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ВІД РЕДАКЦІЇ

ЗБЕРЕГТИ НЕ МОЖНА 
ВИКИНУТИ
Працівники краєзнавчого музею 
готові наводити лад у коморах 
жителів Сходу, аби відшукати 
цікаві експонати. 

Донецький обласний краєзнавчий музей 
віднедавна запровадив нову незвичну 
послугу. Тут пропонують жителям регіо-

ну допомогу у прибирання комор – за умови, що 
все, що матиме цінність для краєзнавства, му-
зейники заберуть з собою.

– Почалося з того, що до нас звернувся житель 
Краматорська, який наводив лад вдома. Ми з доз-
волу хазяїна вирішили подивитися на його знахід-
ки в коморі. Цікаві, на наш погляд, речі привезли 
до музею, – говорить головний зберігач Донець-
кого обласного краєзнавчого музею Ігор Затулло. 

Цікавими виявилися предмети побуту 1950-х 
років: стара духовка, посуд, книжки. Все це з 
дозволу власника безоплатно поповнило фонди 
музею і незабаром з’явилося на стендах. 

З комори іншої господині привезли холодиль-
ник 1960-х років. Він став частиною нещодавно 
відкритої експозиції «Ген непокори», яка ко-
ристується великим попитом.

– Старі речі, які люди часто готові викинути, 
є цінними для музейників. Вони відображають 
побут певного часу, – каже директорка музею 
Катерина Філонова. – Нам цікаві дитячі іграшки 
кінця ХІХ– початку ХХ століть, музичні інструмен-
ти, плакати, інші предмети побуту. Охоче прий-
маємо їх в дар музею. 

Через війну Донецький обласний краєзнавчий 
музей був змушений переїхати до Краматорська, 
втративши на окупованій території майже всі 
фонди (близько 150 тисяч одиниць зберігання). 
Тож працівники музею відновлюють свої експо-
зиції буквально по крихтах. Втім, в цьому є і пев-
ний плюс – виставки стають більш сучасними і 
цікавими для дітей та підлітків.

Наразі на території, підконтрольній Україні, 
працюють також три філії музею: Меморіаль-
ний музей-садиба В. І. Немировича-Данченка та  
М. О. Корфа у селі Нескучному Великоновосіл-
ківського району, Музей С. Прокоф’єва у селі 
Сонцівка Покровського району та Великоанадоль-
ський музей лісу у селищі Графському Волно-
васького району.

Так от, у музеї Прокоф’єва, де відтворена кімна-
та відомого композитора і представлені іграшки, в 
які грав відомий композитор, дітям не просто все 
це показують, а й навчають тодішніх ігор. Крокет, 
шахи, лапта, ходулі – все доступне, інтерактивне.

За словами Катерини Філонової, саме таким 
має бути сучасний освітньо-розважальний про-
цес – і цікаво, і громаду згуртовує.

Якщо ви маєте вдома старі речі, які можуть 
бути цікавими для музейників, напишіть їм на 
пошту Funds.dokm@gmail.com або зателефонуй-
те на гарячу лінію «ГРОМАДИ Схід», і ми переда-
мо ваші контакти працівникам музею.

Наталя ДОНЕЦЬКА/Громада

ІСТОРІЯ

Жителі Донецької області, які ще не обрали ринко-
вого постачальника газу, будуть забезпечені газом від 
постачальника останньої надії (ПОН) до кінця січня 2021 
року. Відповідні зміни до правил роботи ПОНу внесла 
28 листопада Національна комісія з питань регулюван-
ня в сфері енергетики і комунальних послуг.

Надалі відбудеться чергове відновлення реєстру 
побутових споживачів. Тож жителі Донеччини можуть 
обрати будь-якого ринкового постачальника, чиї цінові 
пропозиції будуть нижчими, ніж у ПОН (наразі 6,77 грн 
за куб з ПДВ).

Нагадаємо, що побутових споживачів Донеччини 
ПОН забезпечує газом з 1 жовтня 2020 року. Раніше 
термін дії ПОНу обмежувався 60 днями на рік, тож на 
початку грудня області погрожувало масове відклю-
чення від газу. Станом на 1 грудня 2020 року ПОН по-
стачає газ приблизно 295 тисячам клієнтів в Донецькій 
області.

ЖИТЕЛЯМ  
ДОНЕЧЧИНИ ПОДОВЖЕНО 
ТЕРМІН ЗМІНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА 
ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Виборці Донецької та Луганської областей завели 
до місцевих рад найбільшу кількість депутатів, які от-
римали нуль голосів в округах. Це стало можливим 
через те, що ці ж депутати балотувалися за списками 
прохідних партій, повідомляє рух ЧЕСНО.

Всього в Україні 67 новообраних депутатів отрима-
ли нульову підтримку в округах, але обралися до рад 
місцевого рівня. 

Найбільше депутатів, які опинилися в органах 
місцевого самоврядування без підтримки виборців, 
виявилося серед представників партії «Опозиційна 
платформа — За життя» — 31.

Рекордсменами з кількості «нульових» депутатів у 
районних і міських радах стали Луганська і Донецька 
області. 

Найбільша кількість таких депутатів пройшла 
до Сєвєродонецької районної ради на Луганщині 
— 20 із 54.

ДОНЕЧЧИНА ТА ЛУГАНЩИНА 
ПІДТРИМАЛИ НАЙБІЛЬШУ  
КІЛЬКІСТЬ «НУЛЬОВИХ»  
ДЕПУТАТІВ

КОРОТКО

Волонтер – це людина, яка за-
ради допомоги іншим може по-
жертвувати (і жертвує!) вільним 

часом, власними грошима, стосунка-
ми з близькими, здоров’ям. А що ж 
вона за це отримує, спитаєте ви? Чес-
но кажучи, нам не зустрічалися во-
лонтери, які б думали про якісь свої 
вигоди, але, як не дивно, переваги 
у такого ресурсозатратного способу 
життя є. Науковці кажуть, що добрі 
справи зрештою забезпечують дов-
голіття. Тобто щастя від тієї користі, 
що приносять волонтери людям, тва-

ринкам чи довкіллю, все ж таки пере-
важає всі стреси та вигоряння.

Отже, робіть добрі справи і буде 
вам щастя та здоров’я на довгі роки? 
Ну, можна бодай спробувати. Якщо у 
світі збільшиться добра, від цього 
точно нікому гірше не буде. 

А газета «ГРОМАДА Схід» тра-
диційно підтримуватиме своїх сіль- 
ських кореспондентів. Якщо ви від-
чуваєте у собі готовність висвітлюва-
ти людей, ініціативи та проєкти, спря-
мовані на досягнення гідних цілей у 
ваших громадах – пишіть нам про це. 

Ви отримаєте додатковий заробіток 
– авторський гонорар, а наші читачі 
– цікаві матеріали. Зв’язатися з ре-
дакцією 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 побажан-
ня щодо тем публікацій – адже газе-
та «ГРОМАДА Схід» існує саме для 
того, щоб бути вам корисною. 

Разом ми зможемо більше! 
Редакція газети/Громада

Це число газети побачить світ після 5 грудня, коли відзначається Міжнародний 
день волонтера. Але це не привід не оголосити тиждень, декаду ба навіть місяць 
волонтера, аби щодня вітати цих неймовірних людей та дякувати їм за все те 
добро, що вони несуть людям. Вважатимемо, шановні читачі, що ви поділяєте 
нашу щиру повагу до волонтерів, адже напевно зустрічали їх на своєму шляху 
протягом останніх складних років.

БУТИ ДОБРУ!

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

Той самий холодильник
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До 1 січня 2025 року всі власники невитребуваних земельних ділянок (паїв) 
або їхні прямі спадкоємці мають оформити або підтвердити відповідне право 
власності. Якщо вимогу не буде виконано, вважатиметься, що власники ділянок 
від своєї землі автоматично відмовилися. Чому не варто відкладати це питання 
на 2024 рік – дізнавалася наша громадська кореспондентка.

Земельна реформа в Україні повільно, але відбу-
вається. З 1 січня 2019 року набрав чинності За-
кон України № 2498-VIII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вирішення 
питання колективної власності на землю, удоскона-
лення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання 
рейдерству та стимулювання зрошення в Україні».

Власне, відтоді і можна було займатися перевір-
кою: чи відповідають ваші документи на право влас-
ності вимогам закону, чи є ваша земля у державному 
кадастрі, чи не буде саме вона визнана «невитребу-
ваною»? 

Проблема в тому, що на 2021 рік задекларовано 
відкриття ринку земель сільськогосподарського при-
значення, а скільки їх та в чиїй вони власності фак-
тично – питання відкрите. Тож наразі держава нама-
гається упорядкувати цю інформацію і уніфікувати усі 
дозволи, отримані  власниками землі протягом мину-
лих періодів. На руках у людей з кінця 1990-х років 
накопичилися державні акти різних зразків, різного 
кольору, зрештою – різної ваги. Одні дають право 
подання до Державного земельного кадастру (ДЗК), 
інші потребують додаткової верифікації.

Станом на 7 грудня 2020 року до ДЗК внесені ві-
домості про 22,4 млн земельних ділянок загальною 
площею 43,8 млн га. Втім, динаміка наповнення ка-
дастру не вражає – люди дуже повільно реєструють 
свої ділянки, а Державна служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру ще повільніше ви-
дає відповідні витяги.

Землевпорядники кажуть, що люди не поспіша-
ють, бо певна частка ділянок не обробляється через 
те, що до них немає доступу (замінована або окупо-
вана територія). Також причиною зволікання є ціна 
питання: орієнтовно пакет документів на ділянку під 
будинок може обійтися у 2 400-3 600 гривень, а на 
земельний пай – у 10 000-15 000 гривень.

До того ж і процедура належного оформлення 
права власності на землю може займати від 2 до 6 мі-
сяців (це якщо обійдеться без судів), тож відкладати 
це питання на 2024 рік не варто.

– Якого б кольору не був державний акт, ваша 
земля – це приватна власність, а акт не має терміну 
давності. А ось якщо раніше ділянці не присвоїли ка-
дастровий номер, то потрібно його отримати тепер, –  
роз’яснює начальник відділу у Волноваському районі 
Головного управління Держгеокадастру у Донецькій 
області Олександр ХАЧХАРДЖИ. – Якщо відкриють 
ринок землі, без цього номеру власник не зможе 
ані продати земельну ділянку, ані здати її в оренду, 
ані заповісти (нотаріуси не оформлять спадщину). До 
того ж, отримавши кадастровий номер, власник убез-
печить свою ділянку від того, що хтось ще претенду-
ватиме на неї. 

У роз’ясненні Мінюсту також зазначається, що 
трапляються випадки, коли за відсутності відповід-
них відомостей у реєстрах ділянка виділяється іншій 
особі, що тягне за собою спори з новими господаря-
ми. Такі спори часто переходять у конфлікти чи довгі 
судові процеси. Отже, щоб запобігти затратній судо-
вій тяганині, власнику рекомендується якнайшвидше 
зареєструвати право власності на земельну ділянку, 
внести інформацію про неї до ДЗК, а потім отримати 
ще й Витяг з Державного реєстру прав.

Редакція «ГРОМАДИ Схід» вирішила з’ясувати, 
наскільки сільські жителі Донеччини та Луганщини 
обізнані у необхідності підтвердити своє право влас-
ності на землю. В результаті опитування виявилося, 
що більшість читачів про нововведення не знає нічого, 
і поготів не розуміє, як це зробити і куди звертатися.

Про те, яким має бути алгоритм дій для селянина, 
ми запитали у землевпорядниці Миколаївської сіль-
ської ради Валентини МАНЬКО. За її словами, в них 
процес вже пішов:

–  Особливо це стосується тих осіб, кому земля 
дісталась у спадщину, але наразі не переоформлена. 
По нашій сільській раді взагалі динаміка позитивна. 
Протягом останніх років люди активно оформлюють 
кадастрові номери на власні земельні ділянки. Це 
можна зробити, звернувшись до сертифікованих ін-
женерів-землевпорядників. Вважаю, що людям необ-
хідно починати робити це вже зараз, бо час сплине 
швидко.

Отже, для з’ясування ситуації власник може звер-
нутися до землевпорядника своєї сільської чи селищ-
ної ради або до структурного підрозділу/управління 
у вашому районі Державного геокадастру вашої об-
ласті. Розробкою технічної документації займаються і 
державні, і приватні організації, про них також можна 
дізнатися в управлінні. 

Після того, як ви замовили розробку документації і 
отримали її, вже фахівці Держгеокадастру перевірять 
документи на відповідність законодавству, внесуть 
у базу національної кадастрової системи і видадуть 
власнику витяг з ДЗК про земельну ділянку. 

Але це ще не все. Згідно із Законом України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень» власник має звернутися до органу 
державної реєстрації прав або нотаріуса з відповід-
ною заявою та оригіналами документів. В результаті 
ви маєте отримати на руки Витяг з Державного реєс-
тру прав про проведену державну реєстрацію права 
власності на земельну ділянку. 

Якщо ви не отримаєте право власності у визначе-
ний термін, ділянка буде визнана невитребуваною і 
через суд відійде до комунальної власності громади. 
Якщо термін оформлення землі ви пропустите з по-
важної причини, то через суд можна вимагати визна-
чення додаткового терміну для такого оформлення.

YuliyaGL/Громкор

ЧИ ЗБИРАЄТЕСЯ ВИ 
НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ 
ПІДТВЕРДИТИ СВОЄ 
ПРАВО НА ЗЕМЛЮ?

ГАлинА ДМитріВнА:
– Я про таке навіть не чула, хоча дивлюся телевізор. 

Але там про такі зміни не розповідають. Тож буду роз-
мовляти з дітьми та родичами на цю тему, можливо, 
вони дізнаються, як це зробити. Тоді вже і розв’яжуть 
питання, може, навіть наступного року.

ОльГА: 
– Ні, я не знаю про такий закон. І вважаю, що ці змі-

ни доволі дивні. Що робити стареньким, адже у біль-
шості з них як раз і є паї? Вони не всі з інтернетом та 
телебаченням, або мають погане здоров’я і можуть 
дійсно не знати про це. Добре, якщо б про таке більше 
інформували.

АнДрій іВЧЕнКО:
–  Я є учасником антитерористичної операції, за 

законом маю право на 2 га землі. Наразі я оформив 
право власності на свою землю. Про те, що її необхідно 
переоформлювати, нічого не знаю.

люДМилА ГриГОріВнА:
– Та ви що! Де б я про таке дізналася? І це ще у мене 

інколи інтернет є, але розбираюся я там тільки в ос-
новних додатках, наприклад, повідомлення онукам 
відправити. Тепер буду дізнаватися більше про закон і 
які кроки робити далі, щоб не було запізно. 

ОлЕГ:
– Так, я знаю про такий закон. Але дізнався випадко-

во через знайомого. Тож вже займаюсь розв’язанням пи-
тання. Тільки у нашій зоні це нелегко, бо потрібно їхати до 
найближчих міст – Щастя або Біловодська. І їздити не один 
раз, а щонайменше три, це незручно для населення. І ось 
про це знаю я, а літні люди –  де дізнаватись їм? Важливо 
інформувати навіть через газету, або іншим способом. 

ДУМКА

ЯК НЕ ВТРАТИТИ 
ПРАВО НА ЗЕМЛЮ?

ПРОБЛЕМА Фото авторки
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ДОВІДКА: село Єлизаветівка роз-
ташоване у Мар’їнському районі До-
неччини на лівому березі річки Сухі 
Яли. Село є адміністративним цент-
ром Єлизаветівської сільської ради, 
якій також підпорядковані села 
Іллінка та Романівка. Зараз відбу-
вається реорганізація – формується  
Мар’їнська міська об’єднана  тери-
торіальна громада (ОТГ), яка стане 
частиною Покровського району. На-
разі у селі проживає близько 1 000 
жителів. 
СМІТТЕВЕ ПИТАННЯ
Єлизаветівка знаходиться майже за 

20 кілометрів від Курахового, стільки ж – 
до прифронтової Мар’їнки. Якщо з Кура-
хового до села можна доїхати будь-яким 
транспортом, що прямує у бік Маріуполя, 
то автобус до Мар’їнки вийшов на марш-
рут нещодавно. Тобто з транспортом у 
селі проблем зараз немає. Є інші – з до-
рогами, вуличним освітленням, сміттям.

Неподалік від магазину зустрічаю міс-
цевих жительок – Марію та Валентину. 
До речі, майже всі жителі села носять 
захисні маски не тільки у магазині. На за-
питання відповідають охоче, а ось фото-
графуватися не люблять. 

– Сміття у селі багато, бо його цент-
ралізовано ніхто не вивозить. А ще бачи-
те, які дороги у нас, навіть у центрі? Ноги 
можна зламати, – пояснює Валентина. 

– А мені вже важко ходити навіть по 
відремонтованих дорогах, бо усе життя 
пропрацювала у колгоспі, зараз здоров’я 
немає. Все у нас добре, і у магазинах все 
є. Єдина проблема – сплатити за газ: за-
раз це близько 7 гривень за куб, доро-
го для пенсіонерів. А раніше ще ходили 
працівники газової служби та вимагали, 
аби лічильники перевстановлювали у 
дворі, а це 15 тисяч коштує. Зараз через 
карантин не ходять, – розповідає Марія. 

Роботи в селі небагато. Єлизаветівці 
працюють на місцевому сільськогоспо-
дарському підприємстві «Жовтневе», у 
супермаркетах Курахового, їздять на 
шахти до Вугледару та на м’ясокомбінат 
до Покровська. Дехто вахтами працює у 
Києві або взагалі виїхав до Польщі або 
Чехії. 

– Робота? Хто хоче її знайти, той знай-
де, а хто не хоче, тому хоч біля двору ро-
боту знайди, а він працювати не буде. А 
ось дороги ремонтувати треба, бо люди 
взимку падають, ламають руки та ноги, 
– каже Таїсія, продавчиня магазину про-
мислових товарів. 

За її словами, введення карантину 
вихідного дня дуже вдарило по місцевих 
підприємцях, бо переважна більшість лю-
дей за покупками ходить саме по вихід-
них. Скасування обмежень стало полег-
шенням. У магазині, де працює Таїсія, 
санітарних норм дотримуються ретельно 
– ведуть журнал вимірювання температу-
ри, кожні дві години миють підлогу і маски 
не знімають, авжеж. На відсутність покуп-
ців не скаржаться – ціни тут нижчі, ніж у 
Катеринівці чи Кураховому, тож люди ак-
тивно купують на зиму куртки, шапки, ру-
кавички, жилети, теплі брюки та колготи. 

Розговорилася з чоловіками, які об-
різали гілля біля двору. Іван та Микола 
– шахтарі, працюють у Вугледарі. Кажуть, 
що майже п’ять місяців не отримують 
зарплатню, кілька місяців не сплачують 
за світло, але у відчай не впадають, бо в 
селі, якщо є город, вижити можна. 

ЗМІНИ

БЛАГОУСТРІЙ ВЛАСНОРУЧ: 
ДОСВІД ЄЛИЗАВЕТІВКИ
Як виходиш з автобусу у центрі Єлизаветівки, в очі кидається кілька місцевих прикмет. 
Поруч з хатами – кількаповерхові будинки. на будинку культури та дитячому садку – 
мозаїчні панно з минулого століття, яких майже не торкнувся час. А далі по вулицях одного 
із передових колись у країні колгоспів – переповнені сміттям імпровізовані баки. 

– Що сміття не вивозять – півбіди. 
Проблема, що надвечір на вулиці світить 
один ліхтар, темно, хоч очі вийми. Ми з 
священиком перед Великоднем пові-
сили кілька ліхтарів, але за кілька днів 
їх зняли, чи то односельці, чи ремонтна 
служба, – переймається Іван.

У минулому, коли колгосп процвітав, 
тут працювали лікарня, хімчистка, був 
свій парк з атракціонами та оглядовим 
колесом. Та й зараз Єлизаветівка ви-
різняється з поміж інших сіл. Не у кож-
ному селі, крім садочка, відремонтованої 
школи, будинку культури є відділення 
«Ощадбанку», пошти, дві перукарні, ФАП, 
де працюють два сімейних лікарі та ме-
дичні сестри, магазин одягу. У сусідніх 
Романівці та Іллінці більше занедбаних 
будинків, та й садочку і школи там немає, 
дітей возять до Єлизаветівки шкільним 
автобусом.

Тож в цілому місцеві своїм селом пи-
шаються. От ще б дороги хороші та ос-
вітлення, і сміття позбутися… Селяни 
неохоче розповідають, як розв’язують 

проблему зі сміттям. Не на камеру зізна-
ються, що вивозять на стихійне звалище 
за селом. 

ОЧІ БОЯТЬСЯ, А РУКИ РОБЛЯТЬ
Все почалось влітку з благоустрою 

пляжу. Хоча ні, ще раніше – з відкриття у 
клубі на початку року молодіжного цент-
ру «ЄлизаветСіті». Тут гуртується молодь, 
яку об’єднала Ольга ГРИЩЕНКО – пе-
реселенка з Мар’їнки, яка живе у Єли-
заветівці вже шість років. Раніше Ольга 
була підприємницею, працювала перу-
каркою, торговельним агентом, вела тан-
цювальний гурток та фітнес. А як стала 
завідувачкою центру, почала просувати 
ідею молодіжного волонтерства. 

– Молодь неактивна тоді, коли їй неці-
каво. А де у спеку найцікавіше? На пляжі. 
Отже, виникла зацікавленість привести 
до ладу пляж на річці Сухі Яли, – згадує 
дівчина. 

До ініціативи молоді приєдналися од-
носельці. Волонтери викосили траву, 
назбирали у посадці біля пляжу більше 
ста мішків сміття. ТОВ «Агропрод-Дон-
бас» привезло 10 машин піску для пляжу 
та надало трактор, аби його розгорнути. 
А ось сміття Ользі довелося вивозити у 
салоні власних «Жигулів». Провели ін-
формаційну кампанію, пояснювали відві-
дувачам, чому важливо забирати сміття 
з пляжу, навіть залишали пакети для 
сміття, а потім самі їх вивозили. До кінця 
серпня на пляжі було чисто. 

А восени молоді активісти взялися за 
відновлення парку, який стояв занедба-
ний більше двадцяти років. Територія 
заросла травою, тут давно вже немає 
гойдалок, а є недобудоване приміщен-
ня, куди місцеві часто скидають сміття. 
Опитування жителів показало, що вони 
хотіли би бачити у парку лавочки та зону 
відпочинку. Цим і зайнялася молодь у 
межах обласного конкурсу «Розвиток 
молодіжного волонтеріату».

Дошки дав завідувач будинку культу-
ри, металеві стовпчики зрізали з недо-
будови у парку, встановили та забето-
нували лавки волонтери. А ще зробили 
інтерактивну зону для малечі – розмалю-
вали доріжку «класиками» та завданнями 
на логіку. 

– Було б непогано, аби проєкт благо-
устрою парку переміг в обласному кон-
курсі та наша команда отримала фото-
апарат або ноутбук. Але не це головне. 
Раніше думала, що парк не дуже людне 
місце, але кілька днів тому побачила, як 
на інтерактивній доріжці бавляться діти 
і сльози навернулись на очі. Ми це самі 
зробили! – розповідає Ольга під час на-
шої прогулянки парком.

Навесні робота продовжиться: ак-
тивісти хочуть перенести до парку дитя-
чий майданчик, який зараз небезпечно 
розташований поруч з перехрестям. 
Також планується зробити освітлення, 
висадити квіти та створити сучасну фо-
тозону. 

Аби мати на це гроші, молодіжний 
центр буде подаватися на конкурс міні-
грантів з благоустрою від Управління 
Верховного комісара ООН у справах бі-
женців. А у перспективі – створення ту-
ристичного маршруту цікавими місцями 
села. 

– Подивіться, що у нас є. У лісі росте 
сторічний дуб, обхопити його стовбур мо-
жуть лише восьмеро людей. А за селом 
на пагорбі є «заповітний» камінь. Поїде-
мо – покажу, – кличе мене Ольга. 

Поки їхали, розповідає історію каме-
ню. 1943 року на території Єлизаветівки 
йшли запеклі бої, і, коли радянські вій-
ська відступали, на одній з висот за се-
лом вони залишили кулеметника Івана 
Човпана. Він відстрілювався кілька днів, 
але зрештою був накритий мінометами. 
Поховали його на цій висоті, однак зго-
дом прах перенесли до братської могили, 
а тут люди встановили пам’ятний камінь, 
на якому написали, хто і коли на цьому 
місці загинув. 

На пагорбі між Єлизаветівкою та 
сусідньою Романівкою дуже холодно, 
але саме з цієї висоти найкраще видно 
село, ліс та… стихійне звалище неподалік 
від пам’ятного каменю.

Дехто з місцевих вважає, що негараз-
ди у селі поменшають після остаточного 
утворення ОТГ. Мовляв, тоді будуть кош-
ти на вуличне освітлення, ремонт очис-
них споруд, доріг, вивезення сміття. А 
тим часом активна молодь Єлизаветівки 
впевнена, що зміни починаються з них. 
Тож не чекає, а перетворює життя на 
краще вже зараз. 

Ірина ДИМИТРОВА/Громкор

Фото авторки
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МИНУЛЕ

«Хліб наш щоденний дай нам сьогодні…» — шепотіли знесилені від голоду люди, зустрічаючи 
новий день. Але хлібу не було, ані шматочка, ані зернятка. його забрали весь. Урожайні 1932-
33 роки не пережили 13% українців. 93% усіх припадає на сільських жителів.

УПОКОРЕННЯ ГОЛОДОМ:
ЗГАДУЮТЬ УКРАЇНЦІ СХОДУ

Щорічно в четверту суботу листо-
пада Україна вшановує пам’ять 
жертв голодоморів 1921-23, 

1932-33 та 1946-47 років. А оскільки 80% 
українців вважають Голодомор геноци-
дом українського народу (опитування 
2018 року), то про ці трагічні сторінки на-
шої історії ми згадуємо також 9 грудня, 
у Міжнародний день пам’яті жертв зло-
чинів геноциду. Втім, згадувати варто не 
день чи два на рік, а стільки, скільки тре-
ба, аби зрозуміти причини ненародження  
9 мільйонів українців та осудити їхніх катів.

ПОСУХА, ЯКОЇ НЕ БУЛО
Міф про «страшну посуху», яка нібито 

спричинила неврожай 1932-1933 років по 
всьому СРСР, спростовується дуже легко: 
варто зібрати відомості про тогочасні по-
годні умови, аж ніяк не критичні. Пшениці 
було вдосталь: десь в 4 рази менше, ніж 
до колективізації, але цієї кількості виста-
чило б, щоб уникнути голодних смертей 
мільйонів людей. Урожайність 1931 року 
становила 6,7 центнера з гектара і голо-
ду не було, а 1932 року за «посухи» вона 
склала 7 центнерів, проте настав голод. 
А чи ви знали, що 1933 року польська 
влада на вимогу фермерів припинила 
розмитнення продуктів з СРСР, бо через 
безкінечні ешелони, якими комуністи гна-
ли до Європи харч, ціни на зерно та м`ясо 
у Польщі впали удвічі? Всю живність тоді 
просто повикидали з вагонів, й тисячі 
кролів, овець, курей заполонили прикор-
донні польські міста.

— В той рік багатий був врожай, його 
вивозили. Ми ж бачили, бо нас зганяли 
із школи хліба полоть: пшеницю, ячмінь, 
жито, рвати бур’яни, — згадує Антоніна 
Пилипівна Дронова, 1920 року народжен-
ня, жителька села Штормового Новоай-
дарського району нинішньої Луганської 
області.

Спогади Антоніни Пилипівни та інших 
тоді ще живих свідків голодоморів запи-
сала 2008 року фольклористка Людмила 
Зборовська, яка тоді брала участь в екс-
педиції по ріці Айдар. А дізналися ми про 
це від краматорської вчительки Оксани 
Проселкової, яка через спільноту «Ав-
тентична Донеччина» об’єднала людей, 
небайдужих до історії та культури Сходу 
України. Через неї ми також познайо-
милися із книгою «Врятована пам’ять. 
Голодомор 1932-1933 рр. на Луганщині: 
свідчення очевидців». ЇЇ авторка Ірина 
Магрицька зібрала спогади понад 250 
селян, котрих опитували науковці та сту-
денти, вчителі та учні місцевих шкіл, пра-
цівники музеїв та інші небайдужі люди.

— В 1933 році батько, дізнавшись, що 
у Воронезькій області урожай, поїхав 
туди на заробітки і привозив нам муки. 
Так ми і врятувалися, — наводить Іри-
на Магрицька свідчення про міфічність 
«спільного голоду» в СРСР від колиш-
ньої жительки села Попівки Красноли-
манського району Донеччини Марії Мак-
симівни Зозулі, 1921 року народження. 

— Оце Росія, Бондарево від нас, від 
Ганнусівки, сім кілометрів, так ото були 
в матерів ліжники, рушники, всяке таке 
– виносили туди. А там дадуть чи кусо-
чок хліба… Росія не голодувала. Отже, 
прямо рядом, так хто дебеліший, хто на 
ногах держався – усі кинулись у Росію. 
Ото наміняють трошки, і остались живі. А 
росіяни… зовсім рядом же, а жили непо-
гано, — свідчить житель села Ганнусівки 
Новопсковського району Луганської об-
ласті Іван Поволоцький.

Тож політика «чорних дошок», до яких 
потрапляли колгоспи з посиленими пла-
нами щодо заготівель хліба, стосувалася 
лише українських сіл та регіонів, де україн-
ці на той час становили більшість населен-
ня: Кубань, Нижнє й Середнє Поволжя. В 
жодному іншому місці СРСР, окрім України 
та Кубані, не були задіяні загороджувальні 
загони, які 1933 року оточували села і не 
давали людям втекти від голоду або десь 
обміняти на їжу одяг чи реманент.

— Моя мати назбирала по дорозі 
триста грамів колосків, то її забрали із 
міліцією аж у Херсон, на п’ять год осу-
дили. А скільки зерна пропало задар-
ма! — це знов аудіозапис голосу Антоніни 
Пилипівни Дронової. — Через три роки 
відпустили, бо добре працювала, і нас 
четверо дітей самі дома були... 

Як видно зі спогадів, утиски селян аж 

до вимушеного голодування почалися 
задовго до 1932 року:

— Відбирали все у людей активісти такі 
молоді. А добро ніде від них не заховаєш, 
бо ходили по селі і ночами, дивилися. Їх 
ціла бригада була, спеціально спостері-
гала за народом. В нас була корівка – за-
брали. Курей забрали, коняку повели. 
Півмішка борошна було – забрали, сир у 
погребі був – забрали. А тоді увечері такі 
гульки влаштували! Отакі активісти були. 
Відбирали й сорочки, рушники, ковдри, 
в кого були хороші. Що на тобі хороше є 
– знімуть, заберуть. А самі вперед нас по-
дохли. Господь покарав. Та в нас майже 
все село вимерло, так і немає нікого досі, 
чоловік п’ять чи шість живуть, та й усе. 

— Прийшли записувати в колгосп нас, 
а тато сказав: «Я робити ні на кого не 
буду». Тоді наклали на нас план хлібо-
здачі такий, що в нас зроду стільки зерна 
не було, — спогадами Олени Харитонівни 
Мащенко, 1924 року народження, з села 
Златоустівки Волноваського району До-
нецької області  ділиться з нами учасни-
ця народного пошуково-дослідницького 
фольклористичного гурту «Заграйяроч-
ка» Ірина Крюченко. – Тоді вирішили за 
невиконання хлібозаготівлі батька поса-
дити, дали три роки тюрми. А тоді прий-
шли розкуркулювати, то забрали велике 
рядно, яким ми всі разом вкривалися, та 

той час  непридушеним осередком пов-
станського руху. Голодомор 1921-22 року 
знизив активність селян майже до нуля, 
але на початку 30-х років протести від-
новилися. Лише 1930 року в Україні від-
булося 30% селянських виступів проти 
радянської влади з усього СРСР. То чом 
би знов не приборкати український тем-
перамент? Недивно, що найбільші втрати 
1932–34 років — 20% населення — при-
пали на Харківську область, до якої тоді 
входила більшість нинішньої Луганщини, 
де селянський спротив комуністам був 
найбільш потужним. 

По-друге, інтерес Сталіна полягав в 
тому, аби змусити «куркулів»-українців 
допомогти державі економічно. Справа 
в тому, що більшовицька влада з часів 
розпродажу закордон царського май-
на накопичила нові величезні борги. 
Золотовалютний резерв на той час ви-
черпався, віддавати не було з чого. Тож 
«потрусити» населення республіки, яка 
вважалася заможнішою в СРСР, здава-
лося гарною ідеєю. Зроблено це було за 
допомогою мережі «Торгсинів» — мага-
зинів, де люди могли обміняти коштов-
ності на гроші чи товари. Просто цифри: 
якщо у травні 1932 року на всю Україну 
було 26 «Торгсинів», то в жовтні 1933-го 
їх стало аж 263. 

Люди здавали золото за ціною лому. 
Купували переважно їжу, адже містяни та-
кож голодували — радянська влада году-
вала лише службовців, робітників страте-
гічних галузей та партійну номенклатуру. 

—Тобто робітники ще отримували цю 
мізерію, цих 750 грамів хліба, але місто 
було забито селянами, які тікали з сіл і 
вмирали на вулицях, – згадував про си-
туацію у Дружківці син розкуркуленого 
селянина Теодор Цехмістро, 1929 року 
народження.

Протягом найголоднішого 1933 року 
«Торгсини» висмоктали з людей кош-
товностей на суму, еквівалентну 57 млн 
доларів. Цифра, як на ті часи, астроно-
мічна. Для порівняння: виторг з врожаю 
пшениці складав до 10 млн доларів, а з 
розпродажу Ермітажу вилучили 20 млн. 

«Торгсини» явно були вигіднішими за ек-
спорт, але 1936 року їх закрили — населен-
ню, яке вижило, не стало чого туди нести. 

«Я ТЕПЕР ЗНАЮ, ЯК УМИРАЮТЬ –
СПАТИ ХОЧЕТЬСЯ»
Єдиний вибір, який залишили україн-

цям, був жахливим – обирати, кому ще 
пожити, а кому варто померти, аби поліп-
шити долю інших. Про це — дві історії  

майже весь посуд... Голубів переловили 
(батько багато їх розводив), шибки пови-
бивали взимку – оце таке комсомольці 
робили. А батька відправили на Біло-
морсько-Балтійський канал.

А ось спогади Галини Олейнікової про 
діда, якого заарештували за організацію 
голодних бунтів у Бахмуті:

— Засудили до розстрілу у 29-році, але 
бабця його викупила в Петровського до 
суду. Вони втекли з Ямполя (Лиман) під 
підробленими паспортами. Їхні батьки в 
селі залишилися і померли в голод. Вся 
«організація голодних бунтів» полягала 
в листі діда до Петровського про те, що 
в Бахмуті хліб гниє на станції, а люди в 
селах голодують.

Григорій Петровський – один з номен-
клатурних творців штучного голоду, органі-
зованого в Україні (разом з Косіором, Чуба-
рем, Постишевим, Кагановичем та іншими 
чекістами). Незважаючи на те, що у червні 
1932 року він надіслав листа Сталіну с про-
ханням надати продовольчу допомогу ук-
раїнському селу, саме на ньому лежить від-
повідальність за примусову колективізацію 
та грабіжницькі кампанії хлібозаготівель, 
які залишили українців без прожитку.

РОЗКУРКУЛИТИ РОЗКУРКУЛЕНИХ
Авжеж, ніякої продовольчої допомо-

ги Сталін Україні не надіслав. По-перше, 
українське село вважалося у Москві на 

В рамках проєкту «Непораховані з 1932» реконструйовано рецепт 
ТРАВ’ЯНИКІВ – випечених хлібців з натертої трави,  

замішаних на гарячій воді з додаванням насіння льону

Створивши селянам пекельні умови існування, влада перекладала провину на 
«куркулів» (газета «Під прапором Леніна» від 19 січня 1933 року)
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з луганського села Кабичівки, записані 
2004 року Іриною Магрицькою.

Ірина Терентіївна Кузьменко, 1918 року 
народження, розповідає, як восени 1932 
року у людей забирали по домівках все, що 
було, залишаючи їм лише їсти одне одного:

— Ой, мої рідненькі, ви якби знали, стіки 
тоді людей померло, як їх возили возика-
ми! Страшно! А отой, шо у нас по сусідству 
— цей сам поїв дітей. Нашій матері сусід-
ська баба каже: «Ходім провідаєм Семе-
на». Пішли вони, а він сидить на лежанці, а 
дівчина на печі плаче. Одна дівчина оста-
лась, Марія, а ті — хтозна. А тоді ж та баба 
до печі та каже: «Шо в тебе тутечки чавуни 
в печі, шо ти вариш?». «Та... мнясо». «Шо 
за мнясо?». А дівчина: «Папка мамку зарі-
зав, так... варе. Каже, шоб і ти їла, а як не 
їстимеш, і тобі те буде!».

Іван Архипович Тарабановський, 1938 
року народження, згадує про подібне 
під час голоду 1946-47 років:

— Приходе сусідка, а я і Володя, менший 
брат, лежимо пухлі. Ну, сусідка: «Ганно, та 
закопай ти їх, я он своїх двох закопала, та 
і все». Ну, а я ж чую. Думаю: «От радість 
яка: закопають, не будеш мучиться, ха-
рашо!». Весна рання була, мати винесла 
нас у бушлатах — італьянці відступали, 
так там залишили. Укутала, посадила нас 
під сонечком коло хати. Сидимо, сонечко 
пече, вилазять букашки, «коровки божі» 
називають їх, красні, ми їх ото беремо і 
їмо. А они ж такі противні — я до цих пір 
пам’ятаю, як тіки букашку побачу, і запах 
— все, ото 46-47-й рік припоминаю. Потім 
почалась верба, кашки з верби — цвіте, 
почали ми жувать. Не пропали, живі за-
лишилися ото з Володькою, не закопала 
нас мати.

— З Полтавщини бігли від голоду два 
молодших брата дідуся, одного по до-
розі люди зловили і з’їли, а один добіг, 
— ділиться історією своєї родини Вікторія 
Дворянчикова, прадід якої Михайло 
Якович Лихолеп з прабабусею Ольгою 
жили біля Сніжного (станція Мочалино) 
на Донеччині. 

— Свекруха розповіла, як сусідка зва-
рила молодшу дитину, щоб нагодувати 
старших трьох, — переповідає Настасія 
Ковальова з селища Ярова на Донеччині.

А ось спомини селянки з розкуркуленої 
багатодітної родини Парасковії Григорів-
ни (село Білокуракине Луганської області) 
зі слів її сина Миколи Опанасовича:

— У трагічний 1933 рік першим від го-
лоду помирає батько матері, мій дід. Після 
його смерті Домнікія (так звали мою бабу-

сю) зібрала його речі і обміняла на лантух 
кукурудзяної крупи. Коли вона повернула-
ся в село до бараку, цей мішок із зерном 
силою вирвав один із десяти- чи двадцяти-
тисячників, яких доправляли в Україну для 
організації колгоспів. Невдовзі від голоду 
помирає і моя бабуся. До осиротілих ма-
лолітніх дітей приходить сусідка та радить 
найстаршій дівчині: «Цю корми і цю, і цю, 
а цю – ні, бо вже слабка і все рівно пом-
ре». Найменша – це моя мати, і було їй тоді 
шість років. Вижила чудом, потрапивши до 
дитячого будинку в селі Миколайпіллі До-
нецької області. В цьому ж селі і пережила 
окупацію, голод 1947 року. 

Досі невідома остаточна кількість 
людей, яких знищив геноцид. Можливо, 
вони назавжди залишились непорахо-
ваними. Лише в одному селі Благодат-
ному Амвросіївського району Донеччи-
ни краєзнавці встановили за спогадами 
односельців 121 ім’я загиблих від голо-
ду. Якби запитали людей раніше – і за-
гиблих згадали би більше. Бо живі вже 
не всіх пам’ятали, а вимирали ж сім’ями: 
Скубченки, Ткаченки, Квасенки, Іваши-
ни, Мокрі, Кравченки… 

— Особливо багато смертей було у 
січні-березні. Везли померлих на санча-
тах. Якогось дня можна було побачити на 
вулиці, що біля саней з покійним лежить і 
мертве тіло того, що віз його на цвинтар... 
– з розповіді вчительки О. П. Скубченко. 
— Сорокалітня Леусенчиха з Лиману тяг-

ла ще живого чоловіка на санях, а сусіди 
відбили його, побачивши, що той пово-
рушився. Наступного дня той помер... З 
Однобоківки Марія Олексієнко похова-
ла чоловіка і чотирьох дітей. Найстарша 
– дванадцятирічна Віра — вижила: наїлась 
«вареничків» акації і потрапила в лікарню, 
там якось годували супом. Все лице ста-
ло прозорим пузирем. До смерті у 1996-
му мучилась спогадами. Лице скалічене 
— суцільний страшний шрам… 

— Ми ходили в школу, бо там давали 
«дитячий сніданок»: борщ зварять із буря-
ка і капусти, картоплі ж не було, і хліба не 
було, ніде нічого не було. Я тепер знаю, 
як умирають – спати хочеться. Учителька 
балакає, а я сплю, і упала під парту мерт-
ва вже. Мене взяли та понесли в столову. 
Розщепили мені рот і залили гарячого 
борщу, водою холодною облили, і ото 
мене спасли так. І мені тоді кожен день 
давали щось на сніданок, обід і вечерю 
додому, щоб я не здохла, — знову свід-
чення Антоніни Пилипівні Дронової. — Їли 
молочай, всякі бур’яни, забудьки, кропиву 
тушили. Ото нарвем кропиви та кип’ятком 
обдамо, щоб вона ж не кусалася. Лопуць-
ки понад річкою скрізь ростуть, салата, ото 
жовтим саме рано вона цвіте, копали отам 
її квасолиння, вирвеш – а там зернечко. 
Тоді пронос, живіт болить, а ми їли, щоб не 
подохнуть з голоду. Сестричці було п’ять 
років, вона пішла десь, то вже не верну-
лася, напевно, хтось з’їв… Був один у нас, 
що людей їв, таких до тюрми забирали, а 
другий жаб їв та молюсків…

Усі три голодомори пережив Карпо 
Євдокимович Савіщенко, 1913 року на-
родження, з села Лозовівки Старобіль-
ського району Луганської області:

— В двадцятих роках причиною був 
неврожай. У 1933-м урожай був. Людей 
гнали в колгоспи, а хто не йшов, з тих ви-
магали хлібоздачу. Отак доздавалися, що 
не залишилося нічого. Хто пішов у колго-
спи відразу, тим легше було, бо там хоч 
трохи годували, а в тих, хто не пішов, за-
брали все. Ми відразу в колгосп не пішли. 
Хазяйство було невелике – корова та ко-
била. Увели, забрали залишки кукурудзи 
та проса. Старший брат сказав: «Раз таке 
діло, то давайте запишемся в колгосп, 
може, будем живі, а то поздихаєм»... На-
писав заяву, відніс голові колгоспу. На 
ранок посилають мене годувати овець 

– в колгоспному дворі 20 штук було… 
Сестра знайшла мене серед поля, лежу 
і не маю сил піднятися. Вранці виходжу з 
хати – повз везуть на бричках померлих. 
Тоді мерли кожен день то двоє, то троє.

Розповідь жительки села Нижньоба-
раниківки Біловодського району Луган-
щини Павлини Прокопівни Мележик, 
1920 року народження, записала 1999 
року Віра Аннусова:

– Десятки мерців привозили кожного 
дня підводою до цвинтаря і складали в три 
купи біля воріт. Школа знаходилася поряд, 
і увесь цей жах був у нас на очах. Дітей у 
школу приходило все менше, вчителі теж 
пухли з голоду. Не стало нашої вчительки 
географії, замість померлої прислали з 
міста молоденьку вчительку. Ми начебто 
слухали її — і не чули, бо в школу прихо-
дили лише щоб нам дали порцію привар-
ку (маленьку мисочку ріденької затірки), 
не до навчання було... Якось після уроків 
вчителька запросила нас до себе на обід. 
Вона, мабуть, виставила на стіл усе, що 
в неї було. Після ситного обіду живими 
нас залишилося лише двоє. Ніхто її не 
попередив, що багато їжі вже пухлим від 
голоду дітям давати не можна. Вранці від 
директора вчителька дізналася про те, що 
сталося. З криком: «Ні!» та оскаженілим 
поглядом вона забігла в наш клас, де за-
мість семи сиділо тільки двоє. Простоволо-
са вискочила на вулицю і побігла Шльоп-
киним яром. Дід Охрім з дядьком Кирилом 
вчасно її настигли — живою витягли з кри-
ниці... Розумом тронулась бідолашна. 

ТРАВМА ПОКОЛІНЬ
Аби не збожеволіли інші радянські 

громадяни, а також весь цивілізований 
світ, радянська влада до останнього при-
ховувала надсмертність в Україні через 
голодування населення. Розсекречені 
українські архіві (центральні радянські 
архіви у Москві нещодавно отримали 
гриф «Секретно» ще на 40 років) дово-
дять, що дані перепису населення СРСР 
1937 року були фальсифіковані. 

Радянські демографи очікували, що в 
Україні на той момент мало бути 35 млн 
мешканців. Натомість перепис встано-
вив тільки 29 млн осіб – практично на 
рівні 1926 року. Тож керівників перепи-
су, зокрема Олімпія Квіткіна, звинува-
тили у підступному заниженні даних та 
розстріляли.

Більшість з тих, хто пережив голодо-
мор, змушені були мовчати про це все 
життя. Але задавлені, непроговорені 
страх та біль не проходять безслідно, а пе-
реходять у спадок. Тому українці й досі не 
можуть оговтатися  від жахливого досвіду 
голодоморів. Ставлення до навколишньо-
го світу як ворожого, невіра у себе, відчу-
ження від власного українства (як загро-
зи для життя) та нерозділена «любов» до 
агресора – все це не є притаманними нам 
рисами, а лише наслідки глибокої травми. 

Науковці вважають, що нації отямлю-
ються від геноциду 3-4 покоління. І по-
долати травматичний вплив голодомору 
можна лише через його переосмислен-
ня та повернення до світу своїх природ-
них цінностей. Того, де немає переляка-
ної «маленької людини» та її залежності 
від влади. Того, де хліб щоденний – це 
не запорука виживання, а буденний сим-
вол гідності та достатку. 

Юлія ЧЕБРЕЦЬ,  
Євген ТОПОР/Громада

ЦИФРИ Питання кількості людських втрат України 
від Голодомору досі залишається  

відкритим. Більшість науковців наполягає на цифрі понад  
7 МільйОнів люДей в УРСР тА 3 МільйОни УкРАїнців кУБАні, 

в Центрально-Чорноземній області, Поволжі та Казахстані.
У пік голодомору у червні 1933 РОкУ щОДОБи в Україні  

мученицькою смертю ПОМиРАлО 28 тиСяч люДей.  
щОГОДини це БУДе 1 168 люДей, щОХвилини – 20.

Згідно з аналізом Інституту демографії та соціальних дослід-
жень імені М. В. Птухи НАН України, внаслідок голоду У 1932-
34 РОкАХ ПеРеДчАСнО ПОМеРлА кОжнА СьОМА ДитинА, А нА 
Селі – кОжнА шОСтА. Щодо втрат ненародженими, то тільки 

У 1932-34 РОкАХ УкРАїнА не ДОРАХУвАлАСя 600 тиСяч 
неМОвлят. Якби не Голодомор, то чиСельніСть нАСелення 

УкРАїни ЗАРАЗ БУлА Би БільшОю ПРиБлиЗнО нА 9 МільйОнів.

Поки було можна, люди масово 
тікали з сіл по їжу 

Трупи померлих від голоду лежали просто  
неба (1932-33 роки). Фото: Олександр Вінербергер

Пам’ятник жертвам Голодомору, село  
Єлизаветівка, Донеччина. Фото: Ірина Димитрова



ГРОМАДА СХiД� 23 (32) / 2020

ДОПОМОГА

Кожного дня близько 12-ї години біля пунктів безоплатного харчування збираються 
люди: самотні бабусі та дідусі, інваліди, безхатченки, багатодітні матусі. Для багатьох з 
них гарячий обід – єдина за весь день можливість поїсти самому або нагодувати дітей. 
Якщо ви вважаєте, що йдеться про якесь конкретне місто або село, то помиляєтеся. така 
картина – поширена, а війна та пандемія додають до нинішньої ситуації нових сумних 
«барв». Проте є люди, здатні на пожертву і повсякденну працю заради інших.

ГОЛОДНОГО – НАГОДУВАТИ

СТАТИСТИКА – РІЧ СУВОРА
У квітні 2019 року Всесвітній банк 

зафіксував зниження рівня бідності в 
Україні. А у жовтні цього року на Со-
ціальному форумі Ради ООН у Женеві 
Уповноважена Верховної Ради з прав 
людини Людмила Денисова доповіла, 
що, за даними Укрстату, в Україні понад 
544 700 осіб живуть у злиднях, тобто 
нижче рівня абсолютної бідності – за-
конодавчо встановленого прожитково-
го мінімуму. Укрстат вважає реальним 
прожитковим мінімумом суму, в яку не 
включені комунальні платежі. На поча-
ток 2020 року «реальний» прожитковий 
мінімум складав 3 660,94 грн, а доходи 
нижче цієї суми на той період мали 24,4% 
населення.

Згідно з дослідженням Інституту де-
мографії НАН України, до кінця 2020 
року рівень бідності в Україні в серед-
ньому зросте до 45%. При цьому в малих 
містах він може вирости до 50%, а в сіль-
ській місцевості – до 55%. Ці прогнози 
підтверджують і дослідження Дитячого 
фонду ООН (ЮНІСЕФ), яке базується на 
макропрогнозуванні Кабміну України і 
свідчить, що рівень бідності в Україні 
зросте до 44%. Тобто, нинішні розрахун-
ки ЮНІСЕФ припускають, що скрутне фі-
нансове становище очікує майже кожну 
другу сім’ю. 

БЛАГО ДАРИТИ
Проблемами малозабезпеченої части-

ни населення України опікувалася й досі 
опікується численна армія благодійних, 
гуманітарних, волонтерських, релігійних 
організацій. Проєкти із забезпечення 
людей предметами першої необхідності 
та створення соціальних пунктів харчу-
вання реалізується по всій країні, але 
Схід вже сьомий рік у пріоритеті. 

Так, наприкінці року відновила роботу 
соціальна їдальня Благодійного Фонду 
«Карітас Маріуполь», що працює під егі-
дою греко-католицької церкви. Кожного 
дня з восьмої ранку тут кипить робота 
– печуть булочки та пиріжки, готують 
перші та другі страви. Керівник проєкту 
Ольга СУЛЄЇНА працює у фонді вже 
понад п’ять років, тож про кількість нуж-
денних знає з власного досвіду:

– Почалося все з численних звер-
нень від людей, які потребували допо-
моги у харчуванні. Є люди, в яких немає 
не тільки харчів, а і, наприклад, газу, або 
не вистачає коштів на електроенергію. Є 
люди, які фізично не можуть приготува-
ти собі їжу, маю на увазі інвалідів, є бага-
тодітні сім’ї, є самотні люди похилого віку 
з дуже малою пенсією. Є такі, що внаслі-
док війни залишилися без годувальника 
або втратили роботу. Жахливо чути, коли 
звертаються по допомогу з вибаченням 
на кшталт «мені дуже соромно, але мені 
нема чим годувати дітей»… Щодня ми в 
змозі нагодувати 50 осіб. Проєкт діє до 
квітня наступного року, на це передба-
чено 20 тисяч євро, але це не означає, 
що по завершенню люди залишаться 
напризволяще. Ми з великою шаною 
ставимося до тих людей, які купують 
продукти для нашої їдальні або прино-
сять гроші. Є такі, що не шкодують тисяч 
гривень. Їх не так багато, але вони є.

Ольга і сама така – особисто опікуєть-
ся мешканцями сусіднього притулку для 
безхатченків, щодня організовує їм до-
ставку їжі. Частину свого прибутку вона 
щомісяця витрачає на їхнє харчування. 
Каже, що не може полишити їх сам на 

сам з проблемами, бо дуже добре і дав-
но їх знає. 

У маріупольському храмі Святого Пет-
ра Могили та Собору Успіння Пресвятої 
Богородиці (Православна церква Украї-
ни) малозабезпечених людей годують 
вже понад 20 років, розповідає настоя-
тель храму о. Уар (ПЕРЕТЯТЬКО): 

– Добрі люди допомогли закупити 
все необхідне обладнання для кухні, те-
пер ми готуємо їжу в сучасних умовах. 
Готували спочатку на 30 осіб, а з по-
чатком війни почали щоденно годувати 
100 і більше людей. Пандемія дещо змі-
нила цей порядок. Тепер замість обіду 
в нашій храмовій їдальні ми виносимо 
їжу підопічним в одноразовому посуді. 
Зараз я бачу тенденцію до розвитку ме-
режі соціальних їдалень, росте кількість 
благодійників. І це дуже добре, бо най-
головнішою чеснотою людства вважаю 

самопожертву. Такі цінності передають-
ся у спадщину, виховуються батьками 
та родичами. Або людина, якщо вона 
розумна, виховує їх у собі сама.

У населених пунктах вздовж лінії 
розмежування поряд з іншими органі-
заціями займається годуванням мало-
забезпечених і Гуманітарна місія «Про-
ліска». Її керівник Євген КАПЛІН каже, 
що такі проєкти зазвичай фінансуються 
українськими та іноземними державни-
ми або благодійними фондами. Розрахо-
вувати на приватні пожертви сусідів, як 
це буває у містах, не доводиться – там, 
де зараз працюють волонтери, усі люди 
знаходяться у скрутному становищі.

– Зараз ми годуємо більше 60 людей 
у восьми віддалених селах, включаючи 
два села Луганщини –Троїцьке та Крим-
ське, – розповідає Каплін. – Для цього 
наша організація купила термоси та все 
необхідне обладнання. Готують їжу наші 
соціальні робітники, а волонтери кожно-
го дня розвозять її по домівках. Також 
ми опікуємося малозабезпеченими та 
самотніми людьми у Чермалику, Граніт-
ному та Авдіївці. 

НЕ ХЛІБОМ ЄДИНИМ
У Гранітному протестантська хрис-

тиянська місія під керівництвом 
харків’янина Владислава ТКАЧОВА у 
співпраці з «Міжнародним центром до-
помоги» Сергія КОСЯКА теж годує ста-
реньких, котрі залишилися самотніми. 
Спільними зусиллями цього року для 
них було створено Будинок милосердя, 
відкриття якого відклалося через ко-
ронавірус. Притулок досі чекає на своїх 
мешканців.

– Ми побудували все за останнім 
словом техніки. У Будинку є і опалення, 

і вбиральні, і ліжка ортопедичні – все, 
як має бути. Пандемія трішки все під-
косила, бо ми не можемо взяти на себе 
відповідальність за стан здоров’я самот-
ніх людей, тим більше, що вони – група 
ризику в даних умовах. Тому ми зараз їх 
просто годуємо гарячими обідами, заво-
зимо дрова та вугілля для 20 підопічних, 
яким вже далеко за 70 років. Ще у нас 
працює соціальна пральня, безоплат-
но для нужденних і за невеличкі гроші 
для тих, хто може сплатити, але не має 
пральної машини вдома. Також допома-
гаємо селянам відновити зруйноване 
житло та електричні мережі, постачаємо 
ліки та засоби особистої гігієни. Робимо 
це на благодійні внески, які збираємо і 
особисто, і за допомогою соціальних ме-
реж, – каже Ткачов. 

До доброчинності може залучитися 
кожен, вважає й волонтер з Маріупо-
ля Кирило ДОЛІМБАЄВ. Він розпочав 
свою благодійну діяльність навесні 
цього року, коли ініціював збір коштів 
на петриківський розпис храму ПЦУ, а 
потім долучився до роботи соціальної 
їдальні при храмі. 

Не будучи вірянином, Кирило спря-
мовував свою активність ще й на роз-
будову недільної школи, де створює 
класи бандури (перший інструмент вже 
знайшли в одному із сіл Донецької об-
ласті) та українського живопису, а також 
громадську бібліотеку сучасної та кла-
сичної української літератури. Школа 
відкриється у День Святого Миколая, 19 
грудня. У храмі вже стоїть ялинка, а під 
нею – подарунки для дітей, родини яких 
зараз у скрутних умовах. 

До збору коштів на ініціативи Кири-
ла з розвитку української культури на 
Сході долучилися вже понад 800 доб-
рочинців з усієї України та навіть світу, 
разом вони довірили волонтеру не один 
десяток тисяч доларів. Сам Кирило не 
отримує нічого, окрім «мурашок» від ус-
відомлення того, що він українець, який 
робить потрібну справу для своєї країни 
та її людей. 

– Дуже добре, що зараз стає більше 
відкритих та анонімних благодійників, 
які мають можливість і, головне, ба-
жання допомагати. Серед них не тільки 
заможні, а наші з вами сусіди, звичайні 
люди зі звичайним прибутком. Зараз 
життя таке непередбачуване, що ми всі 
можемо опинитися у скрутному стані: і 
ви, і я, і будь-хто інший, – каже волонтер. 
– Кожен українець важливий, а сила на-
ції міцніє через людяність. Тому я і допо-
магаю людям, і навряд чи зупинюся.

Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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ГУМАНІТАРНА КУХНЯ: 
ВИКОНУЮТЬ ДІТИ
«на ситім тулубі голова стоїть прямо» – підмічено в усній 
народній творчості. А наша експертка з гуманітарних питань 
– керівниця проєкту «Простір підтримки» Благодійного 
фонду «Карітас Маріуполь» Валерія ГАрМАШ розповідає про 
те, як навчити дітей не бути голодними на кухні. 

ГАРЯЧІ ЛІНІЇ ЩОДО НАДАННЯ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ ВРАЗЛИВИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ*

Хто є потенційним отримувачем 
соціальних послуг від держави? 
Насамперед це самотні люди по-

хилого віку, особи з інвалідністю, сім’ї з 
дітьми, які опинилися у складних життє-
вих обставинах або виховують дітей з ін-
валідністю, малозабезпечені сім’ї тощо.

*за даними Мінсоцполітики
Луганська область

Сєвєродонецьк (06452) 2 15 70, (066) 279 67 79
Рубіжне (06453) 6 38 10, 6 43 54, 6 45 03;  
(050) 255 00 31, (06453) 7 41 89, (095) 365 55 37
Лисичанськ (06451) 7 25 55, (06451) 7 29 29
Білокуракинський р-н (06462) 2 16 50

Марківський р-н ( 050) 227 08 04
Кремінський р-н (06454) 3 15 43
Міловський р-н (09525) 0 86 18, (06465) 2 14 42
Попаснянський р-н (09951) 8 29 55,  
(073) 110 039 42, (06474) 3 16 04, (06474) 3 33 45
Станично Луганський р-н (066) 809 01 04
Троїцький р-н (06456) 2 14 43
Старобільський р-н (050) 989 58 31, (095) 883 18 12, 
(06461) 2 19 80, (06461) 2 42 73
Сватівський р-н (050) 366 05 11
Біловодський р-н (095) 839 64 96
Новопсковський р-н (06463) 2 13 61, (066) 286 70 38
Новоайдарський р-н (06445) 9 20 97

Донецька область
Обласна гаряча лінія (099) 724 99 81 

Авдіївка (0950) 361 99 06 
Бахмут (099) 713 39 80, (099) 713 42 50,  
(0627) 44 64 02 
Бахмутський р-н (0627) 44 71 55 
Великоновосілківський р-н (095) 340 58 35
Волноваський р-н 0800 503 117
Вугледар (06273) 6 50 74, (099) 525 56 72
Добропілля (06277) 2 80 59, (06277) 2 78 75 
Добропільський р-н (06277) 2 80 08 
Дружківка (066) 884 64 93 
Костянтинівка (099) 271 72 86 
Костянтинівський р-н (06272) 2 41 94 
Краматорськ (095) 597 91 03, (06264) 3 12 60 
Лиман (06261) 4 14 50 
Мангушський р-н (06297) 2 43 69 

Мар’їнський р-н (095) 388 41 18 
Маріуполь 15 55 
Мирноград (066) 578 10 07 
Новогродівка (062) 373 41 30, (066) 035 61 20, 
(050) 422 66 59 
Нікольський р-н (06246) 2 04 67, (06246) 2 19 34, 
(06246) 2 13 78, (066) 563 09 94 
Олександрівський р-н (06269) 2 19 54,  
(06269) 2 19 45 
Покровський р-н (095) 047 98 20 
Селидове (06237) 7 22 70 
Слов’янськ (095) 705 10 76 
Слов’янський р-н (06262) 2 57 01
Торецьк (06247) 4 03 25, (06247) 4 22 63 
Ясинуватський р-н (050) 653 82 50, (095) 872 53 31 

телефонні «гарячі лінії» для надання адресної допомоги вразливим верствам населення у період карантину 
запроваджено місцевими органами влади в усіх регіонах України. Завдяки цьому сервісу структурні підрозділи з питань 
соціального захисту населення зможуть оперативно визначати потреби людей та вчасно їм допомагати. 

–Кулінарні курси для дітей ми 
розпочали у травні 2018 
року. Спочатку цей напря-

мок розвивався у Маріуполі, а далі 
почав працювати у селах на півдні До-
нецької області.

Ідея надійшла від вихователів інтер-
нату для дітей-сиріт. Вони неодноразово 
стикалися з такою проблемою: у закладі 
дітей годують, а коли вони починають 
жити самостійно – нагодувати себе не 
вміють, бо інтернатна система не розра-
хована на надання таких навичок. За-
мість того, аби витратити стипендію на 
корисні продукти, випускники харчують-
ся вуличною їжею та навідуються до ін-
тернату за домашніми котлетками.

Тож спершу головним завданням 
було навчити готувати дітей-сиріт. За 
два роки наші курси відвідали вихован-
ці інтернату, дитячих будинків сімейно-
го типу та діти з родин, що опинились 
у скрутних життєвих обставинах. Викла-
дачами курсів, окрім працівників «Карі-
тасу», стали волонтери. Це були люди 
зовсім різні: чоловіки і жінки, банківські 
працівники та вчителі, патрульні полі-
цейські та навіть редакторка цієї газети. 
Під час занять вони багато спілкувалися 
з дітьми, розповідали про свою роботу 
та взагалі про свій вибір у дорослому 
житті. Так курси стали не лише кулінар-
ними, але й профорієнтаційними. 

Спочатку програма включала ви-
вчення базової кулінарії: бульйони, супи 
та борщ, каші, овочі, макарони, салати, 
м’ясні страви, з десертів – млинці та 
оладки. Під наглядом волонтерів та за 
їхньою допомогою діти вчилися само-
стійно чистити, різати, варити і жарити, 
замішувати та збивати.

Згодом ми урізноманітнили програму 
і навчили дітей готувати сніданки з уні-
версального набору продуктів. І тепер 
яйця вони  можуть не просто посмажити, 
а зробити смачнющі омлети та яєчні  з 
беконом, грибами, овочами. 

А далі ми перейшли на рецепти від 
«майстер-шефа» Євгена Клопотенка, 
який розробив нову систему дитячо-
го харчування та 2018 року отримав 
офіційний дозвіл на її впровадження в 
українських школах. До речі, завдяки 
наполегливості цього кухаря восени 

вогригорівки, Новоселівки, Миколаївки 
та Ольгинки. 

Коли є можливість, ми продовжуємо 
проводити наочні майстер-класи. Вчимо 
готувати тепер домашні чізбургери та 
шаурму, японську страву онігірі, мекси-
канські такос, курячі нагетси та панкей-
ки. А як можливості нема, придумуємо 
нові формати спілкування – як от он-
лайн-вечірка для дітей з Новоселівки, 
де всі разом готували десерти з морози-
ва, фруктів та солодощів. 

Отже, попри складнощі, ми і далі пра-
цюємо, аби маленькі кухарі відкривали 
світ смачних страв. Впевнені, що будь-хто 
з наших учнів, коли стане дорослим, зможе 
залюбки приготувати собі і сніданок, і обід, 
і вечерю. А нагодована людина завжди 
знайде в собі сили на великі звершення. 

P.S. Всім, хто зацікавився та хоче взя-
ти участь у наших кулінарних курсах чи 
майстер-класах, просимо звертатися за 
телефонами гарячої лінії (067) 623 52 21, 
(050) 480 73 38. 

Віра ЛЮТА/Громада

2020 року борщ внесли до Національ-
ного переліку елементів нематеріаль-
ної культурної спадщини України. Наші 
учні та волонтери, приготувавши борщ 
зі сливовим варенням (а також суп з со-
чевиці зі шпинатом та домашню гранолу) 
також оцінили корисні та смачні страви 
для дітей від пана Клопотенка.

Так проходив час, група за групою, 

аж поки не прийшов карантин. Постало 
питання, як продовжувати заняття під 
час жорстоких обмежувальних заходів. 
Ці обмеження ми перетворили на нову 
можливість – створили онлайн-курси і 
залучили до них нових учнів з тих, кому 
незручно було приїжджати на заняття до 
Маріуполя. Першими учасниками наших 
відео-тренінгів стали сільські діти з Но- Валерія ГАРМАШ
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СКАНВОРД

ПОГОДАВЖЕ НЕМИНУЧЕ  
БУДЕ СНІГ З ХВИЛИНИ  
НА ХВИЛИНУ

У грудні на Сході України буде морозно, лише перед самим Новим роком слід очіку-
вати потепління та дощі.

У другу половину грудня на території Донецької області стовпчики термометрів опус-
тяться до –6°С вночі, а вдень піднімуться до +2°С. Невеличкий сніг прогнозують 21, 22 та 
26 грудня, а 27-29 грудня – сніг з дощем. Середня швидкість вітру – 5 м/с. 

В межах Луганщини температуру повітря вдень прогнозують не вище +2°С, вночі ж  
морозець до –8°С. Сніжитиме 21, 22 та 26-29 грудня. Майже щодня небо буде укрите 
хмарами. Швидкість вітру сягне позначки 6 м/с. 

Відповідь на сканворд №22 (31)

Обираючи для страви 
апельсини, скористай-
теся порадою пана Ек-

тора: «Їх найкраще вибирати 
не очима, а на дотик. Надмірно 
м’які і пухкі фрукти скоріше за 
все «перележали». Соковиті 
стиглі плоди важать більше, 
ніж сухі. Після того, як ви обра-
ли найкращі, понюхайте їх, аби 
відчути яскравий цитрусовий 
аромат».

Що потрібно: 
• чорний шоколад – 200 г
• вершкове масло (72%) – 40 г
• апельсин – 1 шт.
• вершки (33%) – 60 мл
• яйця – 6 шт.
• цукор – 5 ст. л.
• цукрова пудра.
Як готувати: 
1. Для цього рецепту нам 

потрібні найсвіжіші яйця. Біл-
ки відокремлюємо від жовтків. 
На водяній бані розтоплюємо  
вершкове масло, вершки, шо-
колад та додаємо апельсинову 
цедру (1/3 ч. л.). Розмішуємо до 

однорідності вінчиком. По од-
ному вмішуємо жовтки, суміш 
має стати значно густішою. 

2. Білки збиваємо до м’яких 
піків (якщо занурити ложку в 
суміш і витягнути, залишиться 
пік, але він буде м’яким і його 
кінчик впаде). Додаємо по-
ступово цукор та збиваємо до 
цупких піків. Суміш має стати 
білою, глянцевою і блискучою.

3. За 3-4 прийоми вмішуємо 
збиті білки у шоколадну масу. 
Робимо це ніжно, намагаю-
чись не руйнувати бульбашки 
повітря, що утворились під час 
збивання. Шоколадний мус має 
бути однорідним, без білкових 
грудочок. 

4. Невеличкі формочки зма-
щуємо вершковим маслом та 
присипаємо цукровою пудрою. 
На дно викладаємо шматочок 
апельсину без шкірок та кіс-
точок. Формочки заповнюємо 
мусом на ¾ та випікаємо 15 хви-
лин при температурі 210°С. При-
сипаємо цукровою пудрою.

Запланувати до святкового меню простий 
і водночас вишуканий рецепт шоколадно-
апельсинового мусу пропонує нам відомий 
в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. 

СМАЧНОГО

До шокоЛАДУ
АПЕЛЬСИН

Оголошуємо  
змагання рецептів!

Редакція газети «ГРОМАДА Схід» 
пропонує своїм читачам і читачкам 
поділитися рецептами улюблених страв 
до святкового столу. На традиційний 
вже конкурс «Різдвяна поляна» мож-
на подаватися з будь-якими стравами 
за умовою, що рецепти є вашими ав-
торськими, з тільки вам притаманними 
нюансами у приготуванні. Приправляй-
те історіями про дива, які трапилися з 
вами у новорічні та різдвяні свята, до-
давайте родзинок – фото у родинному 
колі та святковому антуражі!

Чекаємо листів на редакційну пошту 
newspapergromada@gmail.com з познач-
кою «Різдвяна поляна». Обов’язково за-
значайте, як вас звати і де ви живете. 

Підсумки підбиватимемо наприкінці 
січня, а поки будемо оприлюднювати 
найбільш цікаві та оригінальні рецепти. 

КОНКУРС!


