяти участь у творчих заходах,
адже тут і зустрічі «Музи» відбуваються.
Переселенці Вікторії хочеться, аби
мешканці Старобільська любили своє
місто і цінували його. Для цього «Муза»
планує найближчим часом причепурити
лісопосадку на кварталі Ватутіна, перетворивши її на затишний сквер, своєрідний куточок Європи у серці української
Старобільщини.
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(Продовження. Початок на стор. 1)
– У селі немає роботи, а пасіка дає
можливість заробити, – вважає Сергій. – Я вдячний бджолам, люблю цю
справу. Також маю власну майстерню,
де роблю з дерева діжки та інші сувеніри до меду. У мене душа до бджіл
лежить. Цьогоріч немає меду з акацій,
липи, а гречаний добрий, його охоче
люди беруть.
Родина Мостових у селі Новотроїцькому неподалік Маріуполя чотири роки
тому заснувала фермерське господарство «Особливий продукт».
– Ми почали розводити равликів. Це
новий продукт, незвичний поки для нас,
тож від початку ми запаслися терпінням,
бо розуміли, що доведеться багато розповідати про страви з равликів, – каже
Марина Мостова. Кілька років вона працювала у Канаді, звідти і привезла ідею
оригінального бізнесу. – Такий фестиваль для нас – чудова нагода познайомити українців з нашим продуктом, запросити на свою ферму. Два роки тому
ми посадили ще й лаванду, тож у червні
проводимо на полі екскурсії та фотосесії.
Наразі пропонуємо лавандове варення
та лимонад.
Паштет та філе равликів розійшлися
вже у перший день фестивалю, тож на
другий день фермери вирішили просто
неба готувати бутерброди з равликами.
Обсмажені з цибулею на вершковому
маслі, вони заманювали гостей чудовим
ароматом.
Неподалік вабили інші запахи – м’ясні
делікатеси від фермера з Іванопілля
Сергія Свириденка. Його козачий чуб
та вуса – вже візитівка, авторський
знак. Переселенець, учасник АТО, чотири роки тому він заснував у селі власне господарство «Козацьке подвір’я»
– виготовляє сири, ковбаси, копченості
з м’яса. Усе це можна було скуштувати
на дегустації, поки Сергій розповідав, як
своїм козам він вмикає повстанські пісні,
аби краще доїлися. За м’ясом цапа, яке
фермер смажив на відкритому вогні, вишукувалася неабияка черга з відвідувачів фесту.
– Усе даю скуштувати, оцінити, бо
смаки у людей різні. Хочу, щоб люди купували якісний продукт. Він дорожчий за
той, що у магазині, але натуральне не буває дешевим. Щасливий, що тут багато
фермерів. Вважаю, що треба розвивати
в Україні малі виробництва, адже тільки
так може вижити село, – говорить Свириденко.
Фестиваль було організовано за
участю проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» і сервісу доставки фермерських продуктів Reven
Lavka (Запорізька область). Організатори кажуть, що досягли мети – популяризувати фермерів та їхню продукцію,
допомогти їм налагодити контакти зі
споживачами, аби збільшити у подальшому обсяг замовлень онлайн. І фермерам цікаво поширити ринок збуту, і
людям смачно.
Наталя ДОНЕЦЬКА/Громада

ВЛАСНА СПРАВА

Фото авторки

ФІРМОВЕ

ВІД ФЕРМЕРІВ СХОДУ

колл-центр. 380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11. +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БЕЗОПЛАТНО

О

фіційне тлумачення слова «волонтерство» таке: добровільна
безкорислива суспільно корисна діяльність. Походить від фр. volontaire
(доброволець) → лат. voluntas (вільне волевиявлення) → лат. volō (бажання, намір).
Активізація українського волонтерства почалася за часів Майдану та посилилася протягом війни на Сході. Наразі
існує багато організацій і окремих осіб,
які діють як волонтери. Вони безоплатно
(часто – власним коштом) домагають дітям, військовим, літнім людям, тваринам,
опікуються захистом довкілля тощо.
Волонтер – звичайна людина, яка
живе таким саме життям, як і всі, має свої
негаразди та радощі, роботу та сім’ю. Але
відчуває, що має робити більше, ніж просто жити для себе та свого кола рідних та
друзів. Поштовхи до турботи про іншого
бувають різні: хтось побачив дітей у притулку, хтось зустрів у крамниці самотню
засмучену бабусю, комусь підкинули хворе кошеня. Іноді кажуть, що волонтери
роблять це не для тих, кому допомагають,
а для себе – щоб відчути свою силу, свою
дорослість та відповідальність перед країною, в якій їм жити, і яку відчувають серцем. Ключове слово – «серце», воно має
бути добрим. «Хто, як не ми?» – неоголошене гасло всіх волонтерів, які зазвичай
працюють на тих ділянках гуманітарного
фронту, де демонструє слабину держава.
До речі, один з керівників Агентства
ООН з питань біженців України Жан-Ноель Веттервальд так і казав, що волонтери
в нашій країні виконують 90% роботи, яку
зазвичай розподіляють між урядом, міжнародними інституціями і громадянами.
«Волонтер – людина, яка сама собі придумала обов’язки і сама побігла їх сумлінно
виконувати», – так влучно 2016 року описала своє життя координаторка київського волонтерського руху Леся Литвинова,
яка опікувалася спочатку переселенцями,
а зараз допомагає людям з тяжкими ба
навіть невиліковними хворобами.
Кожна людина рано чи пізно має у
житті чорну смугу. Захворів хтось з рідних і не вистачає коштів на лікування
чи фізичних сил на піклування. Дитина
втратила батька-годувальника, і тепер
родина не може дозволити собі купити
одяг до школи. Згорів будинок з усім
скарбом. Прийшла старість і неспроможність готувати їсти, ходити до крамниці

ДОПОМОГА

ГУМАНІТАРНА «КУХНЯ»:

ЯК СТАТИ ЧАРІВНИКОМ
Хто такі волонтери та яка в них мотивація допомагати
людям? Скільки за це платять? Таке часто запитують люди,
які ніколи безпосередньо не стикалися з волонтерством.
Наша експертка з гуманітарних питань – керівник проєкту
«Простір підтримки» Благодійного фонду «Карітас Маріуполь»
Валерія ГАРМАШ розпочинала як волонтер і досі займається
волонтерством у повсякденному житті. От вона і відповість.
чи аптеки. Ситуації можуть бути різними,
однакові – відчуття: самотність, безпорадність, нестача власних можливостей.
Тоді хочеться, щоб хтось сильніший підтримав, розрадив та допоміг вийти зі
скрути. Так, це більш дитяче бажання,
але усі ми читали казки у дитинстві, тож у
дорослому житті саме вони згадуються у
кризові часи. Але зрештою кожен з нас
може стати тою людиною-чарівником
для іншого. Як? Давайте розглянемо декілька прикладів з життя.
Катерина закінчує школу, живе з батьками, зустрічається з хлопцем, готується
до вступу в університет. Надія Миколаївна
– пенсіонерка, все життя працювала вчителькою, а зараз лишилася на самоті. Що
спільного може бути у цих двох людей?
Одного дня школа долучилася до волонтерського руху благодійної організації,
і учнів запросили до участі у допомозі
стареньким. Катерина, як активна учасниця молодіжної спільноти, разом з друзями завітала до першої підопічної, нею
і стала Надія Миколаївна. Треба сказати,
що вчителька завжди була самостійною,

поки дозволяло здоров’я – допомагала
своїм батькам та сусідам, тож відчувала
незручність від того, що хтось їй допомагатиме. Студенти принесли води, відремонтували лавочку біля дому, і Надія Ми-



колаївна вирішила теж щось зробити для
своїх помічників. Коли після роботи вони
пили чай і розмовляли, вчителька наголосила, що добре розуміється в математиці
і може допомогти учням розібратись зі
складними темами. Це стало запорукою
нових відносин – тепер кожен відчував,
що може чимось поділитися. Після такого
досвіду школярі з новими силами взялися за допомогу нужденним. Було ще багато нових зустрічей, але ця, перша, стала
тою цеглиною, з якої почала будуватися
їхня власна волонтерська історія.
А ось Василина, вона працює менеджером в банку, має двох дітей та чоловіка. Та ось Марія, чиї батьки загинули під час аварії, вона живе в інтернаті і
мріє стати лікаркою. Як перетнулися життєві шляхи цих двох? Місцеві волонтери
вирішили влаштувати свято для дітей з
інтернату та запросили долучитися всіх
охочих. Василина з подругою вирішили
теж взяти участь та влаштувати майстерклас зі створення браслетів. Під час навчання і спілкування з дітьми жінки почули розповідь Марії про себе і не змогли
залишитися осторонь. Щоб допомогти
дівчинці у втіленні її мрії, потрібні були
і додаткові заняття, і психологічна підтримка. Весь цей шлях, крок за кроком,
вони пройшли разом, і Марія все ж таки
вступила до медичного коледжу. Підтримуючи дівчину, Василина та її друзі
познайомилися з багатьма вихованцями
інтернату, у кожного була своя історія
та своя мрія. Тож їхній власний шлях волонтерства, що розпочався з однієї дитини, став широкою дорогою підтримки
тих багатьох, кому так не вистачає поряд
сильної і справжньої людини.
Особисто для мене волонтерство – це
можливість зробити цей світ кращим. І мій
досвід доводить, що майже всі дива, що
трапляються у житті, можуть зробити самі
люди. Треба лише не чекати на чарівника, а самим ставати чарівниками, допомагаючи іншим. Придивіться – можливо,
комусь поряд потрібна ваша допомога.
Не залишайтеся байдужими. Кожен з напрямків волонтерської діяльності є важливим, тож кожен з нас може обирати,
чим саме хоче займатися просто зараз.
Адже для того, щоб бути волонтером, не
потрібні якісь відзнаки чи документи. Все
дуже просто – йти за покликом серця та
власноруч робити цей світ кращім.

ТРИ РОКИ БОРОТЬБИ ЗА СПАДЩИНУ
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ідна сестра Тетяни Михайлівни померла 2015 року, своєї родини у неї
не було, тому Тетяна стала єдиною
спадкоємицею. Одразу оформити всі
документи жінка не могла, бо мешкала в
окупованій Ясинуватій.
Спадщина складалася лише з недоотриманої пенсії сестри – 21 188 гривень.
На ці гроші Тетяна Михайлівна змогла б
відремонтувати пошкоджене через обстріли житло.
Коли з’явилася можливість, жінка
приїхала до Дружківки для оформлення
спадщини, однак отримала відмову від
відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ВДРАЦС) у видачі свідоцтва
про смерть сестри. А без цього свідоцтва
отримати спадщину вона не могла.
Світ не без добрих людей – жінці підказали адресу Дружківського бюро вторинної безоплатної правової допомоги.
Юристка Інна Куракіна запропонувала
спільний алгоритм дій.
На першому етапі пані Тетяні необхідно звернутись до суду щодо встановлення факту смерті сестри для отримання
свідоцтва про смерть.
– Громадяни України, які проживають
на тимчасово окупованих територіях, дуже
часто стикаються з подібними проблемами. У цій ситуації є роками напрацьований
алгоритм дій. Особа, яка має намір отримати свідоцтво про смерть українського
зразка, повинна отримати письмову відмову від ВДРАЦС і звернутися до суду з
заявою про встановлення факту смерті.
Слід звернути увагу, що в такому випадку
судовий збір не сплачується (п. 21 ст.5 ЗУ

Процедура оформлення спадщини непроста, тим більше, якщо спадкоємець та
спадкодавець – з тимчасово окупованої території. Іноді історії боротьби за законну
спадщину набувають таких сюжетів, що куди тим детективам.
Юристка
Інна Куракіна

ПРЯМА ЛІНІЯ
«Про судовий збір»). До заяви слід додати
докази, наприклад, копії медичних документів, виданих окупаційною адміністрацією, речові докази тощо, – прокоментувала Інна Куракіна цей етап.
Другим етапом є звернення до суду
про встановлення додаткового строку для
прийняття спадщини після смерті сестри.
– Законом передбачений 6-місячний
термін для прийняття спадщини. Якщо
спадкоємець пропустив вказаний термін,
вважається, що спадкоємець її не прийняв.
Однак існують і поважні причини пропуску,

через які суд може визначити додатковий
строк для прийняття спадщини (стаття 1272
Цивільного кодексу України). У Тетяни Михайлівни така причин була. Жінка постійно
проживає в окупації, де українські органи
державної влади, в тому числі нотаріальні,
не здійснюють свої повноваження. Виходячи з судової практики, така причина є
поважною для визначення додаткового
строку для прийняття спадщини. Судовий
збір сплачується у розмірі 0,4% від розміру
прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, – пояснює юристка.
Отримавши рішення суду, жінка
звернулася до нотаріуса для отримання свідоцтва про право на спадщину. І
знову відмова. Причина полягала в розбіжності у свідоцтвах про народження
сестер, а саме – помилці в прізвищах
батьків. Така помилка унеможливлює
ідентифікацію родинних відносин між
пані Тетяною та її рідною сестрою.
Маючи позитивний досвід співпраці з фахівцями Дружківського бюро,
жінка вкотре пішла до Інни Куракіної.
Юристка допомогла їй скласти черговий позов до суду, який невдовзі встановив факт родинних відносин.
З надією, що проблему врешті решт
розв’язано, Тетяна Михайлівна звернулася до управління Пенсійного фонду
України з заявою про отримання спадщини, що складалася з недоотриманої пенсії за період з 01.08.2014 року

по 31.07.2015. Однак управління ПФУ
повідомило, що замість 21 188 гривень
виплатить лише 797,42 гривні за період
з 18.07.2015 по 31.07.2015, поясняючи це
тим, що пенсія виплачується не більше
ніж за три роки до дня звернення.
– Я вже майже втратила надію, що зможу відремонтувати житло. Влітку ще якось
впораюся, а взимку знову прийдеться проситись до сусідів, – плакалася пані Тетяна.
Юристка бюро ознайомилася з листом управління ПФУ та запропонувала
знову звернутися до суду.
– Управління ПФУ у своєму листі посилалося на статтю 46 Закону України
«Про обов’язкове пенсійне страхування», норми якої регулюють відносини
між пенсіонером та ПФУ у разі звернення пенсіонера особисто. У даному
випадку ця норма не може бути застосована, адже вона не розповсюджується
на правовідносини з приводу отримання
пенсії, яка перейшла у спадщину. Такі дії
порушують права клієнтки на отримання
всього належного майна, – зробила висновок Інна Куракіна.
Суд погодився з її обґрунтуванням
позову та задовольнив вимоги позивачки у повному обсязі. Так закінчилася ця
детективна історія, що тривала три роки.
Завдяки безоплатній допомозі фахівчині Дружківського бюро Тетяна Михайлівна подолала усі труднощі та отримала
нарешті довгоочікувану спадщину.
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СМАЧНОГО

ГРОМАДА СХiД

Курячий рулет – страва досить проста та всім добре знайома.
Та якщо дозволимо собі трохи проекспериментувати,
отримаємо нову цікаву страву із багатим та пікантним
смаком. Не треба шукати якісь дефіцитні інгредієнти.
Давайте просто «одружимо» прості та доступні продукти,
які, здавалося б, не зовсім-то поєднується між собою.

Й

КУРЯЧИЙ РУЛЕТ

З ОРИГІНАЛЬНОЮ НАЧИНКОЮ
Відповідь на сканворд №17 (26)

деться про куряче філе, гарбуз та
родзинки. Незвично? Але ж любителі «високої» кухні часто готують
м’ясо із солодкими фруктами ба навіть ягодами. То чого б нам не влаштувати обід, як
у ресторані?
Що потрібно:
• куряче філе – 1 шт.
• гарбуз – 200 г
• гірчиця (французька у зернах) – 1 ст. л.
• лимон (цедра і сік) – ½ шт.
• родзинки – 1 ст. л.
• мед – 1 ст. л.
• сіль та перець (за смаком).
Як готувати:
1. Куряче філе очистіть від зайвого жиру
і плівок. Розріжте філе уздовж, не прорізаючи до кінця 1-2 см. Розкрийте його «книжкою» (або «метеликом»).
2. Накрийте м’ясо харчовою плівкою,
щоб при відбиванні шматочки філе не розліталися на всі боки і не прилипали до молотка. Відбийте філе молотком до товщини
0,5 см.
3. Зніміть плівку, посоліть і поперчіть
філе за смаком з обох боків. Далі змастіть
його французькою гірчицею в зернах.

4. Гарбуз натріть на крупній тертушці та
рівномірно розподіліть поверхнею відбитого філе. Полийте медом.
5. Розкладіть зверху родзинки. Натріть
цедру лимона і посипте нею філе, щедро
збризніть соком лимона.
6. Акуратно згорніть філе з начинкою
в рулет по вузькому краю, намагаючись
зробити його досить щільним.
7. Обгорніть його харчовою плівкою
в 5-6 шарів і обв’яжіть кінці, щоб вийшла
герметична упаковка рулету в формі цукерки.
8. Викладіть рулет у форму для запікання і залийте водою так, щоб вона повністю
покрила страву. Якщо висоти форми для
цього не вистачає, то потрібно накрити її
фольгою, аби харчова плівка не розплавилася.
9. Поставте страву в духовку з температурою 160 градусів на 1 годину.
10. Готовий рулет дістаньте з води і поставте під гніт до повного охолодження,
приблизно на 2-3 години.
11. Вийміть остиглий рулет з плівки і
наріжте порційними шматочками. За бажанням можна прикрасити страву листочками чебрецю.

ПОГОДА

ВОДИТЬ ОСІНЬ
ХОРОВОДИ ТО ІЗ ЛИСТЯ,
ТО З ДОЩІВ

На початку жовтня маємо очікувати на хмарну та досить прохолодну погоду – так
кажуть синоптики.
На Луганщині сонячно буде тільки 5, 10 та 14 жовтня. Решта днів – хмарно з проясненнями. Дощитиме 11, 12 та 13 жовтня. Максимальна температура повітря становитиме
+25°С, мінімальна – +6°С. Швидкість вітру залишатиметься в межах 2-5 м/с.
На Донеччині дощитиме 1, 11, 12 та 14 жовтня. Цілком сонячна погода зберігатиметься
10 та 13 жовтня, інші дні будуть хмарними, інколи – із проясненням. Температурний максимум вдень +24°С, мінімум вночі – +5°С. Найбільша швидкість вітру становитиме 6 м/с.
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