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КІНО І «МЕКСИКА»
Новину про те, що у 
Максимільянівці на Донеччині 
підлітки зняли фільм про 
проблему батьків і дітей, 
користувачі соцмереж чи не 
тиждень обговорювали у місцевих 
пабліках. За два дні відео набрало 
майже 700 переглядів.

У селі, розташованому за 10 кілометрів від 
Курахового у бік Мар’їнки, проживає понад 
2 тисяч мешканців. Є тут дитячий садок, 

школа, ФАП, будинок культури. А ще майже два 
роки у селі працює молодіжний центр «Мексика» 
(саме так у народі називають Максимільянівку). 
Навколо нього згуртувалися не лише підлітки, а 
й активні дорослі. Разом розмальовували зупин-
ки транспорту, прибирали у занедбаному місце-
вому парку, шили захисні маски для односельців 
та минулого року провели перший в області фес-
тиваль молодіжних центрів. Директор «Мексики» 
Сергій Дерека і став сценаристом, режисером та 
оператором короткометражного фільму «Не чу-
жий», де знялися вихованці центру.

Фільм, який триває трохи більше 8 хвилин, 
розповідає історію непростих відносин мами та 
сина. Хлопчик захоплюється малюванням, мама 
ж не розділяє захоплення та наполягає, аби біль-
ше уваги він приділяв навчанню. Непорозуміння 
з батьками стає темою розмови з друзями, яку 
підлітки викладають в інтернет. Мама випадково 
натрапляє на відео з сином і чує слова, які він не 
казав їй раніше. 

– Проблема батьків і дітей дуже актуальна у 
сільській місцевості, – вважає Сергій Дерека. 
– Тут часто діють традиційні установки: дитина 
повинна бути слухняна, не суперечити дорос-
лим, добре навчатись, тобто відповідати певним 
стандартам. Підлітки сприймають це як таке, що 
цінність для батьків представляють не вони, а 
їхні успіхи. І замикаються у собі. Про підліткові 
проблеми багато співає краматорська група 
«Нерви», одна з пісень і наштовхнула мене на 
сюжет.

Аматори зняли фільм за три тижні. Режисер 
каже, що фільм доволі простий, але зворушли-
вий – тим, що показує дитину як особистість з 
власними бажаннями, вподобаннями, мріями, 
на що батькам варто зважати. Син стає матері 
ближчим, ріднішим, коли вона нарешті чує його і 
сприймає його переживання. Наприкінці фільму 
є момент, коли хлопчик йде у бік дороги, потім 
на кілька секунд зникає з поля зору глядачів і 
знову повертається. За словами Дереки, він на-
магався показати, що у житті може все статися, 
і дуже легко втратити найдорожче. Тому діти по-
винні бути не лише поруч з нами, а й у нашому 
серці, думках, аби вони довіряли нам, а ми їм.

(Продовження на стор. 7)

НАЖИВО

Прифронтовому селищу міського типу Новгородське, 
що на Донеччині, повернуть історичну назву — Нью-Йорк. 
Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіональ-
ного розвитку та містобудування Верховної Ради України.

Населений пункт Нью-Йорк заснували 1877 року нім-
ці-колоністи на честь міста у Німеччині. З такою назвою  
селище існувало до 1951 року. Перейменування у Нов-
городське відбулося без обговорення, деякі мешканці 
дізналися про це лише через кілька років. 

За повернення історичної назви громада клопотала 
понад чотири роки. Лише 2020 року звернення до До-
нецької облдержадміністрації було підтримане і пере-
дане до парламенту. Після того, як винесене питання 
підтримають Верховна Рада та президент, назву буде 
змінено офіційно. 

Проєкт постанови про перейменування Новгород- 
ського у Нью-Йорк до Верховної Ради минулого скликан-
ня подавали двічі. Проте обидва проєкти були відкликані 
у зв’язку з переобранням парламенту.

СЕЛИЩЕ  
НА ДОНЕЧЧИНІ МОЖЕ ЗНОВУ 
СТАТИ НЬЮ-ЙОРКОМ

Споживачі з електроопаленням, які станом на 31 
грудня 2020 року мали право на знижений тариф, та 
багатодітні сім’ї отримають у І кварталі 2021 року ком-
пенсацію від держави. Таке рішення затверджено по-
становою Кабміну № 64 від 1 лютого 2021 року.

Держава компенсує різницю у коштах, що виникла в 
результаті скасування знижених тарифів (0,9 грн/кВт∙год) 
і застосування фіксованої ціни (1,68 грн/кВт∙год). 

Споживачам, які мають субсидію, компенсація буде 
нарахована і виплачена у її складі. Розрахунки та випла-
ти субсидій здійснюють управління праці та соціально-
го захисту населення. 

Споживачам, які не мають субсидії, компенсація 
буде зарахована на особовий рахунок електропоста-
чальника. Компенсація буде відображена у рахунках 
за січень, за лютий і за березень. У паперовій платіж-
ці сума до сплати буде зменшена на розмір компен-
сації. 

Для отримання компенсації оформлювати додаткові 
документи чи подавати заяви не потрібно.

ПІЛЬГОВИКАМ КОМПЕНСУЮТЬ 
СКАСУВАННЯ ЗНИЖЕНИХ  
ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

КОРОТКО

Що для цього потрібно? Аби 
змусити мозок працюва-
ти зовсім по-іншому, йому 

потрібні нові враження і нові емоції. 
Необов’язково кудись їхати, достат-
ньо просто подивитися на звичні речі 
в іншому ракурсі. Це як піднятися під 
купол високого собору, щоб поба-
чити неосяжну раніше перспективу. 
І нехай ваше село – не Великий Ка-
ньйон, мозок все одно дуууже зди-
вується. Ну а після паузи вирішить, 
куди і навіщо рухатися далі. Навіть 
якщо доведеться ненадовго побути 
у невизначеності – воно того варте. 

У цьому числі газети багато під-
казок. Герої наших матеріалів рвуть, 
як то кажуть, шаблони і розкривають 
нові сенси як у своєму житті, так і у 
колективній свідомості. 

А чому б і ні? Багато явищ та 
подій ми звикли сприймати такими, 
якими уявляли їх ще у дитинстві. 
Свіжий нестандартний погляд вра-
жає, бентежить, змушує замисли-
тися. А це, як ми знаємо, нові ней-
ронні зв’язки, новий розвиток, нові 
досягнення.

Тому знову звертаємося до чита-
чів, які відчувають, що можуть вий-

ти за межі буденного і не бояться 
вчитися новому. Ставайте нашими 
позаштатними кореспондентами 
і отримуйте гідні гонорари за до-
писи про непересічних людей або 
корисні громадські ініціативи будь-
де на теренах прифронтових До-
неччини та Луганщини. Зв’язатися 
з редакцією можна через колл-
центр, соцмережі, електронну пошту 
newspapergromada@gmail.com або 
на сайті https://gromadaskhid.com.ua/ 
у розділі «Контакти». 

Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

А давайте припустимо, що лютий – час великого перезавантаження. Організм 
за зиму виснажився, холод та нестача сонячного світла вже досить втомили, а 
попереду – весняні роботи, тож відпочинок ще не скоро. Пропонуємо саме зараз 
трохи пригальмувати і очистити свій мозок від накопичених стресів. 

Фото: Олександр МАСЛОВ/Громада
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–Дійсно, а чому саме пломбір став 

символом колективної ностальгії за ра-
дянськими часами?

– Щоб відповісти на це запитання, 
треба зрозуміти, як змінювалися на той 
час продовольчі бажання людей. Істо-
рики визначають, що саме продовольча 
культура у брежнєвський період була 
поворотом від «мобілізації на боротьбу 
з кимось» у бік нормалізації, споживан-
ня. Уперше за післявоєнні роки життя 
складалось спокійно і вже не так бідно, 
як раніше. Черги вишикувалися вже не 
тільки за товарами першої необхідності, 
а й за несуттєвим, «надлишковим». Ін-
шими словами, черга ставала втіленням 
не лише потреб, а й бажань. Можливо, 
тому черги не закарбувалися у пам’яті  
багатьох людей як марна витрата часу, 
а якщо і згадуються, то лише як незнач-
на, ба навіть справедлива перешкода до 
щасливого оволодіння якоюсь персо-
нальною розкішшю. Мабуть, тому і моро-
зиво – адже це продукт не суттєвий, не 
поживний, не той, без якого не вижити. 
Йшлося саме про смак, задоволення й 
насолоду. Про щастя, власне. 

Щоб зрозуміти природу цього щастя, 
варто згадати стрічку Кіри Муратової 
«Короткі зустрічі» (1968), де перехожий 
старий питається до героїні на вулиці: 
«А що це ти їси –  пірожено чи мороже-
но?». Тобто, нові смаки не швидко й не 
завжди ставали надбанням всіх радян-
ських їдців. Та й взагалі, «гастрономічний 
час» пізньорадянського суспільства був 
значно повільнішим, ніж темпи, якими 
розвивалась споживацька революція на 
Заході – надто вкоріненими виявилися ті 
практики харчування, що були сформо-
вані більшовиками у 1920-1930-ті роки. 
Йдеться про те, що якість харчування 
оцінювалася не смаком, а калорійністю 
та поживністю, адже зводилася до фізіо-
логічної підтримки організму заради ви-
користання цього «організму» на будів-
лях «п’ятирічок». 

Проте нові продукти тоді широко 
рекламувалися: й у пресі, й на плакатах. 
Людей заохочували їсти те, чого вони 
не куштували раніше, що тепер вважа-
тиметься доступною робочому люду 
розкішшю й чого слід та можна прагнути, 
хоча не завжди – отримати.

– Тут, мабуть, треба згадати про де-
фіцит? Адже ж поїсти вдосталь того 
пломбіру могли лише жителі столиць та 
великих міст, які відносилися до першої 
категорії постачання. 

– Так. Хоча «споживацька революція» 
в СРСР і мала спільні ознаки з західним 
взірцем, вона містила й суттєві розбіж-
ності, а саме – відсутність вибору і дефі-
цит. Окрім об’єктивних причин – наслідків 
воєн, специфіки радянського економіч-
ного розвитку, націленого на створення 
важкої індустрії за рахунок жорсткої ек-
сплуатації села й ігноруванні потреб пе-
ресічної людини – дефіцит  був поклика-
ний фіксувати жорстку роль держави як 
джерела життя. Кормова функція влади 
проявлялася у введенні/припиненні дії 
карткових систем, створенні інституції 
«номенклатурних розподільників», одер-
жавлення торгівлі та встановлення рег-
ламентованих цін.

Дефіцитні продукти ставали симво-
лами статусної ієрархії, які треба було 
«доставати», а не просто купувати за гро-
ші. Водночас офіційно радянська кухня 
втілювала ідеологію рівності, точніше 
– рівності у бідності. Вона спиралася на 
однаковий продуктовий набір, що спри-
чинило тотальне спрощення як рецептів, 
так й технологій приготування. Наступ-
ним кроком стала стандартизація їжі як 
такої. 

– О, я пам’ятаю цей єдиний гастроно-
мічний стандарт! Коли у фільмі «Служ-
бовий роман» героїня казала «а у той 
салат я додаю терте яблучко», вся краї-
на розуміла, про який саме салат йдеть-
ся...

– Так, салат «олів’є», відомий всім – і 
бідним, і багатим, і успішним, і не дуже, і 
містянам, і селянам – став символом свят-
кового стандарту радянської їжі. Але вод-
ночас він є конфігурацією тієї культури 
бідності, про яку йшлося. Бо досі ніхто не 
зміг відповісти мені на запитання: якщо 
цей салат вважався таким бажаним, що 

«Кулінарія є мовою, яка мимоволі відбиває устрій суспільства чи, принаймні, виявляє 
протиріччя, яке суспільство не усвідомлює», – зауважив Клод Леві-Стросс, аналізуючи 
образи їжі і способи її споживання в ранній історії людства. Це справедливо і щодо 
новітньої історії: ми – те, що їмо і те, що їли протягом життя. Тож звернемося до часів 
радянських і згадаємо, яким на смак було те наше життя. Як сталося, що головним 
спогадом про радянське смачне є морозиво, «ГРОМАДІ Схід» розповідає дослідниця 
культури їжі в нашій країні у середині 1960-х – середині 1980-х років Олена СТЯЖКІНА.

від плити до столу – один метр, просто 
абсурдно. Втім, у кіно естетичне захоп-
лення супницями було наївною імітацією 
ідеального побуту, де все чисто, красиво 
і функціонально.

А ось їжа (окрім хіба що хліба) не мала 
не лише візуалізації, а навіть назв. «Са-
лат», «перше, друге», «компот», «сніда-
нок», «обід» тощо. Героїня Ади Роговце-
вої з фільму «Сімейне коло» говорить 
доньці: «Ти куди? Ти що, друге не будеш?» 
– і це у ресторані, де у меню достеменно 
є назви м’ясних страв та гарнірів. 

Власне страви, ще й з назвами, 
з’являються на екрані переважно тоді, 

коли йдеться про не-радянське (уявне 
дореволюційне або західне) життя – як 
у фільмі «Іван Васильович змінює про-
фесію», де з усього переліку продуктової 
розкоші царського бенкету доступною 
для радянською людини виявляється 
лише іронічно згадана баклажанна ікра. 
Ну а «правильні» кіногерої продовжують 
«не робити з їжі культу» й споживати її як 
«паливо» у категоріях «корисного», а не 
«смачного» (по формулі «Давай сип все 
в одну тарілку» зі стрічки «За власним 
бажанням»). Продовольчі примхи були 
умовно дозволені лише дітям та – рідше 
– жінкам й людям, які хворіють (головний 
герой стрічки «Вокзал для двох» просить 
й отримує дієтичну курку, а не «комплекс-
ний обід», оскільки має хворий шлунок).

– Ніколи не замислювався над тим, 
що кіно тих часів відтворювало сим-
волічний світ їжі. Що ще я побачу, якщо 
передивлюся старі фільми з цього ра-
курсу?

– Авжеж, з близької часової дистанції 
неможливо було роздивитися неусвідом-
лене відображення того життя. А сьо-
годні ви побачите, наприклад, як саме 
через їжу – її споживання – формувався 
специфічний радянський жіночий погляд 
любові. Він – їсть, Вона – дивиться. Мати 
– на дітей (переважно, на сина), жінка 
– на чоловіка, старші – на молодших. 
Рука, підставлена під підборіддя, хвилин-
не завмирання й фіксація камерою щас-
ливого, трохи зволоженого сльозами 
погляду на коханого їдця зрівнює «пога-
ну» «Білявку за рогом» з «правильною» 
радянською жінкою Катєю Тіхоміровою 

без нього не відбувалося жодне свято, 
чому його ніколи не готували просто так, 
для родини – ну, якщо хочеться? Адже 
ковбаса була більш-менш доступною, за-
мість «престижного» консервованого го-
роху можна було використати і зелений 
з городу, а майонез, який був страшен-
ним дефіцитом – приготувати власноруч. 
Я ніколи не повірю, що господиням, які 
закатували сотні банок консервації щолі-
та, було важко збовтати яйце з олією та 
гірчицею. Аж ні, цей Салат став сакраль-
ною складовою саме свята, своєрідною 
радянською Паскою. Ще один приклад 
такого святкового ритуалу – статусний 
сервіз «Мадонна», який діставали суто на 
позір, суто для гостей. 

До речі, якщо ви уважно подивитеся 
фільми 1960-1970-х років, то побачите, 
що герої переважно їли… посуд. При 
тому, що їли вони майже не в кожній 
стрічці, скласти «кулінарну книгу» ра-
дянських кіно-їдців дуже складно – за 
браком страв. Страви позначались на 
екранах через супниці, каструлі, глибокі 
тарілки, пласкі тарілки, креманки, для 
маркування свята до кадру потрапляв 
щільно заставлений посудом стіл. Чи 
варто казати, що у радянських «хрущов-
ках» необхідності у супницях не було? 
Адже вона потрібна лише тоді, коли стра-
ва готується на кухні, а по тарілках її роз-
ливають у кімнаті-їдальні. Тримати такий 
посуд у малогабаритній кухні, де відстань 
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Олена СТЯЖКІНА, докторка 
історичних наук, письменниця, 
авторка книги «Їжа та їдці в 
мистецтві життя й мистецтві кіно (у 
сер.1960-сер.1980 рр.)», що вийде 
друком цього року (Донецьк-Київ):
– Специфічною ознакою «нової ра-
дянської кухні» ставала двоїстість 
щодо включення у світові гастроно-
мічні процеси. З одного боку, вона 
була «кулінарно» ізольована від за-
рубіжжя. З іншого боку, соціальні 
новації у харчуванні були пов’язані 
із застосуванням запозичених техно-
логій та досвіду. Так, гастрономічний 
стрибок зі створення у 1930-ті роки 
радянської харчової промисловості спричинила закупівля наркомом Анаста-
сом Мікояном американських технологій. Масове виробництво того ж моро-
зива, сосисок, сирів, поява у радянських магазинах томатного соку, згущено-
го молока, маргарину, консервованого гороху, кукурудзяних пластівців – все 
це сам Мікоян визнавав результатом своєї поїздки до Америки. 
Світова ж гастрономія подавалася в СРСР у дуже спотвореному вигляді. 1977 
року вийшло перше видання книжки «Радянська національна та зарубіжна 
кухня», яка на десятиліття стала підручником з підготовки кулінарів. З вели-
чезної кількості страв зарубіжної кухні у підручнику обрані ті, що складають-
ся (у реальності чи в уяві авторів) з картоплі, оселедця, яєць, борошна, соси-
сок, капусти, моркви тощо. Західний харчовий світ поставав через рецепти, 
які мали дуже мало спільного із гастрономією Німеччини, Італії, Франції (кухні 
США в книжці не було зовсім), але наближали до радянської «майонезної» 
культури. «Салат англійський» – це відварена курка з грибами, соленими огір-
ками та майонезом. «Салат італійський» – нарізані кубиками варені картоп-
ля, морква, селера, стручки квасолі, свіжі яблука та солоні огірки, заправлені 
майонезом й прикрашені вареним яйцем. Суп «мінестроне» зветься «мінест-
ра», а замість гарбуза та цвітної капусти у ньому з’являється ріпа та білока-
чанна капуста. Лазанья стає «лазанами», різото – «пловом по-міланськи», а в 
арабській кухні автори книжки знаходять «м’ясну солянку» та «біляші».

(«Москва сльозам не вірить»), з мамами 
та бабцями, які годують дорослих дітей 
та онуків («Не було печалі», «Бережись 
автомобіля», «Джентльмени удачі» тощо). 
Так відтворювалося традиційне уявлен-
ня про розподіл їжі: чоловікові аж до 
старості «личило» їсти багато, жінці – об-
межуватися меншими порціями та відмов- 
лятися від їжі на користь інших членів 
сім’ї. Ця відмова вже не була жертвою 
заради подолання голоду, а жертвою в 
ім’я нових уявлень про жіноче обличчя 
радянського світу. У цьому жіночому  
погляді присутня ще і влада «гастроно-
мічної матері», яка вирішує, що, де і коли 
можна з’їсти, формує меню, визначає час 
споживання тощо.

Це взагалі дуже цікава тема – жін-
ка-годувальниця у радянські часи. У 
зазначений період повсякденні бої за 
харчі стають додатковим завданням 
соціального контракту «матері, що пра-
цює», третьою її зупинкою на маршруті 
«дім-робота-магазин». І якщо «престиж-
не» харчове споживання покладалося 
здебільшого на чоловіків (насампе-
ред представників номенклатури), то 
в «культурі бідних» – культурі черг і 
дефіциту – саме жінки ставали агента-
ми держави у «нормалізації» принизли-
вого для чоловіків побуту. Сюжет про 
чоловіка, який не має уявлення, звідки 
у родині з’являються їжа, одяг та меб-
лі, є досить поширеним у радянській 
культурі. Похід до магазину сприймав-
ся чоловіками як неприємна травматич-
на пригода, якої надалі бажано було б 
уникнути. Його внесок до сімейного хо-
лодильника зазвичай обмежувався па-
сивною участю у системі продовольчих 
замовлень на підприємстві. Виняток 
– батько-одинак (Новосєльцев у «Служ-
бовому романі») або сільський роботя-
га (чоловік у «Молодій дружині»).

Втім, простором, де чоловік почував-
ся безпечно, був ринок (базар). Там його 
потенціал годувальника міг проявитися у 
повній мірі, і ми також бачимо це у бага-
тьох фільмах, де, до речі, ринок виступає 
як чи не єдине місце не символічної, а ре-
альної наявності їжі.  Камери операторів 
зупиняються на томатах, огірках, капусті, 
зелені, кавунах, яйцях… Ще такими міс-
цями справжності маркується дача і, як 
не дивно, купе поїздів. Справа в тому, що 
економіка соціалізму була економікою 
продавця, де «продавцем» виступала де-
ржава – через магазини. Магазини, по суті, 
були репресивним простором, де покупця 
знецінювали, обмежували і принижували. 
А от ринок частково переформовував 
радянську економіку продавця на еконо-
міку покупця (економіку капіталізму). І в 
цьому сенсі закупівля продуктів чоловіка-
ми – навіть за відсутності великих грошей 
– була більшою мірою задоволенням, 
пов’язаним із реалізацією вибору.

Ну, і можливість поспілкуватися на 
базарі була для чоловіка такою ж без-
печною, а значить, прийнятною і бажа-
ною, як і інші суто чоловічі форми «втечі 
від побуту» – риболовля, гараж, лазня. 
Щодо цього у радянських фільмах, самі 
знаєте, просто клондайк. 

– А ринок, до речі, якось компенсу-
вав дефіцит продуктів харчування у ма-
газинах? 

– Певною мірою. Проте відсутність 
продуктів в магазинах спричинялась й 
зростанням цін на них у системі ринкової 
торгівлі. 1970 року вони перевищували 
державні ціни приблизно на 70%, а 1985 
року – більш ніж на 160%. Тож не кожна 
сім’я могла собі дозволити харчуватися 
«з ринку».

До того ж, легальний ринок не задо-
вольняв попит на «престижні» продукти, 
їх можна було лише «достати», через ті-
ньовий ринок. Це вже була переважно 
чоловіча парафія, ось чому й досі живе 
«казка про Попелюшку» у радянській ін-
терпретації – коли жінки через знайом-
ство із «справжнім чоловіком» мріяли 
«виключитися» з битв за їжу, зняти з 
себе відповідальність за харчування. 
Навпаки, своїми «продовольчими за-
баганками» «попелюшки» впливали на 
формування кошику престижного, до-
повнюючи його шоколадними цукер-
ками, екзотичними фруктами, кавою. 
Тобто через наявність тіньового ринку 
дефіцит тільки посилювався.

– Ви зараз кажете про розрив між 
декларованою ідеологією рівності та 
практиками повсякденності. А сільська 
культура їжі відрізнялася від міської?

– Самі умови життя селян були озна-
кою кричущої нерівномірності. Для них 
надлишкове споживання було неможли-
вим через бідність, а часом й через від-
сутність грошей як таких. Селяни почали 
отримувати пенсію тільки з 1965 року, спо-
чатку 8 рублів на місяць, до кінця 1970-х її 
розмір «досяг» 24-26 рублів, і то не скрізь. 
Наприкінці 1960-х років 1 мільйон селян-
ських родин не мали у житлових будинках 
електрики, газ використовувало 0,5% (в 
кінці 1980-х – 5%) населення. Лише у се-
редини 1960-х років (і аж до 1974-го) селя-
ни почали отримувати паспорти,а якщо й 
виривалися з села, то лише на брудні та 
малооплачувані міські роботи. 

Вважалося, що селяни якось самі про-
харчуються, тому продовольче забезпе-
чення села стояло на останньому місці. 
Той пломбір селянські діти куштували 
лише якщо батьки вивозили їх погуля-
ти в обласний центр по великих святах. 
В сільпо морозиво не постачали, як не 
постачали такі звичні для міста продукти, 
як оселедець та соки. Жінка, котра жила 
у селищі Рутченкове Донецької облас-
ті, згадувала, що вершкове масло вона 
скуштувала лише коли пішла працювати 
до радгоспу. В сільському магазині брали 
тільки хліб, макарони та ковбасу, а шоко-

ладні цукерки були недосяжною мрією.
Втім, на відміну від міських спожи-

вачів, сільські не «доставали» м’ясо по 
блату, воно було їхнього власного ви-
робництва. Натомість матеріали усних іс-
торій підтверджують престижність на селі 
копчених ковбас. Міські смаки поступово 
стали грати провідну роль у формуванні 
уявлення про престижне у селах, тож 
вже у 1960-ті популярними у сільських 
споживачів ставали кава, майонез, згу-
щене молоко, яких сільська торгівля сис-
тематично недотримувала. Ну а журнал 
«Крєстьянка» долучився до подальшої 
стандартизації рецептів страв до повсяк-
денного меню.

До речі, уявна традиційна їжа селян 
– варена картопля, солена капуста, огір-
ки, яблука – у кіно була, як правило, візу-
алізована («Калина червона», «Мужики», 
«І знову Аніскін»).

– Як у радянській культурі їжі почу-
вали себе національні кухні?

– У радянському кіно кінця 1970-1980-х 
років поставали безпечні, анекдотичні 
їдці, які любили та вміли красиво їсти, 
обирати страви, знатися на делікатесах. 
Найчастіше таке гурманство ставало оз-
накою героїв-«кавказців». Герой Мкртчя-
на «здає» назад свою дружину, оскіль-
ки вона готує тільки яєчню («Самотнім 
надається гуртожиток»), герой «Міміно» 
«хоче» не тільки Ларису Іванівну, але 
й стіл у ресторані, щоб вразити жінку.  

Такий «приручений» Кавказ стає об’єктом 
прихованого глузування, як і любов ук-
раїнців до своєї кухні. «Якби ти мені пока-
зав ковбасу, сало, або вареники зі сме-
таною…», – каже у кінострічці «Служили 
два товариші» герой епізоду, селянин-
махновець. Карикатурний українець, тро-
хи лінивий та недалекий любитель сала 
й горілки, кочував з фільму в фільм, по-
значений як прийнятний менший «брат», 
а не неприборканий радянським проєк-
том «чужий».

Зрештою, уніфікація продовольчо-
го кошику була спрямована на «інтер-
націоналізацію» багатьох продуктів та 
страв, які тепер вважалися «загально-
національними». Шашлик, борщ, плов 
через таке привласнення ставали «ра-
дянськими» стравами, але все ж таки у 
кулінарних збірках зберігали згадки про 
національне походження. Найменше по-
щастило єврейській кухні – тривалий час 
їй було відмовлено у тому, щоб назива-
тися «кухнею народів СРСР», і перейме-
новано на «одеську». Кухня ж кримських 
татар й взагалі «позначилася» тільки у 
1990-ті роки

– Кажуть, що СРСР розвалився через 
джинси – начебто вони стали тим сим-
волом свободи, який заполонив душі 
радянських людей, хоч як з ними не 
боролися. А чому на столах радянських 
людей не з’явилася тоді піца або, ска-
жімо, кетчуп? Невже такою тотальною 
була цензура щодо їжі?

– Ні, скоріше це була самоцензура. 
Дійсно, ані поїздки дипломатів, ані гас-
тролі митців, ані дозволений, хоча й об-
межений зарубіжний туризм не стали у 
нагоді, аби почати застосовувати інший 
гастрономічний досвід у радянській кух-
ні. Справа в тому, що радянські люди 
потрапляли за кордоном у травматичну 
щодо їжі ситуацію. Будь-які застілля, на-
віть включені у путівку сніданки, вима-
гали «правильної» поведінки як з точки 
зору етикету, так й з точки зору політи-
ки. Пам’ятаєте, як героїня фільму «Мос-
ква сльозам не вірить» відмовляється 
в гостях їсти рибу, бо не знає, як пра-
вильно користуватись приборами? То її 
переймання – ніщо у порівнянні з три-
вогами радянських людей, для яких се-
анс публічної їжі набував ще й статусу 
політичного випробування. Дослідники 
радянського зарубіжного туризму на-
водять численні приклади, пов’язані з 
високим рівнем політизації їжі: туристів 
з «капіталістичних» країн обслугували 
першими, американцям дали білі сервет-
ки, а радянським туристам – чомусь чор-
ні, на їхній стіл не поставили прапорець, 
а на столах інших туристів прапорці їхніх 
країн стояли... Все це було не про їжу та 
смаки, а про «протистояння», «боротьбу 
з ворогами». І відтворювати вдома стра-
ви, які їли під таким пресингом, ніхто 
вже не бажав.

Ну а для тих, хто опинявся за кор-
доном без гарантованого харчуван-
ня, споживання місцевої кухні взагалі 
викреслювалося із порядку денного як 
марнотратство. Радянські люди їли у го-
телях консерви, аби заощадити валюту і 
придбати додому щось з одягу або техні-
ки. Тож їжа для радянських відвідувачів 
зарубіжжя часто була тільки видимою, 
але не спробуваною. 

Втім, не маючи можливості порівню-
вати своє життя із життям іншого світу, 
люди вірили, що живуть краще, ніж в 
інших – особливо капіталістичних – краї-
нах. Згідно з опитуванням 1976 року, меш-
канці СРСР вважали, що живуть набагато 
краще, ніж у США, однак трохи гірше, ніж 
у Чехословаччині. 

У межах радянського гастрономічно-
го міфу (й завжди поруч із уніфікованим, 
дешевим, позначеним дефіцитами меню) 
влада формувала простір мрії – харчово-
го надлишку, який настане при комунізмі. 
А до того мрія жила у «Книзі про здорову 
та смачну їжу» та на виставках «досягнень 
народного господарства». Продовольчі 
бажання мали задовольнятися символіч-
ними образами, поки продуктова благо-
дать  відкладена на велике й недосяжне 
«завтра». А з огляду на постсоціалістичну 
ностальгію, можливо, навіть і дійсно ними 
задовольнялися.

Євген ТОПОР/Громада
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ЛЮДИ

Кажуть, що у місті Щастя на Луганщині живуть дуже 
щасливі люди. Авжеж, не всі. Але ті, котрі створюють 
тут будь-які зміни власноруч, дійсно щасливі подвійно 
– адже їм пощастило розбудовувати Щастя. Такою є 
Євгенія ТАХТАМИШЕВА: які б драми не готувало їй життя, 
вона почувається щасливою та заряджає своє оточення 
нездоланним оптимізмом.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
У Щасті Євгенія Тахтамишева прове-

ла майже все життя. І просто спостері-
гати за тим, як з початком війни місто 
занепадає, було не про неї – занадто 
активна. Її першою громадською ініціа-
тивою було відновлення місцевого 
пляжу «Теплі води». У мирні часи тут, на 
ставку-охолоджувачі Луганської ТЕС, 
люди збиралися на відпочинок, купали-
ся, каталися на гірках та катамаранах, 
рибалили, фотографували лебедів та 
диких качок. Коли з війною вся місцина 
заросла очеретом та кущами, Євгенія у 
соцмережах запросила містян прийти та 
довести пляж до ладу. 

— Раніше я частенько прибирала 
пляж самостійно. Деякий час мене не 
було в місті і все змінилося. Тож разом 
з людьми ми розпочали все поступово 
відроджувати. У день толок всі приходи-
ли з інвентарем, і ми прибирали зарості 
очерету. Мене надихало, що люди легкі 
на підйом і хочуть покращувати місце, де 
вони живуть, – каже дівчина.

Зрозуміло, що однієї ініціативи з при-
бирання було замало, тож вона шукала 
допомоги у депутатів місцевої влади, 
власників бізнесу. Зверталася, зокрема, 
до будівельних магазинів. Їй не відмо-
вляли та надавали матеріали: металеві 
листи, труби, фарбу. За два місяці на 
пляжі з’явилися роздягальні, лавочки, 
волейбольне поле, і от вже більше року 
жителі Щастя (а їх понад 12 тисяч) та при-
леглих селищ мають гарне місце для ро-
динного відпочинку.

А Євгенія не забарилася із втіленням 
наступної ідеї:

— Колись в інтернеті я побачила, як 
люди встановили у магазинах «Полички 
добра». Будь-хто може покласти на таку 
поличку що завгодно, а люди, яким це 
необхідно, можуть безоплатно щось 
взяти. В соцмережах я запитала, чому б 
у нашому місті таке не зробити. Відповіді 
були тільки позитивні. Я знову ж таки по-
чала шукати підтримку серед депутатів, 
і один на це погодився. Ми домовилися 
з кількома магазинами та супермаркета-
ми, у деяких і досі існують наші полички.

А минулого року дівчина створила 
інтернет-групу schastye.info, де публікує 
новини та інформацію про місто. На той 
час через тяжку хворобу вона була зму-
шена залишити Щастя, але не припини-
ла ним опікуватися. 

ТВОРЧІСТЬ ЯК ПОРЯТУНОК 
У вирі активного життя Євгенія мало 

зважала на себе. Організм надсилав 
сигнали, але люди, які пережили воєнні 
дії, часто не дослухаються до того, що 
болить. Так і тут: не звертала увагу, пила 
знеболюючі. Коли ліки вже не допома-
гали, звернулася до лікарні. Пухлина, 
онкологія. Пощастило, що виявили не 
запізно.

Євгенія завдячує всім, хто допоміг. 
Пам’ятає, як розповіла в інтернеті про 
те, що сталося, і люди скооперувалися 

грошима, щоб вона змогла розпочати 
складний шлях до одужання. Наразі жін-
ка у ремісії і сподівається, що так буде 
якнайдовше. Позаду шість курсів хіміо-
терапії та дві операції. 

Хвороба змінила її, змусила переоці-
нити життя, більше звертати уваги на де-
талі, світ, природу і людей. І також нада-
ла допомогу – через творчість. Євгенія 
почала створювати ювелірні прикраси 
з епоксидної смоли з використанням 
природних матеріалів. Свої роботи вона 
продавала через соцмережі, а на отри-
мані кошти лікувалася.

— Між курсами хіміотерапії були пе-
рерви, і їх було дуже важко перенести. Я 
ніколи не займалася жодною творчістю, 
але раптом з’явилося бажання спробу-
вати робити щось незвичайне. Також я 
розуміла, що на ліки у мене недостатньо 
фінансів, а люди не можуть допомага-
ти вічно, та і мені було соромно знову і 
знову робити допис із номером картки, 
просити допомоги. Розумію, що людям 
не дуже були потрібні мої вироби, вони 
просто хотіли допомогти. А мені було 
приємно, що у них буде частинка мене.

Творчість стала своєрідною медита-
цією. Під шаром смоли всі звичайні де-
талі виглядають незвично і сприймають-
ся інакше. В інтернеті можна знайти різні 
за ціною набори для створення прикрас 
або інших предметів з епоксидної смоли 
(це може бути навіть посуд), але Євгенія 
сама збирала сухі квіти, маленькі лис-
точки і навіть комах – бджіл, метеликів, 
яскравих «сонечок». 

Їй однаково подобається і процес 
створення прикрас, і підготовка до ньо-
го – бо поєднує з природою, з якою вона 
почувається єдиним цілим. На природі 
вона наповнюється енергією і не забуває 
дбати про неї разом із своїми дітьми.

— Ми часто їздимо на велосипедах, 
можемо піти в походи з ночівлею, взяв-
ши з собою намети і гітару. При цьому 
ми стабільно прибираємо не тільки за 
собою, а й скрізь, де бачимо сміття. На 
жаль, у нас в регіоні екоактивність тільки 
набирає обертів. Іноді люди дивляться 
на мене, як на дивну людину, але мене 
такі погляди мало хвилюють. Хочу трохи 
очистити природу, а також навчити дітей 
бути більш свідомими.

Григорій Сковорода казав: «Шукаємо 
щастя по країнах, столiттях, а воно скрiзь 
i завжди з нами; як риба в водi, так i ми 
у ньому, i воно бiля нас шукає нас самих. 
Нема його нiде вiд того, що воно скрiзь. 
Воно схоже до сонячного сяйва – вiдхи-
ли лише вхiд у душу свою». Євгенія Тах-
тамишева також впевнена: щастя треба 
не шукати, а створювати.

— Я й раніше була ще тим життєлю-
бом, а зараз я люблю життя ще більше, 
просто обожнюю. Бажаю людям відчува-
ти щастя навіть у маленьких деталях. За-
кохуйтесь у життя знову і знову. Будьте 
всі щасливі!

Лілія УДОДЕНКО/Громада

ЩАСТЯ
ВСЕ ЗАРАДИ

Тепер на пляжі волейбольне поле Обручка з епоксидної смоли

Поличка добра

Там, де Євгенія, 
немає сміття
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району Донецької області розташоване 
практично на лінії фронту. У роки актив-
них бойових дій воно прострілювалося 
наскрізь. Тому більшість жителів села 
роз’їхалася хто куди. Аби врятувати жит-
тя, Олександру та Ользі також довелося 
тікати до мирного Києва. Та через півро-
ку все ж повернулися до рідної оселі – 
не змогли просто так взяти і все кинути. 

До війни у господарстві Гвоздієв- 
ських було багато землі, цілі поля пше-
ниці й соняшнику, своє зерносховище, 
техніка, 150 свиноматок… Олександр 
відсипав за свої гроші дорогу, поставив 
на вулиці трансформатор, 2013 року пе-
редав на Майдан генератор – міг собі 
дозволити. Офіційно заплатив за проєкт 
реконструкції двору, планував ремонт 
будинку – але наразі його вже дозволи-
ти собі не може.  

У перший воєнний рік взагалі було не 
до господарства: йшли активні бойові 
дії. Потім підрахували збитки й прикину-
ли можливості. Частину землі роздали 
дітям, їх четверо. Собі залишили лише 
4 гектари. Копав сад Олександр вручну 
– техніки більше не було. Збирали гро-
ші на трактор – не дуже великий, аби 
міг проїжджати поміж деревами – проте 
витрат щороку додавалося, самі з покуп-
кою так і не впоралися.

Трактор став мрією Ольги. Зрештою у 
неї й виникла ідея взяти участь у якійсь 
грантовій програмі. Але з чого почати? 
Куди звертатися?

– Подруга розповіла про бізнес-шко-
лу для жінок у Маріуполі: «Чого ти сидиш, 
гайда вчитися!».

Навчання у Маріупольській Асоціації 
Підприємців на базі освітнього простору 
«Халабуда» тривало з серпня 2019-го по 
грудень 2020 року. У групі було 30 учас-
ниць, половина з них – з містечок та сіл 
Донецької області. Безоплатні заняття 
проходили щотижня, учасницям навіть 
компенсували проїзд та проживання у 
Маріуполі, також забезпечували харчу-
ванням. 

– Спочатку були загальні лекції по су-
ботах та неділях. А потім кожну окрему 
бізнес-ідею розбирали індивідуально з 
тренером, – розповідає Ольга. 

Її бізнес-тренеркою стала фінансова 
консультантка Маріупольської Асоціації 
Підприємців Людмила Завалєй:

– Ольга – дуже цілеспрямована жінка. 
Вона мала негативний досвід (невдала 
участь у грантовій програмі), але не скла-
ла рук. У бізнес-школі жінка дізналася, як 
правильно складати бізнес-план, як за-
лучити клієнтів за допомогою інтернету, 
як зареєструвати бізнес та подавати зві-
ти до податкової. Усі знання надавалися 
у прикладній формі, щоб їх можна було 
використовувати у повсякденному житті. 
Після навчання Ольга змогла потрапити 
до менторської програми підтримки, з 
нашою допомогою проаналізувати свої 
попередні помилки, написати конкурент-
ний бізнес-план та знов подати його на 
конкурс грантів від ПРООН. 

ЧИТАТИ ТА ВЧИТИСЯ
Бізнес-план захищав вже Олександр, 

і нарешті на отриманий грант вдалося 
придбати довгоочікуваний тракторець! 
Сезонні роботи на землі ще не почали-
ся, тож випробувати його поки ніде, але 
в подружжя вже купа планів та ідей.

– Хочемо розвинути та збільшити з 
одного гектара до двох сад волоського 
горіха, налагодити вирощування квітів, 
– ділиться планами пані Ольга. – А чо-
ловік час від часу повертається до ідеї 
налагодити переробку продукції, тих же 
яблук, на місці. 

З господарством подружжя справ-
ляється самотужки, зрідка запрошуючи 
помічників. Торгівлю тим, що вирощують 
на своїй землі, налагодили через інтер-
нет та друзів-знайомих. Саджанці ялів-
цю, самшиту, сосен, ялинок, винограду 
продають на сайті оголошень. Овочі та 
фрукти – на ринку. Нещодавно почали 
вести власну сторінку у соцмережах. 

Тих, хто бажає купити якісний домаш-
ній мед, чекає змістовна екскурсія по са-
дибі. Своїм інтересом до вирощування 
рослин та роботи на землі Гвоздієвські 
надихають інших, стають прикладом. 

На чотирьох гектарах землі вони розмістили город, фруктовий та горіховий сади, 
виноградник, пасіку. А ще вирощують декоративні рослини на продаж. До довоєнного 
достатку подружжю Гвоздієвських ще далеко, але ось трактор у господарстві вже є. 
Керуватиме ним жінка – таке її бажання.

ВЛАСНА СПРАВА

ТРАКТОРИСТКА

Дмитро ЧИЧЕРА, засновник  
освітнього простору «Халабуда»  
та Маріупольської Асоціації  
Підприємців:
– Наш осередок – один з трьох ре-
гіональних центрів підтримки жіно-
чого підприємництва. Є ще центри у 
Краматорську та Сєвєродонецьку, 
які також реалізують даний проєкт 
за фінансової підтримки Україн-
ського Жіночого Фонду. 
У нашій бізнес-школі викладають 
діючі підприємці, в цьому її унікаль-
ність. Ми продовжуємо консульту-
вати і супроводжувати наших ви-
пускниць навіть після закінчення 
навчання. У нас класична комер-
ційна бізнес-школа, але з огляду на 
соціальну складову всіх проєктів 
«Халабуди», ми завжди шукаємо 
можливості для безоплатного нав-
чання найбільш уразливих груп. 
Так, 2020 року ми набрали 2 групи 
по 30 осіб, які проходили навчан-
ня безоплатно. Їх відбирали на ос-
нові поданих заявок. Конкурс був  
10 учасниць на одне місце. Відібрані 
жінки мали вік від 20 до 60 років 
та різний досвід у підприємниц-
тві: були як ті, які вже працювали 
не один рік, так і ті, які прийшли зі 
своєю ідеєю вперше. 
Наразі частина курсів вже транс-
формована онлайн, а ми шукаємо 
додаткове фінансування, аби біль-
ше жінок нашого регіону отримали 
можливість здобувати нові знання.

– Вже до нас приїздила молода пара, 
цікавилися, як ми ведемо господарство, 
питали порад. А порада людям, які хо-
чуть відкрити свою справу, але вагають-
ся, така: лякає переважно невідомість та 
брак інформації. Щоб не боятися – тре-
ба більше знати, тобто багато читати та 
вчитися. 

А Олександр додає, що слід починати 
з малого, невеличкими кроками йти до 
здійснення мрії. 

До речі, новий набір до бізнес-школи 
для жінок триває. Може, це саме шанс 
для когось із наших читачок?

Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада
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ПЕРСПЕКТИВА

Всі ми прагнемо закінчення війни. Але чи ми до цього готові? Чи має держава стратегічне 
бачення, що буде наступного дня після того, як у Донецьку та Луганську замайорить 
український прапор? Чи є в нас «дорожня карта» з покроковим алгоритмом: як саме 
відбуватиметься деокупація звільнених територій? Чи знайдені відповіді на нагальні 
запитання: як відновлювати господарство, що робити з документами невизнаних 
«республік», хто нестиме відповідальність за скоєні злочини, що власне вважатиметься 
злочином, а що – ні? Адже невідоме лякає. Люди в окупації, не обізнані щодо планів 
України щодо себе, починають вірити чуткам і боятися власної країни.

ВІЙНА ЗАКІНЧИТЬСЯ:
Насправді дискусії щодо політики 

деокупації точаться вже кілька 
років. До розгляду суспільства 

було запропоновано чимало стратегій. 
Умовно їх можна поділити на радикаль-
ні та ліберальні. І більшість авторів (а це 
науковці: філософи, історики, соціологи, 
психологи-конфліктологи, юристи) схи-
ляються все ж таки до позиції «м’якого» 
відновлення української державності.

Підсумком цієї роботи став законо-
проєкт «Про державну політику пере-
хідного періоду на тимчасово окупова-
них територіях Донецької, Луганської 
областей, Криму та міста Севастополя», 
розробку якого завершило Міністер-
ство з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій. У МінТОТі зазна-
чають, що головним завданням під час 
цього періоду є відновлення довіри між 
людьми.

Інформація щодо законопроєкту була 
оприлюднена 31 грудня 2020 року, тому 
з його 99 сторінками суспільство знайо-
милося вже у січні 2021-го. У разі прий-
няття цей законодавчий акт має змінити 
всі попередні закони і постанови щодо 
тимчасово окупованих територій, а інші 
нормативні акти – привести у відповід-
ність із запровадженою термінологією.

У законопроєкті закріплюються такі 
основні терміни та дати: Росія – агресор 
і окупант, початком окупації вважається 
захоплення Криму 20 лютого 2014 року, 
з 14 квітня 2014 року розпочинається 
конфліктний період і там, де не відбуло-
ся визволення, він продовжується доте-
пер. Далі з моменту, коли агресор піде, 
настає постконфліктний період, який має 
скінчитися періодом сталого миру, коли 
у регіоні почнеться розвиток. Загалом 
перехідний період закінчиться через 25 
років з дати відновлення територіальної 
цілісності України в межах міжнародно 
визнаного державного кордону.

Яким чином законопроєкт пропо-
нує узгодити колізії, які виникають і 
ще виникнуть через невідповідність 
окупаційного режиму міжнародним 
юридичним нормам і нормам дотри-
мання прав людини?

• Окупація українських територій 
вважається незаконною, незалежно від 
її тривалості.

• Всі рішення, угоди і зобов’язання 
окупаційної влади вважаються нікчем-
ними.

• Паспорти та інші документи, видані 
українцям на окупованій території, вва-
жаються незаконними. Примусове або 
автоматичне набуття громадянами Ук-
раїни громадянства Російської Федерації 

ЩО ДАЛІ?

не визнається Україною і не є підставою 
для втрати громадянства України. 

• Свідоцтва про смерть, народжен-
ня, укладання та розірвання шлюбу 
підлягають конвалідації (узаконенню). 
Документи про освіту не визнаються, 
для отримання законних документів 
про освіту здійснюється атестація (за 
бюджетний кошт) здобутих кваліфікацій 
та результатів навчання на окупованих 
територіях. У разі успішної атестації на-
дається можливість подовження вищої 
освіти за бюджетним замовленням чи за 
контрактом.

• Об’єкти власності, незаконно ви-
лучені під час окупації, повертаються 
власникам. Якщо власників вже немає 
в живих, або неможливо встановити 
власника, або власник – Російська Фе-
дерація, тоді такі об’єкти передаються 
державі Україна (у тому числі Чорно-
морський флот РФ на території Криму).

• Заборгованість зі сплати податків, 
що виникла з дати тимчасової окупації, 
визнається безнадійною та підлягає спи-
санню.

• Людям, які постраждали від зброй-
ного конфлікту, належить компенсація 
заподіяної шкоди. Україна сприятиме 
тому, щоб покласти відшкодування 
матеріальної та моральної шкоди на 
Російську Федерацію як державу-агре-
сора. 

• Злочини, які підпадають під юрис-
дикцію Міжнародного кримінального 
суду, не підлягають амністії.

• Законопроєкт вводить люстрацію 
для тих, хто входив до складу збройних 
сил РФ, сприяв їм, займав високі поса-
ди в окупаційній адміністрації. Ці люди 
не зможуть займати державні посади в 
Україні.

Збитки України через агресію Росії  
СяГАють 100 МільяРДів ДОлАРів. 

Згідно з січневим дослідженням аналітиків Atlantic Council, 
лише внаслідок анексії Криму УкРАїнА втРАтилА 1,4 МільйОнА  

ГектАРів ЗеМлі, вартість якої оцінюється у 1,8 МільяРДА ДОлАРів. 
Українські банки втРАтили віД 1,7 ДО 1,9 МільяРДА ДОлАРів  
Активів, що залишились у Криму. Ще 1 МільяРД ДОлАРів —  

втрати внаслідок конфіскації компанії «Крименерго».
Втрати інфраструктури внаслідок бойових дій на сході України 

експерти Оцінили У 9,5 МільяРДА ДОлАРів. 
Ще 14 МільяРДів ДОлАРів Україна втратила внаслідок  

згортання торгових відносин з Росією.

ЦИФРИ

• Особи, які у складі окупаційної ад-
міністрації забезпечували життєдіяль-
ність населених пунктів (наприклад, зай-
малися подачею води, тепла, світла), від 
люстрації будуть звільнені.

• Люстрація здійснюватиметься спе-
ціально створеною комісією, до складу 
якої увійдуть авторитетні українці з без-
доганною репутацією. 

• Забороняється використання сим-
воліки «республік», а всі пам’ятники, 
встановлені окупаційною адміністра-
цією, мають бути демонтовані.

Покроковий процес відновлення дер-
жавності протягом шести місяців після 
завершення конфліктного періоду скла-
датиметься з наступних етапів: утворен-
ня транзитних органів влади (державних 
перехідних, міжнародних перехідних 
або військово-цивільних адміністрацій), 
розв’язання гуманітарних проблем насе-
лення, відновлення обігу гривні, охоро-
на та оборона Нацгвардією стратегічних 
об’єктів, калькуляція об’єктів, які потребу-

ють відновлення, демілітаризація, забез-
печення порядку та правосуддя тощо.

Вибори на колишніх окупованих тери-
торіях пропонується проводити не рані-
ше ніж через два роки після деокупації.

Території, що нині окуповані (Гор-
лівський, Донецький, Кальміуський 
райони Донеччини та Алчевський, Дов-
жанський, Луганський, Ровеньківський 
райони Луганщини) визначаються тери-
торіями пріоритетного розвитку, на яких, 
наряду з іншими районами Донецької та 
Луганської областей, з дня деокупації на 
25 років буде запроваджено спеціаль-
ний режим інвестиційної діяльності. 

Іншими словами, Україна готова вкла-
дати гроші у розвиток Сходу, аби як-
найскоріше подолати наслідки війни та 
окупації. Така політика вселяє оптимізм. 
Погодьтеся, приємно побачити світло у 
кінці тунелю. Питання лише одне: коли 
вже, зрештою, з окупованих територій 
розпочне відступати темрява? 

Дмитро ЛЕЩУК/Громада

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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Всі тонкощі операторської роботи 
Сергій засвоював самостійно, а під час 
зйомок радився з акторами. Знімав 
фільм на камеру Nikon D3400 на шта-
тиві. По інтернету навчався робити роз-
кадровку, правильно обирати ракурси, 
монтувати, накладати звук на відео. А 
канал на YouTube в нього вже був, там 
він викладає соціальні ролики. Є, напри-
клад, ролик про шкідливі звички, який 
він зняв на тренінгу у Харкові, та про 
земляків, вивезених до Німеччини під 
час Другої світової війни. 

Десятирічний Ваня Дерека, викона-
вець ролі головного героя, навчається 
у п’ятому класі, захоплюється інформа-
тикою, у вільний час любить грати у фут-
бол. А «актори» Роман Агарков та Мики-
та Воробйов вчаться на зварювальників 
у Курахівському професійному ліцеї. 
Хлопці кажуть, що найважче було пе-
резнімати дублі, але цей досвід вони б 
повторили із задоволенням.

На питання, що треба робити бать-
кам, аби краще розуміти підлітків, Іван 
відповідає: «Пам’ятати себе у дитинстві». 
Роман вважає, що їм варто більше спіл-
куватися з дітьми, підказувати, але не 
тиснути. «Як би там не було, але батьки 
не перестають бути нашими батьками. 
Саме про це ми говоримо у сцені на ла-
вочці», – додає Микита. 

Світлана Мусатова, яка у фільмі грала 
маму, працює у сільській раді і активно 
бере участь в усіх починаннях молодіж-
ного центру. 

– У мене в житті дві ролі: доньки і 
мами. Тож доводиться бувати, так би 

КІНО І «МЕКСИКА»

ПРЯМА ЛІНІЯПан Геннадій разом  з сім’єю 2015 року 
наважився переїхати з окупованої 
Ясинуватої до міста Дружківки 

на Донеччині. Влаштувався на роботу, 
винайняв житло та оформив «пересе-
ленські виплати» – щомісячну адресну 
грошову допомогу для покриття витрат 
на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг. 

Виплати він вчасно (кожні півроку) по-
новлював. 

– Часи були тяжкі – незнайоме міс-
то, зарплатня невелика. Всяке бувало, 
– згадує чоловік.

2018 року при черговому зверненні 
до управління соціального захисту на-
селення (УСЗН) із заявою про подов-
ження виплат Геннадій отримав відмову, 
вмотивовану тим, що при перевірці його 
особистої справи було встановлено, що 
він не працює з квітня 2017 року. На до-
даток УСЗН нарахувало переплату у сумі 
3 977,04 гривень, які чоловік мусив по-
вернути до бюджету. 

– Хоча я і повідомляв УСЗН про моє 
звільнення, я вирішив повернути над-
мірно виплачені кошти. Я розраховував 
відновити виплати адресної допомоги 
після працевлаштування, — розповідав 
Геннадій.

– Причиною  переплати є зазвичай 
невчасне повідомлення УСЗН про змі-
ну обставин, які впливають на виплату, 
– пояснює юристка Дружківського бюро 
правової допомоги Краматорського міс-
цевого центру Інна Куракіна. – За нор-
мами пункту 7 Порядку надання адрес-
ної допомоги внутрішньо переміщеним 
особам, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України № 505 від 
01.10.2014, якщо працездатний грома-
дянин фактично не працює протягом 
двох місяців з дня призначення виплати 
грошової допомоги, її розмір для праце-
здатних членів сім’ї на наступні два міся-
ці зменшується на 50%, а на наступний 
період – припиняється.

Влаштувавшись на роботу, пан Ген-
надій знову звернувся до УСЗН  з за-
явою про призначення переселенських 
виплат. Однак отримав відмову. УСЗН 
обґрунтувало своє рішення, посилаю-
чись на пункт 3 згаданого Порядку. На 
думку соцслужби, оскільки чоловік пра-
цездатного віку фактично не працював 
протягом двох місяців з дня призначен-
ня переселенської виплати, то більше не 
має права на грошову допомогу і отри-
має його тільки після втрати працездат-
ності, тобто встановлення інвалідності 

На думку служби соцзахисту, у разі втрати роботи 
переселенець втрачає право на отримання адресної 
грошової допомоги. Громадські юристи доводять, що такий 
висновок є незаконним.

ВИПЛАТИ ПЕРЕСЕЛЕНцЯМ 
ПІСЛЯ ПРАцЕВЛАШТУВАННЯ:
ВІДМОВА ТА ПОНОВЛЕННЯ

чи досягнення пенсійного віку. 
Така відповідь засмутила чоловіка, 

адже в сім’ї кожна копійка важить. За до-
помогою він звернувся до центру безоп-
латної вторинної допомоги. Фахівчиня 
Інна Куракіна спочатку порадила йому 
отримати в УСЗН повідомлення про від-
мову у призначенні соціальних виплат. 
Цей документ став підставою для ос-
карження рішення у суді. Далі юристка 
підготувала  адміністративний позов і у 
судовому порядку змогла відстояти со-
ціальне право переселенця.

– Порядком передбачено, що ад-
ресна допомога особам, які тимчасово 
не працювали протягом двох і більше 
місяців, не призначається лише на на-

ступні шість місяців. При цьому чинним 
законодавством не встановлено за-
борони на призначення адресної гро-
шової допомоги після цього періоду у 
разі відсутності обставин, які були під-
ставою для припинення виплат. Отже, 
законних підстав для відмови у при-
значенні грошової допомоги в УСЗН 
не було, з чим суд і погодився, – пові-
домила юристка.   

У листопаді 2020 року рішення суду 
було виконане. УСЗН виплатило чолові-
кові донараховану адресну грошову до-
помогу  у сумі 5 304 гривень та автома-
тично подовжило виплати на наступний 
шестимісячний термін.

мовити, з обох боків барикади. Іноді 
бувають і непорозуміння з батьками, і 
складнощі у спілкуванні з донькою, хоча 
їй вже 22 роки, і вона живе в іншому 
місті. Іноді дуже складно найти баланс 
між дисципліною, строгістю і дружніми, 
довірливими стосунками, – зізнається 
Світлана. – До речі, донька фільм ще не 
бачила, було б цікаво почути її думку. А 
ось знайомі, односельці були вражені 
фільмом, дехто навіть плакав. 

Наразі «Мексика» планує майбут-
нє. По-перше, відновити у селі роботу 

спортивних секцій (наразі їх у Максимі-
льянівці немає), аби замість сигарет та 
алкоголю дорослі і діти обирали футбол 
та тренажери. По-друге, продовжити 
знімати кіно. Вже знайшли акторів для 
міні-серіалу на тему інклюзії про клас, 
де навчається дівчинка з ДЦП. Кожна 
серія буде присвячена окремій родині, 
в якій виховуються її однокласники 
– адже саме у сім’ї формується ставлен-
ня дитини до людей з інвалідністю. Дру-
гий фільм буде присвячений проблемі 
шкільного булінгу. 

Аби знімати кіно і ролики, вихован-
цям молодіжного центру потрібні прила-
ди для освітлення, слайдер, стабілізатор 
для камери, об’єктив, штатив для відео-
камери – тобто, власна міні-студія, не 
більше, не менше.

– Можливо, будемо подаватись на 
грант, бо студія дозволить підліткам 
вивчати відеографію, – каже Сергій. – А 
вже маючи такий досвід, у майбутньому 
вони зможуть принагідно заробляти на 
відео- та фотозйомці.

Ірина ДИМИТРОВА/Громада

Інна КУРАКІНА

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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СКАНВОРД

Зимовими вечорами, у холодну та незатишну погоду 
хочеться порадувати близьких ситною гарячою стравою? 
Пропонуємо приготувати закарпатські кремзлики під 
сметанно-сирним соусом.

КРЕМЗЛИКИ

Йдеться про добре знайомі всім 
картопляні деруни, запечені із 
різними начинками в горщечках. 

Ця печеня подається як самостійна 
страва та не вимагає додаткових гар-
нірів. 

Що потрібно:
• картопля — 600 г
• борошно — 40 г
• яйце — 2 шт.
• цибуля – 3 шт.
• морква — 1 шт.
•свинина – 400 г
• гриби – 300 г
• часник – 4 зубчики
• сметана – 250 г 
• сир кисломолочний – 100 г 
• зелень – ½ пучка
• сіль та перець – за смаком
•олія – для смаження.
Як готувати: 
1. Нарізати цибулю та м’ясо невеликими 

шматочками, обсмажити разом на пательні 
до готовності. 

2. Обсмажити із цибулею натерту мор-
кву та окремо – цибулю із почищеними та 
нарізаними грибами.

3. Натерти картоплю і ще одну цибулин-
ку на тертушці, додати яйце та борошно.

4. Все перемішати та сформувати 
оладки, які підсмажити у великій кіль-
кості олії.

СМАЧНОГО

ПРИВІТ ІЗ ЗАКАРПАТТЯ: 

ПОГОДАПАДАВ  
СНІГ, ЛАСКАВИЙ 
І ЛАПАТИЙ…

Протягом 10-24 лютого, як запевняють синоптики, у нашому краю запанують 
стійкі (хоч і не надто міцні) морози із снігопадами. 

На Донеччині температура повітря вдень буде близько нуля, вночі ж стано-
витиме –8°С. До снігопадів варто бути готовими 14, 15, 21, 22 та 23 лютого. Со-
нячні і безхмарні дні очікуємо 17, 20, 24 лютого. Максимальна швидкість вітру 
7 м/с. 

У Луганській області температурні покажчики знаходитимуться в межах від нуля 
до 9 градусів морозу. Сніжитиме 14, 15, 20-23 лютого. Ясно і безхмарно буде тільки 
18 лютого. Швидкість вітру не перевищуватиме 6 м/с. 
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5. Формуємо страву у горщиках: викла-
даємо оладки-кремзлики, потім – цибулю з 
морквою, знову оладки та шар із грибів.

6. Далі – м’ясна начинка та зелень. 
7. Для соусу м’який кисломолочний сир 

перемішати із сметаною. До суміші додати 
сіль та перець.

8. Соусом заливаємо кремзлики та 
ставимо у розігріту до 150° духовку на 20 
хвилин.


