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До кінця року у Донецькій області планують розпоча-
ти будівництво вітрової електростанції, що забезпечува-
тиме електроенергією одразу чотири області: Донецьку, 
Луганську, Херсонську та Харківську. Для розробки про-
єкту вже створено робочу групу, повідомляє пресслужба 
Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України.

Планується, що будівництво станції відбудеться у 
Приазов’ї, на території Нікольської, Кальчицької та Ман-
гушської селищних рад.

Потужність станції запланована на рівні 800 МВт. 
Проєкт реалізується відповідно до Концепції еконо-

мічного розвитку Донецької та Луганської областей, яка 
передбачає об’єднання зусиль державних органів для 
залучення інвестицій. 

 «Також проєкт сприятиме залученню інвестицій в До-
нецьку область, підвищенню надійності електропостачання в 
Маріуполь і розвитку машинобудівної галузі в Україні, зокре-
ма, виробництва вітрових турбін», – йдеться у повідомленні.

НА СХОДІ  
ПОБУДУЮТЬ ВІТРОВУ 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЮ

Оприлюднено рейтинг 872 громад України за 8 фі-
нансовими показниками виконання бюджету 2020 року. 
Оцінювали громади експерти Програми «U-LEAD з Євро-
пою» та SKL International.

Для проведення аналізу усі громади згрупували за 
кількістю населення. Так, у групі громад з понад 15 ти-
сячами жителів найвище місце посіла Соледарська ОТГ 
Донеччини – 14. Троїцька ОТГ Луганщини – на 39 місці.

Серед громад другої групи (від 10 до 15 тисяч жи-
телів) найвище місце – 19 – посідає Іллінівська громада 
Донеччини. Чмирівська ОТГ Луганщини – на 93 місці.

У групі із кількістю жителів від 10 до 5 тисяч Схід 
представляла лише Красноріченська ОТГ Луганщини. 
Вона, на жаль, стала лише 210-ю. 

До двадцятки у групі громад з кількістю населення 
до 5 тисяч потрапили Шахівська (8 місце) та Андріївська 
(17 місце) ОТГ Донеччини.

Серед 43 громад-міст обласного значення 17 місце 
за фінансовими показниками 2020 року посів Бахмут. 

П’ЯТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  
ГРОМАД СХОДУ ПОТРАПИЛИ  
ДО ТОП-20 В УКРАЇНІ

КОРОТКО

Погоджуючись з цією установ-
кою у дорослому житті, ми 
змушені весь час порівнюва-

ти себе з оточенням: чи не занадто 
я помітний? А через порівняння ми 
страждаємо. Адже виявляється, що 
так, занадто – надто товстий, худий, 
зарозумілий, яскравий, лисий, пра-
цьовитий, повільний, галасливий, 
добрий… Тим «всім», якими нас за-
кликали бути, ніколи не догодиш.

На жаль, бути як всі – це прихо-
вувати від світу себе справжнього, 
свої здібності, захоплення і мрії. 
Проживати своє життя за стандарта-
ми родичів, сусідів, співпрацівників, 
просто перехожих. Йти уторованим 
шляхом, бо так найнебезпечніше, бо 
«всі» ж оцінюють, а ми боїмося по-

ганої оцінки. І все це – лише через 
звичку дивитися у чужий город.

Що ж, можливо, батьківський ост-
рах допомагав нам жити, принаймні, 
у несвідомому віці. Але тепер ми ви-
росли і маємо розібратися, чи не за-
важає він нам зараз. А якщо так, то 
чи не прийшов час дещо поміняти? 

Виявитися дивним та незрозумі-
лим для інших – не вирок. Експери-
ментувати, помилятися, виглядати 
слабким – не глупство. Лупати свою 
скалу без озирання на сторонніх – не 
зневага. Це все – свобода бути со-
бою. Зрештою, найщасливіші люди 
– не ті, що досягли захмарних вер-
шин, а ті, котрі віднайшли всю повно-
ту життя і навчилися проживати його 
у ладу із собою.

Хто точно не боїться поми-
лок та пересудів, так це громад- 
ські кореспонденти нашої газети. 
Якщо і ви сприймаєте світ як не-
вичерпне джерело можливостей, 
ставайте позаштатними кореспон-
дентами «ГРОМАДИ Схід» і отри-
муйте гідні гонорари за дописи 
про нестандартних людей або 
непересічні ініціативи будь-де на 
теренах прифронтових Донеччи-
ни та Луганщини. Зв’язатися з ре-
дакцією 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

«Не висовуйся, будь як усі» – такий родинний сценарій закладений у більшості з 
нас з дитинства. Батьки воліли уберегти нас від зайвої уваги стороннього ока, аби 
не наврочили, не образили, не висміяли. Тому і заохочували не виглядати «білою 
вороною» і менше виділятися на загальному тлі.

НЕ БУТИ ЯК УСІ

«ІЗОЛЯЦІЯ»: СВІДОК
Колишній бранець концтабору 
«Ізоляція» у Донецьку Станіслав 
Асєєв став цього року лауреатом 
Національної премії України імені 
Тараса Шевченка у номінації 
«Публіцистика, журналістика». 
Його збірка репортажів «В 
ізоляції», яка документує 
жахи окупації, вийшла друком 
2018 року, коли бойовики ще 
утримували журналіста у полоні. 

Станіславу Асєєву було 24 роки, коли роз-
почалася війна. Він залишився у Донець-
ку через сімейні обставини: мав допома-

гати матері та двом бабусям. В окупації Асєєв 
продовжував працювати журналістом, під псев-
донімом писав статті для українських ЗМІ. За це 
його і затримали у травні 2017 року, звинуватив-
ши зрештою у шпигунстві. 

Лише 29 грудня 2019 року Асєєва разом із 
іншими заручниками було звільнено в рамках 
масштабного обміну полоненими. Весь цей час 
Україна піднімала питання звільнення Асєєва на 
міжнародному рівні та здійснювала публічний 
тиск на Росію із вимогою повідомити про стан та 
місцезнаходження журналіста.

Але Стас про це не знав. Аби позбутися зну-
щань і зневіри, він планував вчинити самогуб- 
ство. У донецькій тюрмі «Ізоляція» чоловік про-
вів 28 місяців, і єдине, що бачив – катування та 
безнадію. Від опису тортур, до яких охоронці 
вдавалися переважно заради розваг, холоне 
кров. Вже після визволення Асєєв назве тери-
торію колишнього заводу ізоляційних матеріалів 
на вулиці Світлого Шляху, 3 «донецьким Дахау».

За його словами, «Ізоляція» – концтабір пере-
важно для «своїх»: «Помилково буде вважати, 
що в цих стінах знущалися лише з «укропів», до 
яких зараховували всіх, хто отримав статтю «шпіо-
наж». Навпаки, на нас дивилися із розрахунком на 
ймовірний обмін, а це означало, що в людини не 
має бути помітних шрамів, опіків, переломів. Нато-
мість свої – так зване «ополчення», співробітники 
«міністерств» тощо – були справжнім м’ясом, тре-
нувальним матеріалом, який можна було букваль-
но вбивати в підлогу, не остерігаючись наслідків».

Журналіст стверджує, що в окупованому Донець-
ку є ще як мінімум 10 неофіційних місць несвободи. 

Про нелюдську жорстокість катів-окупан-
тів звільнений Асєєв неодноразово свідчив у 
ПАРЄ у складі офіційної української делегації.  
З європейської трибуни він постає як «маленька 
людина — той самий ніхто, яких сотні в донець-
ких и луганських підвалах». І невтомно закликає 
цивілізований світ дослухатися правди про зло-
чини проти людства, що вже роками відбувають-
ся у самому центрі Європи.

Дмитро ЛЕЩУК/Громада

ЛЮДИФото: Олена ВИШНЕВСЬКА
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СВІй 
РОДОВІД
Якщо у вас є бажання дізнатися про власні коріння та 
прослідкувати історію минулих поколінь, ви маєте знати, що  
в Україні для цього існують всі умови. Архіви відкриті, а 
цифрові бази даних допоможуть дослідити історію будь-якого 
роду просто з дому. Саме цим шляхом пішла наша громадська 
кореспондентка, і от скільки цікавого їй вдалося знайти.

ІСТОРІЯПитаннями «Хто мої пращури? Звід-
ки вони родом? З якої верстви сус-
пільства походили? Чим займали-

ся? На що хворіли? Як взагалі жили?» я 
цікавилася ще з дитинства. Схильність до 
історії пізніше скерувала і вибір професії 
– я стала історикинею. Маю великий ін-
терес до вивчення архівних документів, 
цікавлюся історією рідного Волнова- 
ського району. Тож в одному з матеріалів 
краєзнавця Сергія Гайдука у районній 
газеті «Наше слово» прочитала про пере-
селенців – засновників села Петрівське. 
З’ясувалося, що серед них був і мій пра-
щур Микола Дорош. З цього почалася 
моя дослідницька пригода: я зв’язалася 
з паном Сергієм, аби дізнатися, звідки 
він бере ці дані. 

– Існує безліч сайтів, які містять архівні 
документи, з яких українці можуть дізнати-
ся про своїх предків та створити родинні 
генеалогічні дерева, – розповів Сергій 
Гайдук. – За радянських часів такі дослі-
дження майже не проводилися, оскільки 
доступ до архівів був обмежений. Та й не 
усі були зацікавлені у пошуку інформації 
про свій рід. Репресовані, ув’язнені через 
політичні погляди, розкуркулені родичі 
могли накласти тінь підозри у неблаго-
надійності на нащадків. Тож люди стави-
лися до дослідницьких пошуків з великою 
обережністю, аби раптом не виявити щось 
несподіване та не зруйнувати собі майбут-
нє. Часто вони, навпаки, приховували своє 
походження, навіть змінювали прізвища, 
щоб залишитися живими. Наприклад, у 
моїй родині сталося так, що діда забрали 
у сталінські табори, і це була заборонена 
тема, про неї намагалися не згадувати, аби 
не наражати на небезпеку дітей. 

Отже, у січні 2021 року я розпочала 
шукати інформацію про свій рід. Кожного 
дня після роботи я присвячувала цьому 
заняттю щонайменше дві години. Воно 
мене напрочуд захопило. Заради одного 
допису, що проливав світло на історію 
родини, доводилося переглядати сотні 
сторінок, але знахідки були того варті.

Перш ніж приступити до вивчення 
власного родоводу, мені знадобилося 
систематизувати інформацію, яка у нас 
вже була. Зробіть і ви так. Поспілкуйтеся 
зі своїми родичами та дізнайтеся ім’я та 
прізвища їхніх бабусь та дідусів. Пере-
гляньте старі сімейні фото – раніше на 
звороті зазвичай позначали рік події та 
присутніх на світлині людей.

Мої батьки Іван та Лідія Дорош родом 
з села Єгорівки Волноваського району 
Донецької області. Ми достеменно зна-
ли, що пращур по батьковій лінії Микола 
Дорош був переселенцем з Чернігів- 
ської губернії. Знали також, що у нього 
був син Онисим, у Онисима – Тарас, у 
Тараса – Іван, мій прадід. Ця інформа-
ція по крихті передавалась з покоління 
в покоління. Але нас цікавила не тільки 
вертикаль, а й горизонталь родоводу. 
Хотілось зрозуміти, чому ж ми не знаємо 
нічого про інших родичів та їхніх дітей.

На сайті FamileSearch за посиланням 
https://www.familysearch.org/ru/ я знайшла 
сканований поіменний список селян Олек-
сандрівського повіту Катеринославської 
губернії. Микола Дорош там дійсно зна-
читься серед засновників села Петрів-
ське. На той час Миколі було 30 років, 
дружині Марфі – 31 рік, доньці Варварі –  
8 років, синові Данилові – 2 роки. Разом 
з Миколою з села Красного Чернігівської 
губернії Конотопського повіту Батурин- 
ської волості приїхали його брати. 

Цікавий факт: записи містять інформа-
цію переважно про чоловіків, бо землею 

Запис у метричній книзі про шлюб Онисима Дороша та Васси Семенчук, 1864

Родина Михайла Дороша та його сестри Марії Соломахи

ЯК Я ВИВЧАЛА

наділяли саме їх, і саме вони сплачували 
податки за землю. Державі було важли-
во фіксувати про них усю інформацію: 
народження, рекрутерство, смерть. А от 
жінок записували не завжди, до 1811 року 
їх взагалі не фіксували. Враховуючи те, 
що одружені жінки брали прізвище чо-
ловіка, їх взагалі важко ідентифікувати 
– жіноча лінія просто губиться.

За даними перепису населення 1850 
року зазначається, що Микола Дорош та 
його син Данило померли 1849 року. У 
цьому записі вже немає Марфи, проте є 
син Онисим, народжений 1845 року.

Серед переселенців – засновників 
села Єгорівки я Дорошів не знайшла. Але 
дослідила, коли в історії нашого роду по-
чинається «єгорівська лінія». У метричній 
книзі Михайло-Архангельського храму 
за 1864 рік є запис про одруження пет-
рівського селянина Онисима Дороша з 
єгорівською селянкою Вассою Семенчук. 
Тоді стало зрозуміло, що Онисим побрався 
з дівчиною та переїхав до її рідного села. 
Несподіванкою стало те, що наш теперіш-
ній сусід Олександр Семенчук виявився 
кровним родичем, хоч і далеким, але ж все 
ж таки документально доведеним. 

Також цікаво було дізнатися, що мій 
син Захар народився в один день з різ-
ницею у 142 роки з сином Онисима Тара-
сом, моїм прапрадідом. 

У Тараса з його дружиною Євдокією 
Аврамівною було 8 дівчат та 3 хлопці, 
один з них – мій прадід Іван. У Івана з дру-
жиною Марією Андронівною було 8 дітей, 
в тому числі мій дідусь Михайло, народже-
ний під час Голодомору 1933 року.

Батько розповідав, що його дід Іван 
Дорош три роки – з 1914-го до 1917-го – 
ніс військову службу у Лейб-гвардії Пре-
ображенського полку. «Преображенці» 
були особистою охороною царя Миколи 
II, потрапити туди було дуже непросто. 
Хлопців суворо відбирали, солдати мали 
бути одного зросту, статури, кольору 
волосся та очей. Дідусь згадував красу 
білих ночей та фонтанів Петрограда, а 
також буремні події 1917 року, які закін-
чилися революцією. Одного разу Іван 
Дорош бачив, як серед масового скуп-
чення людей, яких зібрали більшовики, 
палко виступав чоловік. Товариш по 
службі пояснив дідові, що це ж Ленін. 

Після падіння царату полк розпустили 
по домівках. Повернувшись додому, Іван 
Дорош працював бухгалтером та був у 
селі шанованою людиною. Його часто 
запрошували хрестити новонароджених 
дітей, у записах я знайшла свідчення про 
понад 20 похресників. Він прожив довге 
життя та помер у віці 85 років.

Не всім народженим дітям судилося ви-
жити. Документи фіксують високий рівень 
дитячої смертності. Я звернула увагу, що 
серед моїх померлих у дитинстві пращурів 
чимало хлопчиків – їм не судилося про-
довжити рід, тож стало зрозумілим, чому 
ми нічого не знали про горизонталь роду. 

Книги про померлих в більшості мають 
записи про малюків, які були слабкими 
від народження або померли від так зва-
ного «младенства» та «сухоти». Помирали 
також від епідемій кору, черевного тифу, 
сибірської виразки, віспи, коклюшу та 
скарлатини. Згідно із записом метричної 
книги за 1910 рік, в єгорівській родині від 
віспи за один день померло троє хлопчи-
ків – віком 10, 5 та 3 років. Моя прапраба-
буся по материнській лінії Васса Мигрин 
мала 13 діточок. Всі вони померли у ди-
тинстві, окрім мого прадіда Макара.

Як свідчать архівні документи, середня 
тривалість життя людей на той час взагалі 

Нащадки Дорошів
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була невеликою. Багато жінок втрачали 
життя під час пологів: у графі «причи-
на смерті» священник писав «от родов». 
Здебільшого помирали від хвороб, серед 
яких зазначені й випадкі хвороби на рак. 
Якщо людина поважного віку помирала 
без ознак захворювання, вважалося, що 
це «от старости». При трагічних обставинах 
смерті писали: «от удара коня», «от утопле-
ния», «от обвала земли», «от молнии». 

Коли дитина народжувалася поза шлю-
бом, в метричній книзі чітко фіксувалося, 
що вона – «незаконно рожденная». Якщо 
народжувала неодружена дівчина, зазнача-
лося її прізвище та чия вона дочка. В іншому 
випадку мати описували так: «Егоровская 
крестьянка Пелагея Карповна православ-
ного вероисповедания бросившая мужа 
своего Спиридона Мефодиевича». 

Увагу привернули поширені на той 
час імена. Чоловічі: Авксентій, Амвросій, 
Власій, Зосим, Калістрат, Косьма, Ефимій, 
Евтихій, Лука, Онуфрій, Полікарп, Пор-
фирій, Сава, Спиридон, Сисой, Самуїл, 
Макар, Митрофан, Тит, Никанор, Хари-
тон, Хрисанф. Жіночі: Агафія, Агрипина, 
Акулина, Васса, Гликерія, Діонісія, Дом-
нікія, Іустинія, Лукерія, Мавра, Мотрона, 
Пелагея, Параскевія, Стефанида, Хари-
тина, Фекла, Флора, Феодосія.

Зрештою через вивчення архівів я 
знайшла близько 70 імен моїх родичів і 
з’ясувала свій родовід до восьмого по-
коління по батьківській лінії та до деся-
того – по материнській. Це дослідження 
додало глибини сімейним відносинам, 
позаяк спільна справа нас дуже згурту-
вала. Знайшовся час зателефонувати 
братам, сестрам, дядькам та кумам. Ми 
частіше спілкувалися між собою, раділи 
новим знахідкам та жваво їх обговорю-
вали. Тож всім рекомендую зайнятися 
дослідженням роду і бажаю на цьому 
шляху вдалих пошуків!

Юлія ГЛОМОЗДА  
(ДОРОШ)/Громада

Марія Дорош, 1980-ті роки

Іван Тарасович Дорош, Петроград, 1914

Стефанида Дорош з онуками, Егорівка,  
початок 1960-х років

ВЛАСНА СПРАВА

БІЗНЕС НА КАРАНТИНІ
Рік тому у березні через пандемію СOVID-19 в Україні впровадили 
карантин. Протягом року обмеження послаблювали або 
посилювали, проте нові реалії суттєво вплинули на малий бізнес 
прифронтових районів. 

Ми запитали у підприємців Курахового та 
Мар’їнки: що стало з їхніми прибутками, 
чи відчули вони підтримку від держави 

та як пристосовувалися до нових умов, аби за-
лишатися на плаву.

СУКНІ НАПРОКАТ 
Ірина СЛІПЧЕНКО, співвласниця салону-

ательє:
– Минулого року ми сплатили оренду у 

повному обсязі, у січні, щоправда, нам знизи-
ли суму на 50%. Але всі грошові запаси, що в 
нас були, витратили на «комуналку» та оренду. 
Було дуже складно, як вижили – не розумію. 

Ательє та салон весільних суконь не пра-
цювали з березня до травня минулого року 
та кілька тижнів цього січня. Підприємниця 
користувалася податковими канікулам – три 
місяці 2020 року не сплачувала єдиний со-
ціальний внесок. Також як ФОП першої гру-
пи оподаткування Ірина у грудні отримала  
8 000 гривень державної допомоги. За її сло-
вами, гроші були незайвими, у січні пішли на 
сплату оренди та «комуналки». 

Підприємниця каже, що за рік карантину 
прибуток салону зменшився удвічі, а ось деякі 
витрати суттєво зросли. Так, за літр дезінфек-
тора для обробки поверхонь треба віддати 350 
гривень, за упаковку захисних масок – 300.

Салон втратив багатьох клієнтів. Мало хто 
замовляє пошиття нових суконь або костю-
мів, люди звертаються переважно з переши-
вання одягу. Раніше ательє обслуговувало 
танцювальні та пісенні колективи не лише з 
Курахового, а й з інших міст, але через відміну 
концертів артисти від послуг пошиття відмови-
лися. Підприємство утримувалося за рахунок 
виготовлення захисних масок.

Власниці салону сподіваються, що цього 
року, на відміну від минулого, дозволять ви-
пускні у садочках та школах, тож замовлень 
буде багато. А поки здають плаття та костюми 
напрокат. Така послуга користується попу-
лярністю, особливо на свята. Прокат дитячих 
речей коштує 100-150 гривень, жіноча сукня 
обійдеться у половину своєї вартості, бюджет-
ний варіант – 800 гривень. 

– З початку карантину відмовилися від най-
маної працівниці, бо нічим було їй платити. Вона 
пішла працювати у продовольчій магазин. Зараз 
до нас просяться на роботу, бо деякі ательє за-
чинилися, і люди залишилися без заробітку. Але 
взяти поки нікого не можемо. Працюємо разом 
з подругою, власницею весільного салону. До 
речі, вона 8 000 гривень не отримала, бо її ФОП 
належить до другої групи оподаткування. 

(Закінчення на стор. 4)
Власниці ательє-салону

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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А ДЕ «КУРКУЛЬ»?
Олег ТКАЧЕНКО, власник міні-пе-

карні:
– Карантин відкинув нас на рік. Так, 

нині прибуток вирівнявся, але рік ми не 
вкладали кошти у модернізацію вироб-
ництва, лише зараз почали ремонтувати 
обладнання. Тобто весь цей час ми пра-
цювали під загрозою того, що машини 
взагалі вийдуть з ладу.

Перші кілька тижнів на початку каран-
тину пекарня не працювала, довелось 
відмовитися від виїзної торгівлі. З шести 
торговельних точок працювали лише дві 
стаціонарні, які відкрилися у Мар’їнці та 
Новогродівці перед самим карантином.  
Двоє співробітників з великим досвідом 
роботи звільнилися та влаштувалися на 
нову роботу. 

Втім, більшість співробітників за-
лишилася працювати у нових умовах. 
Пристосуватися до них вдалося десь за 
три місяці. Довелося розширити асор-
тимент, зараз у магазинах торгують не 
лише випічкою, а й продуктами харчу-
вання. Це дозволило вийти на докаран-
тинні показники прибутку, і наразі Олег 
навіть планує збільшити кількість робо-
чих місць з 10 до 30. 

Минулого року, аби виконати 
зобов’язання перед постачальника-
ми і оптовими покупцями, підприємець 
звернувся за кредитом до держави за 
програмою «Доступні кредити 5-7-9%», 
але йому відмовили. На думку Олега, 
підтримати малий бізнес у прифронтовій 
зоні під час карантину мали б державні 
конкурси на кшталт «Український до-
нецький куркуль». Проте їх більше не 
оголошують. 

– Податкові канікули – непогано, але 
більше держава нічого не запропону-
вала для підтримки підприємництва. 
Мені довелося бути у Тайвані під час 
пандемії свинячого грипу у 2009-2010 
роках, там за бюджетні кошти підпри-
ємців забезпечували навіть захисними 
масками. А у нас? За новими вимогами 
ми мусимо встановлювати касові апара-
ти. Для облаштування ними шести тор-
говельних точок мені потрібно витра-
тити 70 000 гривень. Справа не тільки 
у грошах, треба ж навчити працівників 
ними користуватися. А якщо апарат зла-
мається? Треба ремонтувати, а це знову 
кошти…

НУЛЬ ІНФОРМАЦІЇ
Олена КУШНАРЕНКО, власниця ко-

місійного магазину:
– Найскладнішим для нас виявився 

початок карантину, березень-травень 
минулого року. Цього січня вже було 
простіше, у нашій сфері січень зазви-
чай не дуже прибутковий. Люди всі 
гроші витрачають на свята, а про одяг 
та взуття думають в останню чергу. Ми-
нулого року ми скористалися тримісяч-
ними податковими канікулами, у груд-
ні отримали 8 000 гривень допомоги. 
Добре, що це можна було зробити, не 
бігаючи по кабінетах, а через портал 
«Дія».

За словами Олени, прибутки магази-
ну за рік суттєво не знизилися, проте 
сказати, що карантин зовсім не вплинув 
на бізнес, не можна. Аби утриматися на 
плаву та знайти нових клієнтів, підпри-
ємниця зареєструвалася на платформі 
Prom.ua, тепер отримує замовлення он-
лайн. Також Олена подалася на грант 
Міжнародної організації з міграції і прид-
бала на виграні кошти кондиціонер і тор-
гове обладнання для розміщення одягу. 
Допомогло підприємниці і розширення 
асортименту. 

– Для підприємців найбільша про-
блема – своєчасне інформування. Ми 
змушені самостійно шукати корисну і 
важливу інформацію. Наприклад, щодо 
касових апаратів щось дізнатися у по-
датковій дуже складно. Там переважно 
тебе відправляють з кабінету до ка-
бінету. Лише нещодавно я з’ясувала, 
що підприємцю можна змінити КВЕДи 
через «Дію», а не їхати до Покровська, 
як мені радили у податковій. Також не-
щодавно дізналася, що маю право на 
щорічну відпустку, під час якої не треба 
сплачувати ЄСВ. Якби нас вчасно ін-
формували, нам було б простіше пере-
жити карантин.

БІЗНЕС 
НА КАРАНТИНІ

завжди. Через це довелося підняти ціну 
на послуги, розробляти нові пропозиції, 
аби залучити нових клієнтів. Тож, на дум-
ку Юлії, на професійне зростання майс-
тринь карантин вплинув позитивно: вони 
намагаються самостійно опанувати нові 
напрямки роботи, навчаються на курсах. 

Кілька разів підприємниця подавала 
документи на участь у державній програ-
мі «Доступні кредити 5-7-9%», але отри-
мувала відмову. Вона планувала купити 
нове обладнання для педикюру: крісло 
та фрезер. Рік тому їй треба було пра-
цювати три-чотири місяці, щоб самотуж-
ки купити крісло за 60 тисяч гривень, а 
тепер це зовсім нереально. Подаватися 
на гранти, які пропонують малому бізне-
су міжнародні організації, Юлія поки не 
планує – побоюється, що через каран-
тин не зможе у повному обсязі виконати 
зобов’язання перед донорами.

Вийти на докарантинний рівень дуже 
складно. За словами Юлії, кількість її 
клієнтів скоротилась майже вполовину, 
як і річний прибуток. 

– Індустрія краси серйозно постражда-
ла через карантин. В умовах, коли люди 
втратили роботу, додатковий підробіток, 
їм довелось відмовлятися від витрат на 
манікюр, педикюр, татуаж або космето-
логічні процедури. Я і сама відмовилася 
від послуг косметолога, а моя знайома 
перукарка через нестачу клієнтів кину-
ла роботу та «перекваліфікувалася» на 
продавчиню продовольчих товарів. До 
карантину я працювала кожного дня по 
10-12 годин і мріяла про вихідні, в зараз 
маю на тиждень 3-4 дні «простою».

Ірина ДИМИТРОВА/Громада

РУКАВИЧКИ ЗА 600 ГРИВЕНЬ 
Юлія ЧЕБОКСАРОВА, співвласниця 

салону краси, майстриня манікюру та 
педикюру:

– Ми не працювали з 17 березня по 11 
травня минулого року, за цей час влас-
ник приміщення не брав з нас орендну 
плату. У січні ми не потрапили під обме-
ження і працювали у звичному режимі. 
Скористалися податковими канікулами 
та три місяці минулого року не сплачу-
вали ЄСВ. Також допомогли виплати по 

частковому безробіттю, але дізналися 
ми про цю пільгу дуже пізно і отримали 
їх не у повному обсязі.

Салон досі працює без вивіски, бо 
відкрили його незадовго до карантину і 
придбати вивіску не було спочатку часу, 
а потім – коштів. За рік у кілька разів по-
дорожчали витратні матеріали. Раніше 50 
пар рукавичок коштували 130 гривень, 
тоді як зараз за них потрібно виклас-
ти 600, а вони ж, як і маски, майстрам з 
краси для роботи з клієнтами необхідні 

ВЛАСНА СПРАВА
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У 25 років Юлія відчула, що хоче змі-

нити своє життя. На той час вона 
спробувала себе у різних сферах, 

але по-справжньому щасливою почува-
лася, лише коли приїздила до рідного 
села. Там все рідне, та й люди більш від-
криті. Отже, у майбутньому дівчина праг-
нула поєднати творчу роботу та власну 
родинну справу у селі. 

Так і сталося. Наразі Юлія працює 
сценаристкою проєкту «Телебачення 
Торонто» і допомагає батькові розвива-
ти бізнес. 

Все почалося з навчання бізнесу від 
Програми розвитку ООН. Пройшовши 
тижневий курс, Юлія дізналася про мож-
ливість захистити власний бізнес-проєкт 
та отримати фінансування. Їй це здалося 
чимось фантастичним, проте вирішила 
спробувати. Ідей з напрямків бізнесу 
було багато, але перш за все дівчина 
думала про батька, який незабаром мав 
виходити на пенсію. 

— Пам’ятаю ще з дитинства, як у нас були 
саморобні інкубатори і ми перекладали 
яйця, спостерігали за курчатами. Для мене 
це було прикметою повсякденного життя 
навесні, — розповідає про свій вибір Юлія. 
— Я давно виросла, а батько продовжував 
виводити домашню птицю. Тож і вирішила, 
що хочу підприємство із найсучаснішими 
інкубаторами: батько займатиметься улюб-
леною справою, а я — допомагатиму. 

До написання грантової заявки дівчина 
поставилася дуже серйозно. На обґрунту-
вання бізнес-ідеї витратила півтора міся-
ця. Зізнається, що вперше в житті само-
стійно прораховувала деталі будівництва 
приміщення для інкубаторів. Тепер точно 
знає, скільки потрібно шлакоблоку та під 
яким кутом робити нахил даху. Відправила 
бізнес-план і через місяць отримала за-
прошення на захист проєкту:

— На захисті мене слухало близько  
15 фахівців, ми спілкувалися, мені ставили 
питання. Я ще так активно підійшла до за-
хисту: зробила фірмову футболку з назвою 
підприємства і намальованим гусаком. Хви-
лювалася дуже, але марно. Адже, якщо ти 
знаєш свій проєкт, то захист пройде легко. 

Наприкінці зими 2020 року Юлія під-
писала угоду по грантовій програмі та 
відкрила ФОП. А вже за місяць було го-
тове приміщення, яке збудував батько 
разом із помічниками.

— Це, до речі, важливий момент: у де-
яких грантах є такі умови, що здобувач 
має вкласти або певний відсоток влас-
них коштів, або якусь частину роботи за 
проєктом. На грант нам виділили 250 ти-
сяч гривень, а власний внесок ми вкла-
дали будівництвом. 

На кошти гранту родина закупила два 
великих сучасних інкубатори. Старт підпри-
ємства відбувся пізно, як для сезону, тож 
перший вивід був лише наприкінці травня. 

Юлія розповідає, що спочатку про-
давали продукцію на базарі, але потім 
стратегію змінили:

— Справа в тому, що базар у багатьох 
людей вже не викликає довіри. Бо хтось 
обіцяє, що з курчати буде п’ять кілограмів, 
а у результаті два — і як тобі потім дово-
дити, що у тебе курчата інші? Все, що за-
лишається продавцям, то просто закликати 
гучніше. Тож зараз ми працюємо на замов-
лення клієнта, на якість, а не на кількість.

Для реклами Найдиші активно вико-
ристовують фейсбук-сторінку, де Юлія 
розповідає про різновиди порід, відмін-
ності яєць, догляд та результати. Там же 

ВЛАСНА СПРАВА

Молодняк бройлерів, гусей, курчат, індиків різних порід виводять та продають Юлія та 
Юрій Найдиш із села Євсуг  Біловодського району Луганщини. Завдяки виграному гранту 
вони стали засновниками власного підприємства «Гусь Bro», якому вже більше року. 

консультується телефоном з фахівцем, 
якого через інтернет також допомогла 
знайти донька. 

— Коли донька розповіла про свій за-
дум із бізнесом, я більше занепокоївся 
тим, що я вже не молодий. А ще мені не 
вірилося, що можна отримати кошти на 
підприємство. Але вона своєю наполег-
ливістю та бажанням все ж довела про-
тилежне, – каже Юрій Найдиш. 

Спеціальні інкубаційні яйця родина за-
куповує в Україні та Угорщині. Їх поставля-
ють з племінних господарств та профіль-
них підприємств. Вартість угорського яйця 
дорівнює вартості добового українського 
курчати, проте Найдиші прагнуть, щоб у 
клієнтів був вибір. Перед кожною клад-
кою інкубаційні яйця дезінфікують, а та-
кож сортують за формою. 

— У нас два інкубатори з двома відсі-
ками. У кожний відсік можна закладати, 
залежно від розміру, до 1 800 яєць. А від-
сіків чотири, тож виходить, що інкубатори 
можуть вмістити більше 7 тисяч яєць.

Найскладніше стає, коли розпочи-
нається вивод. При вилуплюванні тем-
пература значно підвищується, тож коли 
цей процес стартує, у приміщенні треба 
знаходитися постійно, щоб вчасно його 
охолоджувати або провітрювати. 

На початку цього весняного сезону 
у Найдишів вже розписані замовлення. 
Найчастіше замовляють гусей та брой-
лерів, але родина хоче спробувати зай-
нятися ще й перепілками. Можливо, бу-
дуть розводити і декоративних птахів. 

Такі амбітні плани вимагають розши-
рення підприємства. Юлія та Юрій до 
цього готові. Всі сумніви залишилися по-
заду, тепер – тільки розвиватися.

Лілія УДОДЕНКО/Громада

ХАТА ДЛЯ ТАТА
ПТАШИНА

інформує щодо замовлень і консультує.
— Із появою власної справи наше 

життя дійсно змінилося. Для мене це 
– азарт, багато нових знань, багато від-
повідальності, позаяк процес плануван-
ня виключно у моїх руках. Я самостійно 
організовую поставки та доставки, всі ці 
клопоти мені до вподоби. Але ж на татові 
найважливіша місія – інкубація і догляд. 

Юрій Найдиш почав займатися інку-
бацією більше 25 років тому — не з ці-
кавості, а тому, що часи були важкі. Аби 
годувати та забезпечувати родину, він 
працював будівельником, газовиком, 
трактористом, навіть міліціонером. А піс-
ля роботи самотужки будував інкубато-
ри, навчаючись за книжками. 

— Саморобний інкубатор складався із 
двох мисок та лампочки. Вперше для ек-

сперименту заклав тоді 20 курячих яєць, 
щось навіть і вийшло з цього, — сміється. 

За словами пана Юрія, в інкубаторах 
старого типу проблемним завжди був 
терморегулятор для підтримки темпера-
тури. Контроль температури — то взагалі 
була ще та загадка, адже кілька термо-
метрів показували різні дані. Каже, що 
останнім часом в домашніх інкубаторах 
у нього навіть термометру не було — він 
просто прикладав яйце до щоки і так від-
чував перегрів або недогрів. 

У сучасних інкубаторах, які працюють 
на електроніці, контроль температури 
та вологості повністю автоматизований. 
Тож працювати стало набагато легше. 
Втім, є і свої ризики, пов’язані зі збоєм 
програми або відключенням електро-
енергії. Як виникають питання, чоловік 
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Є на Донеччині селище міського типу Ярова. Звичайний, здавалося б, населений пункт 
має незвичайну відзнаку: вісім розписаних вручну зупинкових павільйонів. На кожному 
– окреме зображення, навіть ціле полотно із символом селища. А якщо пройтися вулицями 
Ярової, то можна побачити й інші цікавинки, яких не знайдеш у сусідніх селах. Хто стоїть за 
всіма цими корисностями – дізналися та зараз вам розкажемо. 

РОЗГАДАТИ

НАЖИВО

СЕКРЕТ ЯРОВОЇ

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ = ПЕРЕТВОРЕННЯ
Як виявилося, нове життя селища по-

чалося завдяки переселенцям та ство-
реній ними 2016 року громадській ор-
ганізації «Міцна громада».

Розповідає голова правління органі-
зації Олена Гладка: 

– Ми жили у Донецьку, а тут, в Яровій, 
мали дачу. Приїхали 2014 року на трав-
неві свята – і залишилися назавжди. Ми 
завжди були соціально активними, тому 
не мали змоги залишатися у Донецьку, 
це було ризиковано. Так і стали вимуше-
ними переселенцями. Особливість сели-
ща в тому, що тут було багато дачників. 
Звісно ж, всі вони сюди майнули, коли 
війна погнала. Жили та помічали, що міс-
цеві жителі нічого не роблять для селища, 
нікому нічого не цікаво за межами влас-
ного подвір’я. 2015 року моя донька пої-
хала вчитися по магістерській програмі до 
Великобританії. Подивилася, як там діють 
громадські спільноти, приїхала сюди на 
канікули і каже: «Заснуймо громадську ор-
ганізацію! Бо тільки так можна людей згур-
тувати та отримувати для громади додат-
кові небюджетні кошти». Так сталося, що 
всіма активностями, зокрема створенням 
громадських організацій, займалися пе-
реважно переселенці (окрім нашої роди-
ни, ще Наталя та Дмитро Гордієнки, Ірина 
Кащицина та інші) за підтримки селищного 
голови, а потім вже – селищного старости 
Олега Богуславського. 

Активісти громадської організа-
ції звернули увагу на два зупинкові 
павільйони у центрі селища, які за влас-
ною ініціативою розписала художниця 
Олена Нагорна, переселенка з Горлівки. 
Та захотіли, щоби всі вісім зупинок в ме-
жах Ярової мали такий чарівний вигляд. 
Грошей не було, але була ідея.

– З 2017 року почалося перетворення 
зупинок на арт-об’єкти. Знову ж таки, за 
підтримки Олега Богуславського та міс-
цевого вчителя-пенсіонера Олександра 
Гречка. Написали три проєктні заявки. 
На матеріальне забезпечення перших 
двох гроші виділила Британська рада в 
Україні, на решту – ЮНІСЕФ. Весь про-
цес зайняв майже півтора року. Тематику 
зображень обговорювали разом. Ідеєю 
самої Олени Нагорної стала «полунична» 
зупинка, бо Ярова завжди вважалося 
«полуничною столицею» Лиманського 
району, дуже багато тут цієї ягоди виро-
щувалося. Потім з’явилася зупинка із ри-
бами, бо поряд – Донець, а серед місце-
вих жителів багато рибалок. Також у нас 
живе багато бджолярів, тому є зупинка із 
бджолами. Навкруги селища – ліс, націо-
нальний природний парк, тому на одному 
з павільйонів зображені лисиці та олені. 

Олена Нагорна натхненно створюва-
ла свої шедеври, а місцеві дітлахи прибі-
гали та із цікавістю спостерігали за цією 

 Фото з фейсбук-сторінок ГО “Міцна громада”  
та Ангеліни ШОСТАК
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ПРЯМА ЛІНІЯ

ЕЛЕКТРОННІ ТРУДОВІ КНИЖКИ: 

Закон щодо обліку трудової діяльності 
працівників в електронній формі ще не набрав 
чинності. Це відбудеться за три місяці. Але, 
оскільки ним впроваджено багато змін, юристка 
«ГРОМАДИ Схід» Марина ЧУЙКО вирішила вже 
зараз проаналізувати основні нововведення. 
Закон України № 1217-IX «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо обліку 
трудової діяльності працівника в електронній 
формі» було оприлюднено 10 березня 2021 
року. Він набере чинності через три місяці з дня 
публікації, тобто 10 червня. 

АЛЬТЕРНАТИВА ПАПЕРОВИМ?

магією. Дивним чином у мисткині знахо-
дилися і зайві пензлі та фарби, і вільний 
куточок для дитячої творчості…

Також завдяки активістам у Яровій 
з’явилися стовпчики із назвами вулиць і 
провулків, встановлені таблички з номе-
рами будинків. 

– Це була нагальна проблема, бо у се-
лищі дуже складна схема розташування 
будинків, – каже Олена Гладка. – Тепер 
все зрозуміло. Це дуже допомагає при 
викликах швидкої, поліції, екстрених 
служб. Також завдяки донорству ПРООН 
і Лиманської ОТГ ми домоглися того, що 
в нас вуличне LED-освітлення є в най-
темніших куточках Ярової, там, де ніколи 
світла не було. Споживання електро-
енергії суттєво скоротилося попри те, що 
набагато збільшилася кількість ліхтарів. 
Всі зупинки також освітлюються прожек-
торами, спрямованими на павільйони. 

«НАВІЩО ВАМ ЦЕ ТРЕБА?»
В межах перетворення зупинок на 

арт-об’єкти були виготовлені спеціальні 
дошки для оголошень, щоб ні в кого не 
піднімалася рука ліпити папірці на роз-
пис. Але вандалів це не зупинило. Деякі 
місцеві розтрощували і дошки, і стовпчи-
ки із назвами вулиць. Втім, були й такі 
люди, які протистояли руйнівникам. Од-
ного навіть здали поліціянтам.

– Більшості незрозуміло, як і навіщо 
можна робити щось безоплатно для ін-
ших. Багато хто досі вважає, що ми все це 
робимо за гроші. Хочеться змінити став-
лення людей до навколишнього середо-

Таким чином буде модернізовано 
Кодекс законів про працю (КЗпП), 
який в Україні практично не зміню-

вався з 1971 року. Ним унормовано, що 
кожна людина, яка працевлаштовується, 
повинна надати роботодавцеві трудову 
книжку. Без неї підприємства та органі-
зації не мали права прийняти людину на 
роботу. При першому працевлаштуванні 
на роботодавця накладався обов’язок 
завести людині трудову книжку протя-
гом 5-ти днів з дня прийняття на роботу.

У новій редакції ст. 24 КЗпП паперова 
трудова книжка надаватиметься праців-
ником за бажанням у разі її наявності. Так 
саме за бажанням і за вимогою працівни-
ка без додаткових заяв роботодавець має 
завести йому паперову трудову книжку 
(ст. 48 КЗпП). Але про обов’язкове пого-
ловне ведення паперових трудових кни-
жок вже через три місяці йтися не буде. 
Облік трудової діяльності працівників 
здійснюватиметься в електронній формі 
в реєстрі застрахованих осіб Державного 
реєстру загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування у порядку, 
визначеному ст. 48 КЗпП.

Таким чином, працівник отримує ви-
бір, що саме надавати роботодавцеві: 
паперову трудову книжку чи відомості 
про трудову діяльність з реєстру за-
страхованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування (далі – Реєстру). 
Будьте уважні: ми вперше стикаємося з 
юридичною назвою електронного ана-
логу добре знайомої нам паперової тру-
дової книжки! Ось ці відомості з Реєстру 
– це і буде те, що ми надалі називатиме-
мо «електронною трудовою книжкою». 

По суті, електронна трудова книжка 
– це цифровий аналог паперових тру-
дових книжок. Для Пенсійного фонду 
України електронний документ буде но-
сити офіційний характер, за ним нарахо-
вуватимуть пенсії та інші виплати.

Нова послуга з оформлення елек-
тронних трудових книжок вже впровад-
жена в дію. На сайті Пенсійного фонду 
пропонують скористатися цією можливіс-
тю і оформити документ, який має захис-
тити від низки неприємностей, які були 
можливі при використанні паперової 
версії (втрата, пошкодження тощо).

Оригінал паперової трудової пере-
дається на зберігання працівникові як 
офіційний документ. Якщо працівник 
виявить бажання продовжити її веден-
ня, то роботодавець зобов’язаний пара-
лельно із електронним обліком трудової 
діяльності також вносити до паперової 
трудової книжки записи про прийняття на 
роботу, переведення, звільнення тощо. 
Проте у першу чергу роботодавець буде 

зобов’язаний вносити відомості про ро-
боту працівника до електронної трудо-
вої книжки – тобто, до Реєстру.

Варто звернути увагу, що в Реєстрі 
наразі є інформація лише з 2004 року. 
То що робити із записами у паперовій 
трудовій, які стосуються попереднього 
періоду? Адже від цього залежить нара-
хування стажу, необхідного для пенсій-
них виплат.

Зрештою, відомості до електронної 
трудової книжки зможе подавати як ро-
ботодавець, так і власне застрахована 
особа – через веб-портал електронних 
послуг Пенсійного фонду України. На-
певне, цією нагодою і треба скориста-

тися, аби до документа потрапили всі 
необхідні дані.

Для того, щоб завести електронну тру-
дову книжку, достатньо увійти на портал 
електронних послуг Пенсійного фонду, за-
вести там персональний кабінет (якщо досі 
нема) і через нього надіслати сканкопії па-
перової трудової та допоміжних документів 
(якщо такі є). Після того, як інформація буде 
оброблена фахівцями організації, стане 
доступна повна історія трудових взаємин, а 
також дані про страховий стаж.

Чи є якісь вимоги до сканкопій, що 
попередять відхилення або плутанину з 
даними? Так, існують, і вони не складні: 
копії всіх заповнених сторінок трудової 

книжки документа необхідно робити у 
хронологічному порядку, вони мають 
бути кольоровими і чітко відображати всі 
реквізити, дати, печатки, підписи тощо. 

Наостанок порадимо не панікувати та 
не атакувати профільні служби одразу. 
Наповнення Реєстру даними, які містять-
ся в паперових трудових книжках, буде 
проведено у перехідний період протягом 
п’яти років. Тобто протягом найближчих 
5 років будуть використовуватися як 
паперовий, так і електронний варіанти 
трудової книжки. Ще раз нагадаємо, що 
у подальшому, за бажанням працівника, 
роботодавець буде зобов’язаний вести і 
паперову трудову книжку.

вища, щоб вони почали перейматися і тим, 
що відбувається поза їхнім парканом.

Розповіла пані Олена і про майстер-
клас із розпису писанок, і про кіноклуб, 
який було створено за ініціативою міс-
цевих підлітків на чолі з Кариною та Яро-
славом Жерновими. Зрештою учасни-
кам ГО «Міцна громада» запропонували 
допомагати іншим спільнотам виконува-
ти проєкти, і вони їздили по різних містах 
України ділитися своїм досвідом. 

Тепер у Яровій діють вже кілька гро-

мадських організацій, а «Міцна громада» 
масштабувала свою роботу за межами 
Донецької області. 

– Наша організація є партнером Бри-
танської ради по восьми областях Схід-
ної та Центральної України в реалізації 
проєкту «Зміцнення міжсекторальної 
співпраці для соціальної згуртованості» 
за підтримки Євросоюзу. Ми організо-
вуємо у громадах конкурси соціальних 
проєктів і допомагаємо втілити їх у жит-
тя. Наразі разом із партнерами розроб-

ляємо онлайн-курси про те, як грамотно 
виконувати проєктну діяльність. Пра-
цюємо над тим, щоб активних громадян 
в Україні ставало все більше.

Неймовірно: жителі маленького селища 
на Донеччині стали для всієї України при-
кладом того, як змінювати свій життєвий 
простір на більш яскравий та доброзичли-
вий. Ще й темп задають зовсім не повіль-
ний. А у їхніх планах – ще багато нових до-
сягнень, попри всі «навіщо вам це треба». 

Михайло ВЕЛИЧКО/Громада

Марина Чуйко
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СКАНВОРД

СМАЧНОГО

ПОГОДА
О ВЕСНО,  
ВЕСНОНЬКО, ПОДАЙ ТЕПЛА! 

Наприкінці березня та на початку лютого на Донеччині та Луганщині погода буде про-
холодною та переважно хмарною.

Синоптики обіцяють, що температура повітря в Донецькій області прогріється до 
+10°С вдень та досягне мінімальної позначки –1°С вночі. Невеликі дощі пройдуть 30, 31 
березня та 1 квітня. Швидкість вітру – до 6 м/с.

На території Луганської області стовпчики термометрів залишаться у межах від –1°С 
до +8°С. Дощитиме також 30, 31 березня та 1 квітня. Швидкість вітру становитиме не біль-
ше 5 м/с. 

Відповідь на сканворд №4 (37)

Це найбільш трива-
лий і суворий піст. 
Під забороною 

м’ясо, молочні продукти та 
яйця, а також усі страви з 
вмістом цих продуктів. Але 
якщо захочеться випічки 
– то ось вам рецепт пісно-
го пирога. 

Що потрібно для тіста:
• борошно – 500 г
• рослинна олія — 150 мл
• тепла вода – 1 склянка
• сіль – 1 ч. л.
Для начинки:
• печериці – 1 кг
• сухі білі гриби – 1 склянка
• цибуля – 1 шт. 
• сіль, перець, спеції – за 

смаком
• рослинна олія для сма-

ження.
Як готувати: 
1. Для тіста змішайте 

воду з олією, посоліть і по-
ступово вводьте борошно. 
Замісіть м’яке, еластичне, 
але нелипке тісто. Сфор-
муйте кульку, загорніть в 
харчову плівку і залиште 
«відпочити».

2. Для начинки від-
варіть білі гриби, від-
киньте їх на друшляк, а 

потім наріжте дрібними 
шматочками. Печериці 
подрібніть таким же чи-
ном, цибулю — півкіль-
цями.

3. Розігрійте на ско-
вороді олію, обсмажте 
цибулю, а потім додайте 
гриби. Смажте до готов-
ності, поки не випаруєть-
ся зайва рідина. Напри-
кінці посоліть і додайте 
перцю.

4. Тепер можна збирати 
пиріг. Поділіть тісто на дві 
частини — одна має бути 
трохи більша. Розкачайте 
обидві в два тонких шари, 
перенесіть більшу частину 
на вистелене пергамен-
том деко, сформуйте бор-
тики. Рівномірно викладіть 
начинку. Розкачайте другу 
частину тіста тонким ша-
ром і накрийте пиріг, за-
щипніть краї. Зробіть про-
коли виделкою верхнього 
шару тіста в декількох міс-
цях.

5. Поставте деко в 
розігріту до 180 градусів 
духовку і запікайте пиріг до 
золотавої скоринки — при-
близно 30 хвилин.

Великий піст – найголовніший у православному календарі. Відразу після його 
закінчення християни відзначають свято Великодня. Цього року воно припадає на 2 
травня. Тож Великий піст, що розпочався 15 березня, триватиме до 1 травня включно.

ПИРІГ ІЗ ГРИБАМИ

ГРОМАДА СХiД

ПІСНИЙ 


