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ПАСІКА З ІСТОРІЄЮ

Михайло ГРЕБЕННИК з Луганщини –
бджоляр з двадцятирічним стажем.
Його пасіка на 400 бджолосімей
розташована у селі Новоолександрівці
Біловодського району. І їй… 140 років.

К

олись давно чоловік зацікавився історією свого
роду – ким були його прапрадіди, чим займалися, як склалися їхні долі. Через різні пошукові
системи та родинні перекази він віднайшов інформацію про чотири покоління пращурів-бджолярів та
зібрав родовід від 1880 року.
– Колись мій прадід Тихон і прабабуся Наталія піймали рій бджіл. Так почалася наша сімейна історія
бджільництва. З часом вони мали найбільшу пасіку на
Луганщині, збудували млин, провели у село радіо та
електрику. Під час колективізації їх вислали до Середньої Азії, але їм вдалося повернутися і продовжувати
розвивати свою справу, – розповідає Михайло.
Коли 2000 року він засновував власне виробництво, то традиції поєднав з новаціями. Його пасіка – кочова. Бджоляр перевозить її залежно від того, де краща кормова база. Так бджоли мають кращий доступ
до квітучих рослин і можуть назбирати більше пилку.
Мед зі своєї пасіки Михайло продає оптом до крамниць Сєвєродонецька та Рубіжного. Кілька років тому
почав його фасувати – каже, так вартість більша і рентабельність зростає. Продавати вчиться на тренінгах
та «в полі», адже сам собі і маркетолог, і дизайнер. У
планах – налагодити поставки меду за кордон:
– Моєю продукцією зацікавилася компанія-експортер
меду до Японії. Скоро буду відправляти пробну партію невикачаного меду у стільниках, він цінується за кордоном.
Наразі Михайло готує свою пасіку до зимівлі та переймається зміною клімату, адже він дуже впливає на бджіл.
– Весна цьогоріч була доволі незвичною: рання, але
затяжна і холодна. Мої колеги з 60-річним досвідом такого не пам’ятають. Бджоли мусили пристосовуватися,
через це меду з акацій, різнотрав’я ми не отримали,
– каже бджоляр. – Літо з кожним роком все більш спекотне, тож бджоли мають працювати більше та потужніше, аби підтримувати постійну температуру у вулику.
Тобто меду вони знову приносять менше, бо виснажені.
Хочу взяти участь у фаховій дискусії про зміну клімату,
почути експертів – які прогнози, як пристосувати пасіку
до нових умов. Треба знати, що нам робити тут, у степовій частині України, щоб не втратити свої позиції.
Наталя ДОНЕЦЬКА/Громада

ЖАГА ДО ЖИТТЯ

«Подивіться в очі тих, хто живе в селах на лінії розмежування. Ви будете
здивовані силою жаги до життя. Треба лише дивитися уважніше, і очі
розповідатимуть історію за історією», – зауважила нещодавно Марина
Пугачова, одна з відомих волонтерок нашого Сходу.

Н

а жаль, це здебільшого
сумні історії. Історії зневіри,
жахів війни, втрат та боротьби. Але вони все одно – про життя.
Про життя, у якому застигнув час,
тому навіть влітку не припиняється
затяжна осінь з її холодними ранками, сірими вечорами, безжальними дощами та бездоріжжям.
Але ж прикмета осені – це також і яскраві барви, які подекуди
спалахують промінчиками і висвітлюють у темряві несподівані
подарунки долі. А є ще і парасоля,
і гарячий чай, і картата ковдра, і
рудий кіт, з якими реальність нашого задзеркалля стає принаймні не такою суворою.

Колись час обов’язково зрушиться. Адже всі війни закінчуються, і наша – також не назавжди. І
тоді незвана осінь, що розтягнулася на довгі роки, природно зміниться на спокійну пухнасту зиму,
а потім розквітне весна, а потім
настане грайливе літо… І наступну, справжню осінь ми всі будемо
чекати вже з природними думками
про врожаї, а не про режими тиші.
А до того нам своє робить.
Жити свою осінь, працювати, берегти рідних… Брати і пропонувати допомогу, вчитися новому, не
опускати рук. І обирати у людському натовпі очі, в яких жевріє віра в
прийдешню весну.

НА СХОДІ УКРАЇНИ ХВОРИМИ
НА КОРОНАВІРУС ЗАЙНЯТО
МАЙЖЕ 90% ЛІЖОК У ЛІКАРНЯХ
В Україні у лікарнях, передбачених для боротьби
з коронавірусною інфекцією, найбільше ліжок в відсотковому співвідношенні зайнято у Луганській і Донецькій областях. Про це свідчать дані Міністерства
охорони здоров’я.
На підконтрольній українській владі Луганщині
наразі зайнято 89% ліжок в лікарнях, що визначені
для хворих на коронавірус. У Донецькій області таких ліжок визначено 1028, і 88,4% з них вже зайняті.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав
Донеччину лідером серед областей, де склалася найбільш напружена ситуація із заповненням лікарень
хворими на COVID-19.
«Найбільш напружена ситуація з точки зору ліжкового фонду, з точки зору заповненості наших лікарень — у Донецькій області, Одеській області, в місті
Київ, у Харківській області. Тобто ті регіони, де зараз
багато нових випадків. Також це Сумська область»,
— доповів Степанов.

Саме так роблять сільські кореспонденти «ГРОМАДИ Схід», які не
втомлюються знайомити нас із надихаючими історіями світлих і незламних людей. Саме так можете робити
і ви. Ставайте нашими позаштатними
кореспондентами і отримуйте гідні гонорари за дописи про яскраві особистості або корисні громадські ініціативи
будь-де на теренах прифронтових
Донеччини та Луганщини. Зв’язатися
з редакцією можна через коллцентр, соцмережі, електронну пошту
newspapergromada@gmail.com або
на сайті https://gromadaskhid.com.ua/
у розділі «Контакти».
Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

КОРОТКО

КПВВ
«СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА»
ЗАКРИТО НА КАРАНТИН

Єдиний пункт пропуску з тимчасово окупованими
територіями на Луганщині закрився 15 жовтня щонайменше до кінця місяця. Відповідний наказ видав Командувач Об’єднаних сил.
Рішення прийняте з метою запобігання поширенню на території Луганської області COVID-19. Можливе також продовження карантинних заходів на більш
тривалий термін.
Необхідність термінового проїзду — через смерть
близьких, термінову операцію тощо — буде розглядатися
індивідуально штабом ООС і Держприкордонслужбою.
На Донеччині в’їзд-виїзд через пункти пропуску обмежено ще навесні. Рух здійснюється лише на КПВВ «Новотроїцьке» двічі на тиждень, по понеділках і п’ятницях.
Виїзд бойовики дозволяють лише при наявності документа про місце реєстрації на підконтрольній Україні території. Для в’їзду необхідно попередньо отримати дозвіл
так званого міжвідомчого штабу невизнаної республіки.
Телефон Гарячої лінії штабу ООС — 0 800 500 410.
Гаряча лінія Державної прикордонної служби України
— 0 800 218 808.
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умно, але більшість українців не
вважають себе причетними до наповнення бюджетів. Ну, є державний бюджет, ще обласний, районний, навіть у нас в селі якийсь бюджетні гроші
є. Звідки ці гроші? Казначейство видає. А
казначейство їх звідки бере? Ну, країна
ж багата у нас – на надра там, вугілля, ще
метал ми продаємо…

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

ВИБІР

»ДЕРЖАВНИЙ КОШТ» – ЦЕ МИ

За даними соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним
інститутом соціології 2020 року, лише
29% мешканців Сходу України знають,
що державний бюджет складається передусім (на 2/3) з податків громадян. 20%
вважають, що більшу частину бюджету
становлять податки з приватних і державних підприємств, а 13,5% думають, що
це міжнародні позики і фінансові операції Нацбанку. При цьому 32% відкрито
визнають, що не знають відповіді на питання: звідки гроші у бюджеті?
Ймовірно, така ситуація склалася через те, що в Україні податки за працівника здебільшого сплачує роботодавець.
Якби ми сплачували усі податки особисто, як це роблять громадяни інших країн
або підприємці України, ми б розуміли
їхню цінність значно краще – адже податки складають майже половину того, що
ми заробляємо (з урахуванням вартості
сплачених акцизів може бути і більше).
А оскільки ми тих грошей не бачимо і не
відчуваємо їхню вагу у своєму гаманці,
то вони проходять повз нашу свідомість
і розчиняються десь у повітрі, замість
того, щоб надавати нам відчуття власної
значущості.
Між тим, саме на наші з вами гроші
працюють чиновники всіх державних
установ і соціальних служб, у тому числі
депутати, міністри та президент. Це на
наші гроші будуються дороги і встановлюються дитячі майданчики. Це на наші
гроші утримуються лікарі, вчителі, безробітні та пенсіонери. Іншими словами,
немає ніяких міфічних «державних грошей», є гроші платників податків, якими
є всі працюючі громадяни. А це означає,
що ми можемо і мусимо контролювати,
чи ефективно наші гроші витрачаються
тими, кому ми це доручили.
Питати про стан державного бюджету ми маємо у тих, кого обрали на парламентських виборах 2019 року. А про
використання місцевих бюджетів – у тих,
кого обиратимемо 25 жовтня.

НАШІ ГРОШІ

Напередодні місцевих виборів 25 жовтня востаннє звертаємося з проханням до тих читачів
«ГРОМАДИ Схід», котрі братимуть участь у голосуванні (адже 18 громад Сходу позбавлені
такої можливості). Будь ласка, поставтеся до цієї процедури відповідально! Не дозволяйте
спіймати себе на гачок популістів, які обіцяють мир в усьому світі, а насправді спроможні хіба
що привласнити собі кілька лавочок, поставлених саме під вибори. І поставлених, зазначимо,
на гроші платників податків. На наші, тобто, гроші.
РАЗ БЮДЖЕТ, ДВА БЮДЖЕТ

Для багатьох буде відкриттям, що
місцевий бюджет територіальної громади є відокремленим, а не частиною
державного чи інших місцевих бюджетів (області чи району). Держава не
може втручатися у процес формування, затвердження і виконання місцевих бюджетів. Саме в цьому і полягає
реформа децентралізації, що розпочалася 2016 року і досягла своєї кінцевої
мети – гроші тепер не йдуть до Києва, а
залишаються у громадах.

З яких саме джерел складаються наразі бюджети громад? Їх чотири:
1. Місцеві податки і збори, зокрема, єдиний податок, податок на майно,
збір за місця для паркування тощо.
2. Загальнодержавні податки. Наприклад, 60% податку на доходи фізичних осіб йдуть у місцеві бюджети, а 15% – в обласний.
3. Неподаткові надходження. Це гроші зі здачі в оренду комунального майна, штрафів, надання ліцензій та дозволів, дохід комунальних підприємств.
Пам’ятаємо, що саме ради громад розпоряджаються землями комунальної
власності: передають ділянки у власність чи надають у користування.
4. Субвенції та дотації з державного бюджету. Вони йдуть напряму у місцеві ради, не проходячи через сита обласних адміністрацій та райрад.

ТЕСТ: ЧИ ЕФЕКТИВНИЙ ТИ ВИБОРЕЦЬ?
За результатами бюджетної політики 2020
року ми вже можемо поставити собі оцінку
як виборцям. Адже це ми обирали минулого року парламентарів, з яких формувався
уряд. І, таким чином, саме ми несемо відповідальність за те, як наші обранці розпорядилися своїми повноваженнями щодо
зібраних державою фінансів.
Дефіцит державного бюджету склав понад 298 млрд грн або 24% (попередні три
роки цей показник складав 8%). Недоотримання планових доходів почалося ще до
епідемії коронавірусу через падіння ключових показників виробництва у промисловості,
сільському господарстві та будівництві. А далі
різко пішли «в мінус» і великі платники податків (на кшталт «Нафтогазу», який 2019 року
мав чистий прибуток 63,3 млрд грн, а за перші півроку 2020 року показав лише 11,5 млрд
грн), і фізичні особи: доходи працюючого населення від заробітної плати впали на 10,5%,
а кількість безробітних цього року сягнула позначки у 2 млн осіб. В НАН України
спрогнозували, що рівень бідності в Україні
2020 року зросте на 17% у порівнянні з минулим роком.
Українці почали менше інвестувати, натомість – більше заощаджувати. Грошові

За рахунок скорочення витрат на освіту,
культуру та соціальні програми 65 млрд
грн з держбюджету виділено на фонд боротьби з коронавірусом. Половину цих коштів вже витрачено на дороги (?), при тому, що
за гроші цього фонду не закуплено ще жодного апарата штучної вентиляції легенів.
У проєкті держбюджету-2021 (який експерти називають дуже оптимістичним)
вже закладений дефіцит понад 270 млрд
грн. Пріоритети розставлені таким чином:
зростуть витрати на всі силові відомства та
адмінустанови: на ДБР – на 1,1 млрд (75%), на
офіс президента – на 358 млн (40%), на офіс
генпрокурора – на 2 млрд (26%), на МВС – на
3,8 млрд (5%) тощо. Натомість скорочені видатки на інфраструктуру, енергетику, армію і субсидії (2,7 млрд грн на субсидії дорівнюються сумі доданих видатків на СБУ).
вклади та заощадження у цінних паперах
вже склали майже 52 млрд грн (+81,5% до
2019 року), заощадження в іноземній валюті
– 19,8 млрд грн (+56,6% до 2019 року).
Не виконується не лише план податкових зборів, але й план видатків державного бюджету. Зокрема, у січні-серпні невиконання плану загального фонду становило
92,4 млрд грн (12,5%).

Дефіцит Пенсійного фонду за три квартали 2020 року досяг 17,2 млрд грн.
Якщо наведені цифри вас неприємно
вразили, висновок один: ми не дуже відповідально впоралися з минулорічним завданням і привели до руля не дуже відповідальних можновладців. Буває. Як кажуть у
таких випадках наші просунуті діти: спробуй ще! Але тепер – на місцевому рівні.

колл-центр. 380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11. +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БЕЗОПЛАТНО
Бюджет громади не лише визначає
прогноз на надходження коштів, але
й показує, на що конкретно підуть ці
гроші. Пріоритети визначають депутати
ради територіальної громади, яку ми і
маємо обрати. Десь головною витратою
може бути налагодження транспортного сполучення між селами громади,
десь – модернізація водогону, десь
– ремонт ба навіть будівництво житла,
десь – соціальна підтримка певних категорій людей.
Затверджує місцевий бюджет також
рада громади. Вже потім виконком складає та подає на розгляд депутатів бюджетні прогнози, складає проєкт кошторису, забезпечує його виконання, звітує
про хід та результати реалізації.

ГРЕЧКА ТА ГРАБЛІ

Доводиться чути, що нічого тут не
вдієш, обирай-не обирай – все одно нас
не спитають, як бюджети будуть «пиляти». То не підемо на ці вибори, лише час
витрачати. Не робіть так. Кожен голос
матиме значення, адже ніхто за вас не
викреслить з влади «гречкосіїв» та корупціонерів. І на відміну від парламентських, місцеві обранці не розчиняться
назавтра десь у київських коридорах.
З результатами роботи тих, кого ми
підтримаємо на місцевих виборах, нам
доведеться зустрічатися щоразу, як виходитимемо за поріг свого дому. Цього
року до багатьох місцевих рад висуваються молоді та вже помітні громадські
діячі – їм так саме, як і вам, набридло
дивитися, як за них приймають недолугі
рішення щодо їхніх коштів. Як от наш
автор і експерт з місцевого самоврядування Павло Островський – останні
роки він жив у столиці і міг балотуватися до Київради, але повернувся на Донеччину і йде наразі за списком однієї
з демократичних партій, аби змінювати
рідну громаду.
Отже, 25 жовтня ми будемо формувати не фіктивні органи, а розпорядників наших з вами грошей. І лише від нас
залежить, хто керуватиме бюджетами
наступні п’ять років – активні та ефективні люди, які розвиватимуть громади, чи
«професійні» політики-популісти з невитравною жагою знову сісти на фінансові
потоки і спрямувати їх на власне збагачення.
Євген ТОПОР/Громада

Павло ОСТРОВСЬКИЙ,
громадський активіст:
- Значущість кожного депутатського мандату вашої місцевої
ради тепер значно більша, ніж це
було 5 чи 10 років тому. Адже завдяки децентралізації більше грошей буде залишатися на місцях, в
бюджеті вашої міської чи селищної
громади. Саме тому мусимо підходити до цих виборів максимально
відповідально.
Важливо не дати монополізувати
раду якомусь одному клану, це вбиває у раді демократію і різко зменшує
вплив громадян на прийняття рішень.
Коли в радах буде змагальність,
мешканці громади тільки виграють
— адже кожна сторона буде намагатися заручитися підтримкою людей.
А в умовах монопольної влади думку громадян дуже зручно ігнорувати.
Тож раджу пошукати кандидатів, готових відстоювати інтереси громади,
а не власні чи кланові.

СПОГАДИ



Вертеп «Лемко-центру» у с. Званівці Бахмутського
району, Донецька область. Фото: Олександр Рукін

ДЕПОРТОВАНІ НАЗАВЖДИ
БОЙКИ ТА ЛЕМКИ: ХТО ВОНИ
І ЯК ОПИНИЛИСЯ НА СХОДІ
Місцеві жителі називали їх «западенцями» та «бандерами». Вони вперто говорили
українською та дотримувалися своїх традицій. Вони – переселені на Донбас українці
з Польщі. Мало хто знав (або хотів знати), чому ці люди опинилися в чужому для себе
краю, що вони пережили та що втратили. Навіть сьогодні, коли в інтернеті можна знайти
абсолютно будь-яку інформацію, даних про появу мешканців Галичини у Донецькій та
Луганській областях небагато – їхня історія довгі роки замовчувалася радянською владою.
В офіційних документах термін «депортовані» (насильницьким шляхом переміщені з рідної
землі) змінили на «переселенці» (ніби мова йшла про добровільний переїзд чи про якихось
заробітчан). Сподівалися – зітреться, забудеться. Не забулося.
ДОВІДКА. Лемки (лемаки, русини,

руснаки) – найбільш західна автохтонна етнографічна група українського етносу, що здавна проживала
по обидва схили західних та східних
Карпат. Оскільки місцеві русиниукраїнці не використовували літературну українську мову і не мали
уніфікованої писемної граматики, то
у побуті вони спілкувалися мовою,
яка становить основу лемківської
говірки. Існує декілька гіпотез щодо
походження слова «лемко», найбільш
правдоподібна – назва походить від
загальновживаної діалектної частки
«лем» у значенні «лише, тільки».
Видатні постаті: Михайло Вербицький, Андрій Воргола (Енді Воргол),
Ігор-Богдан Антонич.

Угоду про евакуацію українського
населення з території Польщі (і навпаки – польських громадян з території
УРСР) підписали 9 вересня 1944 року
представники радянського уряду і новоствореної Польської Народної Республіки. Попри заяви буцімто переїзд
здійснюватиметься добровільно, більше ніж півмільйона етнічних українців з
Лемківщини, Надсяння, Західної Бойківщини, Південного Підляшшя та Холмщини в 1944–1946 роках примусово
виселили і відправили до 17 областей
радянської України. Переселення проходило в чотири етапи, остання хвиля
депортації відбулася 1951 року. Лише
протягом 1945 року до СРСР прибуло
23 ешелони з лемками та бойками.
Де-юре переселенці мали право вибору: виїхати у міста, радгоспи чи колгоспи (пропонувалося їхати на схід УРСР)
або у місця ведення індивідуального
господарства – у західні області. Однак
де-факто вивозили запланованими маршрутами без урахування думки людей.
Підставою для переселення ставали
списки осіб, котрі виявили бажання покинути Польщу, відмовитися від її громадянства й отримати паспорт УРСР.
Причому виявлення волі могло бути як
письмовим, так і усним. Це й створювало широкі можливості для зловживань:
людину могли внести до списку, а вона
про це й не знала. Приводом для виселення стала ідентифікаційна картка на-

цистської окупаційної влади (Kennkarte),
в якій були дані про національність.
Теоретично переселенців мали звільняти від податків і поточних виплат, їм
були обіцяні підйомні кредити і житло.
На папері дозволялося взяти з собою
домашній скарб, продукти харчування
й господарський інвентар вагою до 2
тонн на родину. Майно, що лишалося,
мали описати й оцінити, а його вартість
у грошовому еквіваленті повернути на
місці поселення в УРСР, де люди мали
отримати земельні ділянки, за розмірами однакові з тими, які вони залишили.
Документ щодо опису майна видавали
польсько-українські районні уповноважені з евакуації. Але зрозуміло, що у
товарних вагонах, якими везли «західняків», місця для зайвих речей не було,
а на місці прибуття ніхто нічого не відшкодовував та жодних пільг не надавав.
Розповімо спочатку про Луганщину.
Сюди потрапили переважно лемки (принаймні, ніякої інформації про переселення бойків знайти не вдалося). Говоримо
про це із завідувачем кафедри історії
України Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка,
доктором історичних наук, професором
Олександром Набокою:
–
Тодішня
Ворошиловградська область була визнана однією з
пріоритетних у справі розселення
лемків. На Луганщині їх розселили у дванадцятьох переважно сільських районах області, зокрема, у Новоайдарському,
Білокуракинському,
Олександрівському, Старобільському,
Краснодонському, Лисичанському, Станично-Луганському. Кількість лемківського населення тут вірогідно складала понад двох тисяч осіб. Людей селили також на місцях колишніх німецьких

колоній. Саме таке поселення виникло
у селі Переможне нинішнього Лутугинського району замість депортованої німецької колонії Шмідтівка.
Так українці, до рідних будинків яких
в’їхали поляки, опинялися у хатах, покинутих депортованими німцями. Втім, то
їм ще пощастило з житлом – воно хоча б
було. «У Лисичанському районі до цього
часу частина сімей живе у землянках: у
колгоспах ім. Ворошилова – 5, ім. К. Маркса до хворої туберкульозом вселено три
сім’ї із 19 осіб (17,5 кв. м), у іншому домі
(25 кв. м) розміщено 5 сімей у кількості
24 чоловіка, «Червоний борець» – у кімнату площею 12 кв. м. вселено 11 чоловік»,
– читаємо архівні документи повоєнної
доби у краєзнавчому нарисі «Лемки на
Луганщині: сторінки історії та культури».
Матеріали до цього нарису роками
по крихтах збирала директорка Новоайдарського районного краєзнавчого музею Ганна Божкова. Завдяки їй у музеї
багато свідоцтв про життя депортованих
лемків. Про те, як вони були змушені звикати до роботи у колгоспі за символічну
оплату «трудоднями». Їм заборонялося
покидати місце проживання, в їхньому
середовищі першими шукали «куркульські та антирадянські елементи», а паспорти вони отримали тільки наприкінці
60-х років. Про те, що передбачені переселенські пайки видавалися нерегулярно та складалися із солі, хліба і мерзлої
городини. Діти не ходили до школи, бо не
мали теплого одягу та взуття, мало кому з
них вдалося закінчити бодай семирічку.
– Справа в тому, що переселенці багато речей із собою брати не могли. В
чому приїхали – те й носили до дірок,
– розповідає пані Ганна про перлину музею – жіночий лемківський костюм.
(Продовження на стор. 4)



ГРОМАДА СХiД

19 (28) / 2020

(Закінчення. Початок на стор. 3)
– Пошити тут такий же одяг не мали
змоги. Бо, наприклад, щоб виготовити таку
рясну спідницю, потрібне було спеціальне
обладнання та розчини, чого, звісна річ, із
собою не везли з Лемківщини. Коли лемкині почали брати участь в художній самодіяльності, то й виступали у своїх костюмах. Та й навіть, коли помирали, то ховали
обов’язково в них. Тому майже нічого не
лишалося, знайти такий одяг для музею
– практично нереально. І ми з великою
радістю прийняли від 80-річної переселенки Анни Филимонівни Бадлак костюм
її матері, який виготовлено 1906 року. Він
просто неймовірної краси…
Від директорки музею дізнаємося і
про релігійні переконання лемків. Переважна більшість їх у Польщі ходила до
православної та греко-католицької церков. На радянській Луганщині набожним
лемкам було нелегко. Церковне майно,
з яким вони приїжджали, одразу конфіскували на користь зареєстрованих православних громад. У неділю, коли лемки
на батьківщині звикли ходити до храму,
тут їм доводилося працювати. Дітям у
школах докоряли, що вони ходять у церкву з батьками. Релігійність лемків часто
до-шкуляла місцевій владі. Наприклад, на
півночі області (у тодішніх Покровському й
Лозно-Олександрівському районах) вони
рішуче відмовилися вселятися у неосвячені будинки, а також вимагали призначити їм священнослужителя. Райвиконкоми
змушені були піти на поступки і дозволити
священику найближчої православної церкви, яка знаходилася у Харківській області, здійснювати для лемків треби.
За часів СРСР про існування поселень лемків в Україні широкому загалу
майже нічого не було відомо. Лише після
здобуття Україною незалежності про це
дізналася громадськість, і, починаючи з
2005 року, на Луганщині щорічно проходять фестивалі лемківської культури.
Але із початком війни на Донбасі частина
лемківських сіл опиняється під окупацією. За
словами Олександра Набоки, дуже серйозно постраждали лемки села Переможного, що розташоване поблизу Луганського
аеропорту. Бойовики відразу взяли їх «на
олівець» як «бандерівців» і звинуватили у
підтримці захисників аеропорту. На території села було зруйновано пам’ятник першим переселенцям, багато хто з місцевих
лемків самі змушені були стати переселенцями і покинути нову батьківщину. Частина
луганських лемків знайшла притулок у лемківській громаді на Тернопільщині.
А тепер рушаймо на Донеччину. Тут
наші пошуки ускладняються, бо наразі окупована більша частина населених пунктів,
до яких було переселено бойків і лемків.
Наприклад, села Козацьке та Октябрське
Новоазовського району, де, за твердженням історика Дмитра Білого, населення на
90% складається з бойків та лемків. Тельманівський район, зовсім невипадково перейменований нещодавно у Бойківський,
також на непідконтрольній території.

ДОВІДКА. Бойки – етнічна група за-

хідних українців з північних і південних схил Карпат («Бойківщина»). Це
найзагадковіший і найменш досліджений український етнос (попри те,
що в Україні прізвище Бойко дуже
поширене). Й до сьогодні в наукових
колах йдуть суперечки щодо походження бойків. Одні дослідники вважають, що бойки мають кельтське походження від племені «боїв», споріднене
з войовничими ірландцями. Інші – що
бойки походять від білих горватів.
Самі бойки нерідко називають себе
«верховинцями», «підгорянами» чи
«горальцями». Розмовляють бойківським діалектом, часто вживають частку «бойє» – означає «тільки,
так». Бойківські церкви більше схожі
на пагоди чи східно-азіатські храми,
аніж на традиційні українські церкви. Бойківський танець «бітля» виконують на діжці під різновид коломийки. Видатні постаті бойківського
походження: Захар Беркут, Петро-Конашевич-Сагайдачний, Іван Франко.

На фото з Новоайдарського краєзнавчого музею:
Бадлак Анна Філімонівна, 16 років (справа) зі
своєю сестрою у с. Переможному Новоайдарського р-ну. Саме вона передала музею лемківський
костюм 1906 року своєї матері

На фото з архіву Надії Тутової: Лесик Ганна, Потич
Федір та Лесик Юля у рідному селі Ліскуватому

ДЕПОРТОВАНІ НАЗАВЖДИ
Експозиція Новоайдарівського краєзнавчого музею (зліва направо): жіноче весільне вбрання, тепла
зимова одежа із кожушком, жіночий лемківський
костюм 1906 року

За даними краєзнавиці, бойкині за походженням Дарії Петречко, 32 тисячі українців-бойків з 35 сіл були розпорошені
по чотирьох південних областях УРСР:
Донецькій (тоді – Сталінська) – в 25 селах, Миколаївській – в 10 селах, Одеській
– в 20 селах та Херсонській – у 5 селах.
Так, з села Чорна, яке простягалося
майже на 12 кілометрів, 554 сім’ї бойків
було виселено до Тельманівського району Донеччини. Чорнян поселили у селищі
Тельманове (нині Бойкове) та селах Мічуріне і Староласпа, тоді як їхні односельці – сім’ї робітників копальні нафтової
ропи – були депортовані на нафтопромисли до західних областей України.
Населення було розділене «по живому»,
бо ніхто не зважав на родинні стосунки,
коло спілкування, побутові звички.
– Зі сльозами покидали споконвічні
бойківські землі, відбудовані після воєнного лихоліття господарства. Були випадки,
коли люди в день від’їзду у відчаї підпалювали свої садиби, – розповідає пані Дарія.
Людей «вантажили» по чотири сім’ї до
кожного товарного вагону, всіх разом –
немовлят, стареньких та немічних. Шлях
займав деколи до шести тижнів, ніхто не
знав, де буде зупинка і якою тривалістю.
Вибігали з вагонів у пошуках води, інколи не встигали повернутися. Коли потяги
з переселенцями прибували до станцій,
то зачинялися вокзали, навіть магазини
і крамниці, бо місцеві були налякані тим,
що везуть «бандерівців».
І то був тільки початок поневірянь.
Виділених хат виявилося менше, ніж
родин. Людей селили по «кутках» у хатах місцевих жителів або в нашвидкуруч
зліплених землянках, в яких взимку замерзала вода. Було таке, що селили разом із худобою.
– Старші люди до самої смерті говорили: «Там, у нас вдома…», – наводить
краєзнавиця спогади Марії Прайзнер.
– Ніде було купити одежу і взуття. Носили те, що привезли з собою з Чорної,

майже все було з домотканого полотна.
Місцеві мешканці сміялися з нас. Їхній
побут відрізнявся від нашого. Вони не
вишивали, не писали писанки. Сапали
тяпками, а ми звикли обробляти землю мотиками… Церкви в райцентрі не
було до років незалежності. Двічі на рік,
на Великдень і на Спаса, ми ходили до
храму в село Конькове за 10 кілометрів.
Ніяк не могли звикнути, все сподівалися
на повернення на Батьківщину.
Після того, як 2002 року було створено товариство «Бойківщина» на чолі
із Дарією Петречко, понад 80 переселенців вперше потрапили на історичну
батьківщину. Організатори товариства
спромоглися вмовити обидві сторони,
щоб ці люди перетнули польсько-український кордон без закордонних паспортів. За півстоліття після депортації
бойки Донеччини побачили свої обійстя,
впізнали кожну стежку, горбочок чи потічок, відвідали могили предків. Цікаво, що
поляки не змінили назви бойківських сіл
та навіть упорядкували їхній цвинтар.
Ще один острівець Галичини знаходиться у Бахмутському районі,
де до сіл Званівка, Роздолівка та
Верхньокам’янське були депортовані
360 сімей (354 – бойків, 6 – лемків) із
села Ліскувате (польською Liskowate).
Одна лише Званівка прийняла 98 родин.
За кількістю переселених родин Ліскувате поступається тільки місту Нижні
Устрики та селам Чорна і Коростенко.
За словами науковця Ярослава Пасічка,
переселенці не чинили опору: хто міг би
це робити – були вже або закатовані,
або заарештовані, або перебували за
Уралом. Звістка про переселення до
селян дій-шла у травні 1951 року, а вже
17 червня із залізничної станції Коростенко вирушив перший ешелон. У ньому була переважно молодь та родини
представників робочих професій, які на
новому місці мали будувати житло для
всієї громади. Голова родини Тимчаків

тесляр Микола Гнатович віз з собою
заготовлений ліс, тож його нащадки
ї досі живуть на Донбасі у будинку із
карпатського дерева. Ліскуватцям дозволили брати худобу, одяг, ремісничий
реманент, навіть столярні та ткацькі верстати. Багато з тих речей зараз опинилося у музеях, от і родина Тимчаків передала на довічне зберігання інструменти
та побутові прилади (олійницю, ночовки
для тіста, колотивцю тощо).
З часом виявилося, що компактне розселення ліскуватців (Званівка, Роздолівка
та Верхньокам’янське розташовані одне
від одного на відстані 10–15 кілометрів,
а переселенці тут складають 85%) стало
запорукою збереження самобутньої етнокультури бойків та лемків. По-перше,
мова: лише в цих трьох селах Бахмутського району у школах з 1951 року викладали
українською мовою. По-друге, релігія: наприкінці 1990-х років у селах Бахмутського району були зведені греко-католицькі
церкви. Зрештою, мешканці Званівки та
Верхньокам’янського домоглися створення єдиної окремої територіальної громади.
А Андрій Тимчак, правнук Миколи Гнатовича, заснував громадську організацію
«Лемко-центр» та активно популяризує
заборонений за радянських часів вертеп
– театральні вистави за біблійними сюжетами. Ну і, авжеж, з особливою повагою з
покоління в покоління передаються прадавні рецепти бойківських страв: підбиваний борщ, буляники, верхнина, киселиця,
пинцяки, стиранка тощо.
Надія Тутова народилася у Роздолівці,
в родині бойків-переселенців Олексія та
Наталі Василишиних. На Бойківщині дідусь Наталі Олексіївни мав багато землі
і лісових угідь, а після переселення ледь
отримав 60 соток. 2012 року пані Надія
відвідала Ліскувате, і в неї виникла ідея
написати книгу-дослідження. Тільки
уявіть собі: 497 сторінок з архівними
додатками, детально занотовані спогади 33 переселенців, безліч інформації
про історію Бойківщини, уклад її життя.
Співавторами книги виступили чоловік
та донька пані Надії – Петро та Анна. Чотири роки тривав збір інформації (тільки
архівів об’їздили силу-силенну в Україні
та Польщі), ще два роки родина Тутових
писала книгу. Видано її було 2017 року
під назвою «Бойківщина-Донбас. Збережемо пам’ять». Кожна сторінка пронизана болем і тугою за рідним краєм.
Із спогадів Олексія Єфремовича Василишина, який понад 10 років був церковним старостою у Роздолівці: «Гарна
природа, віковічні ліси і чудове повітря,
яким, здається, ніколи не надихаєшся.
Вони мені сняться і до цього часу. Іноді
здається, усе б покинув: і гарний дім, і
все нажите, і повернуся б туди. Але розумію, що частина моєї душі залишиться
тут, бо Донбас став для мене рідним… І
Донбас, і Карпати – усе це рідна Україна,
тому любіть Україну, як її любимо ми…
Вільна Україна – понад усе».
Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада
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чевидці тих подій – Іван, Анна,
Михайло та Наталя Шевчики,
Стефанія Прунчак, Анна Гусак,
Ганна Новицька, Ірина Габуда, Стефанія
Горюненко – були здебільшого перевезені сюди з останньою хвилею депортації. Новою малою батьківщиною для
176 сімей у Волноваському районі стали,
окрім Сонячного (тоді – Краснівка), села
Анадоль, Валер’янівка, Діанівка, Миколаївка, Новоолексіївка, Новоандріївка,
Новоселівка, Новотроїцьке, Ольгинка,
Старогнатівка, Рибинське.
За даними Волноваського районного
краєзнавчого музею, власне у Краснівці
у жовтні 1951 року знайшли притулок 528
бойків з села Рябе. Сьогодні у Сонячному живуть 13 учасників «обміну населенням» між Польщею та СРСР. Найменшому
з них тоді було лише три місяці від народження, найстаршому – 17 років. Тут вони
виросли, створили свої сім’ї, народили дітей, заробили повагу нових сусідів.

Стефанія ПРУНЧАК
(1947 року народження):

– Там у нас уповноважений був, і
мама розповідала, що він сказав, що вас
будуть переселяти, а мама каже: «Хіба
так можна?». А він: «Вас переселити – як
вилити кружку води в море». Як їхала
перша партія людей, не розрішали нічого брати, ні картошки не викопали люди,
нічого. Хати оставили як є, бо поляків будуть переселяти. Потім друга волна їхала. Потім ми приїхали третьою, в жовтні,
уже сніг почав сипати. Там за наші хати
дали, не помню вже, скільки грошей та
сказали, що тут будуть хати під ключ…
То як перші їхали, там страшне що в
селах робилося. Люди голосили... Другий етап переселення вже був не таким
суворим і обійшовся без солдатів. Люди
зрозуміли, що приречені на переселення
і вже готувалися до переїзду. Третій етап
вже відбувся самостійно, без втручання
будь-кого. Мешканців нашого села Рябе
розкидали по різних регіонах України, багато потрапило у Миколаївську, Херсонську та Одеську області. Так що тепер у
нас рідня проживає майже у всіх регіонах
України… Їхали ми дві неділі товарняком
до Хлібодарівки. Корови в однім вагоні,
ми в іншому. Взяли трохи лісу, що змогли.
Тато на вокзалі трошки підплатив, бо так
не брали. Кроваті дерев’яні, стіл, трошки
картошки понасипали…
Ті, що приїхали першою та другою
партією, вже обжилися. А ми як приїхали, то жили так: ми з Галею у Носенків,
мама з батьком у Кутулів, бабуся з коровою у діда Ридуша. То ми так жили в трьох
хатах, поки тато зробив кришу. Щастям
було, що батько був плотник, і люди допомагали. Хати були шлаконаливні, а
поштукатурили так, що зимою вода текла по стінам. А за цю халупу п’ять тисяч
потрібно було відробляти. Галя закінчила сім класів, добре вчилася, але школу
довелося бросити і йти на свинарник
хату відробляти. Ото так ми жили...
1951 року тут була сильна засуха. Неврожай був страшний. І батько наш попав
у больницю, у нього була жовтуха у важкій формі. І він казав – у нас там такого
страху не було. Якщо хліба не хватило –
картошки було валом, і тільки сніг зійшов
– починались гриби до самої зими. Там
такі ліса були, що в них росли і яблука, і
груші, смородина і крижовник. Голоду
не було в нас. А тут люди поперелякувались, що засуха, та почали тікати потро-

СПОГАДИ



БОЙКИ

НА ВОЛНОВАСЬКИХ ТЕРЕНАХ
День пам’яті примусового виселення етнічних українців із заходу на схід відзначається у
державі у другу неділю вересня. З цієї нагоди у селі Сонячному на Донеччині зібралися бойки
та лемки Волноваського району. Вони дуже рідко називають себе переселенцями, частіше
– «українцями, які жили у Львові».

Переселенський квиток

Іван Шевчик
ху. Грошей не було. Тоді дуже вродила
цибуля, я добре помню, як мама бере
відро цибулі в мішок, йде на трасу пішки
і до Маріуполя. Там купе меду баночку,
якихось булочок та везе батьку в больницю. Бо шо дома було? Нічого не було. Я
в перший клас йшла в кирзових чоботах
(плаче). Ото так переселяли. А на вагонах
було написано: «добровольці» їдуть…

Ганна НОВИЦЬКА (рідна сестра
Стефанії, 1939 року народження):

– Переселили весь район і з другого района три села. Там осталися одні
поляки, їм розрішили. В Донецьку область мало переселяли, в основному в
Херсонську, Миколаївську та Одеську.
Нас повинні були виселити до Червонограду, потом щось помінялося і нас сюди
виселили. Все село Рябе, всіх сюди…
Село наше було красиве. Зараз поляки живуть там. Яка там красота! Дорога
– як стікло. Я два рази там була, в хаті
своїй. Її поляки перестроїли, зробили
двохетажну. Господиня так розгубилася, каже: заходьте, чаю вип’ємо. Ми їм

гостинців привезли, вишиванку. Вони
дуже були раді нас бачити...
Нас тут залишилось вже мало. Деякі
поїхали. 1954 року, коли помер Сталін,
всі двинули на захід. Хто не встиг та помер тут. Ми залишились, бо батько тяжко хворів…

Іван ШЕВЧИК
(1936 року народження):

– Я 7 класів закінчив. Територію отдали полякам. Прийшли, кажуть – собирайтеся і їдьте. Весь інвентар, який був у
хозяйстві – підвод, цепі, сапи – весь поїхав. Доїхав до Дніпропетровська, і вже
не було… Ми їхали в різних вагонах. Я з
коровами їхав і з кіньми, а то отцепили
– і з кінцями. Плакав. У корови молоко
біжить, а я подоїти не можу…
Приїхали, а тут голі стіни. Загнали людей, як на убий. Приїхали осінню, а весною пішов на роботу на трактор. А ростом був маленький, не міг залізти в нього.
То дід Гуркін підсадював мене в трактор.
Так я дитиною рулював (плаче). Приїзжав
вербовщик і казав: «вперед». Хочеш, не
хочеш – вперед. В ті года забирали все
до колхозу. Прийдуть, кругом риють, як
найдуть пшеницю – все заберуть...

Подружжя Василь (1932)
та Ірина ГАБУДИ (1935):

Ірина Габуда, Ганна Новицька
та Стефанія Прунчак

Василь: Я закінчив 7 класів і мене
поставили возить зерно в район. А коли
виїжджали, сестра прибігла, каже: бросай все, майно будем грузить. Нам дали
два вагони. Дещо пропало… Нас з батьками привезли ввечері. Хати нема, одні
стіни стояли. Криші не було, ні вікон. Ми
на дворі. Таке було…
Ірина: Перевезли нас сюди 10 жовтня. Корову нема де діти. Хата недостроєна, нема де жити. Сестру розмістили у
дядька, він приїхав раньше сюди, з першою хвилею – на стройку. Я закінчила 7

класів, а мене нарочно записали, що я
з 1934-го, а я з 1935 року, щоб їхала на
стройку. А учительниця сказала, щоб
батьки пішли в сільсовет та взяли справку. Так батько зробив, я і залишилась.
Другою хвилею їхали сімейні пари. А ми
вже їхали третьою...
Хата там була нова. Вже картошка
була, трохи зерна. Батько підірвався,
поки грузили майно в вагони. А батько
був бригадир, його не хотіли звідти виселяти, бо він в техніці розбирався. Як їхали,
три вагони відцепили, з моїми батьками. Я
знала, що я їх найду. Але грошей нема. Я
доїла корову і виносила з вагону молоко,
люди збігались і купляли, а я на ті гроші
хліб брала. Як приїхала на Хлібодарівку,
мене зустріла подруга. Вона вже тут була
і мені допомогла добратися до села...
Як від’їжджали, ми з подругою по
траві качалися, бо мені сказали: «Ірцю,
там босоніж не походиш, бо в степу одні
колючки». А у нас трава м’якенька була.
33 села виїхало. Батьки плакали, надіялись повернутися туди. Моя старенька
бабуся одвірки цілувала, а я дивилася
і сміялася, чого вони так. А вона каже:
«Бо я вже тут не буду»…
YuliyaGL/Громкор
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ДОВІДКА: Нижня Вільхова – село

поблизу Станиці Луганської. Датою
заснування вважається 1917 рік,
проте достеменно відомо про хутір
Нижня Вільховка, який існував тут
понад 300 років. Кількість населення наразі становить 802 особи. Керує
селом з 2014 року військово-цивільна адміністрація (ВЦА), якій підпорядковуються також Верхня Вільхова, Малинове, Плотина та Пшеничне.

Колись у селі займалися вирощуванням різних агрокультур, розведенням
рогатої худоби, виробленням молочної
продукції. Зараз з усієї агропромисловості залишилися два приватних фермерських агрокомплекси, що забезпечують селян робочими місцями. Частина
людей працює у ВЦА та у районному
центрі – Станиці Луганській.
У Нижній Вільховій є загальноосвітня
школа, дитячий садок, будинок культури,
бібліотека, місцевий ФАП, аптека, пошта,
церква та кілька магазинів. Головна проблема - відсутність транспортного сполучення. Відстань від Нижньої Вільхової до
району всього 12 кілометрів, але маршрутки, які за мирних часів ходили кожні
дві години, наразі не їздять – перевізники
відмовляються від цього маршруту через
нерентабельність рейсів. Тому селяни
дістаються до району попутками, а якщо
треба терміново, винаймають машину.
Зробити життя у прифронтовому селі
більш-менш комфортним допомагають
міжнародні організації. Систему водопостачання, наприклад, поліпшено Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та фондом
Арче Нова за фінансової підтримки Уряду Німеччини. А допомога з відновлення
житла була надана Агентством ООН у
справах біженців, Норвезькою Радою з
питань біженців та іншими донорами. За
словами керівника ВЦА Юрія Пенькова,
хоч територіально адміністрація знаходиться у Нижній Вільховій, проте зміни
відбуваються у кожному селі.
Першим стресом 2020 року став карантин – не стільки через введення
маскового режиму, скільки через скасування культурних активностей. У Нижній
Вільховій проживає багато літніх людей,
то для них у будинку культури діяв гурток. Бабусі створювали поробки, вишивали, в’язали скатертинки та серветки,
спілкувалися. Для дітей також працювали гуртки співу та «Вмілі рученята». На
карантині гуртки перейшли в онлайн.
Майстрині працюють вдома і виставляють нові шедеври в інтернеті, але нудьгують за своїми колективними зборами.
Другим викликом стали пожежі. Це
було дійсно страшно – ніч та вогонь,
який загрожує знищити будинки, де
люди жили поколіннями. Одні люди похапцем збирали речі та їхали, інші просто
стояли біля будинків, що вже займалися,
й не знали, що буде далі. Але знайшлися
й такі – їх немало, понад 100 відчайдухів
– хто не злякався вогню. У хід пішли лопати, щоб окопувати територію, та вода,
аби гасити полум’я чи бодай відбивати
його від будівель та лісу. Фермер Микола Костильов надав техніку – трактори,
екскаватори, також діжки для води.
Газетної шпальти буде замало, аби перелічити прізвища всіх, хто запобіг вигорянню села вщент. Але особливо жителі
Нижньої Вільхової вдячні двом чоловікам
– Олегу Шпілеру та Дмитру Насенку. Вони
сусіди, обидва є громадськими активістами
і молодими батьками. У Олега троє дітей,
найменшому навіть рочка немає. Каже,
що саме заради своєї сім’ї і не залишився
осторонь. Просить відзначити людей, які

ГРОМАДА СХiД

НАЖИВО

Дмитро Насенко та Олег Шпілер зі своїми сім’ями

ГРОМАДОЮ

ПРОТИ ВОГНЮ

Більше тижня, починаючи з 30 вересня, Луганська область палала у вогні. Не оминуло
стихійне лихо і оточене густими лісами прифронтове село Нижня Вільхова. У селі
понівечено п’ять будинків, але наслідки могли би бути набагато серйознішими. Якби не
згуртованість людей, ще невідомо, чи довелося б їм відсвяткувати День села 14 жовтня.
Приєднуємося до вітань жителям від нашої громадської кореспондентки та бажаємо цій
громаді і надалі успішно долати виклики долі.

Спалені будівлі Ніни Горбачової
також допомагали із самого початку:
– Григорій Курапов – житель Комишного, що поряд з нами – першим завів свій
трактор та разом з Миколаєм Лук’яненком
почав оборювати територію від села Колесниківка до нас. Для розуміння я наголошую, що людина зовсім з іншого села
і допомагала нашому. Мабуть, якщо б не
він, то будинків постраждало би більше.
Я бачив, як там, де був епіцентр пожежі,
люди вже відпускали з двору худобу.
Здивований був і сильним духом людей
пенсійного віку. Як от Володимир Дудка, який навіть у велику задимленість не
кидав лопату та не зважав, коли ми просили його відійти подалі, бо дихати вже
було важко. Напевно, саме згуртованість
людей і допомогла, бо осередків вогню
було чимало. Ми намагалися тримати телефонний зв’язок з людьми, які живуть
далі, бо через вітер вогонь перекидало
на різні частини села. Вже потім прибула
пожежна машина з Краматорська з рятувальниками. Керівник нашої адмініст-

рації грамотно координував роботу мою
та Дмитра. Він, зрештою, і попросив наc
показувати дорогу рятувальникам, які
швидко локалізували вогонь.
Дмитро Насенко – батько двох дітей.
Згадує, що на роздуми тоді зовсім не
було часу. Взяв лопату, вигнав машину
та покликав із собою інших хлопців. За
44 години Дмитро наїздив 350 кілометрів навколо сіл, де трапилися пожежі.
– На жаль, не вдалося врятувати будівлі Ніни Горбачової. Хоч і обкопували територію та поливали двори водою, пожежа
зайнялася із даху, і тут вже нічого не було
вдіяти. Шифер будинку навпроти вже
тріщав, тому пожежники поливали водою
цей клаптик, бо поряд були цілі вулиці.
Пізніше приїхали пожежники зі Станиці
Луганської. Ми всі разом з хлопцями тягнули шланги і гасили вогонь. Цей штормовий вітер дуже підступний – загасили один
будинок, починає горіти в іншій стороні.
Тільки від’їхали від того будинку, стався
вибух. То був газовий балон, уламки розлетілися, влучили у сусідок.
Самому Дмитрові також попав уламок шиферу у ногу, коли наступного дня

разом із іншим односельцем Сергієм
Баєвим допомагав пожежникам вже на
Вільхівському масиві.
Пожежа тривала три дні. І люди перемогли. Вціліле село наразі оговтується від
шоку та намагається повернутися до буденного життя. ВЦА надає потерпілим консультаційну допомогу щодо компенсації
збитків. Як каже заступник керівника ВЦА,
юрист Юрій Сировенко, для цього необхідно зібрати пакет документів: паспорт,
довідку з податкової і документи на право власності, завірені нотаріально. Далі
потрібно написати заяву до ВЦА і чекати,
поки спеціальна комісія перевірить документи та складе акт, що людина дійсно
постраждала. Останній етап – звернення
до району. За повністю пошкоджений будинок держава обіцяє фінансову допомогу у розмірі 300 тисяч гривень, частково
– до 50 тисяч. Якщо людина постраждала
фізично і була госпіталізована до лікарні,
то допомога складе 20 тисяч.
Розповідає Ніна Горбачова, у якої вогонь знищів два будинки:
– Життя до такого мене точно не готувало, це було схоже на фільм жахів.
Вогонь було видно ще близько о 17-й
годині, але на великій відстані. Я зібрала
документи та деякі речі у рюкзак. Пізніше до нас приїхали трактори і розпочали оборювати територію біля будинків,
а люди гуртом поливали водою двори.
Невдовзі зайнявся великий ліс поблизу,
а вітер розносив іскри, гілки та полум’я.
Коли вогонь підступив до будинків, тут
намагалися допомогти всі – адміністрація, пожежники і люди, дуже багато людей. Воду лили на сусідні будинки, аби
вогонь не перейшов туди. А мої будинки
погасити все ж не вдалося… Я відпустила своїх собак, щоб вони врятувалися,
та на ранок вони повернулися додому,
трохи опекли собі лапи. Вони не йдуть і
зараз, охороняють те, що залишилося.
Лілія УДОДЕНКО/Громкор
Фото авторки

Орієнтовна площа, що була охоплена
вогнем у Луганській області – понад
20 тисяч гектарів. До гасіння було залучено 1 150 осіб та
294 одиниці техніки, у тому числі три літаки АН-32П та два
гелікоптери ДСНС. За даними Луганської облдержадміністрації,
загинуло 11 людей, травмовано – 18 (з них три рятувальники). Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 людей. Станом
на 10 жовтня обліковано близько 500 житлових та понад

ЦИФРи

Фото Сергія Баєва у ніч пожежі

1800 господарчих споруд, пошкоджених вогнем.
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орядок, хто і за яких умов може
претендувати на отримання грошей
за втрачене житло, прописаний у
Постанові Кабміну № 767 від 2 вересня поточного року «Питання виплати грошової
компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок
надзвичайної ситуації воєнного характеру,
спричиненої збройною агресією Російської Федерації». Зокрема, зазначається,
що компенсація надаватиметься постраждалим, які є власниками житла, що було
зруйноване після 14 квітня 2014 року на
підконтрольній Україні території.
Донецька і Луганська облдержадміністрації мають створити спеціальні комісії, які
прийматимуть рішення щодо призначення
та розміру виплат. Розмір залежатиме від
показників середньої вартості побудови
житла – але не більше 300 тисяч гривень за
один об’єкт. Рішення про виплату компенсації будуть прийматися на підставі списків
постраждалих та документів, наданих ними
до органів місцевого самоврядування або
військово-цивільних адміністрацій, які проводитимуть обстеження об’єктів.
Данська Рада у справах біженців –
Данська Група з розмінування (DRC-DDG)
вже працює зі зверненнями громадян
щодо процедури отримання компенсацій. Як розказав юрист DRC-DDG Микола
КАЧУРЕЦЬ, коли представники організації
відвідують населенні пункти біля лінії розмежування, люди активно беруть зразки
заяв на проведення обстеження житла та
отримання грошової компенсації.
– Ми можемо консультувати, як підготувати пакет документів, куди і яким чином
його направити, здійснювати правову допомогу у питаннях отримання документів на
житло, оскарження рішень та дій суб’єктів,
які беруть участь у реалізації компенсаційного механізму. Зокрема, щодо паперів, що
підтверджують право власності на житло
– у багатьох людей таких документів може
й не бути. Наприклад, вони згоріли разом
з будинком або вони були загублені. Ось у
відновленні таких документів фахівці DRCDDG також можуть допомагати. Крім того, у
разі порушень встановлених термінів будемо допомагати в оскарженні бездіяльності
відповідних суб’єктів, якщо таке матиме
місце в окремих випадках.

Микола КАЧУРЕЦЬ,
юрист DRC-DDG:
– Механізм передбачає надання та
визначення розміру компенсації за
зруйноване житло.
Що означає «ЗРУЙНОВАНЕ ЖИТЛО»
– суперечне питання. На мою думку,
у нормативно-правових актах має
бути закріплене більш чітке визначення. Власне кажучи, люди самі
не можуть визначити: зруйноване
їхнє житло чи все-таки пошкоджене. Більшість з них схильна думати,
що їхня ситуація підходить для отримання компенсації за зруйноване
житло. Тому, ймовірно, звернення
будуть масовими. Мешканці Донеччини і Луганщини писатимуть у надії,
що їхній випадок потрапляє під визначення «зруйноване житло».

ПРЯМА ЛІНІЯ

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ

ПРО КОМПЕНСАЦІЇ ЗА
ЗРУЙНОВАНЕ ЖИТЛО
«Підкажіть, будь ласка, куди можна звернутися з приводу
зруйнованого під час бойових дій 2014 року житла? Мене
звати Оксана, у моїх батьків зруйнували будинок, комісія
встановила 2 групу руйнування, відновлювали своїми силами.
На даний момент залишився тато 1949 року народження, чи
можемо ми розраховувати на відшкодування?». Таких листів
у редакції «ГРОМАДИ Схід» з’явилося вже чимало з тих пір,
як уряд оголосив плани виплачувати жителям Донеччини та
Луганщини компенсації за зруйноване житло. Відповідаємо.
За більш детальними роз’ясненнями
«ГРОМАДА Схід» звернулася напряму до
Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. На
наші питання відповіла заступниця міністра Інна ГОЛОВАНЧУК.
– Маєте цифри щодо того, скільки в
ідеалі потрібно грошей, щоб закрити питання компенсацій?
– Щодо зруйнованого житла у нас є наступні цифри – це 692 об’єкти у Донецькій
та Луганській областях. Мова про підконтрольну Україні територію. Проте потрібно
зазначити, що ці цифри уточнюватимуться,
оскільки кожна область, скажімо так, має
свої реєстри зруйнованого житла. Частина
цих будинків, звісно, могла бути відремонтована власним коштом громадян або за
фінансової підтримки міжнародних організацій. Отже, комісії, які фактично проводитимуть експертизу й огляд цих будинків,
зможуть зробити актуалізацію інформації
стосовно точної кількості таких об’єктів.
Але в наших запитах та розумінні їх наразі
692.
– Якщо люди своїм коштом чи коштами благодійників житло відновили,
а потім знову були обстріли і влучання,
компенсація можлива?
– Відповідно до Постанови, у нас є дві
категорії житла: зруйноване та пошкоджене. У розумінні держави, зруйнова-

не житло – це те житло, яке не можна
вже відновити. Мається на увазі, що цей
об’єкт не придатний для проживання. Це
дуже важливий момент, який потрібно
роз’яснювати, оскільки пошкодженого
майна протягом шести років війни маємо
набагато більше – таких об’єктів понад
12 тисяч. Це цифри державної бази, хоча
я бачила підрахунки й інших організацій,
там взагалі кількість сягала 50 тисяч. Але
це те житло, яке протягом останніх кількох
років активно ремонтується державою,
зокрема за рахунок державних адміністрацій та ВЦА. Там міняють вікна, перекривають дахи, роблять ремонти. А те житло,
яке не можна відремонтувати – фактично
воно знищене – таке житло і буде компенсуватися.
– Скільки коштів вже виділено на відшкодування за зруйноване житло мешканцям Донецької та Луганської областей?
– Тут також варто пояснити, що держава компенсує не майнові збитки, тобто не
вартість втраченого майна. Коли ми говоримо про 300 тисяч гривень, які закладені
як межа для виплати, то так ми поновлюємо втрачені майнові права на житло.
Тому за ці 300 тисяч громадяни України
відповідно зможуть чи на цій території, чи
будь-де придбати собі житло або покращити свої житлові умови.

Інна Голованчук
Цього року на відшкодування за
зруйноване житло передбачено 20
мільйонів гривень. За нашими розрахунками це приблизно 66 домогосподарств.
Процедура чітко визначена у постанові,
яка була прийнята 2 вересня. На наступний рік у нас сьогодні підтверджено 114
мільйонів гривень. Це дозволить суттєво збільшити кількість компенсацій. І
ми розраховуємо, що за декілька найближчих років зможемо компенсувати
зруйноване житло всім постраждалим
внаслідок збройної агресії.
– Чи прописаний вже алгоритм, за
яким діяти постраждалим людям?
– Алгоритм є. Він прописаний Мінреінтеграції, і я рекомендую дотримуватися
його і постраждалим людям, і державним
виконавчим органам – аби уникнути спекуляцій та спроб охочих заробити на тому,
щоб щось десь пришвидшити. На жаль,
такі шахраї є, і ми максимально співпрацюємо з поліцією, аби уникнути подібних
зловживань. Для держави це дуже велике досягнення – нарешті розпочати цю
компенсацію та, попри скрутні часи, зробити її систематичною, а не одноразовою
якоюсь акцією щедрості. І врешті, запровадити цивілізований підхід для поновлення порушених майнових прав жителів
Донеччини та Луганщини.
Лілія АНДРУСИК/Громада

9 КРОКІВ ДО ОТРИМАННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ

КРОК 1. Подати перший пакет документів до органу місцевого самоврядування/військово-цивільної адміністрації (ОМС/ВЦА)
або центру надання адміністративних послуг
(ЦНАП) за місцем розташування зруйнованого житла:
заяву про проведення обстеження житла за формою
копію документа, що посвідчує особу та
підтверджує громадянство України
копію документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника
податків
нотаріально завірені копії документів,
що підтверджують наявність у постраждалого права власності на житло на момент
подання заяви.

•
•
•
•



КРОК 2. Протягом 5 календарних днів
з моменту надходження заяви отримати
зворотними каналами зв’язку, зазначеними у заяві, повідомлення про рішення та
дату проведення обстеження – воно здійснюється у термін не більше 30 календарних
днів з моменту прийняття такого рішення.
КРОК 3. За бажанням долучитися до роботи комісії з обстеження, надавати пояснення, додавати інші необхідні документи
та/або інформацію, здійснювати фото– та
відеофіксацію обстеження житла.
КРОК 4. За наявності відповідних підстав отримати протягом 3 робочих днів після проведення обстеження від ОМС/ВЦА:
акт про проведення обстеження
довідку про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації.

•
•

КРОК 5. Самостійно зареєструвати у
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно припинення права власності
на зруйноване житло, подавши до державного реєстратора:
акт обстеження житла
документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна.
КРОК 6. У разі необхідності відкрити
банківський рахунок.
КРОК 7. Подати другий пакет документів до ОМС/ВЦА або ЦНАПу за місцем розташування зруйнованого житла:
заяву про виплату грошової компенсації (у заяві надаються реквізити банківської картки для нарахування компенсації
та зазначається, що заявник не звертався
за виплатою до інших ОМС/ВЦА)

•
•

•

•

копію довідки про визнання особи
постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації
копію акту обстеження житла
інформаційну довідку (витяг) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності
на житло у зв’язку з його знищенням.
КРОК 8. Отримати протягом 3 робочих
днів з дати прийняття рішення його копію
із зазначенням розміру грошової компенсації або відмову у виплаті.
КРОК 9. У разі прийняття комісією позитивного рішення щодо виплати компенсації, отримати її на банківський рахунок
протягом 5 робочих днів з моменту надходження бюджетних коштів регіональним
органам соціального захисту населення.

•
•
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ЯЄЧНІ МАФІНИ

З ОВОЧАМИ ТА ГРИБАМИ

До кінця сезону свіжих овочів з власного городу залишаються лічені дні. Пишні яєчні мафіни
з овочами та печерицями – саме те, що треба, аби насолодитися останніми дарунками осені.
Відповідь на сканворд №18 (27)

ак-так, мафіни – це не лише красиві
кексики! Пропонуємо незвичайний
рецепт з «десертною» назвою, але із
«вітамінною» овочевою сутністю. Ця страва з
простих інгредієнтів підійде як для святкового столу, так і на сніданок або перекус на роботі чи в школі. А овочі до неї можна обрати
будь-які, за вашим смаком.
Що потрібно для 6 мафінів:
• яйця – 5 шт.
• чверть цукіні (або кабачка)
• томат – ½ шт.
• болгарський перець – ½ шт.
• печериці – 3-4 шт.
• борошно – 1 ст. л.
• сир твердий – 50 г
• сіль за смаком.
Як готувати:
1. Всі овочі та гриби наріжте невеликими
(однаковими за розміром) кубиками.
2. Перемішайте все, щоб вийшла рівномірна «начинка» для мафінів. Візьміть металеві або силіконові формочки і заповніть їх
овочами приблизно на половину.
3. Яйця збийте до утворення легкої піни.
Додайте борошно і сіль та ретельно перемішайте, щоби не було грудочок. Додайте до
яєць та борошна натертий сир та знову перемішайте.
4. Вилийте яєчну суміш до овочів у формочки. Запікайте яєчні мафіни в духовці з
температурою 180 градусів, поки вони не
збільшаться в обсязі. Це приблизно 15-20
хвилин. Дайте їм трохи часу на охолодження,
а потім вийміть з формочок.

А ОСЕНІ ВОГОНЬ
ГОРИТЬ І НЕ ЗГАСА

ПОГОДА

За прогнозами синоптиків починаючи з 19 жовтня маємо очікувати на суттєве похолодання та подекуди заморозки.
На Луганщині максимальна температура вдень становитиме +14°С, мінімальна вночі
-1°С. Дощитиме 24 та 27 жовтня. Більшість днів – хмарно з проясненням. Швидкість
вітру невелика, не більше 4 м/с.
На Донеччині буде трохи тепліше. Вдень стовпчики термометрів піднімуться
до позначки +20°С, вночі опустяться до -1°С. Дощ прогнозують 26, 27 та 28
жовтня. Погода також буде хмарною із проясненнями. А максимальна швидкість вітру – 5 м/с.
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