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ГАЗ: ОСТАННЯ НАДІЯ
ЗАЛИШАЄТЬСЯ?
Абоненти Донецької області,
які не встигли скласти угоди з
постачальником газу, не будуть
відключені з 1 грудня

Ч

итачі минулого числа газети вже ознайомлені з нюансами відкриття газового ринку для споживачів, а також з
ситуацією, яка склалася на Донеччині – область опинилася під загрозою масового відключення газу. Нагадаємо, що «Донецькоблгаз» відмовився від діяльності з постачання
газу і залишився лише оператором розподілу, тому з 1 жовтня всі без винятку абоненти
Донеччини були переведені на «постачальника останньої надії» (ПОН). Оскільки термін
дії ПОНу був обмежений терміном у 60 днів,
населення мало до 30 листопада скласти
угоди з будь-яким іншим постачальником,
інакше облгаз готувався відрізати «безхазяйних» споживачів від мережі.
Так ось, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила не допустити катастрофи і скасувати
обмеження щодо терміну дії ПОНу. Остаточно питання буде розглянуто, коли це число
«ГРОМАДИ Схід» вже друкуватиметься. Але
саме таке «політичне» рішення залишається
єдиним можливим з точки зору здорового
глузду. Мільйони споживачів області через
брак інформації все одно не встигли вчасно зреагувати на загрозу і довести до кінця
процес укладання угод з постачальником.
Теоретично на ПОНі (наразі це «Нафтогаз України») тепер можна буде перебувати
як завгодно довго, нічого ні з ким не укладаючи. Але слід пам’ятати, що ПОН може диктувати ціни, вищі за ринкові. Тому краще все
ж таки не ігнорувати можливість вільного
вибору постачальника і роздивитися цінові
пропозиції усіх компаній. Знову нагадаємо,
що такі пропозиції не пізніше 25 числа кожного місяця з’являються на спеціалізованих
сайтах на кшталт ГАЗОТЕКА. Якщо обраний
вами постачальник вас не влаштує, ви завжди зможете його змінити, уклавши угоду з
іншим – саме так і працює ринок.
Наступна новина не така позитивна — з 1
січня подорожчає «газова» платіжка номер
два за розподіл. Оскільки розподіл газу
– це природна монополія, яка залишилася
за облгазами, тут обирати ми не можемо.
Тарифи встановлює також НКРЕКП, і вона
планує суттєво їх підняти. Зокрема, багатостраждальні абоненти ПАТ «Донецькоблгаз»
сплачуватимуть цьому оператору розподілу
майже в півтора рази більше — 1,11 грн без
ПДВ за 1 кубометр газу (1,332 грн з ПДВ) замість нинішніх 0,84 грн з ПДВ.
Тариф АТ «Луганськгаз» становитиме 1,13
грн без ПДВ.
Також анонсовано зростання тарифів на
електроенергію для побутових споживачів.
Про це заявив в.о. міністра енергетики Юрій
Бойко 26 листопада. За його словами, таке
рішення «передбачатиме максимально збалансований та максимально м’який підхід».
Євген ТОПОР/Громада
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ОДА ГІДНОСТІ

Хтось з давніх греків назвав гідність єдиною справжньою власністю людини. І мав
рацію. Адже все інше можна забрати – гроші, владу, здоров’я, свободу, життя. І тільки
гідність продовжує належати людини навіть після смерті.

Г

ідність, настояна на самоповазі
та повазі до інших – більше, ніж
чеснота. Це і відповідальність за
власні рішення, і мудрість тримати себе
в руках, і стійкість до випробувань, і моральна чистота – все разом. Гідна людина ніколи не дасть себе скривдити і
ніколи не принижуватиме будь-кого,
навіть запеклих ворогів. Зазіхання на
чужу гідність – такий саме злочин, як і
нехтування власними принципами.
За Конституцією гідність – це право,
але в першу чергу це обов’язок людини перед самою собою. Бо вона дуже
вимоглива і живе лише там, де про неї
щодня дбають і готові за неї боротися. І, якщо людина втратить гідність, то
ніхто їй не допоможе, окрім неї самої.

Вже котрий рік наша гідність проходить важкий тест на виживання. Але
ми стоїмо. Адже внутрішні орієнтири
сильніші за зовнішні загрози. Саме в
них – запорука здоровішого і якіснішого завтра. Якщо ми не скажемо «ні»
своїм страхам, то чи навчимося казати
«так» своїм мріям?
Тож дбаємо про себе, поводимося
гідно, не втрачаємо віри у власні сили
навіть тоді, коли здається, що весь світ
навколо остаточно втратив здоровий
глузд.
А газета «ГРОМАДА Схід» підтримуватиме вас розповідями про
людей, ініціативи та проєкти, спрямовані на досягнення гідних цілей.
Якщо ви знаєте про таке у ваших

НАСТУПНОГО РОКУ
УКРАЇНЦЯМ СКАСУЮТЬ
СОЦІАЛЬНІ ПЕНСІЇ
З 1 січня 2021 року людям, які досягли 60 років і не мають необхідного страхового стажу, перестануть виплачувати соціальну пенсію. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.
Наразі для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не
менше 27 років страхового стажу. Якщо є від 17 до 27 років
стажу, доведеться працювати до 63-річного віку, від 15 до
17 років — до 65-річного.
Людина з 15 роками стажу може претендувати тільки
на соціальну пенсію, яка має компенсувати різницю між
тими доходами, які є, і прожитковим мінімум для непрацездатних. Зараз це 1 712 грн. Саме цю виплату і припинять сплачувати наступного року, через що українці
без достатнього стажу залишаться без державної допомоги.

громадах – ласкаво просимо доєднатися до спільноти наших сільських кореспондентів. Ви отримаєте
додатковий заробіток – авторський
гонорар, наші читачі – цікаві матеріали, а ми – задоволення від гідної справи. Зв’язатися з редакцією
завжди можна через колл-центр,
соцмережі,
електронну
пошту
newspapergromada@gmail.com або
на сайті https://gromadaskhid.com.ua/
у розділі «Контакти». Надсилайте
нам також свої запитання і побажання щодо тем публікацій – адже газета «ГРОМАДА Схід» існує саме для
того, щоб бути вам корисною.
Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

КОРОТКО

УКРЗАЛІЗНИЦЯ
ВІДНОВЛЮЄ РУХ НИЗКИ
ПОЇЗДІВ НА СХІД

Укрзалізниця готується до перевезень пасажирів під
час новорічних свят і відновлює низку популярних маршрутів, в тому числі у напрямку Сходу. Про це повідомляє
сайт перевізника.
Так, потяг №70/69 Маріуполь — Львів щодня буде відправлятися з Маріуполя з 13 грудня. Зворотній зі Львова
курсуватиме з 15 грудня.
Маршрут щоденного потяга № 138/137 Хмельницький —
Лисичанськ відновиться також з 13 грудня, а повернутися
до Хмельницького можна буде з 14 грудня.
Також з 13 грудня щодня курсуватиме поїзд №45/46 Лисичанськ — Київ. Наразі вже відновлено маршрут поїзду
№142 Львів — Бахмут.
Квитки на ці поїзди вже можна придбати у залізничних
касах та онлайн.
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СПІЛЬНОДІЯ В ДІЇ

У селі Олександро-Калинове Іллінівської ОТГ на Донеччині вже сім
років існує сільськогосподарський
обслуговуючий
кооператив
(СОК)
«Універсал». Назвали його на честь
старовинного трактора, що став візитівкою не лише місцевого музею,
а й тоді ще усього Костянтинівського
району. Заснувати кооперацію ще до
війни допомогли міжнародні партнери.
Гуртуватися і тоді було складно, каже
фермер Андрій Тараман, бо спільнодія
асоціювалася у селян із колгоспами,
тож доводилося людям роз’яснювати,
подекуди навіть вмовляти. На початку
діяльності за грантовий кошт придбали
трактор, знаряддя, навісне обладнання. Наразі майже сорок жителів Олександро-Калинового, котрі вступили до
кооперативу, обробляють свою землю
щонайменше вдвічі дешевше за інших.
Це, відповідно, робить дешевшою їхню
продукцію.
За статусом кооператив «Універсал»
– неприбутковий. Це дає учасникам кооперативу змогу отримувати послуги за
собівартістю, ще й брати участь у грантових проєктах. Чим селяни і користуються. Завдяки гранту придбали техніку
для переробки зернових: гранулятор та
екструдер, який з мішка кукурудзи робить сім мішків «кукурудзяних паличок»
для худоби (а взагалі-то, може працювати з різними зерновими). Від влади кооператив отримав нову сівалку. Останнє
надбання – подрібнювальна машинка
для переробки бадилля у щепу, якою
опалюють теплиці та використовують як
добрива.
Дивлячись на такі результати, багато хто з сусідніх сіл тепер проситься до
кооперативу, але «ганяти» техніку далеко невигідно. З інших районів ба навіть
областей приїжджають, аби перейняти
досвід. Вже й самі учасники СОКу хочуть
розширювати свої можливості через
співпрацю з іншими коопераціями. На
жаль, подібних аграрних спільнот у нас
на Сході поки що небагато.
Зареєстрованих у Донецькій області кооперативів – менше 20. Таких, що
дійсно успішно працюють, менше вполовину. На Луганщині більш рясно: на
листопад 2020 року тут зареєстровано
43 кооперативи, з них працюючих – 39.
Більшість спеціалізується на обробці
землі, 11 займаються збиранням молока,
нещодавно утворився кооператив з виробництва картоплі у Сватовому, а про
овочевий кооператив «Овочі Станичників» ми навіть і писали вже.

ЗМІНИ

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

КООПЕРАТИВИ:
ЗМІНИТИ СЕЛО
НА КРАЩЕ РАЗОМ

І знову повертаємося до теми кооперативів. 15 листопада 2020 року вступив у дію Закон
України «Про сільськогосподарську кооперацію», який, на думку експертів, має надати
фермерським спільнотам суттєвих переваг. Наразі частка кооперативів у загальному
обсязі виробленої сільськогосподарської продукції в Україні становить менше 1%, кількість
громадян, об’єднаних у кооперативи, менше 30 тисяч осіб (близько 0,2% від сільського
населення). Натомість у ЄС частка кооперативів на аграрному ринку складає 40-50%, а в
окремих державах цей показник сягає 70-80%.

процесі просування продукції від виробника до кінцевого споживача. Отримання економічних переваг робить
кооперативи не лише багатими, а й
впливовими. І тоді через розв’язання
системних проблем вони можуть бути
рушійною силою суттєвих змін в аграрних районах.
МАЙБУТНЄ КООПЕРАЦІЇ:
– Головна мета кооперації – отримати синергетичний ефект від об’єднання
БАГАТСТВО ТА ВПЛИВОВІСТЬ
Досвід європейських країн пока- зусиль. Тобто, якщо одній людині може
зує, що з впровадженням кооперації бути економічно невигідно утримувати,
зменшується кількість посередників у наприклад, елеватор чи реалізовувати

вирощену продукцію, то разом дрібні господарства стають сильнішими. І
тоді особисті селянські господарства,
об’єднанні у дієвий кооператив, здатні
конкурувати навіть з великими виробниками, – коментує керівник Донецького офісу Програми «U-LEAD з Європою»
Максим Ткач.
За його словами, новою редакцією
Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», що була прийнята 22 липня 2020 року і вступила в
дію в листопаді, Верховна Рада значно

СОК «Універсал»

Любов БЕЗКОРОВАЙНА,
заступниця директора
Департаменту агропромислового
розвитку Луганської
облдержадміністрації:
– Кооперативи розвиваються щороку, для людей – це створення
робочих місць у сільській місцевості, тому ми за розвиток цього
напрямку. Підтримуємо інформаційно, моніторимо ситуацію,
залучаємо проєкти, мотивуємо
людей, аби вони навчалися, долучалися до кооперативів та відкривали власні. Готові вислухати
потреби кооператорів, допомогти
обрати більш ефективні напрямки і знайти ринки збуту. Для цього у нас налагоджена співпраця з
департаментом зовнішніх відносин, а також з профільним міністерством.
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УКРАЇНА – В ЛІДЕРАХ ПОСТАЧАННЯ
АГРОПРОДУКЦІЇ ДО ЄС
Україна увійшла в першу
четвірку країн-постачальників
продуктів харчування до Євросоюзу. Минулого року наша
країна посідала п’яте місце.
Щодо ринку меду – то тут ми
стали постачальником №1.
Згідно зі звітом Єврокомісії,
38% поставок на європейський
ринок здійснили п’ять країн: Великобританія, Бразилія, США,
Україна і Китай. Минулого року
п’ятірка лідерів виглядала так:
Бразилія, США, Китай, Аргентина, Україна.
Щоправда, у фінансовому
вимірі обсяг експорту товарів до
ЄС у євро склав на 11,8% менше
порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Зниження в основному пов’язане з
падінням поставок пшениці.
А от обсяги постачання меду
до ЄС зросли 2020 року на 16%
(проти такого ж періоду 2019-го).
На цьому ринку ми перемогли
минулорічного лідера – Китай
і стали постачальником номер
один. 31 130 тонн українського
меду склали майже 30% всього
«медового» імпорту Євросоюзу.
Про це повідомила консультант
Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)
Анна Бурка.
Також Україна повернула
собі місце в топ-25 світового

рейтингу експортних поставок
кавунів, звідки випала кілька
років тому. Цьогоріч вона продала на зовнішні ринки майже
36 тисяч тонн кавунів і динь.
Попередній рекорд експорту,
встановлений 2018 року, був
перевищений відразу на 87%.
Традиційно основний обсяг експорту припадав на кавуни, однак
і обсяг експорту динь також був
рекордним.
Загалом за шість останніх
років Україна досягла значного успіху у постачанні до Єв-

ропи агротоварів, у тому числі
– готової продукції. Великим
проривом стало отримання
дозволу на експорт молочної
продукції. Причому, якщо, наприклад, Хорватія чекала років
п’ять від отримання ратифікації ЄС до поставок, то Україна
пройшла цей шлях за рік. Популярністю на заході також
користуються українські соки,
олія, свіжі та сушені фрукти.
Перспективним для України
вважається експорт червоного м’яса.

полегшила життя кооператорів. Наприклад, врегулювала перехід до єдиної
організаційно-правової форми – «сільськогосподарський кооператив» (СК), в
рамках якої селяни зможуть самостійно
обирати та змінювати види діяльності:
виробничий, обслуговуючий, переробний чи багатофункціональний. Ще
нова редакція дає можливість діяти як
з метою отримання прибутку, так і зберегти за собою неприбутковий статус,
при чому запобігає подвійному оподаткуванню (як на рівні кооперативу, так і
на рівні його членів).
– У старій версії було багато колізій,
було важко змінити тип кооперативу
з обслуговуючого на виробничий чи
навпаки. Наразі подібні зміни можна
провести вже в процесі діяльності.

Прибуткові кооперативи отримали
право тимчасово надавати послуги
особам, які не є членами кооперативу, за умови, що сукупно розмір таких
послуг не перевищуватиме 20% загального обігу коштів кооперативу за
попередній податковий (звітний) рік,
чого теж не було раніше, – акцентує
Максим Ткач.
Також оптимізовано систему прийняття рішень загальними зборами кооперативу. Відтепер СК, крім інтересів
власне учасників об’єднання, має не
забувати і про інтереси територіальної
громади, де він розташований – це потрібно для її сталого розвитку.
В цілому законом декларується
закладення нової, більш ефективної
моделі економічної діяльності сіль-

ськогосподарського кооперативу, яка
дозволить підвищити його конкурентоздатність на аграрному ринку. Більше того: вважається, що нововведення
дозволять фермерам експортувати великі товарні партії за кордон. Як воно
буде на практиці – покаже час.
А втім, аналітики прогнозують, що в
найближчі 30 років фермери стануть
найбагатшими людьми на планеті. Адже
останні десять років світ стабільно споживає більше, ніж виробляє. Поки це
не занадто помітно на рівні розвинутих
країн, де, як і раніше, викидають величезну кількість їжі. Але незабаром абсолютно всі змушені будуть економити
продукти харчування, основними постачальниками яких будуть фермери.
Лілія АНДРУСИК/Громада

ВРОЖАЙ



ЗИМА БЛИЗЬКО:
ЯК ТАМ ОЗИМІ?
Після посухи, яка критично
вплинула на цьогорічний
врожай зернових, українці
уважно слідкували за
динамікою сівби озимих
культур. Ситуація нині
виглядає досить
оптимістично: аграрії по
всій Україні заявляють про
добрий чи задовільний стан
озимих посівів.

В

осени посуха припинилася практично скрізь, тож посівні площі
мають достатньо зволоження по
всій території, за винятком східних областей та Одеської області. На Сході
сівба відбувалася у сухий ґрунт, але
початок листопаду врятував аграріїв
Луганщини та Донеччини опадами, які
зменшили дефіцит вологи посівів. Оскільки зниження температури повітря
у нас відбувалося поступово, воно
також не завдало шкоди озимим. Наразі більшість посівів досягла оптимальної для перезимівлі фази кущіння. За попередніми оцінками прогноз
близький до середніх багаторічних
показників.
Втім, в Україні вже два роки поспіль
дані восени відрізняються від даних
після жнив. Тому казати про реальні
обсяги, які можуть зібрати аграрії, поки
що неможливо.
Як будуть купувати українську
пшеницю врожаю 2021 року – також
говорити зарано: перші контракти
укладаються на початку грудня. Проте, з огляду на зрив договорів цього
року, експерти ринку вважають, що
запит на неї буде не таким високим,
як раніше.
Дмитро ЛЕЩУК/Громада,
за матеріалами Agravery.com

10 КРОКІВ ДО СТВОРЕННЯ СІЛЬГОСПКООПЕРАТИВУ
Перш ніж розбагатіти на постачанні їжі, фермерам все ж
таки доведеться вкластися в організаційну роботу. Аби
грамотно об’єднатися, на старті варто заручитися підтримкою
ініціативної групи, котра розділить тягар адміністрування на
всіх етапах державної реєстрації.
КРОК 1. Погодження з реєстраційним органом найменування кооперативу

Аби під час державної реєстрації не
виникло проблем з назвою, на етапі підготовки статутних документів необхідно
звернутися до державного реєстратора
із заявою про резервування найменування юридичної особи (кооперативу). Після отримання від державного
реєстратора довідки про резервування
найменування, його можна вносити у засновницькі документи кооперативу.

КРОК 2. Підготовка статуту

Зразок статутних документів можна
отримати у реєстратора або знайти в

дичної адреси буде ксерокопія його паспорта. Можна також зареєструватися через договір оренди приміщення, де буде
розташований СК.
Рішення установчих зборів оформляються протоколом зборів.

КРОК 4. Візит до нотаріуса

Підписи засновників у статуті (у двох
інтернеті. Разом з ініціативною групою
в процесі розробки проєкту СК та ви- примірниках) та копія протоколу устазначення його цілей до статуту вносяться новчих зборів потребують нотаріального засвідчення.
відповідні пункти.

КРОК 3. Проведення установчих
зборів СК, затвердження статуту

На збори виносяться питання про
створення кооперативу та затвердження його статуту, відбуваються вибори засновників та голови СК, призначається
особа, відповідальна за державну реєстрацію, а також затверджується юридична адреса.
Кооператив може бути зареєстрований за місцем проживання одного з
засновників, тоді підтвердженням юри-

КРОК 5. Подання заяви державному
реєстраторові

Один з засновників, уповноважений
зборами, мусить особисто подати державному реєстраторові документи. При
собі, окрім власне засновницьких документів, треба обов’язково мати паспорт
та ідентифікаційний номер.
Протягом трьох робочих днів з дня
надходження документів державний
реєстратор повинен видати свідоцтво
про державну реєстрацію СК з кодом

Єдиного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та один примірник оригіналу статуту з відповідною відміткою.

КРОК 6. Знов візит до нотаріуса

Необхідно засвідчити у нотаріуса ще
2 копії статуту та 8 копій свідоцтв про
державну реєстрацію для подальших
реєстрацій.

КРОК 7. Реєстрація СК в обласному
управлінні статистики

Перелік документів краще уточнювати безпосередньо в управлінні.

КРОК 8. Реєстрація кооперативу у
держслужбах та соціальних фондах

Кооператив має бути зареєстрований
у Державній фіскальній службі, службі зайнятості, Пенсійному фонді, Фонді
тимчасової втрати працездатності, Фонді
страхування від нещасних випадків.

КРОК 9. Виготовлення печатки
КРОК 10. Відкриття банківського
рахунку
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КОЛИ ДОЛЯ ПОСМІХАЄТЬСЯ

Знайомимося з представниками
крафтової культури зі Станиці Луганської. Подружжя Дмитра та Ганни
БІЛЬКІВ спільно із другом сім’ї Юрієм
ФАУСТОВИМ ще тільки на початку
шляху – вони мріють відкрити приватну
сироварню. Поки що створюють сири,
масло та інші молочні продукти для себе
та близьких, але вже розробили власний бізнес-проєкт та подають заявки на
грантові програми. Якщо вдасться знайти фінансування, то розширюватимуть
продукцію для покупців.
Дмитро Білько зізнається, що в їхній родині всі завжди полюбляли різноманітні сири. У непростий для всіх
2014 рік подружжя вирішило придбати
кілька кіз. Тоді мови про сир навіть не
було, вживали тільки молоко та кефір.
Шлях до розвитку розпочався завдяки
підтримці Червоного Хреста.
– 2018 року Міжнародний Комітет
Червоного Хреста проводив грантовий
конкурс з розвитку тваринництва у Станично-Луганському і в інших районах.
Ми подавали заявку на грант щодо розвитку козівництва і не знали, чи щось
вдасться. Але доля була на нашій стороні і ми несподівано виграли 35 тисяч
гривень фінансування. За умовами гранту збільшили поголів’я кіз, закупили корми, розширили сараї для тварин. Також
придбали дезінфектори, спецінструмент
для догляду за «копитами та рогами»
– виявилося, він для кіз дуже непростий.
Ми були готові до розвитку, тож саме
цей грант відкрив нам нові можливості,
а з ними – і нову сторінку життя.
Так родина почала збільшувати свою
малесеньку ферму і генерувати нові ідеї.
За словами Дмитра, вони шукали різні
породи тварин і одного разу, купуючи
кіз, познайомилися з людьми, які виготовляли сир із козячого молока. Цей сир
в них придбав навіть посол Латвії. Вражені Більки загорілися бажанням також
варити сири, і – спробували. Зварений
власноруч домашній сир їм сподобався. Проте смакувати довелося недовго,
адже взимку кози молока не дають. Тоді
вирішили купити коров’ячого та зробити
сир із нього. Результат приємно здивував: вийшло дуже смачно, хоча рецепти
шукали через інтернет.
– Мій друг Юрій, який зараз є частиною нашої команди, раніше не вживав
домашнього сиру, з козячого молока
взагалі навіть не міг їсти, – згадує Дмитро. – А як спробували приготувати самі,
то у нього прокинулася любов до сирів
– і до вживання, і до приготування. Тож
тепер він справжній гурман і експерт.
Власне, тому я і запропонував йому разом розвивати виробництво, писати заявки на гранти і шукати фінансування,
аби просунути свою продукцію не тільки
у Луганській області. А оскільки доля
вже колись нам посміхнулася, то знаємо,

ГРОМАДА СХiД

РОГИ, КОПИТА
ТА КРАФТОВІ СИРИ:
ВЛАСНА СПРАВА

З ПЕРСПЕКТИВОЮ НА ЗАВТРА

Дмитро БІЛЬКО

Останні роки рекорди продажів у світі б’є крафтова продукція. Слово «крафтовий» означає
«ремісничий». Тобто, наприклад, крафтовий сир – той, що виготовлений у маленьких
сироварнях ба навіть у домашніх господарствах. Найголовніша відмінність від магазинних
– акцент не на кількість, а на якість та натуральність.
що знайти гроші дійсно реально. Головне – вірити, працювати і не зупинятися
на досягнутому.
Технолог у команді – дружина Дмитра
Ганна. Чоловіки кажуть, що сир, створений жіночими руками, все ж смачніший.
Хоча і самі не ледарі, зробити масло чи
зварити напівтвердий сир качоту зможуть.
Взагалі-то у виробництві вже багатий
асортимент: моцарела, сулугуні, качота,
гауда, плавлений сир. На підході нові
рецепти сиру із спеціями, томатами, а у
розробці – сири з пліснявою. З молока
виготовляють масло, сметану, йогурт,
ряжанку. У сім’ї не довіряють магазинній

продукції і намагаються правильно харчуватися та вести здоровий спосіб життя. Тож перші споживачі натурального
– власні діти, батьки, родичі.

ПРОЙТИ КОЛО НЕВДАЧ

– Перш за все ми готуємо для себе,
своїх дітей, тому не зацікавлені псувати натуральність і корисні властивості
продукту, – розповідає Ганна Білько.
– Ми в сирах не використовуємо стабілізатори, консерванти, емульгатори і
взагалі будь-яку хімію. Використовуємо
закваски і ферменти виробників з Данії
та Швейцарії.
За її словами, важливо також дотримуватися термінів зберігання. Наприклад,

моцарела і сулугуні – це сири нетривалого терміну зберігання, до одного тижня,
після вже не будуть свіжими і смачними.
– Зараз створювати сири – ліпити
їм форму, надавати смак і експериментувати з рецептурою – моя улюблена
справа. Сироваріння – це для стійких і терплячих. Щоб вийшло, потрібно пройти коло невдач. Пам’ятаю, як
більше року тому пробували зробити
сулугуні за рецептом з інтернету. Там
потрібно було з сирного тіста витягати
сирні нитки, охолоджувати у холодній
воді, а потім всі ниточки збирати в єдине і плести все у так звані шнурки. Це
був просто жах, нічого не виходило.

ЯК ГОТУЮТЬ СИРИ?
Для приготування кілограма
твердого сиру потрібно десять
літрів молока. Від стану молока до
формування голови сиру проходить
щонайменше чотири години. Щойно
приготовлений гарячий сир остигає,
але його перевертають кожні півгодини. Далі сир дозріває, це необхідно для появи смаку. Якщо спробувати його тільки-но приготовленим, він
не смакуватиме зовсім. Аби стати
смачним та зрілим, сиру потрібен
хоча б місяць, а краще більше, бо
час допомагає зробити смак сиру
ідеальним. Але і занадто довго витримувати не можна, бо із втратою
вологи сир стає більш жорстким.
Сири бувають примхливими.
Наприклад, для дозрівання напівтвердих та твердих сортів необхідний різний рівень вологості та певна
температура, тому й уваги їм знадобиться більше, ніж простим сирам.

Ганна БІЛЬКО, майстриня
з виготовлення сиру:
- Нам не вистачає обміну досвідом
і спілкування з такими ж шанувальниками сиру. От якби в області влаштовувалися профільні заходи та
виставки, ми б охоче брали участь.
Час не стоїть на місці, люди вже не
женуться за тим, аби просто набити
шлунок, і все більше обирають натуральні продукти. Отже, розвиток
крафтової культури, яка до того ж
суттєво підтримувала б фермерів
– на часі.
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олись під час вагітності Ганна не
змогла придбати собі потрібний одяг.
Тоді і з’явилася ідея спеціалізованої
крамниці, де можна зібрати пакет необхідних речей для пологів, одяг для вагітних,
дітей до трьох років, набори для хрестин.
– Одяг для вагітної дуже важливий.
Адже, якщо комфортно жінці, буде добре
почуватися її немовля. Я сама шукала під
час вагітності білизну, сукню, а їх не було
у моєму місті. Тож сім років тому вирішила відкрити такий магазин. Зараз маю дві
торгові точки, до мене їдуть не лише жителі Сєвєродонецька, а й сусідніх міст і сіл
Луганщини. Я пропоную великий асортимент за невелику ціну, тому що працюю
безпосередньо з постачальниками. До
речі, всі товари у мене від українських
виробників, – розповідає підприємниця.
Каже, що ситуації бувають різні, інколи
вночі можуть зателефонувати, аби запитати про потрібну річ. Одного разу пакет для
породіллі зібрали за 10 хвилин. Втім, зазвичай батьки приходять завчасно – обрати колір сорочечок, білизну для дитячого ліжка, візочки. Хтось придивляється до
майбутніх покупок на сторінках у соцмережах, які дуже допомогли Ганні утримати
продажі під час карантину.
Цими днями Ганна Кравченко підписала угоду з Міністерством соціальної політики України щодо формування пакунків
малюка. Наразі вона єдина підприємниця на Луганщині, з ким міністерство уклало таку угоду. Раніше «бебі-бокси» з
необхідними малюкам речами видавали
жінкам після пологів, зараз цю послугу
держава монетизувала – готові набори
замінили грошима, аби батьки могли самотужки обирати найкраще.
– Пакунок малюка – це набір для немовляти, який батьки можуть зібрати у

ПАКУНОК МАЛЮКА

ЗА 10 ХВИЛИН

Ганна КРАВЧЕНКО з Сєвєродонецька Луганської області тримає крамницю з продажу
товарів для немовлят та вагітних жінок. Вона вірить: якщо робиш свою справу з любов’ю і
натхненням, успіх обов’язково прийде.

моїй крамниці на отримані від держави
5 тисяч гривень, – пояснює Ганна. – Цю
угоду вважаю своєю перемогою, виходом на новий рівень розвитку. Незабаром на сайт Мінсоцполітики додадуть
мої дані до переліку підприємців, які можуть пропонувати пакунок малюка. Тож
сподіваюся, що буду отримувати більше
замовлень.
Задля подальшого розвитку своєї
справи підприємниця бере участь у
проєкті USAID з менторської підтримки
малого бізнесу Сходу України. З вереА згодом у мене з’явилися свої секретні рецептури з виготовлення моцарели
та сулугуні.
До скарбнички невдалих експериментів Ганна Білько внесла виготовлення
сиру без заквасок, сиру з додаванням
жовтків та масла, а також бринзу. Каже,
що бринза для неї – просто дуже солоний спресований «творог».

КАРТИНКА З МАЙБУТНЬОГО

В очікуванні результатів грантового
конкурсу від Програми розвитку ООН
(ПРООН) на підтримку бізнесу, на який
сировари Станиці подалися цього місяця, вони не сидять склавши руки. Самотужки придбали техніку для виготовлення масла і шафи для зберігання сирів,
прилаштовують кухню для варильного
цеху. Навіть назву бренду майбутнього
підприємства вже придумали.
– Якщо все вийде хоча б з одним
грантом, ми б хотіли у роботі сироварні
застосувати альтернативну електрику
за допомогою сонячної електростанції,
– ділиться друг родини і компаньйон
Юрій Фаустов. – Розраховуємо, що із
запуском проєкту згодом з’являться
робочі місця для місцевих жителів. А
молочники мали б куди збувати молоко
і стали би постійними постачальниками.

Всі працювали би на взаємовигідних
умовах і розвивали культуру виробництва натуральних продуктів.
Герої нашого матеріалу розповідають
про ідеальну картинку майбутнього, де
вони вже втілили свою мрію познайомити людей з культурою крафтових сирів
та екологічної молочної продукції. Виглядає, наче у гарному кіно: сироварня
відкрита для сторонніх, аби відвідувачі
бачили, як готується сир. Територія облаштована як контактний еко-парк, де
можна спілкуватися з тваринами і навіть
годувати їх. Є дегустаційна кімната з різними видами сирів та вин до них. А поруч працює невеличка крамниця, де усю
продукцію можна придбати. Також заплановані продажі через інтернет, адже
є сири, які довго не псуються і можуть
доїхати куди завгодно.
«Ми віримо в те, що робимо, тепер
головне, щоб повірили в нас», – кажуть
майбутні підприємці. Хто знає, можливо, саме ця розповідь стане тим метеликом, який хитне чашу терезів у бік
втілення красивої мрії в реальності. І
намальована картинка стане у недалекому «завтра» фотографією справжніх
здобутків.
Лілія УДОДЕНКО/Громкор

сня активно ділиться досвідом з іншими
учасницями цієї програми та отримує
поради менторки USAID щодо того, як
стратегічно планувати бізнес, поводитися з найманими працівниками, вести
фінансові документи тощо.
Ганна мріє про дитячий розвивальний центр, у якому готуватиме малюків
до школи. А у найближчих її планах – записати відеокурс з порадами для жінок,
як правильно обрати білизну у період
вагітності, на що варто звертати увагу.
Дмитро СТЕПОВИЙ/Громада

Юрій ФАУСТОВ
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ерез окупацію Алла КОНОНЕНКО
з чоловіком переїхали з Донецька до села Гранітного, де вони народилися та виросли, де жили батьки.
Олександр невдовзі заснував власний
бізнес – відкрив ліцензовану аптеку.
– Там була велика потреба в ліках,
оскільки через бойові дії власники мережевої аптеки припинили свою діяльність. Ми викупили у них приміщення.
А пізніше відкрилися ще й у Мирному,
– розповідає Алла.
Молода жінка тоді мала намір вийти
з декретної відпустки і працювати за
фахом стоматологинею. До 1995 року
у Гранітному була лікарня районного
значення – зі стоматологічним корпусом і зуботехнічною лабораторією. Але
зрештою в селі залишився лише один
лікар, який працював ще з радянських часів і до 2014 року. 2015 року дах
амбулаторії Гранітного пошкодив ураганний вітер, через дощі у приміщенні
з’явилася пліснява, тож виходити працювати Аллі було нема куди.
– Я зайшла глянути на той кабінет,
що залишився від Анатолія Даниловича, попереднього лікаря… Ця стара
стоматологічна установа, стіни у грибку… Мене, звісно, відвернуло, – згадує
жінка.
Алла зазначає, що в селі багато активних людей та підприємців, які намагаються хоч якось вижити у скрутних
умовах. Але сама вона, не маючи тоді
ані грошей на обладнання стоматологічного кабінету, ані підтримки з боку
сільради, на приватну практику відразу
не наважилася.
– Зараз молоді фахівці майже не повертаються до сіл, тому що молодь ніхто не мотивує і не підтримує. Сільська
голова Чермалика запрошувала мене,
як молоду фахівчиню, до їхнього села,
пропонувала надати житло і забезпечити місцем роботи. У них був готовий
кабінет з якісним стоматологічним обладнанням – заходь та працюй. Натомість наша сільрада ніякої допомоги
нікому не пропонувала. Можна ж було
придбати сучасне обладнання з місцевого бюджету чи через якусь гуманітарну організацію. Взагалі нічого.
Нині Алла та Олександр Кононенки
живуть у Мирному, де їм дісталося у
спадщину житло. Тут вона стала працювати стоматологинею, через що довелося слухати наріканні односельців
з Гранітного: як так, ти наша, корінна, а
живеш та лікуєш у Мирному? Тож врешті решт Алла наважилася на приватне
підприємство та відкрила два власних
кабінети – спочатку у Гранітному, а
потім і у Мирному.
Власне кабінети вона наразі орендує у КНП «Волноваський центр первинної медико-санітарної допомоги»
– користується приміщеннями амбулаторій. А обладнання придбала поступово, десь власним коштом, але здебільшого – через грантові програми.
Минулого року лікарка брала участь
у міні-грантовому конкурсі, спрямованому на розвиток малого бізнесу,
від Міжнародного Комітету Червоного
Хреста. Написала проєкт щодо відкриття стоматологічного кабінету у
Гранітному і виграла грант на 146 тисяч
гривень. За умовами конкурсу необхідно було мати ліцензію та офіційно пра-

ЗДОРОВ’Я

Алла КОНОНЕНКО

ЛІКУВАТИ ЗУБИ
НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ:

МІСІЯ ЗДІЙСНЕННА
З впровадженням другого етапу медреформи, коли лікарні з бюджетних установ
реорганізувалися на комунальні некомерційні підприємстві (КНП), деякі галузі медицини
опинилися у невигідних умовах. Зокрема, стоматологія фактично залишилася без
фінансової підтримки держави. Скільки лікарі зароблять – стільки КНП і отримає.
Не дивно, що фахівці обирають працювати «на себе».

Так виглядав старий кабінет у Гранітному

цевлаштувати на рік двох осіб – звісно, з відрахуванням всіх податків. За
словами Алли, люди й досі працюють,
і трудові відносини з ними вона розривати не планує.
– Окрім стоматологічної установки,
яку придбала ще до участі у конкурсі,
я поступово купувала все необхідне.
А тепер, завдяки фінансовій допомозі,
маю ще й портативний рентген-апарат.
Він дуже дорого коштує, – коментує
Алла. – Я пропрацювала без нього три
роки і це було жахливо… Якби не цей
грант – досі б люди їздили на рентген
зубів до району, як це було раніше.
Утримувати два обладнаних кабінети складно, але стоматологиня пішла
на цей крок, бо шкода була пацієнтів

Мирного. В радіусі 40 кілометрів стоматологів більше немає, тож люди були
змушені винаймати транспорт та їхати
до Гранітного по допомогу. Податки
Алла сплачує до бюджету Мирненської
селищної ради (за місцем своєї реєстрації), а її чоловік Олександр – до бюджету Гранітненської сільради, бо прописаний там.
Оскільки населення сіл не дуже платоспроможне, оплата за стоматологічні послуги у Алли Кононенко нижча,
ніж у державній районній поліклініці,
та значно нижча, ніж у міських приватних клініках. За словами мешканця
Гранітного Абігані Абдраїмова, батька
дев’ятьох дітей, за лікування малих
вона навіть не взяла з нього грошей.
Алла виконує майже всі види стоматологічної допомоги: від лікування
та видалення зубів до протезування
та реставрації. Лікує дорослих та дітей
віком від 5 років, серед її пацієнтів є й
військовослужбовці.
– Працюю за попереднім (за 2-3
тижні) записом, щодня приймаю 10-15
людей. Через пандемію обмежили прийом до 2-3 разів на тиждень, переважно беремо людей, яким потрібна невідкладна допомога, – пояснює лікарка.
Як каже директорка КНП «Стоматологічна поліклініка» Олена Гальченко, проблема кадрів стає ключовою
для стоматології регіону. Протягом
останніх п’яти років в багатьох населених пунктах Волноваського району
відремонтовано амбулаторії та фельдшерсько-акушерські пункти, при яких
є і сучасні стоматологічні кабінети з
обладнанням, а працювати там нема
кому. Тож такі фахівці, як Алла, яка не
женеться за надприбутками, але ж виконує роботу якісно та з душею – унікальні. Селяни її тому і цінують, і всім
знайомим рекомендують.
А сама Алла вважає, що варто би
було залучити ще одного молодого
фахівця, аби надавати стоматологічну
допомогу населенню. Бо люди до неї
приїздять вже й і з Чермалика, і зі Старогнатівки, а села ці не маленькі.
YuliyaGL/Громкор
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о ось історія жінки, яка за допомогою психолога подолала депресію та змогла докорінно змінити своє життя:
– Важко сказати, коли це все почалося. Можливо, навіть в дитинстві, але
хто тоді взагалі звертався до психологів, а особливо з приводу дітей? Мені
здається, що якісь негаразди з психікою
в мене були завжди. Я дуже часто плакала та легко ображалася, а ще мені було
завжди важко подружитися з дітьми.
Але батьки казали, що то просто в мене
такий вреднючий характер і намагалися
мене перевиховати.
Коли я стала дорослою, мені було
важко будувати відносити з хлопцями.
Я починала з кимось зустрічатися, мені
здавалось, що це вже на все життя, але
кожного разу все закінчувалося дуже
неприємно для мене. Мені майже постійно було сумно, не вистачало сил на
повноцінне яскраве життя. Я почувалася якоюсь не такою, як усі, недолугою та
неповноцінною.
Найгірше стало, коли я пішла працювати. З часом роботи, що спочатку мені
подобалася, ставало дедалі більше,
керівництво постійно тиснуло та прискіпувалося. Останньою краплею стало те, що моя подруга, яка здавалася
близькою, подала на мене скаргу, і мене
оштрафували. Після цього я не могла
змусити себе встати зранку та піти на
роботу. Взагалі не могла себе змусити
щось робити. Деякий час я все ще казала на роботі, що хворію та скоро повернуся. Але цього не сталося, тож мене
зрештою звільнили.
Відтоді я взагалі втратила себе. Я повернулася з міста до батьків і з часом
вже навіть не знаходила в собі сили встати та поїсти. Могла цілий день лежати та
дивитися на стелю. Батьків це, звісно,
непокоїло, але на всі їхні вмовляння ба
навіть скандали я просто відверталася
до стіни і лежала далі. Мені здавалося,
що моє життя закінчене, нічого гарного
та цікавого вже більше не буде, то навіщо намагатися?
Так тривало кілька місяців, аж поки
до мене не приїхала моя хрещена.
Вона довго розмовляла спочатку з
батьками, розпитувала, що сталося,
що вони робили, що робила я весь цей
час. Потім вже довго розмовляла зі
мною і вмовляла звернутися до психолога. Я була категорично проти: я ж не
якась божевільна! Як це, якась стороння людина буде копирсатися у мене в
голові? І взагалі, все це шарлатанство
якесь, не можна тут мені допомогти, не
буває так.
Дні проходили повз мене та моє життя. Я майже перестала спати, їсти, почалися якісь болі в животі. Ось тоді я вже
злякалась, бо дуже не люблю лікарень.
Отже, щоб не їхати до гастроентеролога,
я вирішила, що простіше буде все ж таки

ДОПОМОГА

ГУМАНІТАРНА КУХНЯ:
ЧОМУ ПСИХОЛОГ ПОТРІБЕН
«Не бійтеся, звертайтеся за допомогою до психолога. Бо
ми ж йдемо до лікаря, коли в нас зламані кістки, то чого
ж не йдемо, коли зламане серце?» – каже людина, з якою
довелося працювати нашій експертці з гуманітарних питань,
керівниці проєкту «Простір підтримки» Благодійного фонду
«Карітас Маріуполь» Валерії ГАРМАШ. Валерія зазначає:
дуже часто стикається з тим, що робота психолога
сприймається негативно. Чи то через зустріч із поганими
фахівцями, чи то внаслідок плями примусового лікування
часів радянської каральної психіатрії люди бояться чи
соромляться йти до психолога, коли важко на душі. А в
умовах війни, ще й карантину важко буває часто.
піти спочатку до психолога – з’ясувати,
чи нема в мене депресії, як вважала хрещена.
Сказати, що я нервувала, буде дуже
м’яко. Я не знала, як буду говорити з
чужою людиною, що їй казатиму. Боялася, що зараз мене будуть сварити
та казати, що я ледащо і просто маю
взяти себе в руки, бо прикидаюся. З
іншого боку, було страшно, що раптом
я і справді ненормальна, і всі про це
дізнаються.
А вийшло зовсім не так, як я собі надумала, і нічого надто страшного зі мною
не сталося. Спочатку було важко, бо я
соромилася говорити про свої відчуття.
Проте ніхто мене не сварив, не казав,
що я сама в усьому винна, що я прикидаюся. Я, мабуть, уперше в житті відчула справжню підтримку. Відчула, що мої
почуття важливі. Моя фахівчиня так зі

мною розмовляла, що не було навіть натяку на ту незручність, якої я боялася.
Так, в мене була саме депресія, і вже
дуже тривала, тож врешті решт мені
довелося доволі довго відвідувати психолога. Мені знадобилося багато часу,
щоб розібратися в собі, прийняти та
зрозуміти речі, яких я не хотіла розуміти,
бо мені це було неприємно. Я, нарешті,
зрозуміла, що дійсно дуже чутлива, але
це не так вже й страшно, що це можна
пережити, виправити. Також мені довелося дуже ретельно розібратися у своїх
відносинах із батьками, бо непорозуміння, які тягнулися з дитинства та стали ще
гострішими останнім часом, дуже сильно
впливали на мене, на мої почуття та мої
рішення. Згодом я зрозуміла, що сама
відповідальна за себе та свій настрій,
саме я вирішую, як відчувати себе в різних ситуаціях. Не можу сказати, що все

Валерія
ГАРМАШ
це було легко, бо все ж таки довелося
добряче попрацювати над собою. Але
це того вартувало.
Одного дня до мене повернулися
відчуття та бажання. Це важко навіть з
чимось порівняти. Це ніби ти дуже довго жив у якомусь тумані, і ось засяяло
сонце, і туман розвіявся, і увесь світ раптом став яскравим та зрозумілим. Це як
Новий рік з подарунками у дитинстві та
повне відчуття казки. Я так раділа, була
такою щасливою! Бо дуже важко жити,
коли ти не можеш радіти, це дуже виснажувало.
Я відчула на собі і всім зі схожими
проблемами бажаю відчути той день,
коли ти повертаєшся до життя! Не бійтеся, звертайтеся за допомогою до психолога. Бо ми ж йдемо до лікаря, коли в
нас зламані кістки, то чого ж не йдемо,
коли зламане серце?

СВОЇ. ЧЕХІЯ ДОПОМОЖЕ ГІДНО ЖИТИ УКРАЇНЦЯМ СХОДУ

–Т

аку діяльність наші колеги вже
давно ведуть на Заході України, а тепер залучили і нас,
– розповідає координаторка БФ «Карітас Маріуполь» Валерія Гармаш. – Мета
проєкту – допомогти самотнім людям похилого віку та тяжкохворим, що живуть у
буферній зоні Донецької області.
Як це працює? Волонтери на місці
знаходять людей, яким найважче. Передають дані чехам. Ті додають їх до своєї
бази даних. А далі будь-який житель
Чехії може обрати людину або родину,
якій хоче системно допомагати.
Між помічником та тим, хто потребує
допомоги, офіційно укладається договір. Згідно з ним, благодійник з Чехії
надає обраному жителю Сходу України
матеріальну допомогу в розмірі мінімум
300 чеських крон (майже 300 гривень)
щомісяця. Окрім того, підтримує з підопічним зв’язок і за бажанням допомагає
ще чимось: надсилає ліки, подарунки на
свята тощо. Під час реалізації аналогічного проєкту на Заході України чехи навіть щороку приїжджали відвідати своїх
підопічних. Втім, з початком карантину
такі візити поки припинилися.
За бажанням учасників проєкту гроші надходитимуть їм або на банківську

Дива трапляються. І саме з дивовижного розпочне 2021 рік благодійний фонд «Карітас
Маріуполь». На початку нового року стартує проєкт «Достойне життя», ініційований
БФ «Карітас Чехія».

картку, або готівкою, або у вигляді медикаментів, будматеріалів, палива тощо.
До початку нового року фахівці
«Карітасу Маріуполь» нададуть дані про
20 майбутніх учасників проєкту. Як буде
можливість, ця кількість збільшуватиметься. І вже після новорічних свят небайдужі чехи почнуть шукати «свої» українські родини.
Перший етап проєкту триватиме рік,
чи буде продовження – поки невідомо.
– Окрім цього, вже зараз благодійним фондом «Карітас Чехія» виділено
100 000 крон для надання одноразової
допомоги самотнім старим та людям,
котрі мають тяжкі захворювання. Ми
визначили 26 таких осіб з Маріуполя,
Гранітного, Павлополя та Мирного. Це
справді ті, кому найважче, кому взагалі
нема звідки чекати на допомогу. Кошти будуть розподілені залежно від їхніх
потреб. Гроші можуть бути витрачені на
ковдри, обігрівачі, дрова чи медикаменти – будь-що для покращення умов життя наших підопічних, – пояснює Валерія.
Юля ЧЕБРЕЦЬ/Громада
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А давайте спробуємо приготувати з усім
відомого гарбуза щось незвичайне, але з
мінімальними витратами зусиль і коштів.
Гарбузове печиво – саме те.

СМАЧНОГО

Г

ГАРБУЗОВЕ ПЕЧИВО –

ПРОСТО, ДОСТУПНО, КОРИСНО
Відповідь на сканворд №21 (30)

арбуз – універсальний
овоч, що практично не
має протипоказань до
вживання. Він корисний у будьякому вигляді: сирий, печений,
варений чи сушений. Вітамін
Є у складі гарбуза уповільнює
процеси старіння в організмі.
Бета-каротин необхідний для
нормального функціонування
очей. Сік зі свіжого гарбуза діє
як заспокійливий засіб. Також
гарбуз корисний для печінки,
жовчного міхура і його протоків, зміцнює судини і покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Каротину у гарбузі
міститься у 5 разів більше, ніж
у моркві. А ще — кальцій, цинк,
мідь, марганець, фосфор, йод,
фтор, магній…
Що потрібно:
• пюре з гарбуза – 300 г
• вершкове масло – 100 г
• цукор – ⅔ склянки
• сіль – дрібка
• кориця – 1 ч. л.
• розпушувач тіста – 1 ч. л.

• волоські горіхи – ½ склянки
• борошно – 2 склянки
• гарбузове насіння – дрібка.
Як готувати:
1. Очищений гарбуз наріжте
шматочками, запечіть у духовці
або мікрохвильовці до м’якого
стану. Потовчіть або збийте
блендером у пюре.
2. Додайте сіль, корицю,
цукор, розтоплене вершкове
масло.
3. Борошно просійте та перемішайте з розпушувачем
і подрібненими волоськими
горіхами. Замісіть тісто.
4. Ложкою або за допомогою кондитерської торбинки
викладіть заготовки на деко,
застелене пергаментом.
5. Випікайте печиво в
розігрітій до 180°С духовці
15-20 хвилин.
6. Готове печиво посипте
подрібненим гарбузовим насінням. Подавайте до столу охолодженим.

ПОГОДА
ГРУДЕНЬ –
ПЕРВІСТОК ЗИМИ –
ОГЛЯДАЄ ВОЛОДІННЯ
Початок грудня за прогнозами синоптиків обіцяє бути досить теплим, із невеликими
заморозками вночі.
На території Донецької області вночі температура повітря опуститься до –3°С, вдень
підніметься до +2°С. Дощ зі снігом обіцяють 9-11 грудня. Погода буде хмарною, майже
без прояснень. Максимальна швидкість вітру – 6 м/с.
В Луганській області мінімальна температура становитиме –6°С, максимальна +1°С.
Дощитиме 11-13 грудня. Майже щодня небо буде вкрите хмарами. Швидкість вітру сягне
позначки 7 м/с.
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