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ЛЮДИ

ТА, КОТРА ВРЯТУЄ
Аліна Дегтярьова працює
у 11 Державному пожежнорятувальному загоні ГУ ДСНС
України у Донецькій області. Вона
– фахівчиня відділу забезпечення
заходів із запобігання
надзвичайним ситуаціям у
Волноваському районі.

Р

оботу рятувальниці Аліна обрала, бо ще зі
школи мріяла гасити пожежі та допомагати
людям:
– Це дуже гуманна професія, яка завжди
буде в пошані. А ще в мене завжди було бажання працювати на державу. Один із напрямків
моєї праці – робота з молоддю. Розповідаю дітям про професію рятувальника та проводжу інформаційні заходи на тему безпечної поведінки
в різних ситуаціях.
Роботи багато. Не розуміючи наслідків, люди
часто роблять небезпечні для себе та інших
вчинки. Недбало ставляться до електроприладів, ризикують на водоймах, палять траву і
зовсім не турбуються про те, що полум’я може
перекинутися на сусідній город. От Аліна і попереджає, інформує, роз’яснює.
Аби отримати професію, дівчина навчалася
у Національному університеті цивільного захисту України у Харкові. Саме там на заняттях
з фізкультури вона вперше спробувала бігати
босоніж по снігу. Бігає досі. Проте попереджає,
що такий екстрим не рекомендується незагартованим людям.
Сама Аліна Дегтярьова загартовується з
10 класу. Тоді вона щоранку обливала себе з
відра холодною водою та займалася гирьовим
спортом. Тренувалася невпинно і на обласному
чемпіонаті посіла друге місце серед жінок вагою
до 63 кілограмів. Захоплення спортом подовжилося в університеті. Іноді замість виходу у наряд
вона ходила на тренування. Спорт залишається
і у дорослому житті.
– Таке хобі принесло мені багато нових
знайомств та хороших друзів. Вважаю, що спорт
мене дисциплінує, а заняття бігом підіймають
настрій, – каже пані Аліна. І з гарним настроєм
поспішає рятувати людей.
Анастасія ХАРІНА/Громада
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НАРОДЖЕННЯ ВЕСНИ
Ну от ми і пережили зиму, ми знову виграли цей бій! Чуєте, яке на вулиці повітря?
Це ще не сама весна, лише натяк на її першій поцілунок, але ж скільки у ньому
обіцянок – тепла, квітів, зеленого листя, теплих дощів… Тож плекаємо у собі це
відчуття оновлення, віддаємося йому щиро, як у дитинстві!

А

ми поки похизуємося подарунком весни: газета «ГРОМАДА Схід» посіла перше місце на Донеччині і п’яте – серед аж
240 українських видань за результатами моніторингу гендерочутливості
медіа за лютий-2021.
Гендерочутливість – це дотримання балансу чоловіків та жінок
у виборі героїв/героїнь для редакційних матеріалів, а також відмова
від стереотипів на кшталт «слабка
стать» чи «прекрасна половина». І ми
дійсно однаково поважаємо людей,
про яких пишемо, не поділяючи їхні
досягнення на чоловічі чи жіночі. А
якщо звертаємося за експертним

коментарем, то хіба не все одно,
якої статі фахівець? Аби він чи вона
розбиралися у питанні та допомогли
найкраще розкрити для вас актуальну тему.
Та й взагалі, люди – не половини,
кожен має свою самодостатню цінність і живе повним життям. А любов
до когось полягає у бажанні стати з
ним не одним цілим, а двома щасливими людьми. Нехай би цієї весни
народилися нові ми, самоцінні і щасливі!
Ну і традиційне звернення до тих
наших читачів, хто почувається у
змозі стати голосом своєї громади.

ЛУГАНЩИНУ
З ДОНЕЧЧИНОЮ З’ЄДНАЄ
ЕЛЕКТРИЧКА
Модернізована колія Сіверськ — Лисичанськ стане
другим залізничним шляхом, який поєднуватиме між
собою Донецьку та Луганську області. Наразі регіони
пов’язує лише залізнична колія Сіверськ — Попасна.
Роботи з модернізації 41 кілометра залізничної ділянки Сіверськ — Лисичанськ вже розпочалися. За словами заступника міністра фінансів України Олександра
Кави, реновація дозволить також запустити регіональні потяги сполученням «Лисичанськ — Краматорськ
— Слов’янськ».
«По суті, можна буде з’єднати Лисичансько-Сєвєродонецьку агломерацію з агломерацією Слов’янська та
Краматорська. І час поїздки такого потяга буде менше
двох годин», – заявив посадовець.
За його словами, завдяки модернізації цього відрізка залізниці відбудеться пришвидшення на 4 години
потягу «Київ — Лисичанськ». Наразі потяг рухається за
цим маршрутом 12 годин, а запланований після модернізації час поїздки становитиме 8,5 годин.

Надсилайте нам новини, репортажі,
фотографії – будемо раді отримати
інформацію з перших рук і підтримати своїх сількорів та сількорок
гонорарами. Зв’язатися з редакцією завжди можна через коллцентр, соцмережі, електронну пошту
newspapergromada@gmail.com або
на сайті https://gromadaskhid.com.ua/
у розділі «Контакти». Надсилайте
нам також свої запитання і побажання щодо тем публікацій – адже газета «ГРОМАДА Схід» існує саме для
того, щоб бути вам корисною.
Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

КОРОТКО

ОКУПАНТИ
МОЖУТЬ ВВЕСТИ НОВІ
ПРАВИЛА ПЕРЕТИНУ КПВВ

Окупаційна адміністрація Донеччини найближчим часом планує запровадити нові правила перетину лінії розмежування при виїзді/в’їзді з/до тимчасово окупованої
території (ТОТ). Аналогічний «нормативний акт» розробляється й окупаційною адміністрацією у Луганській області, повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.
Нові правила передбачаються так званим «законом
ДНР», який також визначатиме категорії осіб, яким заборонений в’їзд/виїзд з/до окупованих територій.
«Перетин лінії розмежування при виїзді (виході) фізичних осіб і транспортних засобів з ТОТ здійснюватиметься
за наявності перепустки, оформленої «органами внутрішніх справ ДНР». Вона видаватиметься фізичним особам,
які досягли 18-річного віку, безоплатно строком на 6 місяців. Обов’язковими умовами для видачі такої перепустки є проходження особами дактилоскопічної реєстрації,
фотографування та перевірка особистих засобів зв’язку
заявників»,— йдеться у повідомленні.
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олова селищної ВЦА Зайцевого на
Донеччині Володимир Весьолкін
каже, що не міг навіть зареєструватися у програмній системі «Соціальна
громада», яка спрощує документообіг і
пришвидшує опрацювання інформації
з надання соціальних послуг населенню. В особистому електронному кабінеті треба було зазначити свій статус,
а саме з цим на Сході була певна невизначеність.
Нагадаємо, що з 2021 року Україна
поділена на об’єднані територіальні
громади (ОТГ). Ради ОТГ були обрані на
місцевих виборах у жовтні 2020 року.
Проте у 18 громадах Донецької та Луганської областей ЦВК вибори скасувала, тож ОТГ там створені не були.
Там, де вже раніше працювали ВЦА,
вони діяли і надалі, але деякі населені
пункти формально залишилися під владою місцевих рад, обраних ще до війни
– наприклад, у Світлодарську на Донеччині це одразу спричинило проблеми з
ухваленням бюджету.
Аби хоча б умовно об’єднати прифронтові територіальні громади, щоб
вони мали спільне майно і бюджет вже
зараз, і виникла ідея тимчасово – до виборів – закріпити їх всі за ВЦА. Зробили це таким чином, щоб межі ВЦА співпадали з межами майбутніх ОТГ. Коли
в цих громадах проведуть вибори, то
додатково реорганізовувати бюджети
вже не доведеться – депутати просто
продовжать роботу військово-цивільної
адміністрації.
Різниця між радою ОТГ і ВЦА суттєва: перша має виборців, друга призначається. Керівників місцевих ВЦА
призначає, зокрема, очільник обласної ВЦА. На думку Павла Кириленка,
голови Донецької облдержадміністрації і облВЦА, це мають бути «люди
в погонах». Водночас керівника ВЦА
він бачить фаховою людиною, яка
«розуміє ті задачі і функції додаткові,
що на неї покладаються». На брифінгу
3 березня Кириленко зауважив, що
за результатами співбесід вже підписав документи на призначення кількох
кандидатур для погодження їх міністром оборони та командуванням ООС,
а загалом планує закрити це питання
до кінця березня.
– Райони створені, ВЦА також. Ми
вже пройшли нюанси, вже подали людей – керівників ВЦА на погодження.
Думаю, що протягом кількох діб наступного тижня я зможу представити нових
керівників і все запрацює, – також
3 березня повідомив очільник Луганської облдержадміністрації і облВЦА Сергій Гайдай.
ВЦА не тільки з’явилися там, де їх не
було. Також змінили свої межі вже існуючі. На Луганщині до Гірської міської
ВЦА приєднали місто Золоте, село Катеринівку, селище Новотошківське, село
Жолобок та село Кримське. Укрупнили
Щастинську ВЦА: в її підпорядкуванні
тепер будуть села Трьохізбенка, Кряківка, Лобачеве, Лопаскине та Оріхово-Донецьке. А села Нижня Вільхова,
Верхня Вільхова, Малинове, Плотина та
Пшеничне приєднали до ВЦА Станиці
Луганської. На півночі Донеччини зміни стосуватимуться військово-цивільної адміністрації Зайцевого, адже цю
територію включили до Світлодарської
ВЦА. На півдні регіону до Сартанської
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ОТГ ЧИ
ВЦА?

ОСОБЛИВОСТІ

АДМІНРЕФОРМИ НА СХОДІ
19 лютого 2021 року на офіційному сайті глави держави
були оприлюднені укази про створення вздовж лінії
розмежування на Донеччині та Луганщині нових
військово-цивільних адміністрацій (ВЦА). Нового
адміністративно-територіального розподілу на
місцях чекали, адже від нього залежить бюджетне
фінансування. До цього моменту «підвішений» стан
громад Сходу спричинив колапс у суспільному житті:
працівники бюджетної сфери не отримували зарплатню,
громадські організації та активісти через незрозуміле
підпорядкування поставили на «стоп» свої ініціативи,
труднощі відчували також гуманітарні та благодійні місії.
адміністрації включили колишні ВЦА сіл
Широкиного, Бердянського, Комінтернового, Водяного та Заїченка Волноваського району.
Отже, відтепер саме ВЦА розподілятимуть бюджетні кошти, які є в громади,
а також субвенції від області та держави.
Працівники ВЦА населених пунктів (крім
військовослужбовців та правоохоронців) діють як посадові особи місцевого
самоврядування, на них поширюється
дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
Розширені повноваження ВЦА. Як

ВЦА, ЗАТВЕРДЖЕНІ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ:
Світлодарська міська ВЦА Бахмутського району
Торецька міська ВЦА Бахмутського району
Волноваська міська ВЦА Волноваського району
Вугледарська міська ВЦА Волноваського району
Мирненська селищна ВЦА Волноваського району
Ольгинська селищна ВЦА Волноваського району
Сартанська селищна ВЦА Маріупольського району
Авдіївська міська ВЦА Покровського району
Мар’їнська міська ВЦА Покровського району
Очеретинська селищна ВЦА Покровського району

новостворені юридичні особи вони зможуть укладати договори, визнавати втраченими чинність акти попередніх органів
місцевого самоврядування та ВЦА, передавати в оренду земельні ділянки строком до 5 років (раніше було обмеження
в 1 рік) тощо.
Від себе додамо, що сільські кореспонденти «ГРОМАДИ Схід» уважно стежать за ситуацією, тож у подальшому
ми повертатимемося до цієї теми і будемо знайомити вас з усіма важливими
змінами.
Дмитро ЛЕЩУК/Громада

ВЦА, ЗАТВЕРДЖЕНІ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ:
Гірська міська ВЦА Сєвєродонецького району
Лисичанська міська ВЦА Сєвєродонецького району
Попаснянська міська ВЦА Сєвєродонецького району
Сєвєродонецька міська ВЦА Сєвєродонецького району
Щастинська міська ВЦА Щастинського району
Станично-Луганська селищна ВЦА Щастинського
району
Нижньотеплівська сільська ВЦА Щастинського
району
Широківська сільська ВЦА Щастинського району

Володимир ВЕСЬОЛКІН , керівник
Зайцівської ВЦА (Донецька
область):
– Як воно далі буде? Я думаю,
нормально буде. Усі державні та
адміністративні послуги люди отримуватимуть, як і раніше. Гадаю,
працювати це буде за принципом
старостинських округів в ОТГ.
Коли буде ситуація більш урегульована, все доведуть до ума, то
жителі зможуть зареєструватися
у програмі «Соціальна громада», і
не буде такого, щоб їхати за кожною довідкою до адмінцентру.
Максимум – за свідоцтвом про народження, свідоцтвом про смерть
чи реєстрацію, решта – на місці.
Тут же залишилися переважно
люди похилого віку і їм важко долати такі відстані. Тож ОТГ чи ВЦА
– головне, що в кожному населеному пункті буде представництво
місцевої влади, яка буде представляти інтереси людей.

колл-центр. 380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11. +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БЕЗОПЛАТНО
ВІД ДІЄТИ ДО БУКЕТА

Молодій мамі кортіло не просто сидіти
вдома у декреті, а якось розвиватися. Тож
шукала заняття для душі – виготовляла
іграшки із фетру та вироби із глини, допоки
не побачила в інтернеті, як можна зварити
мило самотужки. Почала не одразу: знадобився час, щоб повірити у власні сили.
— Рік я просто спостерігала, вчилася
і думала, що у мене таке точно не вийде.
Потім відкинула сумніви і вирішила спробувати. Замовила невеликий набір для
початківців, а далі не змогла зупинитися.
І ще й досі вдосконалюю майстерність.
Світлини своїх перших робіт Ксенія
виклала у фейсбуці. Хотіла просто поділитися з друзями, натомість отримала
безліч замовлень. До такої реакції вона
була не готова, але не розгубилася.
— Напередодні новорічних свят у мене
був рекорд із замовлення мила-мандаринки, майже 300 одиниць. Я ще ніколи не створювала мила у такій великій
кількості. Хвилювалася, що фізично не
встигну вчасно так багато зробити і підведу людей. Виготовляла ці мандаринки
навіть вночі, тож все встигла.
Ідея створення неїстівних, але спокусливих десертів з мила виникла, коли
Ксенія була на дієті. Так з’явилися милотістечко, мило-морозиво і навіть цукерки,
які не відрізнити від справжніх. Всі деталі
десертів вона виготовляє окремо, від ягідок малини до яскравих крапельок.
Дітям дуже подобаються мильні іграшки для купання – тут і рожеві свинки, і різнокольорові бички, і квіточки.
Але найбільше Ксенія полюбляє створювати мильні букети. На виготовлення
однієї квітки потрібно 30 хвилин, а потім
ще дві години, аби оформити квітки у
композицію.
— Люди купують квіти з мила як декор
для домівки чи на подарунок, який точно
здивує. Термін придатності мильних букетів становить 5 років. Далі мило покривається пилом та втрачає аромат.

СПРОБУЙ САМ

Замість фабрики – власна кухня, замість штамповки – індивідуальний підхід та творчість. Виготовити мило вдома
можна кількома способами, головне – не
схибити з основою. Зварити мильну основу самостійно дуже важко, тут потрібні
знання з хімії, дотримання точних пропорцій – будь-яка помилка є неприпустимою.
Значно легше створювати мило з готової
промислової основи. Вони бувають різні:
прозорі та білі, з ароматами і доповненнями та без. Існують й косметичні основи з додаванням ефірних олій, а також з
парфумованими ароматизаторами.
З формами також не все просто. Силіконові або пластикові, форми є звичайні
– для простих фігурок, а є преміум – значно дорожчі, вироби тоді виглядають як 3D
моделі, дуже реалістично. Для створення
мила знадобиться ще скляний термостійкий
посуд, палички для розмішування і… спирт.
У процесі миловаріння його використовують перед вирішальним етапом – литтям у
форму. При нагріванні мильна основа вкривається бульбашками, і треба її ледь скропити спиртом, аби бульбашки зникли – так
мило отримує гладку поверхню.
Для фарбування основи використовують барвники. Вони бувають мігруючими та
немігруючими. Перші можуть плавно поєднуватися з різними кольорами, а немігруючі

ВЛАСНА СПРАВА

У ПОШУКАХ СЕНСІВ І МРІЙ

МИЛЬНА
ФЕЄРІЯ

Розпочати бізнес можна навіть у власній кухні,
перетворивши її на лабораторію, – впевнена Ксенія
ШЕХОВЦОВА з селища Новоайдару на Луганщині. Вже
кілька років вона створює з мила казкові фігурки,
привабливі «десерти» та букети із витонченими квітками.



використовують для створення яскравого
однотонного кольору або вкраплень.
— Можливо, перші вироби не будуть
вам подобатися, але з часом і практикою
ви віднайдете свою унікальну рецептуру та секрети. Мої перші шматочки мила
були не такого кольору, як хотілося. Головне, не засмучуватися і більше практикуватися, – радить Ксенія.
Миловаріння стало для дівчини не
просто заняттям і способом заробітку, а
ще й арт-терапією. Це заняття розвиває
уяву та заспокоює, що особливо важливо у декреті, коли жінка потребує релаксу, але не має можливості залишити
малечу і відвідати цікавий захід або зустрітися з друзями. До речі, коли дитина
підросте, миловарінням можна займатися з нею разом, аби навчити її втілювати
у реальність власну фантазію.
Наразі Ксенія вчиться створювати натуральне мило із використанням цілющих
трав. До цього підходить серйозно, тому
не поспішає. Оскільки миловаріння для неї
розкривається методом спроб і помилок,
то найкращий помічник в цьому – досвід.
— Виготовляти повністю натуральне
мило набагато складніше. Потрібно добре орієнтуватися в травах, їхніх властивостях, пропорціях, знати, для чого вони
потрібні. Тут вже необхідно вивчати косметологію. Вірю, що скоро буду створювати і таке мило, адже клієнти вже давно
цікавляться.
Ще Ксенія Шеховцова вірить, що миловаріння в її житті тепер надовго. Тому організувала доставку по всій Україні і планує найняти реалізатора, щоб допомагав
поширювати її продукцію у подарункових
магазинах. А надалі мріє про відкриття
власної крамниці із авторським милом.
Напевне, і це їй вдасться. Адже успіх
не приходить – це ми поступово прямуємо до нього. І того, хто вже подолав добру половину кроків, навряд чи на цьому
шляху можна зупинити.
Лілія УДОДЕНКО/Громада



ГРОМАДА СХiД

4 (37) / 2021

«Г

рецька операція» НКВС – найкривавіша серед майже двох
десятків національних «чисток»
радянських часів. Вона розпочалася
15 грудня 1937 року і продовжувалася до
весни 1938 року. Понад 20 тисяч греків
СРСР були арештовані та засуджені,
чверть з них – на Донеччині. З понад
5 000 заарештованих тут людей 96%
були розстріляні протягом одного місяця. Точна кількість жертв не встановлена і досі, оскільки не всі архівні матеріали розсекречені.
Маріупольський краєзнавець Сергій
Кутняков ділиться з нами контактами
греків, які зберігають пам’ять про національну трагедію і щороку 15 грудня вшановують пам’ять жертв. З кожною новою
розмовою наче поглинаєш у пекло…

ІСТОРІЯ

Фото: Олена ВИШНЕВСЬКА

ВИНУВАТИЙ, БО ГРЕК

Отже, все почалося з Директиви
№ 50215 від 11.12.1937 за підписом народного комісару внутрішніх справ
СРСР Єжова. Вона містила повідомлення про те, що органи НКВС викрили і
мають негайно ліквідувати «широку мережу грецьких націоналістичних, шпигунсько-диверсійних, повстанських, шкідницьких організацій, кінцевою метою яких
є ліквідація радянської влади в місцях
компактного проживання греків на території Радянського Союзу та встановлення буржуазної держави фашистського типу».
Нарком внутрішніх справ УРСР Леплевський миттєво дав установку заарештувати, що б там не було, 5 000 осіб
грецької національності «незалежно від
наявності компрометуючих матеріалів
на них». Працівників НКВС грецької
національності секретним наказом з
операції прибрали. Заарештовували переважно чоловіків до 50 років, всім репресованим інкримінували «політичну»
58-му статтю: антирадянська агітація, контрреволюційна діяльність і шпигунство.
Через те, що у тодішній Сталінській
області етнічні греки проживали компактно, вже до кінця грудня 1937 року
викриття «ворогів» завершилося на 80%
– чи не у кожному селі Приазов’я виявили «контрреволюційні організації». «Добровільні» зізнання щодо роботи селян
на японську чи англійську розвідку слідчі вибивали катуваннями. Протоколи допитів штампувалися, як під копірку.
У грецькому селищі міського типу Сартані зі 132 заарештованих розстріляли
131 чоловіка (99%). Також люто репресії
чинилися у Ялті (219 заарештовано, 214
розстріляно – 97,7%), Стилі (248 заарештовано, 238 розстріляно – 96%), Старобешевому (233 заарештовано, 223 розстріляно
– 95,7%), Старому Криму (110 заарештованих, 104 розстріляно – 95,5 %).
Грецька громада Донеччини майже
цілком втратила інтелігенцію. У жорна репресій потрапили греки-вчителі,
актори, журналісти, митці. По всьому
Приазов’ю закрили національні грецькі
школи, Маріупольський грецький театр,
педагогічний технікум, грецьку друкарню,
редакцію, яка випускала різну літературу,
в тому числі газету «Колективістус». Її редактором був відомий поет, зачинатель
румейської літератури Георгій Костоправ.
Членський квиток Спілки письменників
СРСР Костоправу підписував особисто
Максим Горький, та й це не врятувало:
за ним прийшли в ніч з 23 на 24 грудня
1937 року, а за два місяці розстріляли.
Наразі нам відомі прізвища тільки 3 479
жертв. Вони є у «Грецькому мартирологу» – переліку імен репресованих сталінським режимом греків. За співпраці з Федерацією грецьких товариств України та
грецьких діаспор інших пострадянських
країн його створив історик родом з села
Роздольне Старобешівського району Донецької області Іван Джуха.
Чим перед радянською владою завинили саме греки? Адже інші «чистки» за національною ознакою стосувалися переважно
представників держав, що межували з
СРСР: репресії проти поляків, латишів, естонців, німців, афганців, іранців, фінів тощо.
А Греція була начебто ж далеко, СРСР нічим не погрожувала, навпаки – торгувала.
За думкою Івана Джухи, «чужорідність»
етнічних греків спричинила відновлена в
Греції 1935 року монархія і прихід до влади 1936 року диктатора Метаксаса. До
того часу Сталін у мріях про світову ре-

«ГРЕЦЬКА ОПЕРАЦІЯ»

НКВС

Розповідати про греків Приазов’я – газети не вистачить. Будучи
висланими з Криму до донецьких степів ще у 1780-х роках,
вони не тільки сумлінно берегли свою мову, традиції, культуру,
а й подарували Донеччині (та усьому світові) видатних митців,
діячів науки, промисловості, спорту… Був в історії цього народу
страшний період. Греки про нього мало говорять, та це не
значить, що мало пам’ятають. Варто розпочати розмову –
відразу діляться закарбованими у пам’яті цифрами, архівними
документами, занотованими від руки спогадами…

Костянтин Челпан, арештований
15 грудня 1937 року, розстріляний

волюцію розглядав Грецію як плацдарм
для засилання бойовиків до Близького
Сходу і Південної Америки. Задля цього
десятки греків проходили спецпідготовку під дахом Комінтерну у Москві. Тепер
на цих планах довелося поставити хрест.
«Помститися Греції було неможливо,
але під рукою виявилися тисячі її громадян...», – вважає Іван Джуха.

ЯК ЗАГИНУВ ОДИН З ТВОРЦІВ
ТАНКА Т-34

Серед численних трагедій грецьких родин Приазов’я абсурдно-вражаючою є історія Костянтина Челпана із села Чердакли (Кременівки). Він встиг повоювати на
фронтах громадянської війни, 1924 року
закінчив із відзнакою Харківський технологічний інститут, швидко просувався
службовими сходами на Харківському
паровозобудівному заводі, підвищував
кваліфікацію за кордоном – у Німеччині,
Швейцарії, Англії. Особливо цікавився
двигунами внутрішнього згоряння і зрештою дійшов висновку: дизельний двигун
більш економічний, ніж карбюраторний.
До того ж дизельне паливо не так легко
запалюється, як бензин, тож буде менш
пожежонебезпечним. У Харкові Челпан
створив дизельний двигун власної конструкції, який встановили на швидкохідний
танк БТ-5. Після вдосконалення двигун
В-2 став «серцем» легендарного Т-34.
Проте удосконалювали його вже інші
фахівці. 15 грудня 1937 року Костянтина
Челпана заарештували. У справі зазначено: «національність – грек». Слово «грек»
жирно підкреслено червоним олівцем.
На п’ятий день арешту Костянтин
Федорович «щиросердно розкаявся» у
нібито скоєному злочині проти комуністичної партії та уряду. На восьмий день
своєю рукою він пише заяву: «Я був
завербований у грецьку контрреволюційну організацію односельцем Фаїною
Георгіївною Джігіль і отримав від неї завдання зі шкідництва. 27.XII.37 р.». Згодом
уже органи КДБ намагалися розшукати
Джігіль, але не змогли – можливо, це
просто була вигадка енкавеесників.
Вирок «Розстріляти» виконано через три місяці після арешту, 11 березня

Постанова НКВС на арешт Костянтина Челпана
1938 року. Дружині, яку позбавили роботи й
разом із сином викинули з квартири, згодом
повідомили, що Костянтин Федорович помер у травні 1942 року від хвороби серця.
Костянтина Челпана реабілітували
лише 1956 року.

ГЕОГРАФІЯ РЕПРЕСІЙ

Тетяна Богадіца, директорка музею
етнографії греків Приазов’я, розташованого у селищі Сартані, показує нам
книгу Степана Теміра «Нариси про історію села Старомлинівка». В історичному описі грецького села з автентичною
назвою Старий Керменчик знаходимо
потрібну нам інформацію: «За різними
джерелами, із Старого Керменчика було
заарештовано від 200 до 300 селян…».
Пані Тетяна розповідає і про сумну
історію сім’ї вчителя Олександра Хандельди з маленького села Македонівки. Взимку 1938 року «Грецька операція» забрала життя двох його братів,
як і інших вісімнадцяти жителів Македонівки. 1942 року самого Олександра
заарештували та стратили нацисти.

А ось Семен Каци був родом із селища Сартани. Викладав у Маріупольському педагогічному технікумі, згодом закінчив аспірантуру і працював у Харкові.
За ним прийшли 2 січня 1938 року, через
три дні після арешту молодшого брата
Дмитра. У стані глибокого відчаю його
дружина Тетяна кинула до ніг енкаведистів двомісячного сина, якого тримала
на руках. Дитина залишилася інвалідом
на все життя, а трирічну доньку Тетяна
після звільнення з роботи змушена була
віддати до дитбудинку через тяжку скруту – родини «ворогів народу» не отримували навіть пенсії з інвалідності. Семена
та Дмитра Каци стратили в один день,
15 лютого 1938 року. 11 лютого 1958 року
Семена Каци (як і більшість репресованих греків) було посмертно реабілітовано за відсутністю складу злочину.
У Чермалику голова сільського товариства греків Анна Домбай радить нам
книгу «Історія села Чермалик», з якої
ми дізнаємося про репресії щодо 61 людини. Першим заарештували викладача
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Маріупольського грецького педагогічного технікуму Івана Левкопулоса, який
1924 року приїхав із Греції на запрошення українського уряду. Автор В. Хасхачих
розповідає: «В завдання входило в першу чергу знищити інтелігенцію грецького народу… Характерним було те, що на
місцях партійними органами заздалегідь
складалися списки тих, кого треба заарештувати і відправити до в’язниці – вороги
народу за списком. Засуджували людей
так звані «трійки», за день-два до арештів
уже всі знали, хто потрапив до цих списків. Наприклад, один з двох братів Малакуцко, Георгій, в списках був, а в день
арешту його не було вдома. Тому забрали брата, а Георгія так і не стали шукати.
Або ж замість батька забирали синів».
Нищівного удару під час «Грецької
операції» зазнало невеличке село Мангуш. Число арештантів-греків в цьому
населеному пункті – 252 особи, з них
розстріляно 247 людей. Місця масового
поховання розстріляних невідомі досі.
У пошуках інформації щодо Ялти ми познайомилися із Іваном Арабаджи, вчителем
і завідувачем історико-краєзнавчого музею «Пам’ять» Ялтинської школи № 2. Тема
«Грецької операції» для нього дуже болюча – репресії забрали життя його прадіда
Юрія Дмитровича Харабуги. Він був засуджений до розстрілу 15 січня 1938 року.
Про місце поховання нічого не відомо.
Іван Арабаджи не знає, чи правдою є
розповіді про те, що баржу, на якій переправляли арештованих ялтинців та
урзуфців до Маріуполя, просто затопили
у морі. Але підтверджує, що заарештованих чоловіків із Ялти вивозили морем
– його прабабуся була серед тих, хто
проводжав: «Один з чоловіків на прізвище Бадасен почув, як жінки кричали,
і заспівав пісню «Розкинулось море широко». Жінки почули і заспівали у відповідь. Коли я уявляю собі цю картину,
мені кожного разу стає моторошно».
Зі спогадів діда Івана Арабаджи – Івана Юрійовича, 1929 року народження:
«У грудні 1937 року розпочалися арешти
в Ялті. Мій батько Харабуга Юрій Дмитрович працював завскладом в колгоспі
«1 травня». Увечері він прийшов додому
і, поївши, ліг спати. Мати ходила по будинку і не могла заснути. Потім розбудила батька і сказала йому, щоб сховався в
балці. Батько відмовився, пославшись на
думку сусідів, що їх не заарештують, бо
арештовують тільки колишніх куркулів та
заможних греків… Під ранок мати встала
рано, щоб готувати сніданок. І тут у вікно
будинку пролунав вимогливий стукіт…
Тато окинув нас на прощання поглядом,
підійшов до столу, відрізав шматок хліба
і мовчки вийшов з хати… Всіх заарештованих помістили в коморах з-під зерна. Мати змогла підійти ззаду комори і
поговорити з татом. Він сказав, що всіх
завтра поведуть під конвоєм на причал
вантажити на баржу, щоб відправити до
Маріуполя... Вранці 26 грудня дув сильний вітер, і зривався сніг. Ми всією родиною пішли на берег подивитися на тата.
Заарештованих було дуже багато, кілька
сотень…. Поруч з татом йшов його брат.
Жінки і діти плакали і кричали прокляття
в бік охоронців. Дві жінки кинулися до
заарештованих чоловіків, але їх відштовхнули, з криком і лайкою. Заарештованих почали вантажити на човни і пар-

Тетяна Багадіца у Музеї етнографії греків Приазов’я

тіями відвозити на баржу, яка стояла на
рейді. Батько на прощання махнув рукою
і сів у човен... Більше тата ми не бачили і
нічого про нього не чули. Через два дні
заявилися уповноважені від колгоспу з
метою конфіскувати майно. З цінностей
змогли забрати тільки два перстенці і
велику дубову бочку. Коли мати кинулася захищати майно, їй сказали, що вона
дружина «ворога народу». Мати наша
зовсім посивіла до Нового року».
А ось книга Георгія Бадасена «Сторінками історії села Ялта». Автор все життя
шукав відомості про батька, який 28 січня
1938 року був засуджений до розстрілу разом з шістьма родичами. 4 квітня 1990 року
його нарешті запросили до Маріупольського КДБ, щоб ознайомити із справою
батька, яку надіслали з Донецького КДБ.
З тремтінням від побачив знайомий з дитинства підпис батька: «До горла підкотив комок… Механік-тракторист одного з
Маріупольських господарств раптом став
«ворогом народу», чого йому тільки не
приписували! Тут і поганий ремонт техніки, щоб зірвати жнива, і контрреволюційна агітація проти Радянської влади, і підготовка до терористичних актів… 28 січня
1938 року після безперервних допитів і
катувань з батька вибили потрібні катам
відомості. Не стало людини, а причетні до
катувань, вбивств не тільки не покарані,
вони ще живі, вони зараховані до учасників війни та захисників Батьківщини, користуються відповідними пільгами».
Справу засудженого до 10 років таборів «диверсанта-шкідника» з Юр’ївки
Миколи Кірьякулова 1911 року народження через багато років привезла на Донеччину аж з Хабаровського краю його
донька Наталя Дегтярьова. З копіями
ордерів на обшук та арешт, протоколом
допиту із плямами крові, довідками та
іншими документами вона приїхала, аби
знайти родичів батька. Знайшла – двоюрідних братів та сестру.

АБИ ВИЖИТИ

Миколі Кірьякулову дуже пощастило,
що неповнолітніх тоді ще не розстрілювали, і він потрапив до 10% засуджених
за «другою категорією». Адже каральна
система залишала мало шансів на виживання – зі Сталінської області до таборів
будувати шляхи і добувати копалини
було заслано лише 158 греків. З усіх

2 500 радянських греків, хто врятувався
від розстрілу у таборах, до 1941 року загинуло понад 800.
Двадцятирічним хлопцям, які народилися у рік революції, життя дарували через
одного: страчували 50%. Була ще «третя
категорія»: висилання на п’ять років переважно у степи Казахстану і посушливі
райони Середньої Азії; а також громадяни
Греції, яким пощастило бути висланими до
батьківщини (таких було мало, менше 100).
Списки засуджених по «першій категорії» (розстріл) за протоколами «трійок»
складали у місті Сталіному за підписом
облпрокурора Руденка, який потім виріс
до генерального прокурора СРСР. Далі
протоколи надсилалися до Москви, де



– Коли радянські війська прийшли до
нашого району, з ними до наших сіл повернулися каральні органи. Вже в перші
дні були сформовані списки осіб призовного віку, які підлягали мобілізації. Але їх
чомусь відправляли не до навчальних батальйонів діючої армії, а в штрафні підрозділи. Армійцям потрібно було гарматне
м’ясо для штурму німецької лінії «Вотан»
під Мелітополем. За свідченнями тих, хто
вижив, людей, як худобу, кидали голими
руками брати німецькі укріплення. Коли ж
ціною величезних втрат вдалося прорвати німецьку оборону, то відкрилася страшна картина. Долина ріки Молочної була
вся усіяна трупами. Річка стала червоною
від крові та вийшла з берегів. Як розповідали жителі Мелітопільщини, щоб весною
пустити воду в річці Молочній, саперам
довелося підірвати величезну греблю з
трупів наших солдат, що утворилася після
потепління. Багато людей просто сходили з глузду та не могли продовжувати ці
роботи. Тому загиблих в більшості ховали
прямо там, в долині річки Молочної.
У період 1945-1950 років без згоди
місцевих жителів грецьким селам дали
нові назви, аби стерти навіть згадку
про грецьке походження. Карань стала
Андріївкою, Стара Карань – Гранітним,
Чермалик – Заможним, Урзуф – Приморським, Чердакли – Кременівкою,
Старий Керменчик – Старомлинівкою,
Мангуш – Першотравневим тощо.
І на довгі десятиліття грецький народ
занімів... Грецька мова і культура опинилися під забороною, з бібліотек і музеїв вилучалися будь-які згадки про національну
спадщину. Люди боялися називати свою
національність, змінювали її на російську

Заступник редактора грецької газети «Колективістус» Григорій Кудаковцев (родом
з Урзуфа) передав з в’язниці Маріуполя п’ять листів до матері. Останній написаний кров’ю: «Завтра нас отправляют. Куда?»

у позасудовому порядку затверджувалися особисто Єжовим і генпрокурором
Вишинським. На страту переважно везли
з Приазов’я до Сталіного і розстрілювали там на Рутченковському полі разом з
іншими політв’язнями (хто жив чи бував
у Донецьку, знає це сумне місце, де поховано понад 10 тисяч людей). У самому
Маріуполі розстрілювали також, зокрема,
у підвалах НКВС (за сучасною адресою
– проспект Миру, 49). Місця поховань
вбитих у Маріуполі греків невідомі.
Забравши життя у тисяч греків
Приазов’я, радянська влада на тому не
зупинилася. Іспити на виживання тривали і надалі. Про штрафні грецькі батальйони 1943 року на річці Молочній
розповідає Іван Арабаджи:

чи українську, навіть свої грецькі прізвища русифікували чи українізували.
За незалежної України почали відновлюватися історичні назви сіл, греки
по-троху почали оговтуватися від наслідків грецької національної катастрофи
1937 року. Ще, мабуть, рано казати про
національно-культурний ренесанс, проте
греки Донеччини не втратили своєї самобутності, не знехтували рідною мовою
та культурою. Вони дуже цінують родинні зв’язки, охоче збираються на грецькі
свята, а на стіл подають смачнющі страви національної кухні. Вони створюють
грецькі фонди, музеї, навчальні заклади.
І вірять в кращу долю свого народу.
Юлія ЧЕБРЕЦЬ,
Євген ТОПОР/Громада

5 ФАКТІВ З ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКИХ ГРЕКІВ
Греки України складали 30% всіх етнічних греків в СРСР.
Саме в Маріуполі і саме грецькою мовою 1931 року почав виходити єдиний в Радянському Союзі дитячий журнал «Юний борець», пізніше перейменований у «Піонер». Під
час «Грецької операції» його шрифти були викинуті в Азовське море.
За три дні до початку «Грецької операції», 12 грудня 1937 року відбулися вибори
депутатів Верховної Ради СРСР. Ними стали і греки: Герой Соціалістичної праці Ангеліна і Герої Радянського Союзу Папанін та Коккінакі.
Репресії торкнулись і посла Греції в СРСР Ніколопулоса. У березні 1938 року газета «Правда» повідомила, що він покінчив життя самогубством через важку хворобу. Розтин тіла проводити заборонили. На той час посол служив у Москві лише
півтора місяця, тож навряд чи його б відправили на дипломатичну службу важко
хворим. Дослідники вважають «самогубство» замаскованим вбивством.
В історії національних «чисток» в СРСР «Грецька операція» має найвищий відсоПерший «грецький альбом»: розстрільний список з 174 прізток розстріляних. Далі йдуть операції проти фінів та естонців.
вищ приазовських греків від 10 січня 1938 року
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ікна забиті чи загороджені дошками. Через це навіть вдень у хатах
постійні сутінки. Увечері світло
вмикають одиниці і лише за гострої потреби. Так живуть ті, хто попри ризик і
страх залишаються у небезпечній зоні.
Селище Зайцеве – це лінія розмежування. Жованка, його околиця
– вже самісінька «червона лінія», за нею
– тимчасово окупована територія. Війна поділила навпіл не лише населений
пункт, а й родини. Зв’язки з близькими
припинилися разом з зупинкою роботи КПВВ. Тепер вони спілкуються лише
дистанційно.
Чутно постріли. Десь впав снаряд,
далеко, але земля під ногами помітно
здригнулася. Через небезпеку лише минулого року сюди вперше зайшли бригади для ремонту дахів в будинках. А в цих
будинках мешкають понад сто людей, в
тому числі – семеро дітлахів. П’ятьох з
них на власному авто возить до школи
керівник Зайцівської ВЦА. Одну маму
з трьома дітьми гуманітарні організації
кілька разів намагалися переселити до
більш безпечного місця, але марно. Щоразу родина поверталася до Жованки.
За зверненнями селян у Жованці почала роботу комісія щодо оцінки зруйнованого житла. Ті, хто встигли подати
заяви 2020 року, вже отримали свої
300 тисяч гривень. Власник колись «шикарного», за місцевими мірками, «Євроготелю» позов на відшкодування подав
до Європейського суду. Споруда стоїть
на пагорбі, тому і дісталося їй чи не
найбільше. Від колишнього шику тут не
лишилося нічого. Навіть вцілілий посуд
місцеві розтягли «на сувеніри».

ПОЧУВАЮСЯ БРАНЦЕМ
У ВЛАСНОМУ БУДИНКУ

Спогади про минуле – напевно, єдине, що наразі гріє селянам душі.
– Жованка раніше була великою і заможною. У радгоспі вирощували овочі.
Парники були, а там і огірки, і помідори, і
перець, і капуста. Такі сади були, ліс, річка! Дуже гарно, – згадує Віра Петрівна.
Її чоловікові Олександрові Кауліну
вже 87 років. Тривалий час Олександр
Іванович працював шахтарем, також був
у радгоспі трактористом. Сьогодні хвороба усадила чоловіка до інвалідного
візка. Втім, як і раніше, він не втрачає вольової вдачі і прагне встати на милиці, а
ще краще – на протез. Та поки що йому
несила навіть на візку виїхати з хати. На
заваді – один, але крутий поріг, і ще кілька сходів з коридору.
– Я відчуваю себе бранцем власного будинку. Хочеться вийти на вулицю,
щось робити по господарству. Та й просто подихати. Ми і так тут між двох вогнів.
Селище опинилося на межі, – каже дідусь.
Віра Петрівна в усьому підтримує чоловіка. Оселю тримає в порядку – все
аж блищить. Живуть удвох, допомогти
стареньким немає кому. Хоча по суті
потрібно не так вже й багато: обладнати пандус до порогу, щоб можна було
безпечно пересуватися без сторонньої

НАЖИВО

Фото авторки. Мобільне відділення «Ощадбанку» працює у Жованці

ПРИФРОНТ 2:

СУТІНКИ
Газета «ГРОМАДА Схід» просувається все ближче до лінії фронту. Минулі числа газети
потрапили вже практично на передову. Саме там розташована Жованка – село на
Донеччині, яке щодня чує і відчуває війну.

допомоги. Придбати будівельні матеріали готова громадська організація «Проліска-Майорськ», яка наразі займається
оформленням для Олександра Івановича пільгової пенсії через втрату ноги. А
чого не вистачає, так це робочих рук.
Ніхто з фахівців не хоче їхати під обстріли, аби подружжя Кауліних змогло повноцінно доживати віку в рідній оселі.

ГУМАНІТАРНИЙ «ГАРАЖ»

Олександр Каулін чекає на пандус

«Проліска-Майорськ» встановлює перші віконниці

Той самий газовий балон, який став
«трембітою», що сповіщає про біду

Це зараз у гуманітарного штабу Жованки проблеми сучасні – немає інтернету. А починав він свою роботу… у гаражі.
І хоча давно вже переїхав до будинку,
місцеві й досі називають штаб «гаражем». Тут жителі Жованки гуртуються
для вирішення спільних питань, платять
за комуналку, оформлюють документи,
спілкуються.
По подвір’ю штабу прицільно били не
один раз, хоча військові тут не стояли
і всім було відомо, що збираються тут
самі цивільні. Гатять в тому числі із школи, де за мирних часів здобувала освіту
місцева малеча.
– Саме завершилася служба і тут було
людно. Почався обстріл. Десь людей з
п’ятнадцять сховалися на подвір’ї, бо ми
завжди вважали, що між кухнею та гаражем – найнебезпечніше місце. Як трохи
стихло, ми почали розходитися. Аж раптом снаряд влучив туди, де ще 15 хвилин
тому стояли люди, – з жахом згадує події
2016 року колишня вчителька початкових класів Людмила Пахома.
Вона розповідає, що роботи у селі немає, і зітхає, що жителі змушені жити на
гуманітарку:
– Так, це неправильно, але ж ми нахлібниками стали не зі своєї волі.
Колись у селищі проживало до 800 селян. Сьогодні – трохи більше сотні. Сусіди доглядають один за одним. Адже на
цілу вулицю лишаються обжитими лише
по кілька будинків, інші покинуті чи розбиті.
Вулиці Попова, Журавського, Вернадського – їх вже майже немає. Сухостій стоїть вище будівель. Зрозуміло,
що суха трава та обстріли спричиняють
часті пожежі. Лише за минуле літо спалахувало тричі. Ще на початку буремних часів хтось почав калатати у газові
труби, аби покликати на поміч. У такий
спосіб селяни збирають людей й досі.
Зараз труби стоять обстріляні, посічені, у
дірках та все одно вони добре розносять
по Жованці відлуння ударів. Місцеві свій

колл-центр. 380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11. +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БЕЗОПЛАТНО
ЧИ ВИЛІКОВНІ ФІЗИЧНІ
ТА ДУШЕВНІ НАСЛІДКИ ВІЙНИ?

винахід ще й трохи вдосконалили: причепили до труби газовий балон. Якщо
у нього б’ють швидко – у селі пожежа,
повільно – збори «на гаражі».
На сигнал тривоги збігаються усі: жителі, рятувальники, військові. До речі,
для того, щоб ліквідувати вогонь, у хід
йде зовсім не вода, бо її можна знайти
не в усіх куточках селища. У нагоді стають саморобні віники з гілок. Благодійні
організації забезпечили штаб ще й вогнегасниками.

ХОЧЕТЬСЯ ЧОГОСЬ КРАСИВОГО

Щодня на «гуманітарній передовій» –
представники гуманітарної місії «Проліска-Майорськ». Допомагають з документами, ремонтують побиті вікна, долають
комунальні проблеми і в цілому намагаються хоч якось поліпшити селянам життя. Спільно з Міжнародним Комітетом
Червоного Хреста підготували списки
на вугілля, щоб люди були взимку в теплі – отримали усі. Зараз розпочали новий проєкт з встановлення віконниць на
вікна. Планують охопити до 30 будинків
у Жованці і ще допомогти з цим 16 родинам у Майорську.
– Віконниці від снарядів не врятують,
але принаймні дадуть можливість людям
не сидіти потемки, коли заходить сонце,
– каже керівниця «Проліска-Майорськ»
Анна Тимофєєва. – Та й вигляд в такому
разі вікна мають більш естетичний. Все
ж краще, аніж шпали забиті чи столи.
Всім вже хочеться чогось красивого.
За словами Анни, немає сенсу шукати
відповіді, чому люди обирають лишатися
тут, під обстрілами:
– На те, мабуть, у кожного є свої причини, і це потрібно прийняти. Звичайно,
жити тут не просто, кажу, як є. Але і від
гасла «всепропало» люди вже втомилися. Вони облаштовують свій побут, як
можуть: відвідують релігійні збори, вирощують квіти та городину, займаються
рукоділлям і чекають на мир.

З

неправомірною відмовою у безоплатному проїзді у міських автобусах пані Ользі довелося стикатися
протягом кількох років.
Так, в жовтні 2017 року вона намагалася сісти в автобус № 1 на зупинці
біля вокзалу у Костянтинівці. Але щойно пред’явила своє посвідчення особи
з інвалідністю ІІ групи, водій вигнав її з
автобуса у грубій формі. Така ж ситуація
на цьому маршруті повторилася у грудні
2018 року. У січні 2019 року водій автобуса іншого перевізника також відмовив
їй у безоплатному проїзді.
Пані Ольга занотувала державні номери автобусів та звернулася зі скаргою до
Костянтинівської міської ради. Але нічого,
окрім проведення роз’яснювальної бесіди із водіями та застосування до них адміністративних заходів, не досягла. Жінці
цього було замало, вона вирішила звернутися за захистом своїх інтересів до суду.
Відповідь Костянтинівської міської
ради містила інформацію про власників
автобусів: ФОП Іванов та ТОВ «Пасажирська компанія Донбас» (засновником та директором якої також є громадянин Іванов). Тож у травні 2019 року пані
Ольга звернулась до Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області
із позовною заявою до обох юридичних
осіб щодо стягнення моральної шкоди в
розмірі 10 000 гривень з кожної.
У позові вона зазначила, що внаслідок неправомірної відмови у пільговому перевезенні їй була спричинена моральна шкода, адже вона була змушена
шукати додаткові способи пересування
у холодну пору року, а також отримала
травму через нанесення особистої образи та приниження її честі і гідності перед іншими пасажирами.
Невдовзі пані Ольга зрозуміла, що не
має спеціальних знань та навичок для
особистого представництва у судовому
процесі. Тож за професійною підтримкою вона звернулася до відділу «Костянтинівське бюро правової допомоги»
Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги (БПД).
Представництво інтересів пані Ольги
було доручено адвокатові системи БПД



Унаслідок вибуху втратив зір, снарядом пошкодило кінцівки, осколки зняли
частину шкіри на голові – таких сумних
історій у місцевих багато. Декому поранення нагадуватимуть про себе все
життя. Але документально підтвердити
той факт, що вони спричинені війною,
вдалося одиницям.
– Отримати статус «інваліда війни»
місія не з простих, – стверджує спеціалістка із соціального супроводу гуманітарної місії «Проліска-Майорськ»
Наталія Панченко. – Олександр Онипченко був двічі поранений, осколки
суттєво пошкодили чоловікові ноги.
Він – один з небагатьох, хто продовжує
виборювати право на соціальну справедливість. Зараз чоловік на етапі проведення судово-медичної експертизи.
Писали ми і до генеральної прокуратури кілька разів, і до СБУ. Процес повільно, але рухається.
Не менш трагічні історії розповідає
психологиня Інна Доля. Родина втратила
близьку людину, яка не встигла сховатися від міни. Дитина стала свідком загибелі власної матері. Такі душевні рани
також навряд колись загояться.
– Тим не менш, скрізь «на нулі» до
людей необхідно стукати. Через упередження вони зазвичай кажуть, що їм
психологічна допомога не потрібна, бо
вони «нормальні». Але з досвіду я добре
знаю, що війна багато в кого вже у голові породила думки про суїцид. Сумна
статистика каже про те, що 20% опитаних навіть робили спроби накласти на
себе руки, – каже психологиня.
На думку Інни Долі, психологічної
підтримки потребує усе населення територій, які межують із зоною проведення бойових дій. Це ж скільки психологів треба Сходу, щоб позбавити людей
травм війни?
Лілія АНДРУСИК/Громада

ДОПОМОГА

СКРИВДИЛИ

У МАРШРУТЦІ? ДО СУДУ!
Право на безоплатний проїзд осіб з інвалідністю гарантовано законом.
Проте пані Ользі, яка є особою з інвалідністю ІІ групи, довелося
відстоювати це право у суді за допомогою громадського юриста.
Вікторові Коваленку. Він підготував процесуальний документ щодо уточнення
позовних вимог та представив інтереси
клієнтки у суді.
Обґрунтування позовних вимог адвокатом було прийнято судом, який наприкінці січня 2021 року частково їх задовольнив та визнав неправомірними дії
водіїв у двох епізодах. На користь пані
Ольги було стягнуто відшкодування моральної шкоди з ФОП Іванов (1 500 гривень) та з ТОВ «Пасажирська компанія
Донбас» (1 000 гривень). Також перевізник компенсував витрати на проведення
технічної експертизи документів (понад
1 600 гривень).

Віктор КОВАЛЕНКО, адвокат системи БПД:
– Право на безоплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі)
осіб з інвалідністю I та II груп регулюється Законом України «Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні».
Пільгове перевезення осіб з інвалідністю I та
II груп здійснюють усі підприємства транспорту незалежно від форми власності та підпорядкування відповідно до Закону України
«Про транспорт». Звуження змісту та обсягу
права осіб з інвалідністю I та II груп на пільговий проїзд транспортом не допускається.



4 (37) / 2021

ГРОМАДА СХiД

С

пробуємо
запекти
фарширований гарбуз – нетривіальну,
проте дуже просту страву.
До того ж, начинки можуть
бути різноманітними. Для
пісного меню радимо варений рис з овочами або
грибами. Для поціновувачів
більш поживних страв підійде м’ясний фарш, дрібно
порізана свинина, індичина
або курятина, як пропонуємо ми.
Що потрібно:

СМАЧНОГО

• гарбуз – 1 шт.
• куряче філе – 350 г
• твердий сир – 100 г
• сметана (15-20%) – 150 г
• олія – 2 ст. л.
• цибуля ріпчаста – 1 шт.
• морква – 1 шт.
• сіль – за смаком
• чорний мелений перець

ЖОВТИЙ

ВЕЛЕТЕНЬ ІЗ СЮРПРИЗОМ
Гарбуз – дуже корисний та універсальний овоч, з якого можна приготувати і
основні страви, і десерти. А ще він дуже довго зберігається – напевне, декілька
гарбузів досі очікують свого часу і у вашому господарстві.
Відповідь на сканворд №3 (36)

– ¼ ч. л.
• італійські трави – ½ ч. л.
• свіжий кріп – невеликий
пучок.

Як готувати:
1. Цибулю ріжемо кубиками, моркву натираємо на
крупній тертушці.
2. Підсмажуємо овочі на
рослинній олії на середньо-

му вогні протягом декількох
хвилин.
3. Куряче філе ретельно
промиваємо, обсушуємо паперовими серветками, ріжемо дрібними кубиками.
4. Додаємо подрібнене
філе на пательню з овочами. Ретельно перемішуємо
та продовжуємо обсмажувати все разом до готовності
м’яса.
5. Додаємо до начинки
сметану. Суміш солимо, приправляємо чорним перцем
та сушеними травами. Для
аромату додаємо подрібнену
зелень кропу.
6. Все разом перемішуємо
та прогріваємо на слабкому вогні протягом декількох
хвилин. Знімаємо пательню з
вогню.
7. З гарбуза зрізаємо верхівку та видаляємо м’якоть з
насінням. Наповнюємо внутрішність гарбуза начинкою з
курятини та овочів.
8. Перекладаємо заготовку на змащене олією деко.
9. Натертим твердим сиром
посипаємо верх начинки.
10. В розігрітій до 180 градусів духовці запікаємо гарбуз 30-40 хвилин.

ПОГОДА

ЦЕ ВЖЕ
НЕ СОН – ЦЕ ВЖЕ ВЕСНА
З 9 березня у Донецькій та Луганській областях запанує по-справжньому весняна погода: тепла, з рідкими дощиками.
За прогнозами синоптиків, на Донеччині очікується температура до +8°С вдень та
від +2°С до –2°С вночі. Дощитиме 15 та 16 березня. Швидкість вітру до 6 м/с.
На Луганщині максимальна температура вдень становитиме +7°С, мінімальна
вночі –8°С. Опади у вигляді дощу прогнозують також 15 та 16 березня. Швидкість
вітру не більше 5 м/с.
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