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ВІД РЕДАКЦІЇЗДОРОВ’Я

Конкурс мікрогрантів для громад, котрі перебувають 
у зоні бойових дій, оголосив благодійний фонд «Карітас 
Маріуполь». Участь у конкурсі можуть брати фізичні осо-
би, громадські організації та ініціативні групи з Маріупо-
ля та прилеглих до міста районів (Мангушський, Ніколь- 
ський, Волноваський).

Розмір гранту становить 20 400 грн. Заявки прийма-
ються до 31 березня. 

Пріоритет надаватиметься проєктам, спрямованим на 
роботу з дітьми та молоддю, особами та сім’ями, які зна-
ходяться у складних життєвих обставинах; з переселен-
цями, учасниками бойових дій та їхніми родинами, особа-
ми похилого віку, дітьми з інвалідністю тощо. 

Завдання проєкту: активізація громадян у бік реаліза-
ції дієвих ініціатив з допомоги нужденним, а також розви-
ток волонтерського руху та лідерства.

Заявки необхідно надсилати на пошту проєкту: 
mcaritasgrants@gmail.com. З усіх питань звертатися за теле-
фонами гарячої лінії (067) 623 52 21 або (050) 480 73 38.

У ПРИАЗОВ’Ї  
ОГОЛОШЕНО КОНКУРС 
МІКРОГРАНТІВ

Архівні матеріали періоду розбудови промислового 
Донбасу європейцями з 1870-х по 1920-ті роки, а також 
героїв для документального фільму із робочою назвою 
«ЄвроДонбас» шукають режисер Корній Грицюк та про-
дюсерка Анна Паленчук. Знімальний період запланова-
но на весну 2021 року.

Стрічка має розповісти про те, як понад 100 років 
тому Донбас був невід’ємною складовою європейської 
економіки. Пряме залізничне сполучення з Брюсселем, 
філіали французьких та німецьких банків, динамічні міс-
та з сучасною на той час архітектурою, вихід на європей- 
ські ринки — таким був Схід України до радянської влади.

Більшість даних про цей період було знищено, тож 
автори по крихтах збирають інформацію в архівах Ук-
раїни та інших країн. Також вони спілкуються з нащад-
ками підприємців з Бельгії, Британії, Німеччини, Фран-
ції, США, Швейцарії, Нідерландів та Польщі, які своєю 
працею та грошима перетворювали регіон на один з 
найпотужніших у Європі. 

НА СХОДІ ШУКАЮТЬ  
ГЕРОЇВ ДЛЯ ФІЛЬМУ  
«ЄВРОДОНБАС»

КОРОТКО

Авжеж, наразі існують об’єктивні 
речі, які змушують нас почу-
ватися нещасливими. Втім, є 

підозра, що українці звикли вважа-
ти себе більш нещасними, ніж є на-
справді. Адже ми самі фактично це 
визнаємо, коли ностальгуємо за пев-
ними часами – і дерева начебто були 
великими, і життя геть щасливішим. 
Але ж, якщо ми справді відчували 
тоді щастя, то хіба говорили про це 
свідомо та голосно? Отож. Навіть у 
безпечні часи між війнами любили 
ми побідкатися. Аби не наврочити, 
наприклад. Чи просто десь в історії 
набули отой комплекс жертви і вже 
не уявляємо собі мистецтва щасли-
вого життя. 

Цікаво, що зазвичай українцям 
притаманно оцінювати найближчий 
життєвий простір більш позитивно, 
аніж країну загалом. Це доводять 
результати іншого дослідження, яке 
проводилося наприкінці 2020 року 
у Донецькій та Луганській областях 
і виявило, що на локальному рівні 
люди демонструють більшу схиль-

ність до оптимізму, ніж на рівні дер-
жави. 

Отже, згідно з даними Центру 
аналізу та соціологічних досліджень 
Міжнародного Республіканського Ін-
ституту у рамках проєкту «Демокра-
тичне врядування у Східній Україні», 
50% жителів Донеччини та 47% жи-
телів Луганщини відчувають пози-
тив внаслідок реформ. Також 51% 
на Донеччині та 32% на Луганщині 
вважають, що їхні райони рухаються 
у правильному напрямку.

І тут все зрозуміло. Мешканцям 
Сходу є з чим порівнювати, тож на-
віть невеличкі і не дуже системні змі-
ни стають приводом для оптимізму. 
Для нас щастя – це, зрештою, змен-
шення нещастя. Тому найбільш ви-
сокий рівень підтримки на місцевому 
рівні отримує реформа з інфраструк-
тури, бо саме вона – про відновлен-
ня зруйнованого, її можна побачи-
ти і помацати. Кожна нова будівля, 
відремонтовані мости або кілометр 
дороги – вони щойно були пробле-
мою, а от тепер стали вирішенням, і 

світ сприймається трошки кращим. 
Впровадження закону про мову 

та реформа з децентралізації оці-
нюються позитивно на рівні 27-40% 
жителями обох областей. А от най-
нижчий рівень підтримки отримали 
антикорупційна, судова та медична 
реформи – мабуть, тому, що не дуже 
зрозумілі. Тому будемо заповнюва-
ти інформаційні прогалини і критич-
но розглядати кожну з проблемних 
реформ. У цьому числі – медичну, а 
далі буде.

Навряд чи ми впораємося без 
допомоги наших громадських ко-
респондентів. Повідомляйте нам 
про стан реформ у своїх громадах, 
отримуйте гідні гонорари і вносіть 
свій внесок, аби на Сході було біль-
ше щасливих українців! 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 

Знову у світі провели дослідження рівня щастя, і знову серед найнещасніших країн 
опинилася Україна. У рейтингу щастя від World Happiness Report 2020 ми на 123 
місці серед 156 країн. То чи насправді ми такі нещасні?

ІНДЕКС ЩАСТЯ

ЧОМУ ГАЛЬМУЄ 
МЕДРЕФОРМА?
Нестача сімейних лікарів, 
інформаційна закритість 
медичної сфери та «радянський» 
менеджмент гальмують медичну 
реформу на місцях – так вважає 
Галина ПОМАЗАН з Курахового. 

Переселенка з Донецька, Галина десять 
років працювала медичною сестрою в 
інтенсивній терапії, а зараз веде сторінку 

в соцмережі та створює громадську організацію 
задля відстоювання прав пацієнтів. 

ЛІКАРІ — НЕ БОГИ
Коли у вісімнадцять років обираєш білий ме-

дичний халат, то, скоріш за все, тебе веде мрія 
допомагати, бути корисним, рятувати життя. 

— В цей час все, що ти знаєш про медицину: 
ін’єкції, інфузії, перев’язки і мужні люди у синіх 
хірургічних костюмах пліч о пліч, — розповідає 
Галина про вибір професії. – А після першої втра-
ти пацієнта і сліз безпорадності усвідомлюєш, 
що лікарі — не боги. Коли часто стикаєшся зі 
смертю, настає емоційне вигоряння, професій-
на деформація, а іноді і повне розчарування в 
професії. До того ж і лікарі, і медичний персонал 
завжди під тиском — і керівництва, і пацієнтів.

На початку війни жінка працювала у блоці 
інтенсивної терапії кардіологічного відділення 
однієї з міських клінічних лікарень Донецька. 
Разом з родиною вона була змушена поверну-
тися до Курахового і деякий час працювала у 
міжнародній гуманітарній організації «Лікарі без 
кордонів» у складі бригади, що виїжджала до 
прифронтових сіл і містечок, надавала первинну 
допомогу пацієнтам з хронічними захворюван-
нями і гострими респіраторними інфекціями. 

— Мені подобалась там працювати. На пер-
шому місці — потреби пацієнта. У всіх членів 
команди були свої обов’язки, при цьому кожен 
у бригаді був важливий, до його порад дослуха-
лися, а ідеї сприймали, — пригадує Галина. 

УТАЄМНИЧЕНА МЕДИЦИНА
Громадську діяльність жінка розпочала кілька 

місяців тому, коли у Кураховому різко збільшила-
ся кількість хворих на COVID-19, а міська лікарня 
не справлялася з потоком пацієнтів. Колишня 
медсестра тоді звернулася до обласного депар-
таменту охорони здоров’я, Національної Служби 
Здоров’я України (НСЗУ), обласної прокуратури 
щодо ситуації у лікарні і неспроможності керівниц-
тва організувати прийом і лікування хворих, за-
безпечити лікарів захисними масками, розв’язати 
питання нестачі молодшого медичного персона-
лу… А як отримала відповіді, почала поширювати 
інформацію з роз’ясненнями на фейсбук-сторінці 
«Пацієнти. Реформа. Як діяти? Курахове. Донеч-
чина. Україна». Наразі активісти розміщують там 
повідомлення з офіційних джерел, а також поради 
від медпрацівників: як обирати сімейного лікаря 
та укладати з ним угоду, як отримати електронне 
скерування до профільного спеціаліста та елек-
тронний рецепт за програмою «Доступні ліки». 

(Закінчення на стор. 3)

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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«ГРОМАДА Схід» неодноразово писала про те, як підтримує порядок на Сході нова поліція, 
і ось тепер настала черга розповісти про роботу безпекових органів. Широкий загал 
звикнув думати, що діяльність Служби безпеки України відбувається «цілком таємно». 
Насправді СБУ все далі відходить від КДБ радянських часів з його утаємниченістю і досить 
ефективно спілкується з громадськістю. Авжеж, всю «кухню» нам не показали, проте деякі 
напрями роботи СБУ розкрили досить вичерпно.

БЕЗПЕКАРегіональні структури СБУ на Сході 
України зазнали 2014 року величез-
ного стресу. Значна частина спів-

робітників перейшла на бік окупантів, 
тож управлінням-переселенцям довело-
ся долати кадровий голод за рахунок фа-
хівців з інших регіонів України. Зрештою, 
вони поступово укомплектували власні 
штати професіоналами, які гідно викону-
ють свої службові обов’язки, але служба 
безпеки на Донеччині й Луганщині і досі 
посилюється співробітниками з різних 
областей. Значно менше, ніж раніше, але 
все ж таки немісцевих вистачає.

Власне Головне управління Служ-
би безпеки України в Донецькій та Лу-
ганській областях утворилося у серпні 
2017 року. Цей підрозділ об’єднав три 
управління. Перше управління з дисло-
кацією в Краматорську головним чином 
зосереджено на боротьбі з агресором на 
тимчасово окупованих територіях. Друге 
управління у Маріуполі протидіє загро-
зам національній безпеці на Донеччині. 
Третє управління у Сєвєродонецьку за-
хищає державу на Луганщині. 

Особлива увага спецслужби у при-
фронтовому регіоні спрямована на 
протидію зовнішньому ворогові. Йдеть-
ся про опір російсько-терористичним 
військам, розвідувальній діяльності 
іноземних спецслужб та поширенню ан-
тиукраїнської діяльності, яка погрожує 
безпеці держави. Так, нещодавно був 
затриманий останній учасник диверсій-
ної «групи Бергмана», яка у червні-лип-
ні 2014 року підірвала на Донбасі п’ять 
мостів і ще чотири замінувала. Також 
2020 року було викрито декілька інфор-
маторів представників ФСБ РФ, пові-
домлено про підозри десяткам функціо-
нерів «ЛДНР», серед яких представники 
так званих «МДБ», «МВС», судді, проку-
рори тощо. 

За даними Головного управління 
Служби безпеки України в Донецькій та 
Луганській областях, з початку 2020 року 
засуджено 134 організатори незаконно-
го референдуму 2014 року. Загалом до 
кримінальної відповідальності за органі-
зацію фейкового «волевиявлення» при-
тягнуто 158 людей. Із незаконного обігу в 
районі проведення операції Об’єднаних 
сил минулого року вилучено понад  
74 тисячі боєприпасів різного призначен-
ня та калібру, 200 кілограмів вибухівки, 
35 одиниць вогнепальної зброї та майже 
200 вибухових пристроїв. Також попе-
реджено три теракти на об’єктах критич-
ної інфраструктури регіону і блоковано 
діяльність двох організованих злочинних 
угруповань, які збували засоби уражен-
ня, викрадені з українських військових 
частин.  

За словами речниці ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях Галини 
Прищепи, внутрішній ворог української 
державності є не менш небезпечним, 
тож певні підрозділи займаються захис-

АУ, СБУ! 

том економічного потенціалу держави 
та протидіють корупції в органах влади 
і правоохоронних органах. «Ці напрямки 
в сьогоднішніх умовах стали головними, 
їм підпорядковано все», – зазначають у 
прес-службі.

Як здійснюється безпекова діяльність 
в економічній сфері? За матеріалами 

СБУ порушуються кримінальні справи, а 
за рішеннями судів до держбюджету по-
вертаються гроші, що незаконно опини-
лися в чиїхось кишенях. Або служба без-
пеки заздалегідь попереджає укладання 
збиткових угод.

Так, за минулий рік співробітники 
Головного управління в Донецькій та 
Луганській областях відновили право  
державної власності та не допустили на-
несення збитків державі через укладання 
невигідних контрактів на суму 477 млн грн. 
Також припинено діяльність конвертацій-
ного центру, який у Слов’янську органі-
зувала група місцевих комерсантів. Сума 
виведених у «тінь» коштів склала понад 
1,5 млрд грн, через несплату податку на 
додану вартість бюджет недоотримав по-
над 300 млн грн.

Ще з переліку досягнень: під час пе-
ревірки проведення ремонтних робіт 
на об’єктах медичної галузі Донецької 

області була ліквідована схема розкра-
дання бюджетних коштів та ухилення від 
сплати податків на загальну суму понад 
12,5 млн грн. Ну Луганщині за рекомен-
даціями СБУ щодо чисельних порушень 
з боку концесіонера Сєвєродонецька 
міськрада розірвала договір концесії 
майна та не допустила заподіяння еко-
номічних збитків державі на суму майже  
36 млн грн. У рамках оперативного суп-
роводу державної програми «Велике 
будівництво» перераховано в дохід де-
ржави суму тендерного забезпечення у 
розмірі 23 млн грн.

Люди, які мають необхідність перети-
нати лінію розмежування через КПВВ, 
знають, що до СБУ треба звертатися за 
оформленням перепусток. Але є і інші 
інструменти комунікації служби із сус-
пільством. Через звернення громадян 
можна отримати від фахівців СБУ від-
повіді на будь-які питання, пов’язані із 
безпекою держави.

У свою чергу фахівці СБУ нагадують 
жителям прифронтового регіону пра-
вила особистої безпеки: обережно пе-
ресуватися відкритою місцевістю поза 
населеним пунктом і в жодному випад-
ку не торкатися підозрілих предметів. 
Критично ставитися до інформації, яку 
розміщають в антиукраїнських групах 
соцмереж – не йняти одразу віри, а пе-
редусім замислитися: кому це вигiдно? 
Також важливо обережно спілкуватися 
з незнайомцями. А якщо представники 
окупаційної влади або спецслужби краї-
ни-агресора здійснили спробу вербуван-
ня українських громадян та запропонува-
ли негласне співробітництво, необхідно 
повідомити про це співробітнику СБУ на 
КПВВ або звернутися до регіонального 
органу служби безпеки. Тільки таким 
чином можна уникнути кримінальної від-
повідальності.

Лілія АНДРУСИК,  
Дмитро ЛЕЩУК/Громада

Фото: Наталя ПОКОЛЕНКО  
(творча майстерня WoodLike)

КУДИ, ЯК І З ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАТИСЯ?
Звернутися до управління в регіоні може будь який мешканець України, 
який володіє інформацією щодо скоєного правопорушення за підслід-
ністю СБУ. Загроза національним інтересам України у сфері політики, 
релігії, освіти, шпигунство і державна зрада, посягання на конституцій-
ний лад, територіальну цілісність і суверенітет, розголошення державної 
таємниці, кіберзлочини, пропаганда війни – на все беззаперечно реагу-
ють у спецслужбі. 

Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській 
областях – тел.: (06264) 2 02 52, електронна пошта: usbu_don@ssu.gov.ua
Управління у Маріуполі – тел.: (0629) 52 53 94, електронна пошта:  
usbu_mariupol@ssu.gov.ua
Управління у Сєвєродонецьку – тел.: (06452) 6 81 10, електронна пошта: 
usbu_lug@ssu.gov.ua

Листопад 2020 року: обшук у конвертцентрі з обігом 1,5 млрд грн

Листопад 2020 року: затримання останнього терориста з 
«групи Бергмана» на Луганщині
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Марина МАРКІТАН, 
консультантка, 41 рік: 
– Вже два роки не можу ук-
ласти декларацію з сімей-
ним лікарем у Кураховому, 
бо їх у нас не вистачає. За 
моїми приблизними підра-
хунками, без сімейного ліка-
ря залишилося 30% знайо-
мих, серед яких пенсіонери і 
переселенці. Хтось знайшов 
лікаря у іншому місці, але я 
цього зробити не можу. Че-
рез хронічну хворобу змушена звертатися до лікаря час-
то, проте не можна постійно відпрошуватися з роботи, 
аби поїхати до іншого села чи міста. Не розумію, з якої 
причини не приймають на роботу сімейних лікарів, якщо 
їх не вистачає – до центру зайнятості заявки на сімейних 
лікарів від нашої амбулаторії не подавалися. Медична ре-
форма задумувалася з такою метою, аби людина могла 
обрати лікаря, якого вважає найкращим. А мене фактично 
повністю позбавили медичного обслуговування! Доньці 
нещодавно виповнилося 19 років, попередня декларація 
була укладена з педіатром. Тепер їй потрібно переукласти 
її з «дорослим» лікарем-терапевтом, але всі вони вже ма-
ють граничну кількість декларацій. Неодноразово звер-
талася на «гарячу лінію» НСЗУ, МОЗу, писала звернення 
до обласного департаменту охорони здоров’я… І буду ро-
бити це й далі, бо маю право отримувати медичні послуги 
там, де вважаю за потрібне.

(Закінчення. Початок на стор. 1)
На сторінці можна дізнатися про наяв-

ність у місцевій лікарні медикаментів та 
про закупівлі, які вона здійснює.

Про те, що у місті проблеми з отриман-
ня медичної допомоги були і до пандемії, 
Галина знала не з чуток:

— У мене є родичка з хронічним за-
хворюванням, яка має право отримува-
ти безоплатні препарати за програмою 
«Доступні ліки». Але, коли вона зверта-
лася до лікарів, їй чомусь призначали 
препарати не з затвердженого переліку, 
а ті, які треба придбати власним коштом. 
Лише тоді, коли я супроводжувала її до 
лікаря, виписували рецепт на безоплатні 
ліки.

За словами жінки, реалізацію медре-
форми на місцях гальмує насамперед 
відсутність інформації. Медичні заклади 
у невеликих містах не мають власних 
сайтів або груп у соцмережах, аби до-
нести до пацієнтів бодай основний зміст 
реформи. 

До того ж багато в реформуванні ме-
дичної сфери залежить від керівництва 
лікарень, наявності технічних засобів та 
бажання перетворень:

— У реєстратурі нашої лікарні до сьо-
годні значиться лише стаціонарний номер 
телефону. Вже три місяці впроваджують 
онлайн-запис на прийом до лікаря, але 
поки всі записуються телефоном. Перелік 
платних послуг можна отримати за пись-
мовим запитом або запитати в реєстра-
турі, онлайн з ним ознайомитись немож-
ливо. Також неможливо дізнатися онлайн 
результати лабораторних досліджень. 

КОНКУРЕНЦІЯ ЗАМІСТЬ 
ЛІЖКО-МІСЦЬ
На думку колишньої медсестри, че-

рез те, що медреформу на місцях інколи 
саботують, люди не завжди розуміють її 
безумовні досягнення, наприклад, що 
пацієнти тепер не «прикріплені» до ліка-
рень за місцем проживання. 

— До реформи на певну кількість 
населення у лікарнях створювали від-
повідну кількість ліжко-місць. Від їх кіль-
кості залежав обсяг бюджетних коштів, 
які отримувала лікарня. Але від такого 
«розмазування» грошової субвенції по 
ліжко-місцях якість медичної допомоги 
не покращувалася. Не в кожному насе-
леному пункті потрібні багатопрофільні 
лікарні. До того ж, у сфері медичної до-
помоги існувало таке поняття, як ліж-
ко-день: пацієнта тримали в стаціонарі 
певну кількість днів, не враховуючи по-
казання до знаходження у лікувально-
му закладі. Але у європейських країнах 
такого немає. Навпаки, вважається, що 
чим менше днів пацієнт провів у лікарні, 
тим ефективніше допомога, яку йому на-
дали, — розмірковує Галина. 

ЧОМУ ГАЛЬМУЄ 
МЕДРЕФОРМА?

На її погляд, є у реалізації реформи і 
свої мінуси. Не завжди працюють мар-
шрути пацієнтів з екстреними показан-
нями для госпіталізації — інфарктами, 
інсультами, травмами. Згідно з цими 
маршрутами, швидка допомога має вез-
ти пацієнтів в той заклад, де нададуть 
високоспеціалізовану допомогу, а не до 
найближчої лікарні.

Проблемою для невеликих міст і сіл 
залишається нестача сімейних лікарів. 
Ще на початку реформи було визначено 
оптимальну кількість пацієнтів, яка має 
бути в одного лікаря первинної ланки: 
у педіатра — 900 пацієнтів, у сімейного 
лікаря — 1 800. Якщо кількість пацієнтів 
перевищує ліміт — держава застосовує 
понижувальні коефіцієнти під час опла-
ти понадлімітних декларацій.

— У нашому місті всі сімейні лікарі пе-
ревищують ліміт укладених декларацій. 
Тож люди змушені шукати сімейного лі-
каря в інших селах та містах. Через це 

не працює головний принцип реформи 
– «гроші ходять за пацієнтом». Тобто 
лікарі не зацікавлені у нових пацієнтах. 
А якби у лікарні працювали не шість, а 
десять лікарів, то вони б конкурували і 
були зацікавлені у підвищенні рівня ме-
дичного обслуговування. Аби залучити 
нових фахівців, треба впроваджувати 
на рівні громади програми з підтримки. 
Зацікавити молодих спеціалістів може 
безоплатне житло, премії, бонуси, допо-
мога з переїздом, — каже Галина. 

КОНТРОЛЬ ГРОМАДИ
Інертність та вичікувальна позиція 

головних лікарів — прямий шлях до за-
криття медичних закладів. Адже пошук 
шляхів збереження робочих місць, за-
лучення пацієнтів, підвищення заробіт-
ної плати персоналу можуть здійснити 
лише керівники медичних закладів. 
Натомість ефективний менеджмент та 
пацієнтоорієнтованість мають подола-
ти усі проблеми медичної галузі на міс-

цях, вважає Галина Помазан.
Зокрема, вона розповідає, що до неї 

часто звертаються люди літнього віку 
щодо можливості запровадження плат-
ного виклику сімейного лікаря до па-
цієнта: 

— Зараз лікар вирішує: приходити 
на виклик до пацієнта чи запрошувати 
його на огляд в амбулаторію. Але є па-
цієнти, які готові оплатити домашній ві-
зит лікаря. А чому б і ні, якщо є попит? 
Ми плануємо виходити з пропозицією 
запровадження подібної послуги до 
директора новоствореного центру пер-
винної медико-санітарної допомоги у Ку-
раховому. 

Активісти, які опікуються правами па-
цієнтів та консультують їх онлайн, вже 
склали статут майбутньої громадської 
організації. Планується, що її представ-
ники увійдуть до складу майбутньої 
спостережної ради при лікарні. 

Ірина ДИМИТРОВА/Громада

Зоя ЛУК’ЯНОВА, 
пенсіонерка  
за інвалідністю, 
38 років:
– У мене немає 
претензій щодо 
професійності лі-
карів, але є багато 
питань до органі-
зації їхньої робо-
ти. Наприклад, у 
грудні минулого 
року колишній сі-
мейний лікар забув мене повідомити про те, що 
до кінця року потрібно поновити декларацію. 
Користуюся інтернетом, але навіть там такої ін-
формації не бачила. Тож, коли у січні звернулася 
до лікаря, він повідомив, що через переукладен-
ня декларації я маю шукати іншого «сімейника», 
бо у нього вже перевищений ліміт. Довелося 
звертатися до амбулаторії у селі Дачному і ук-
ладати декларацію там. Село знаходиться за 8 
кілометрів від Курахового, але доїхати туди на 
автобусі я не можу, бо маю серйозні проблеми 
зі спиною. Аби потрапити до лікаря, мені потріб-
но просити родичів з авто або замовляти таксі. 
Знаю чимало людей, які не змогли укласти дек-
ларацію у Кураховому, то їм теж довелося шука-
ти лікаря у найближчих селах.

Галина 
ВАСЕНОК, 
бариста,  
30 років:
– Не скажу, що 
з початком ре-
форми змен-
шилися черги в 
амбулаторії чи 
поліклініці. Для 
мене це важ-
ливо, бо сидіти 
в черзі з ма-
ленькою дити-
ною складно. Але серед плюсів те, що 
сімейні лікарі охоче дають номер мо-
більного і консультують телефоном або 
через Вайбер. Тепер не потрібно йти до 
лікаря з якогось незначного питання. 
Записатися на прийом можна не лише 
через реєстратуру, де часто буває зай-
нято, а й зателефонувавши медсестрі 
в амбулаторії. Також зручно користу-
ватися електронними направленнями, 
яке видає сімейний лікар, коли ске-
ровує пацієнта до вузькопрофільного 
спеціаліста – хірурга, кардіолога тощо. 
Нещодавно сама перевірила зручність 
цього сервісу. 

ЗДОРОВ’Я
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Радниця заступника міністра Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України (Мінреінтеграції) Оксана СУХОРУКОВА родом з Донеччини. Переїхала 
до Києва ще до війни, розпочала підприємницьку діяльність. З часів Майдану все 
більше вільного часу приділяла волонтерській діяльності, аж поки вільного часу 
практично не залишилося і довелося жертвувати роботою і прибутком. Допомагала 
переселенцям, дітям на Сході України, зрештою стала виконавчою директоркою 
благодійного фонду «СВОЇ», який за кілька років став спеціалізуватися на наданні 
допомоги хворим з невиліковними хворобами. Потім зовсім залишила підприємництво 
і пішла на держслужбу заради просування медичної реформи. У 2018-2020 роках 
очолювала Директорат медичних послуг при Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ). 
Наразі на громадських засадах у Мінреінтеграції  допомагає поліпшити доступність 
медицини для населення прифронтових територій Сходу України.

БУВ ГОЛОС

Є ПРОБЛЕМИ, ЯКІ З КИЄВА 
НЕ РОЗВ’ЯЗАТИ
Нещодавно ви були з інспекцією 

у медичних закладах Сходу Украї-
ни. Яка головна мета цього відвіду-
вання? 

– Я б не назвала це інспекцією, 
скоріш робоча поїздка до Донецької 
області. До Луганської я, на жаль, ще 
не доїхала. Була я в медичних закла-
дах Маріуполя, Волновахи, Курахово-
го, Мар’їнки, Авдіївки, Світлодарська, 
Бахмута і ще в декількох місцях при-
фронтової зони. Поїздка мала одну 
мету: запропонувати рішення, як до-
помогти зустрітися медицині і місце-
вому населенню. З’явилися ідеї щодо 
залучення лікарів, доступності ліків, є 
пропозиції щодо покращення комуні-
кацій. Не буду поки що забігати на-
перед і щось анонсувати, бо це дуже 
складні перемовини, до яких має за-
лучитися місцева влада. Є проблеми, 
які з Києва не розв’язати.

А чому саме Мінреінтеграції пе-
реймається доступністю медицини, 
а не МОЗ?

– Справа у тому, що МОЗ виписує 
єдині умови для всіх. А для того, щоб 
змінилися умови на Сході, де ситуація 
більш напружена, треба, щоб у цього 
регіону був голос. Щоб були люди, які 
розуміють, що, де і як говорити, які 
візьмуть ноги в руки і підуть по кабіне-
тах пробивати лобами стіни. На жаль, 
у людей, котрі мешкають вздовж лінії 
розмежування, такого голосу нема. 
Тут не проходили вибори, тут живуть 
переважно старі люди, і вони не є ві-
домими блогерами, аби донести проб-
леми до потрібних кабінетів, їх не чути. 
Є правозахисні організації, які про 
це говорять, але цього недостатньо. 
Якщо у Києві ФОПи перекриють Хре-
щатик, то ця подія матиме розголос у 
ЗМІ, потрапить у поле зору політиків 
і змусить їх реагувати на проблему, 
розв’язувати її просто зараз. МОЗ 
також буде щось робити, якщо йому 
хтось розповість про те, що на Сході 
не вистачає лікарів та ліків, десь нема 
опалення ФАПу, десь цей ФАП не-

можливо оформити, бо документи на 
непідконтрольній території… 

Я дуже радію тій команді у Мінреін-
теграції , яка стукається у кожні двері. 
Ви вже бачили логістичні центри на 
КПВВ, де є всі необхідні сервіси. Я 
сподіваюся, що їх буде більше, а це 
дуже велика робота. І сподіваюся, 
що проблеми з медициною ми та-
кож зможемо розв’язувати разом із  
МОЗом, треба тільки донести їх так, 
щоб там виникло бажання це робити.

ЛЮДЯМ ТРЕБА 
ПОЯСНЮВАТИ ЗМІНИ
 Чи помітили ви якісь позитивні 

зміни в регіоні, і над чим ще треба 
працювати?

– Я народилася на Донеччині, у Друж-
ківці, і добре знаю, що тут відбувалося та 
відбувається, постійно за цим стежу, і 
була дуже вражена тим, як розвиваєть-
ся регіон. Я побачила чудовий медичний 
кардіологічний центр в Маріуполі, ство-
рений на базі лікарні швидкої допомоги 
– реально сучасний центр, якому Київ 
може позаздрити. Я побачила Авдіївську 
міську лікарню, де проведено сучасний 
ремонт, і не у сенсі «бєлім-красім стєни», 
а з правильною вентиляцією, передо-
вим обладнанням.. 

Одразу зауважу, що позитивні змі-
ни відбуваються не тільки на Сході. 
Усі регіони починають розвиватися, і 
там, де є тямуще керівництво, ми ба-
чимо прогрес. Але все ж таки Донець-
ка та Луганська області – це регіон, 

пошкоджений війною, він дуже відріз-
няється від інших. І коли ти, заходячи 
у прифронтову лікарню, бачиш ре-
зервні ємності для води (бо будь-коли 
може припинитися водопостачання), 
це б’є по нервах. Розумію, що таким 
лікарням вздовж лінії розмежування, 
де мешкає небагато людей, дуже важ-
ко виживати, я ж бачу місцеві бюдже-
ти. Але їм допомагає місцевий бізнес 
та міжнародні донори. Гроші вклада-
ються, це добре, це дуже тішить.

А от від чого хочеться плакати, то 
це від відсутності достатньої кількості 
освітніх програм і взагалі комунікацій 
з лікарнями щодо того, як їм розвива-
тися і куди рухатися. Ми всі знаємо, що 
другий етап медреформи був недоко-
мунікований. Спочатку МОЗ погодило-
ся з усім, що було зроблено поперед-
никами, потім вирішило все поміняти і 
зрештою нічого не поміняло, крім не-
значного додатку. Те, що було зробле-
но і прописано до 2020 року, все діє. 
Проте комунікаціям це завдало шкоди. 
Людське розуміння застрягло десь на 
етапі, що реформа – це «геноцид нації» 
і крах медицини. Бо впроваджені зміни 
людям треба пояснювати, а не вважа-
ти, що вони самі додумаються. 

Реформа діє вже два роки, але 
досі є багато нарікань на нову сис-
тему медичних послуг… 

– Мені б дуже хотілося, щоб рефор-
ма йшла швидше, щоб люди відразу 
бачили карколомні зміни. Але є так як є. 

ДУМКА

ЧИ Є ДЛЯ ВАС ДОСТУПНИМИ 
МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ? 
(Донеччина)

Неля ХРЕЩЕНЮК, с. Миколаївка:
— Я сама медик, працюю фельдшеркою. Радіус 

обслуговування на моїй дільниці 17 кілометрів. 
Щоправда, людей лишилося небагато, десь до 150 
жителів з сіл Дача, Миколаївка, Друга Миколаївка. 
Колись був ФАП в Одрадівці і туди люди приходи-
ли, тепер його вже немає. Звичайно, кожен пацієнт 
може поставити питання сімейному лікарю теле-
фоном або через месенджери, але старенькі люди 
смартфонами майже не користуються. То кілька 
разів на місяць я організовую візит сімейного ліка-
ря. Швидку викликали 2-3 рази, не більше, бо поряд 
є військові медики АСАП, дуже гарні спеціалісти ці 
хлопці та дівчата – молоді, спритні, розумні. До мене 
часто гуманітарку привозять «Проліска» та Черво-
ний Хрест, я добре знаю «у кого що болить», тому 
розвожу ліки по домівках. Своїх пацієнтів відвідую 
на скутері, а коли така засніжена погода — то пішки. 
Часто підвозять. Вже доводилося їздити і на танках, 
і на БТРах – не страшно, боюся лише диких звірів, 
яких останнім часом розвелося дуже багато.

Оксана ЗАЙЦЕВА, с. Озарянівка:
— Найближчий до нас ФАП є у Курдюмівці, там 

постійно працює медсестра, раз на тиждень при-
їжджає сімейна лікарка. До вузьких спеціалістів 
вона дає направлення до Бахмута, туди ми їздимо 
електричкою. А ось у Зеленопіллі, де я працюю, 
ФАП набагато кращий. І оснащення є, і приміщен-
ня після ремонту. Але ще з серпня він зачинений 
— медсестра, котра там працювала, перейшла до 
Курдюмівки. Тепер місцеві змушені звертатися до 
сімейного лікаря аж в Опитному. Шкода, що пи-
тання довго не розв’язується, приміщення стоїть 
порожнім, люди обслуговуються деінде.

Валентина БОУДНІК-КОНЄВА, с. Бахмутка
— Сімейний лікар приїжджає два рази на міся-

ць. Більшість питань розв’язується телефоном, 
але це не завжди добре. В ідеалі, нам потрібна 
своя медсестра. Улітку їздила до нас медсестра 
із Майорського за дорученням голови Зайців- 
ської ВЦА, але дуже недовго. Раз на місяць прий-
має гінеколог – це «Лікарі світу», а також фахівці 
з Червоного Хреста беруть аналізи на цукор та 
роблять кардіограму. За рецептом чи направлен-
ням до вузького спеціаліста їдемо до сімейного 
лікаря у Бахмуті. Швидку викликати можливість 
є, але швидше буде звернутися до військових ме-
диків АСАП, які і нададуть допомогу, і підвезуть 
до лікарні, якщо треба. А коли ще не підписували 
декларацій, вони навіть прийом проводили у селі.

Світлана НИЧИПОРУК, с. Зайцеве:
— У нас, за 300 метрів від «нуля», з медичними 

послугами все добре. Працює у ФАПі медсестра, при-
їжджає лікарка Валерія Леонова – чудова спеціаліст-
ка, переселенка з Горлівки. Вона вже має високу по-
саду, але нас не покинула і продовжує обслуговувати 
населені пункти вздовж лінії розмежування. Коли 
їй не зателефонуй, чи це вихідний, чи ніч – завжди 
вислухає і дасть рекомендації, що робити. Мама має 
проблеми з тиском, доводиться і швидку викликати 
— приїжджають, молодці. АСАП взагалі у разі якихось 
екстрених випадків перші на місці події.

ЗДОРОВ’Я

ТРЕБА, ЩОБ У РЕГІОНУ 
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ДУМКА

ЧИ Є ДЛЯ ВАС 
ДОСТУПНИМИ 
МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ?
(Луганщина, Станично-
Луганський район)

Лідія Іванівна: 
– Вважаю, що у нашому селі медичні 

послуги є доступними. При поганому са-
мопочутті можна звернутися до місце-
вої амбулаторії. Також до нас приїздить 
організація «Лікарі світу», безоплатно 
обстежують та надають ліки, за що ми 
їм дуже вдячні. 

Юлія:
– Раніше в амбулаторії завжди пра-

цював стоматологічний кабінет, і це було 
дуже зручно для населення. Зараз стома-
тологічний кабінет не працює. Це є пробле-
мою: щоб відвести дитину на лікування, 
потрібно їхати до районної лікарні, пос-
тійного маршруту немає. У районі завжди 
велика черга, тож надати допомогу вчасно 
просто неможливо, а іноді і потрапити у той 
же день, коли приїхав, не виходить. 

Надія: 
– Як на мене, медицина на нашій тери-

торії є доступною. У селищі завжди вчасно 
нададуть допомогу, будь то крапельниці, 
уколи чи звичайні рекомендації терапевта. 
Аптека працює і можна придбати ліки. 

Людмила:
– Мене влаштовують медичні по-

слуги. Ніколи не відмовляли у допомозі. 
Важливо, що і гуманітарні організації до-
помагають населенню. Якщо направля-
ють до району, то і там добре ставляться 
до людей з сіл і лікують.

Світлана:
– Добре, що у нас у селі працює 

амбулаторія. Тут завжди допомага-
ють при поганому самопочутті. Дітям 
роблять щеплення, тож не потрібно 
їхати до району. Ставлять крапельни-
ці, вимірюють тиск. Мені неодноразо-
во надавали допомогу у критичному 
стані. Для нас, сільських людей, робота 
місцевої амбулаторії є важливою.

Це не погано і не добре, це факт. Спочат-
ку мені було важко це сприйняти, однак 
таке відбувається в усіх країнах – ре-
форми йдуть роками, змінюється влада, 
щось відкидається, щось доповнюється… 
Тішить, що в нас вже зроблені три важ-
ливі речі, які скасувати майже неможли-
во: автономізація медичних закладів – за 
субвенціями вони вже не зможуть пра-
цювати, зміна підходу до фінансування і 
впровадження електронної системи охо-
рони здоров’я. Це речі фундаментальні.

Де вже є конкуренція – є реальні зміни. 
Бачимо це на «первинці», де її запровадже-
но. Вже всім хочеться записатися онлайн, 
прийти на прийом на свій час без ніяких 
тобі черг, зустріти щирі посмішки персона-
лу, пройти обстеження, отримати безоплат-
но консультацію або довідку. А змін немає 
там, де один сімейний лікар, який знає, що 
до нього все одно прийдуть. Не скажу про 
всіх взагалі, але у більшості так є. 

Тож сказати, що з «первинкою» вже 
все працює добре, не можна. У доскона-
лості немає межі – завжди є куди йти, і ще 
багато чого треба зробити. На Сході я по-
бачила велику нестачу лікарів «первин-
ки». Побачила, що люди потрапляють до 
лікарні і не можуть отримати фахову до-
помогу. Не тому, що лікарі дурні, а тому, 
що нема персоналу. Основна проблема 
Донецької і Луганської областей полягає 
в тому, що з цього регіону їдуть лікарі, бо 
є достатньо місць, де умови значно кращі. 
І я не побачила жодних програм стимулю-
вання, а це може бути житло, оплата нав-
чання, багато чого може бути. Але місце-
ва влада з цим не працює.

Є ще багато аспектів покращення 
медпослуг для людей, де має працю-
вати місцева влада. Можна було б за-
провадити безоплатний муніципальний 
транспорт, який зняв би частину питань. 
Йдеться не тільки про доступ до лікаря, 
а й про доступність до ліків. Аптека – ко-
мерційний об’єкт. Він працює там, де є 
люди, де достатньо клієнтів. Там, де живе  
20-50 людей, там ніколи не буде аптеки, 
це економічно невигідно. Але ж пробле-
му з доступом до ліків треба закривати!

І справа не в тому, що всім байдуже, а в 
тому, що не налагоджено комунікацію. Це 
можна виправити, але має докорінно зміни-
тися менеджмент у закладах і менеджмент 
закладами. У лікарні має бути директор, 
і такі зміни були прийняті. Про це казала 
Уляна Супрун, що лікар має лікувати і не від-
волікатися на інші речі. А знаходити гроші, 
допомагати закладу стати на ноги, вести пе-
ремовини з місцевою владою повинен ди-
ректор. Ані у головних лікарів, ані у юристів 
з економістами, які працюють у штаті закла-
ду, нема такого досвіду, вони довго працю-
вали в іншому законодавчому полі. 

ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПОТРІБЕН ЧАС
Наведіть приклад сучасного підходу 

до управління лікарнею.
– Є лікарня, не буду казати, яка і де, 

в якій жаліються, що «все пропало»: не 
вистачає лікарів-гінекологів і державно-
го пакета коштів для створення начебто 
конче потрібного відділення хірургічно-
гінекологічного профілю. Виявилося, що 
лікарня робить всього 3-5 гінекологічних 

операцій на місяць. І для цього треба 
створити ціле відділення з великим шта-
том працівників замість того, щоб утво-
рити одну посаду гінеколога, який буде 
працювати у хірургічному відділенні? У 
цьому ж відділенні під наглядом цього ж 
лікаря пацієнтка може перебувати в піс-
ляопераційний час у жіночій палаті, яку 
не треба буде окремо утримувати як суто 
профільну, адже за відсутності гінеколо-
гічних пацієнтів місця будуть зайняті хво-
рими з іншими діагнозами. Виходить, що 
таке рішення або ніколи не спадало на 
думку, або вважалося, що так не можна. 

Такі дрібні, на перший погляд, але 
ефективні речі – наслідок зарегламен-
тованої медицини. На жаль, лікарі ще жи-
вуть з цією спадщиною. Однак не тільки 
вони, багато хто вважає, що лікарні ма-
ють діяти, як раніше. Для перетворень у 
голові теж потрібен час.

Вам заважає працювати чиновниць-
кий бюрократизм?

– Мені взагалі не подобається така 
постановка питання. Ніколи не думала, 
що буду захищати державних чиновників, 
поки сама не стала чиновницею і не поба-
чила, як ці «бюрократи» працюють. Працю-
ють, коли не вистачає людей, коли прихо-
дять на роботу о восьмій годині, а йдуть 
об одинадцятій ночі, розуміючи, що те, що 
вони роблять, стосується життя людей. Бю-
рократизм – це, зрештою, те, що захищає, 
тож вважати, що він на заваді, неправиль-
но. Бюрократи, або ж державні чиновники, 
перебувають в атмосфері тотальної нелю-
бові, хоча на них лежить велика відпові-
дальність. І вони такі ж звичайні і потрібні 
люди, як лікарі, вчителі, сталевари або про-
давці у крамницях. Для них теж важливо, 
щоб хтось сказав їм «дякую» і посміхнувся. 

До речі, чому ви стали чиновницею? 
Перехід від волонтерки до держслуж-
бовця – досить серйозний крок. Що 
вами керувало?

– Як волонтерка я щодня стикалася з 
системою, бачила, як вона гальмує на ви-
щому рівні, і як щиро виконавці середньої 
ланки за можливості намагаються допо-
могти. А до походу у МОЗ мене підштовх-

нула особиста проблема. Мій батько важ-
ко хворів на онкологію, а це, до речі, одна 
з найбільш великих проблем Донеччини 
та Луганщини. Коли йому не змогли своє-
часно поставити діагноз, і ми потрапили до 
Інституту раку, він вже потребував агре-
сивної терапії та оперативного втручання. 
Я на власні очі побачила, що коїться все-
редині лікувального процесу, за що треба 
викладати гроші, причому немалі. Кошти 
з мене брали на кожному кроці, я навіть 
почала про це писати – що йдуть вони не 
через касу, а «на руки», що пацієнт безза-
хисний, що ситуація вкрай важка. Через 
мої заяви у контролюючі органи, до яких 
змогла достукатися, вийшов публічний 
скандал. От тоді я прийшла до МОЗу і 
сказала: «Шановні, я дізналася, що в Ін-
ституті раку є вільна посада економіста, в 
мене є відповідна освіта, хочу бачити, що 
відбувається, і що з цим робити, щоб все 
поміняти». Спочатку мені просто хотілося 
стерти це похмуре місце, де стільки болю 
і відчаю. А коли поговорила з фахівцями, 
зрозуміла, що звільнення лікаря нічого 
не змінить, прийде інший і буде так само 
працювати, в тій самій системі. Тож треба 
змінювати систему. Таким чином я замість 
Інституту раку подала документи до МОЗу 
і виграла відкритий конкурс на керівну 
посаду у Директораті медичних послуг. 
Адже руйнувати можна все що завгодно, 
але завжди треба пропонувати альтерна-
тиву і брати на себе відповідальність.

Попри вимушене звільнення з МОЗу, 
ви й досі вірите, що принципова люди-
на, опинившись у владі, здатна досяга-
ти поставленої мети?

– Тут справа навіть не в принциповості. 
Я вірю в те, що можна змінити ситуацію на 
кращу, що можу зробити для цього все 
від мене залежне. При цьому неважли-
во, де я знаходжуся. Я просто не працюю 
над проєктами, в які не вірю, а серед ве-
ликої кількості справ обираю таку, на яку 
кидаю всі свої сили та знання. В якийсь 
період це був другий етап медичної ре-
форми, і як би там не було – він розпо-
чався. Наступний етап для мене – Схід.

Ірина Горбасьова/ГРОМАДА

ЩО ТРЕБА, АБИ ГОЛОС
ГРОМАДИ БУВ ПОЧУТИЙ?
По-перше, мати активну позицію. Ак-

тивну не у тому сенсі, що «от ви, влада, 
нам нічого не робите, створіть швидко 
нам умови» – ні. Будь-яка активна позиція 
має бути конструктивною. Якщо постійно 
хаяти владу, вона буде від вас тільки від-
хрещуватися. Якщо ви щось конструктив-
не пропонуєте – починається діалог. Цей 
діалог має задовольнити обидві сторони, 
інакше нічого не вийде. Все велике скла-
дається з дрібничок: громада може сама 
організуватися, щоб допомагати літнім 
людям, щоб прибрати біля ФАПу тощо. 
Зробіть щось і вирушайте до діалогу. 
Добре, якщо у спільноти є шляхи вирі-
шення, але з досвіду громадської діячки, 
держслужбовця і знов громадської діяч-
ки я розумію, що інколи у громади є такі 
рішення, які практично неможливо вико-
нати. От для цього і потрібен діалог, щоб 
прийняте рішення влаштувало всіх. Коли 
виграють обидві сторони – це найкраще, 
що може бути.

ЯК ЗАЛУЧИТИ ЛІКАРЯ ДО СЕЛА?
Має бути програма місцевих стимулів. 

Вона дозволить лікарю обрати саме це, кон-
кретне село. З децентралізацією на місцях 
з’явилося багато повноважень. Але будь-які 
права треба виборювати. Якщо люди будуть 
нехтувати своїми правами, цими правами 
будуть нехтувати всі. Члени громади мають 
вимагати від керівництва громади створен-
ня умов для лікарів, щоб вони до них їха-
ли. Важко говорити про умови прямісінько 
вздовж лінії розмежування, там трохи інша 
ситуація. Але більш-менш великий насе-

лений пункт у більш-менш сталому районі 
повинен створювати умови для лікарів, і 
місцевий бюджет це часто дозволяє. Якісь 
доплати, або житло, або оплата навчання – у 
кожної громади має бути індивідуальний під-
хід. Єдиного рецепту для цього немає. 

ЯК СІМЕЙНИМ ЛІКАРЯМ 
ВПЛИВАТИ НА ЗМІНИ?
Сімейні лікарі мають свою асоціацію лі-

карів первинної ланки. Це значно впливові-
ший орган, ніж кожен лікар поодинці, бо тут 
працює ефект синергії. Лікарі мають свідомо 
до цього підходити і, розуміючи можливості 
держави, формувати до неї певні вимоги. 
Якщо лікар дійсно прагне змін, він має від-
чути себе частиною професійної спільноти: 
бути активним в обговореннях у тематич-
них соцмережах, просувати до порядку 
денного нагальні проблеми, брати участь 
у формуванні спільного бачення їхнього 
розв’язання. А тоді вже варто крокувати з 
пропозиціями до МОЗу. Там є заступники 
міністра, які відповідають за медичну час-
тину, з ними і треба обговорювати, як і що 
можна покращити у конкретних ситуаціях.

ПОРАДИ ВІД ОКСАНИ СУХОРУКОВОЇ

На фото Посольства Німеччини: для Сходу 
України Німеччина виділяє 2 млн євро на 

підтримку Міжнародного Комітету Червоного 
Хреста та 13,1 мільйона євро на посилення  

12 медичних закладів 
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«Щоб там не казали щодо тиші, але люди її не просто відчули, а й навіть стали життя 
наперед планувати. Заговорили про ремонт, новий одяг на весну. Раніше це їм було не 
цікаво, не до того. Вони аж якось повеселішали… а тут знову загострення!» — такими 
словами розпочалася розмова з нашими новими друзями з «Проліска-Майорськ» дорогою 
до Бахмутки. Адміністративно село належить до Світлодарської громади Донеччини, 
але фактично передача повноважень з Бахмутського району до ОТГ ще не відбулася, є 
ймовірність, що тут взагалі буде ВЦА. Тобто хто наразі керує – поки незрозуміло.

Кожен з нас їхав до прифронтово-
го села зі своєю місією. Волонте-
ри «Проліска» везли драбину для 

ремонтних робіт на даху та канцелярію 
для центру, який місцеві активісти ство-
рили для розв’язання проблем бахмут-
ців. Нашою метою було інформаційно 
об’єднати Бахмутку з сусідніми селами, 
адже раніше «ГРОМАДА Схід» сюди не 
доїжджала.

Принагідно дорогою відвідали на-
ших розповсюджувачів в інших грома-
дах прифронту, цікавилися новинами. 
Не без пригод: аби потрапити до Зеле-
нопілля, мало не застрягли у багнюці 
посеред Курдюмівки. Там ми дізналися, 
що два села — а це 180 людей — майже  
місяць жили без води. З 20 січня в кра-
нах було порожньо через порив водого-
ну, не функціонували місцевий дитсадок 
та завод у Курдюмівці. Тому тисячі літрів 
технічної та питної води щодня завозили 
працівники КП «Бахмут-Вода», рятівники 
ДСНС та міжнародні гуманітарні органі-
зації. 

Таки діставшись Зеленопілля, за-
відувачку клубом Оксану Зайцеву ми 
застали за швейною машинкою. Вона 
готувала костюми для малечі до нових 
виступів. Одразу похвалилася новим 
приладдям. Оверлок та відпарювальну 
праску їм придбала Гуманітарна місія 
«Проліска». Пані Оксана радіє, що тепер 
на свята гуртківці будуть яскравими: 

— Швейна машинка залишилася нам у 
спадок з дитячого садка. Ми на ній шили 
сорочки, спідниці. Але є в нас багато три-
котажної тканини, обробляти її по краях 
не було чим. Тепер все буде якісно.

Майже порожня Миколаївка трохи 
посвіжішала. Дехто з селян розширив 
своє господарство, є й такі, що серед 
зими своє обійстя пофарбували. По 
єдиній вулиці вештається білий собака 
з чорним вухом на прізвисько, звісно, 
Бім, але з місцевим колоритом — кли-
чуть його Бім-Донбас. Бо пес на ротацію 
зі своїми колишніми господарями з ба-
тальйону «Донбас» не пішов, а лишився 
служити місцевим. Селяни його добре 
знають і підгодовують.

У Другій Миколаївці, що через доро-
гу, з’явився новий мешканець — за чут-
ками, порожню хатинку тут придбав собі 
краматорчанин. Будинок дійсно став ви-
глядати обжитим, менше заростей тепер 
і поблизу покинутих хат, бо новий сусід 
зрізає сухостій на дрова. 

Натомість навів на сумні роздуми аб-
солютно порожній КПВВ «Майорське». 
Тут працюють лише поодинокі крам-
ниці. Банк зачинений, хоча через бан-
комат відправити та отримати готівку 
можливо. Пропускний пункт не працює 
ще з березня минулого року, кажуть 
місцеві.

Ближче до Бахмутки на високому па-
горбі височіє український прапор. Так 
само державний стяг зустрічає й на 
повороті до центральної частини села. 
Центр села більш-менш обжитий і вигля-
дає дуже охайно. Щоправда, вулиця Ба-
занова майже вся розбита. За згадками 
селян, вона була зруйнована обстрілами 
за один день 8 березня 2018 року. Інша 
вулиця протяжністю 12 кілометрів – ву-
лиця Рибалки – фактично поділена і за-
селена лише частково, бо починається 
вона на тимчасово окупованій території 
Горлівки (адже Бахмутка фактично є час-
тиною горлівського селища Зайцевого). 

ЧИ МОЖНА ЗВИКНУТИ ДО ВІЙНИ?

А закінчується вулиця вже тут, про це 
свідчать номери на будинках, які почи-
наються від четвертої сотні. 

— За 3 кілометри від нас вже Ми-
китівка, тобто, власне, Горлівка, — роз-
повідає місцева активістка Валентина 
Боуднік-Конєва. – До війни люди туди 
їздили на роботу: на шахти, заводи, за-
лізницю. Працювала місцева пекарня. 
Зараз ті, хто залишилися – сидять без 
роботи. Аби заробити копійчину, йдуть 
допомагати стареньким, котрі отриму-
ють пенсію і мають хоч якісь гроші. До-
глядають хворих, пораються на горо-
дах, ремонтують домівки. 

Валентина тут за місцевого «рєша-
лу». До неї приходять за порадами щодо 
розв’язання будь-яких питань. Жінка пос-
тійно на телефоні, в курсі усіх подій: хто 
народився, помер, захворів... З пропози-
ціями щодо допомоги місцевим жителям 
волонтери також зв’язуються з нею. Саме 
завдяки волонтерам вдалося створити 
у покинутій будівлі місцевий Центр під-
тримки, де активісти облаштували кухню, 
кімнату психолога, міні-бібліотеку. Також 
тут приймають і передають гуманітарку 
– переважно вживані речі, але, буває, що 
й продуктові набори. 

ПРИФРОНТ: 

Хліб до села двічі на тиждень при-
возять військові. Є крамниця, але ціни 
там вищі, ніж у Бахмуті, тож хто має мож-
ливість, той їде за продуктами до міста. 
Стало легше, коли до села пустили ав-
тобус, він їздить кілька разів на тиждень. 
Раз на місяць мобільні бригади «Ощад-
банку» привозять гроші. 

Усього в населеному пункті проживає 
близько двохсот людей. Двійко десятків 
школярів до школи возить шкільний ав-
тобус. Для місцевої малечі часто влашто-
вують заходи благодійні організації. Вони 
також готові возити дітей на екскурсії, 
але навіть лише транспортні витрати го-
тові компенсувати одиниці батьків. 

Одна з головних місцевих проблем 
– якість води. Майже у кожному дворі 
є колодязь, але питної води там годі й 
шукати. Одна з гуманітарних організа-
цій зробила посеред села свердловину, 
але бажаної питної води там не виявили. 
Село стоїть на кряжі, багатому на покла-

ди алебастру, тож місцевою водою не 
завжди можна навіть випрати речі. Тому 
благодійники забезпечують селян при-
візною водою. 

На сьомому році війни громада Бах-
мутки стала дуже дружною. Якщо по-
трібна допомога – селяни гуртуються. 
Разом виходять на толоки та інші захо-
ди задля покращення спільного життя. 
І разом сподіваються, що війна нарешті 
закінчиться, і звикати доведеться вже 
до мирного добробуту. А це, погодьтеся, 
набагато приємніше. 

Лілія АНДРУСИК/Громада

Жителька с. Бахмутки Тетяна Сорокіна тепер з газетою

НАЖИВО

Білий Бім-Донбас Чорне Вухо

Фото авторки
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СІЛЛЮ ТА АМБІТНІСТЮ

Неля закінчила Донецький націо-
нальний технічний університет, 
працювала у Краматорську у при-

ватному інституті, на його базі викладала 
курси інформатики для дітей. Але після 
пологів на ту роботу так і не поверну-
лася. Для себе та дитини обрала чисте 
повітря у лісі на Лиманщині, де вже три-
надцять років працює завідувачкою гос-
подарства туристичної бази.

Навесні 2020 року жінка побачила у 
соцмережах оголошення про те, що жи-
телі Сходу України можуть безоплатно 
отримати ІТ-освіту. На навчання, органі-
зоване «Мережею Глобального Догово-
ру в Україні» за сприяння Проєкту USAID 
«Економічна підтримка Східної України», 
зареєструвалися тоді 2 500 людей з міст 
та сіл Донецької і Луганської областей 
– від підлітків до пенсіонерів, з різним 
досвідом в ІТ-сфері ба навіть взагалі без 
досвіду. 

– Навчання в університеті я завер-
шила за спеціальністю інженер-систе-
мотехнік. Але то було двадцять років 
тому, усе змінилося, – розповідає Неля. 
– Тож я подала заявку спочатку на один 
курс. Але потім вирішила вчитися «по 
повній», і записалася одразу на усі п’ять 
курсів з програмування та цифрових на-
вичок (для просунутих читачів: йдеться 
про курси з Web Developer, Advanced 
Frontend Web Developer, Manual QA 
Engineer, Automation QA Engineer, Digital 
Skills, – ред.). 

Жінка хотіла не лише осучаснити 
знання і навчитися програмуванню, а 
й поєднати це зі своїм хобі – краєзнав-
ством. Хобі було спадковим: батько Нелі 
Юрій Тихоненко збирав краєзнавчий 
матеріал з історії Щурового та досліджу-
вав історію свого роду, який належить 
до перших поселенців села. 

– Батько створив наше родове дере-
во, з’ясував, що наші предки поселилися 
у Щуровому ще у середині ХVІІІ століття. 
Після смерті батька 2014 року я довго ду-
мала про його краєзнавчу справу. Адже 
змалечку ходила з ним різними стежка-
ми, бачила, як він досліджував свій край 
і розпитував  старожилів. Це все потре-
бувало продовження, – каже Неля. 

За три роки потому вона зібрала бать-
кові напрацювання, доповнила їх та ви-
дала книжку «Історія села Щурове», яка 
ввела її у світ краєзнавства і познайоми-
ла з людьми, зацікавленими у розвитку 
та туристичній промоції Донеччини. Вона 
почала писати краєзнавчі статті про гро-
маду Лиманщини, стала активно долу-
чатися до різних громадських проєктів 
і зрештою зрозуміла, що захоплення 
краєзнавством переростає у щось знач-
но більше. ІТ-курси допомогли зрозумі-
ти, у що саме.

ШЛЯХ, ПОЗНАЧЕНИЙ 

 Щоб осучаснити галузь краєзнав-
ства, Неля займалася по кілька годин 
щодня: читала, програмувала, викону-
вала завдання з дизайну, відвідувала 
вебінари та інші заходи, які проводили 
організатори освітньої програми.

– Інколи мені здавалося, що все 
складно і я нічого не розумію. У цей мо-
мент дуже важливою була онлайн-під-
тримка проєкту. Консультанти підказу-
вали, направляли, коригували. Це було 
дуже круто і дуже сильно. Чим більше я 
заглиблювалася у навчання, тим більше 
мені хотілося знати, – згадує жінка. 

 Перше замовлення на розробку сайту 
Неля отримала паралельно з навчанням. 
І невипадково саме до неї звернулася 
Яна Синиця, фахівчиня з внутрішнього ту-
ризму, яка разом з командою однодумців 
просуває туризм на Сході України за про-
єктом «Шлях, позначений сіллю». Сайт 
був задуманий як такий, що розповідає 
про цікаві туристичні маршрути Донеччи-
ною та Луганщиною, представляє гідів та 
авторські сувеніри місцевих майстрів. 

За словами Яни Синиці, її команду не 
лякало те, що сайт проєкту для Нелі був 
першим досвідом:

– Ми погодилися доручити їй наш 
сайт, адже Неля теж краєзнавиця, як і 
ми, вона зацікавлена у створенні гідно-
го туристичного продукту для промоції 
Сходу України. Майже усі пункти наших 
подорожей пов’язані з історією видобут-
ку солі в регіоні, тривалішою за видо-
буток вугілля. Разом ми складаємо для 
туристів маршрут, позначений сіллю. 

До речі, сіль неодноразово ставала 
джерелом натхнення для митців. Цей 
текст, власне, проілюстрований малюн-
ками з серії «Сіль&Соль» українсько-
го художника Олександра Войтовича. 
Він вважає, що сіль має якусь магію, 
що спонукає до нових експериментів 
та проєктів. Напевно, тому, що це дуже 
український продукт, і навіть обгортка, 
незмінна впродовж багатьох десятиліть 
(і, відповідно, поколінь), стала певним 
символом історії країни.

Щодо Нелі Фотіної, то магія солі при-
швидшила втілення її прихованих раніше 
амбіцій. Наразі вона налаштовує створе-
ний сайт, шукає нові замовлення та ко-
манду однодумців – аби спільно працю-
вати вже над власним проєктом. 

Наталя ДОНЕЦЬКА/Громада
Робота Олександра Войтовича

Неля Фотіна з отриманими  
сертифікатами

Мапа туристичних магнітів  
Сходу з сайту «Шлях, позначений сіллю»

Поєднати захоплення краєзнавством з сучасною айтішною освітою вдалося Нелі ФОТІНІЙ, 
жительці села Щурового Лиманської громади Донецької області. Вона пройшла усі п’ять 
курсів, запропонованих за програмою «IT Nation» (ІТ – скорочено від «інформаційні 
технології», – ред.), як і ще сотня людей з Донеччини та Луганщини. Їхнє життя змінилося за 
кілька місяців. Дехто зараз на стажуванні в ІТ-компаніях, інші розробляють власний бізнес. 

Робота Олександра Войтовича
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СКАНВОРД

СМАЧНОГО

ПОГОДАНАВКРУГИ  
ЛИШ БІЛИЙ ХОЛОД, ТІЛЬКИ 
ЛЮТИЙ НАВКРУГИ

З 24 лютого синоптики прогнозують помірно холодну погоду із нечастими опадами.  
На Донеччині вдень температура повітря не підніметься вище +3°С, вночі опус-

титься до –8°С. Снігопад обіцяють 1 та 8 березня, а 6 та 7 березня – дощі.  Сонячні і 
безхмарні дні варто очікувати 27 лютого, а також 2 і 5 березня. Максимальна швид-
кість вітру 7 м/с. 

На Луганщині температура повітря вдень очікується близько нуля, вночі ж сягне 
мінімального рівня –10°С. Сніг очікується 28 лютого, 6 та 7 березня. Дощитиме 1 та 8 
березня. А 25 лютого та 3 березня буде сонячно і ясно. Швидкість вітру не переви-
щуватиме 6 м/с.

Відповідь на сканворд №2 (35)

Приготувати правиль-
но тісто для лазаньї 
вдається далеко не 

кожному, а готові листи хоч і є 
в продажу, та не всюди. Тому 
давайте готувати цю страву 
за «лінивим», адаптованим 
рецептом, використавши за-
мість тіста тонкий лаваш. 

Що потрібно:
• цибулина  – 1 шт.
• морква – 1 шт.
• олія для смаження – 2 ст. л.
• м’ясний фарш – 700 г
• вершкове масло – 50 г
• борошно – 1 ст. л. з вер-

шечком
• молоко – 200 мл 
• тонкий лаваш – 2 великих 

листи (1 упаковка)
• тертий сир  – 100 г
• сіль, перець за смаком.
Як готувати: 
1. Готуємо начинку. Цибули-

ну почистити та дрібно порізати. 
Моркву почистити та натерти на 
крупній чи середній тертушці.

2. У велику пательню налити 
олію. Покласти м’ясний фарш 
та смажити до зміни кольору, 
розминаючи його на маленькі 
грудочки. 

3. Додати до фаршу цибулю 
та моркву. Посолити, попер-
чити. Помішуючи, смажити до 

напівготовності (7 хвилин). Аби 
смак фаршу був більш наси-
ченим, можна додати до нього 
подрібнену зелень та томатний 
соус.

4. Приготувати соус беша-
мель. У кухлику розтопити вер-
шкове масло і додати борошно. 
Помішуючи, смажити до золота-
вого кольору. Тонкою цівкою, 
не припиняючи помішувати 
суміш, влити гаряче молоко. 
Варити на слабкому вогні до за-
густіння.

5. Листи лавашу розрізати 
на шматки за розміром форми 
для випікання. На дно ємності 
налити трохи соусу бешамель. 
Викласти лаваш.  Розподілити 
зверху невелику кількість фар-
шу та соусу. Накрити наступним 
листом і повторяти далі за ана-
логією. 

6. Верх лазаньї залити за-
лишками соусу бешамель та по-
сипати тертим сиром.

7. Духовку нагріти до 180°. 
Запікати лазанью 25-30 хвилин. 
Верх страви має стати золота-
вим, а сир – підрум’янитися.

8. Не поспішайте відразу по-
давати лазанью до столу. Нехай 
страва постоїть 5-10 хвилин, тоді 
її буде значно легше розрізати 
на порції.

Лазанья – традиційна страва італійської кухні, приготована з шарів тіста 
разом із шарами начинки, залитими соусом. Начинка може бути із м’ясного 
рагу або фаршу, шпинату чи іншої зелені, навіть з помідорів чи сиру. Цією 
стравою можна нагодувати відразу всю сім’ю, ще й на сніданок залишиться.

«ЛІНИВА» ЛАЗАНЬЯ

ГРОМАДА СХiД


