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ВІД РЕДАКЦІЇ

ЯК ЄВГЕН КЛОПОТЕНКО
СОСИСКИ БОРЩЕМ
ПЕРЕМАГАЄ

Євгена КЛОПОТЕНКА ми знаємо як
переможця шоу «МастерШеф-5»
та кулінарного експерта
у телевізійних програмах «Все
буде добре» і «Все буде смачно».
Як автора популярного в Україні
кулінарного сайту, нарешті. А от
чи всім відомо, що Євген є також
засновником соціального проєкту
зі зміни культури харчування?

ХТО, ЯК НЕ Я? П

О, яким доречним буде це число нашої газети для тих, хто живе за принципом «від
мене нічого не залежить»! Світ, мовляв, великий і ворожий, все у ньому вирішено
до нас, а я людина маленька, не мені його змінювати... А чому б, власне, і ні?

З

відки в нас оця меншовартість,
цей безпорадний комплекс
жертви? Чому у своєму колі ми
можемо бути яскравими, переконливими, фонтанувати ідеями і кидатися
на допомогу добрій справі? А на рівні навіть маленької громади чомусь
вже почуваємося непомітними, непотрібними, тими, на кого не зважають і кого не цінують?
Страх – от що заважає нам перестати бути «невидимками». Бо це ж
такий зручний спосіб уникнути зайвих труднощів. Зануритися у щось
нове, взяти на себе відповідальність
трохи більшу, аніж відповідальність
за стан свого подвір’я, працювати
над «перемогою» замість споживати

легку «зраду» – авжеж, це страшно.
Але чи не страшніше те, що зрештою
«хата скраю» призводить до гальмування будь-якої активності, робить
нас депресивними і всім незадоволеними глядачами чужого життя?
Страх своєї значущості, своєї висоти варто подолати хоча б тому, аби
не захлинутися потім ураженою гордістю та відчуттям несправедливості
свого становища. Тож для початку
треба визнати, що від нас направду
залежить дуже багато речей. Про
що казати, коли навіть колективний
імунітет країни залежить від окремої
людини?
Врешті-решт, кожен живе в тій
реальності, в яку вірить. І якщо

ДО ВЕЛИКОДНЯ ЗАПУСТЯТЬ
ДОДАТКОВІ ПОЇЗДИ
У «СХІДНОМУ» НАПРЯМКУ
До Великодня Україною курсуватиме 11 додаткових
поїздів у популярних напрямках, серед яких будуть
і «східні» маршрути. Про це повідомило керівництво
Укрзалізниці.
Так, з Маріуполя, Костянтинівки та Лисичанська можна буде додатковими потягами дістатися до Ужгорода,
Рахова, Ковеля, Чернівців, Миколаєва, Івано-Франківська, Одеси та Львова.
Передбачається, що святкові рейси у травні здійснюватимуть поїзди №29/30 Київ-Ужгород, №251/252
Харків-Миколаїв, №774/773 Київ-Шостка, №781/782
Черкаси-Київ та №137/138 Хмельницький-Лисичанськ.
Окрім цього, на свята Укрзалізниця продовжила маршрут швидкісного поїзда № 779/780 Суми-Київ до станції
Вінниця.
Укрзалізниця просить пасажирів на вокзалах та в поїздах дотримуватися карантинних вимог та обов’язково
носити маски.

повірити, що ми потрібні цьому
світові, щоб зробити його кращим,
то й він навзаєм потурбується про
нас?
А «ГРОМАДА Схід» вже турбується про своїх сільських дописувачів
пропозицією додаткового заробітку. Ставайте нашими позаштатними
кореспондентами та отримуйте гонорари за сюжети, новини чи фото
з життя своїх громад. Зв’язатися
з редакцією можна через коллцентр, соцмережі, електронну пошту
newspapergromada@gmail.com або
на сайті https://gromadaskhid.com.ua/
у розділі «Контакти».
Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

КОРОТКО

ДЛЯ ЖИТЕЛІВ
СХОДУ СТВОРЕНО «ГАРЯЧУ ЛІНІЮ»
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 13 квітня запустило «гарячу лінію» для звернень громадян зі Сходу. З усіх питань, які належать до компетенції міністерства, тепер
можна звертатися за консультаціями за телефоном
0 800 750 107.
«Гаряча лінія» працюватиме щовівторка та щочетверга з 15.00 до 17.00.
Зазначається, що довідки та консультації громадяни
будуть отримувати безпосередньо під час проведення
«гарячої лінії». Однак, якщо відповідь на питання вимагатиме додаткового вивчення, то вона буде надана громадянинові у визначені законодавством терміни у письмовому вигляді або додатковим дзвінком відповідного
структурного підрозділу.
Усі телефонні звернення будуть записані й зареєстровані.

ершим кроком його просвітницько-громадської діяльності стала реформа системи
харчування у дитячих закладах. Змість традиції «або ти їси макарони з тушкованою капустою
упереміш, або ходиш голодний» шеф запропонував рецептурний збірник зі 110 сучасних і збалансованих страв. На це меню перейшли вже майже
5 тисяч шкіл України.
Про це, а також про популяризацію української їжі у світі Євген розповів в ексклюзивному
інтерв’ю для читачів «ГРОМАДИ Схід».

ІНША ЇЖА

Наприкінці березня уряд ухвалив нові норми шкільного харчування, зміну яких Євген з
командою лобіював з 2017 року. У грудні 2018
року його рецептурний збірник, розроблений в
рамках проєкту «Нове шкільне харчування», був
затверджений на державному рівні, і вже на початку 2019 року нове меню почали тестувати спочатку окремі школи, а потім й великі міста. Адже
страви можна було готувати за тією ж вартістю,
що й раніше. З таких саме продуктів. На тій самій
техніці. Але привабливіше та різноманітніше.
(Закінчення на стор. 6-7)
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ГРОМАДА СХiД

ОФІЦІЙНО

ВРОЖАЮ БУТИ?
ОЗИМИНА: РЯТУЄМО СХОДИ

Особливу увагу аграрії приділяють
стану озимини, адже вона складає 50%
посівної площі. Ситуація проблемна.
Якщо на решті території країни фазовий розвиток рослин озимих відповідав
оптимальному, то на Луганщині та Донеччині через посуху склалися вкрай
несприятливі умови для вчасної сівби та
осінньої вегетації озимих культур. Сходи
формувалися зі значною затримкою, а
потім майже відразу наступило похолодання – і вегетація озимини завершилася на початкових фазах розвитку. Зима
також була нетрадиційно «зимовою», без
глибоких відлиг, тож нормальні метеорологічні умови для розвитку озимини
виникли лише упродовж третьої декади
березня.
У Луганській області озимі вже на
початку квітня були підживлені на всій
площі та у повному обсязі. Така сумлінність зрозуміла, адже, за інформацією
Департаменту агропромислового розвитку Луганської ОДА, лише 2% сходів
перебувають у доброму стані, 6% – у
задовільному, слабких та зріджених
маємо 92%.
На Донеччині ситуація дещо краща:
із загальної площі озимих зернових, на
якій отримані сходи, більше 56% посівів
знаходяться в доброму та задовільному
станах. Виняток складає ріпак на зерно,
сходи якого слабкі та зріджені на 81%.
Мабуть, тому і підживлюють озимину на
Донеччині повільніше – на 12 квітня тут
підживлено 87% площі, зайнятої озимими
культурами.
Подальший стан озимини залежатиме від перебігу погодних умов і в першу
чергу – від температури повітря.

ГЕЙ, У ПОЛІ ЯРОЇ ПШЕНИЧКИ
ЗОЛОТИСТИЙ ЛАН

Через холодний березень сівба ранніх ярих також дещо затрималася. Втім,
аграрії надолужують як можуть. На той
час, коли у Донецькій та Луганських
областях було засіяно відповідно 37%
та 13% від запланованої площі ярих
культур, загальноукраїнський показник
складав 11%. Коли ви читаєте цю газету,
цифри, звісно, вже суттєво зміняться
– адже з кожним тижнем темпи прискорюються.
Як свідчать відповіді ОДА, аграрії Луганщини до польових робіт у повному
обсязі запаслися добривами, технікою,

З турботою про продовольчу безпеку регіону та добробут агровиробників «ГРОМАДА Схід»
надіслала до Луганської та Донецької облдержадміністрацій інформаційні запити – що там
з озиминою, чи йде сівба ярих? Адже минулорічні посушливі літо і осінь, а також нинішній
доволі холодний березень оптимізму не додавали. З’ясувалося, що погода встигла нанести
збитки, але у розпач хлібороби не впадають – сподіваються на тепло та врожай.
запчастинами та пально-мастильними
матеріалами. На Донеччині агропідприємствами підготовлено 92% техніки і 71%
мінеральних добрив.
За інформацією Національної академії
аграрних наук України, у квітні умови
для весняного росту ранніх ярих культур
складалися добре. Опади поповнювали
ґрунт продуктивною вологою, що сприяло утриманню її запасів переважно на
доброму та оптимальному рівнях.
Тож тримаємо кулачки за наших аграріїв і чекаємо надалі на гарні новини та
щедрий врожай!
Ірина ДИМИТРОВА/Громада

колл-центр. 380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11. +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БЕЗОПЛАТНО
КАРАНТИН НЕ ВИРОК

Олександр родом з селища Комишувахи Попаснянського району Луганської
області. Наразі живе у Попасній. Вся його
родина працювала на залізниці – дідусь,
мама, батько, сестра. Він також 20 років
пропрацював на залізниці електромеханіком. От погодьтеся, що Залізниченко
– не звучить. Та до ковальства було ще
далеко.
Коли Олександр вирішив змінити
роботу, то пішов до центру зайнятості
і за допомогою фахівців відкрив власну справу з ремонту побутової техніки.
Також займався торгівлею – допоки
минулого року карантинні обмеження
не внесли у життя підприємця свої корективи.
— Карантин дуже вдарив по бізнесу.
Довелося припинити діяльність, адже
продовжувати було просто неможливо
фінансово, – згадує Олександр. – Я не
розумів, чим займатися далі, де, в якій
сфері працювати в умовах карантину.
Олександр ніколи не цурався тяжкої
роботи – сільське походження давалося взнаки. Завжди вдома самостійно все
ремонтував та будував. Засвоїв і зварку
та обробку металу. Тож у вересні чоловік
вирішив спробувати себе у новій справі
– виготовляти вироби з металу на замовлення.
Майже всі інструменти в Олександра в
господарстві вже були, на них майже не
довелося витрачатися. Щодо процесу,
то це зараз він вже може зауважити всі
нюанси, а на початку навчання, припускався, звісно, помилок. Проте на загал
не виносив, виправляв. Лише тоді почав
приймати замовлення на виготовлення
воріт, лавочок, навісів, столів, гойдалок,
поличок, металевих букетів.
Незважаючи на те, що ковальством
чоловік займається менше року, його
замовниками стали вже не лише місцеві,
а й жителі сусідніх населених пунктів.
Свої послуги Олександр рекламує через
фейсбук-сторінку, жодних нарікань або
повернень виробів не було. Адже його
речі якісні, практичні і займають небагато простору.
Нещодавно його послуги замовила місцева лікарня, де необхідно було
улаштувати місця для паркування дитячих візочків. До завдання чоловік підійшов із захопленням, адже це для людей
необхідно:
— Раніше привезти маленьких дітей
до лікарні було проблематично. Не було
куди подіти візки, від дощу їх сховати.
Я розробив проєкт на п’ять одномісних
звичайних візочків, та на один великий
подвійний. Місця всім вистачає, всі задоволені, бо візит з дитиною до лікарні став
більш комфортним.
Дрібні деталі для декорування Олександр Коваленко не виковує, а закуповує з готового литва. Потім поєднує всі
деталі в цілісну композицію. Каже, що
виконувати ковку дрібних деталей на
кожне замовлення потребує багато часу,
мало хто буде чекати місяць, аби отримати викувані квіти. Та й грошей треба багато на такий інструмент.

ВЛАСНА СПРАВА

ЩО ПОТРІБНО, АБИ
ЗАРОБЛЯТИ КОВАЛЬСТВОМ



Орієнтовна вартість стартового набору для робіт з металом коштує близько
5 тисяч гривень. Це без урахування витратного матеріалу для власне виробу.
Основний інструмент – зварювальний
апарат, маленька і велика болгарки. Також потрібні будівельні рівні, зварювальні магніти, фіксатори.
Щодо кількості витратного матеріалу
коваль каже так:
— Іноді під час обговорення замовники вважають, що для якогось надійного
виробу достатньо буде й пари прутиків.
Але так не вийде. Матеріалу на виготовлення завжди йде більше, ніж уявляють
люди.
Перед роботою необхідно все прорахувати до найдрібніших деталей, адже у
процесі проєктування є багато нюансів.
Наприклад, щоб створити навіс для авто,
необхідно за діагоналлю виміряти розмітку основи. Якщо знизу на фундаменті буде виконана неправильна розмітка
для встановлення опор, то дах скособочиться і вся робота зійде нанівець. Кути
на металевих воротах мають бути тільки
90 градусів. Та й у роботі зі зваркою є
свої тонкощі.

ТЕ, ЩО НА СЕРЦІ

ОЙ, КОВАЛЮ

«Ой ковалю, коваль-коваленко, чом не куєш ранопораненько», – співали українці з давних-давен. А тоді
пішли родини Ковалів та Коваленків – за родом заняття
батька, який завжди був у громаді затребуваною та
поважною людиною. Олександр КОВАЛЕНКО довго не
зважав на своє прізвище, допоки не змінив докорінно своє
життя і півроку тому не почав поратися із залізом.

Наразі Олександр працює самотужки,
але мріє про розширення і збільшення
обсягів роботи. У майбутньому він бачить власне підприємство у спеціальному приміщенні з сучасним інструментом
і ще кількома робітниками. Знає, що для
здійснення мрії йому можуть допомогти
грантові програми:
— Я багато чув, що в нашій Луганській
області все більше людей отримує грантову підтримку. Цього року я активно
вивчаю це питання і зараз очікую програми, для яких підійде мій проєкт. Вірю,
що це гарні можливості для людей, і дуже
сподіваюся, що й мене не омине вдача.
Якщо все вийде з грантом, розвернуся.
Бо поки я працюю один, то не можу виконувати масштабні завдання.
Порівнюючи досвід на різних етапах
свого життя, чоловік пишається тим, що
прийшов до роботи, яка є саме «тією»:
— Мені 42 роки, багато часу я пропрацював керівником середньої ланки
на залізниці – був відповідальний за
безпеку руху і людей, мав матеріальну
відповідальність, заповнював безліч
документів… Жити у шаленому темпі
складно, але поступово звикаєш до
всього, так для мене непомітно проминули 20 років. Зараз же я, навпаки,
спокійний і щасливий, що у мене виходить створювати своїми руками щось
нове і корисне, допомагати людям і
працювати на себе.
Приклад Олександра – підтвердження того, що коли займаєшся чимось від
душі, робота не виснажує, а приносить
радість. Тож обирайте те, від чого теплішає серце – не помилитеся. А іноді
варто звернути увагу просто на власне
прізвище – можливо, підказка щодо
справи вашого життя ближче, ніж вам
здається.
Лілія УДОДЕНКО/Громада
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ЗДОРОВ’Я

ВАШЕ СТАВЛЕННЯ
ДО ВАКЦИНАЦІЇ
ВІД КОВІДУ?

Ольга КОТЕСОВА, Старогнатівка:
– Я та мої рідні на ковід не хворіли.
Вакцинуватися від вірусу особисто я
не поспішаю. По-перше, нам це ніхто
не пропонує – на відміну від тестів, які
роблять у нашій лікарні фахівці, які приїжджають з Волновахи. По-друге, маю
сумніви щодо якості препарату та боюся негативних наслідків його введення.

Віктор БИЧИК, Курахове:
– Вакцинувався кілька днів тому,
почуваюся добре, ніяких реакцій на
щеплення не спостерігав. Довго в черзі
стояти не довелося, і медики підійшли
до справи дуже відповідально. Після
щеплення просять затриматися на півгодини та нагадують про повторну вакцинацію, на яку обіцяють запросити по
телефону. На мій погляд, іншого способу зупинити пандемію ще не вигадали.
Серед моїх знайомих вже четверо вакцинувалися, негативних реакцій на щеплення у них також не було.

ВАКЦИНАЦІЯ:

«ЗА», «ПРОТИ»,
«УТРИМАВСЯ»
«Село невелике, люди хворіють, настрій неспокійний», «Гранітне все ковідне, Мирне все
ковідне», «У лікарні Торецька ліжка вже всі зайняті, везуть хворих до Новгородського»
– такі сумні звістки ми отримуємо від наших сільських кореспондентів. А ось просто
під час верстки повідомлення від авторки з Луганщини: «Найближчі тижні не зможу
проводити опитування серед людей – у тата підтвердили коронавірус, мусимо бути всією
родиною на самоізоляції». Від хвороби, яка вже стала смертельною для багатьох наших
знайомих, допоможе врятуватися лише накопичення в країні колективного імунітету. Лише
вакцинація. Тож розпочинаємо цикл публікацій про вакцинацію – це справді важливо.
ПАСЕМО ЗАДНІХ

Наталія ВОЛКОВА,
Нижня-Вільхова:
– Як на мене, вакцинація потрібна,
адже це убезпечуватиме не лише моє
життя, а й життя людей, з якими спілкуюся. Всі розуміють, що коронавірус
дуже небезпечний. Але є багато питань
з приводу вакцинації. Найбільше турбує
те, чи буде ще вакцина, коли потрібно
буде робити щеплення повторно.

За темпами щеплень проти коронавірусу світовий лідер – Ізраїль. В країні, де мешкає трохи більше 9 мільйонів населення,
57% громадян повністю вакциновані, тобто
отримали дві дози вакцини. Через стрімке
зниження захворілих там вже закривають
ковідні лікарні. У Великій Британії вакциновано 47% населення, в Об’єднаних Арабських Еміратах – 35%, в США – 34%. Країни
Балтії досягли показника 15%.
Дані приведені станом на 9 квітня, і в
Україні на той час було вакциновано лише
0,9% всього населення. Це десь понад 300
тисяч людей, і лише дві людини серед них
зробили щеплення повністю – отримали
другу дозу. Станом на 14 квітня таких людей стало 5 (п’ять), а загалом вакцинували
403 553 особи – 1% населення. Задіяні
39 мобільних бригад очевидно не можуть
впоратися з доставкою вакцини до тих,
хто її потребує, а 75 стаціонарних пунктів
щеплення працюють дуже повільно.
Донецька і Луганська області у цій статистиці Міністерства охорони здоров’я пасуть задніх. Втім, є такі області, де за добу
іноді взагалі не робиться жодного щеплення (йдеться про Одеську та Херсонську).
Понад 500 тисяч людей ще чекають
на вакцину – це ті, хто записалися до
електронної черги. Решта українців або
поступається місцем групам ризику, або
перебуває у роздумах.

БАЙКИ ПРО ЧИПУВАННЯ
ТА ДУХ НЕДОВІРИ

Єлизавета АВРАМЕНКО,
Станиця Луганська:
– Я за вакцинацію. Але відомо, що
після неї у людей є серйозні побічні
ефекти, навіть тромбози внутрішніх органів. Також є повідомлення про перебої
із поставками, порушення умов зберігання. Тож вирішити зараз я не можу,
поки що утримаюсь від вакцини, допоки
не буде налагоджений процес.

Лікар-терапевт Андрій Пазушко, який
вже декілька років працює з пацієнтами
у буферній зоні Приазов’я, розповідає,
як склалася така складна ситуація з ковідом у наближених до лінії розмежування населених пунктах. По деяких селах
прокотилася вже друга хвиля захворювань, як у Лебединському та Чермалику.
Більшість сіл ізольовані від зовнішнього світу, і спочатку карантин зробив тут
свою справу – хворих було небагато.
Окрім ізоляції, цьому сприяло життя на

природі, чисте повітря, вважає лікар.
А коли карантин трохи послабили,
люди почали більше спілкуватися, виїжджати до сусідніх сіл, до міст, тож потім
«привозили» хворобу додому. І тепер багато з тих, які вже ковідом перехворіли,
вважають, що вакцинуватися вже нема
потреби. Хоча це і не так.
– Ніхто не інформує людей про щеплення, вони самі шукають інформацію, читають різні джерела, часто сумнівного походження. Та ще байки про чипування існують.
Чули про таке? От десь на такому рівні все,
на жаль, досі знаходиться, – каже Андрій.
Сам він щеплення не робив, бо аналіз
крові на імуноглобулін IgG показав в
нього наявність великої кількості антитіл до коронавірусної інфекції. Саме цей
показник має бути ключовим у прийнятті
рішення про вакцинацію. Лікар радить
такі тести робити всім, хоча і коштують

вони недешево – 350-420 гривень.
А от серед тих, хто обов’язково має
зробити щеплення, навіть без попереднього тестування – фахівці, які за своєю
професією щодня спілкуються з великою кількістю людей. А також ті, хто хоче
поїхати за кордон – працювати чи до рідних, адже зараз більшість країн крокує
до впровадження паспортів вакцинації.
Лікар сподівається, що громади дадуть собі раду у проведенні просвітницької роботи і зрештою зможуть підвищити
показники вакцинації.
– Ще один аспект треба враховувати:
температурний режим зберігання вакцини. У селах ніде нема таких умов, мобільні бригади всюди не встигають. Тому
людям доводиться в першу чергу розраховувати на ресурси власного здоров’я.
Я сподіваюся, що кількість вакцини з
часом збільшиться, буде завозитися

Андрій ПАЗУШКО, лікар-терапевт:
– Ступінь обізнаності щодо вакцинації
навіть серед медичної спільноти – на
рівні похмурого середньовіччя. Але
якщо для лікарів, які так чи інакше проходили курси мікробіології, всі етапи інфекційного захворювання виглядають
зрозуміло, то для звичайної людини у
селі – це як дуже складне математичне
рівняння. Багато хто просто вважає, що
вакцина – це абсолютне зло і вводити
її до свого організму не можна. Ніхто
поняття не має, з чого та вакцина зроблена. Треба роз’яснювати, для чого потрібна вакцинація, згадати, скільки було
пандемій віспи, кору, паротиту, багатьох інших захворювань, які вдалося подолати завдяки щепленням. Варто пояснювати людям все про кожну з вакцин:
з чого вона зроблена, як працює, які можуть бути наслідки, розповідати про
особливості якоїсь вакцини у порівнянні з іншою. А лікарям перед тим, як зробити щеплення, треба мати повну клінічну картину пацієнта, бо люди можуть
мати протипоказання через хронічні захворювання, це теж варто уваги.
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ЦИФРи

Донецька область загалом отримала

21 200 доз

вакцини Covishield

(індійський дженерік препарату «Астра Зенека»). З них 13 200
було передано військовим. З початку кампанії вакцинації

зроблено понад 15 тисяч щеплень.
За даними Луганської ОДА, областю отримано 14 300 доз
вакцини, 6 800 з них спрямовані для вакцинації військових.
китайська вакцина, яка не вимагає суворих температурних умов зберігання, і
можна буде організовувати виїзні кабінети по селах. Але ініціатива, на мій погляд,
має надходити від самих людей. Необхідно розв’язувати проблему на рівні громади, через керівництво, активістів, медичних працівників, які працюють у селах.

ЧЕРВОНА «БУФЕРКА» ТА КИСНЕВІ
КОНЦЕНТРАТОРИ

Звісно, що вік селян на лінії розмежування – переважно 60+, але найстрашніше, що
діти також почали масово хворіти, і, коли
онуки приїжджають до бабусі, то відбуваються спалахи захворювань. Про це розповідає керівниця Маріупольської асоціації
жінок «Берегиня» Марина Пугачова.
З урахуванням того, що в деяких населених пунктах нема доступу до кваліфікованої медичної допомоги, це ще більше
ускладнює ситуацію. Марина каже, що
складається враження, що держава забула
про селян, переклавши відповідальність на
місцеві громади, які буцімто здатні купувати для своїх потреб все, що необхідно:
– Ви чули, що сказав наш дорогоцінний міністр охорони здоров’я? Всі медичні ресурси вичерпано! І хто буде займатися «буферкою»? Більше того, вважається,
що громади спроможні все владнати. Але
більшість з них не можуть бути самостійними і спроможними! Ну як може бути
самостійною громада, розташована на
самісінькій лінії розмежування, і в якій
обробляється тільки 20% землі, решта –
замінована? Або громада, до складу якої
входить Широкіно – населений пунктпримара на мапі України, де нема жодної
людини? І подолати ковід банальним закриттям населеного пункту теж неможливо. В нас що – є державна програма матеріального і соціального забезпечення
потреб жителів таких пунктів? А людям
хтось має привезти, просто кажучи, шматок хліба. Хто це буде робити? Правильно, родичі. А це означає, що ізоляції в

даних обставинах як запобіжного заходу
не існує. Тому потрібна вакцина.
В очікуванні вакцини – хоч індійської,
хоч китайської – «Берегиня» на початку
квітня оголосила збір коштів на придбання кисневих концентраторів для сільських
лікарень, амбулаторій та індивідуального використання, аби у разі виникнення
складної ситуації людина змогла вдома дочекатися допомоги і залишилася живою.
Для придбання 11 концентраторів для 11 сіл
потрібно зібрати величезну купу грошей,
бо найпростіший апарат коштує не менше
19 тисяч гривень, а ціна більш потужних
апаратів, спроможних до підключення не

однієї людини, які можна встановити в амбулаторіях, сягає 40 тисяч.
– 8 березня ми були у одному селі,
вітали літніх жінок зі святом. Сьогодні
одна з тих жінок захворіла. Не сьогоднізавтра їй той концентратор знадобиться, а вона, щоб ви розуміли, живе одна
на вулиці, де немає жодної людини, по
допомогу не докличешся. На жаль, там
таке не рідкість. Звісно, наша організація
не має таких коштів на придбання концентраторів. От ми і вирішили звернутися по допомогу до людей. Навчити, як
користуватися приладами, налаштувати
їх ми зможемо, спеціалісти для цього в
нас є, – пояснює Марина Пугачова.
Останнім часом грошей у народу суттєво поменшало, тож збір коштів йде
повільно, поки що не вистачає на придбання навіть одного приладу. А відсутність
вакцини у населених пунктах вздовж лінії
розмежування сприяє подальшому поширенню хвороби. Люди мають бажання
зробити щеплення, але ж вакцини до сіл
не доїжджають, мобільні бригади з вакцинації працюють переважно у містах.
Олена СВІТЛА/Громада

Марина ПУГАЧОВА, голова Маріупольської
асоціації жінок «Берегиня»:
– Незважаючи на війни «за» та «проти» вакцинації, люди у «буферці» готові до всього.
Вони розуміють, що у тому ж Маріуполі у
людей є можливість потрапити до лікарні,
якщо буде зле. Принаймні, в місті вона є, та
лікарня. У селі ж її немає, а дістатися міста
за відсутності транспорту, самі розумієте,
неможливо. Тому більшість готові робити
щеплення, аби уникнути хвороби. А можливостей нема. Тієї кількості вакцини, яку
отримала область, недостатньо.
Волонтери, які працюють у селах, також не вакциновані, хоча ризикують інколи не менше медиків. Про це повідомила керівниця гуманітарного центру
«Проліска-Майорськ» Анна Тимофєєва.
– Особисто я планую робити щеплення, – каже Анна. – Чого ні? Хто не хоче, нехай не робить – це їхні проблеми. А я не хочу хворіти. Можливо, наша організація
візьме на себе таку місію, і увесь колектив буде організовано вакцинований. У
нас хворі на ковід є у Бахмутці. Майорськ, Жованка, Піски поки тримаються. Загалом ситуація із захворюваністю не погіршилася, але вона «стабільно погана».
За словами Анни, наразі організованої вакцинації для населення поблизу
лінії зіткнення немає, але про наміри говорять. А поки говорять, збір коштів на кисневі концентратори триває. Як то кажуть, порятунок потопельників
– справа рук самих потопельників.

ЯК Я РОБИЛА ЩЕПЛЕННЯ
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Артем КОЗАК, старший дільничний офіцер поліції Торецька:
– Я вважаю за необхідне вакцинуватися, саме тому сьогодні прийшов до амбулаторії. Це найдієвіший метод позбутися
цього вірусу. Ми систематично перевіряємо правила дотримання карантинних вимог і стикаємося з тим, що багато людей
хворіє на ковід. Аби хвороба не поширювалася, й надалі потрібно виконувати усі
рекомендації і ставитися відповідально
до здоров’я – свого та оточуючих.

Ірина КАПЛУН, Мар’їнка:
– Тиждень як вакцинувалися всією
родиною: я, мій чоловік та мама, якій 80
років. Перенесли вакцинацію добре. Дехто із знайомих нарікав, що потягнула,
мовляв, родину щепитися невідомою
вакциною. А я вважаю, що, навпаки, потурбувалася про них. Через недостатність інформації люди часто поширюють чутки, залякують один одного. Тож
у нас, на відміну від великих міст, не
дуже поспішають записуватися на вакцинацію. Хтось боїться, інші чекають на
вакцину з Європи. Медики мають надавати більше достовірної інформації про
вакцину та щеплення.

Мапа України розмальована червоними та помаранчевими кольорами, наче клаптикова
ковдра. Втім, багато хто з нас ще думає, вагається, сподіваючись на якийсь чудовий
випадок. Але ж ця хвороба наче електричний струм – її не бачиш, але вона здатна вбити.
Тож треба використати всі можливі варіанти: можна записатись у чергу на щеплення і
чекати, а можна скористатися нагодою зробити вакцинацію залишками препарату, як це
зробила наша авторка.

С

права в тому, що вакцина довго
не живе. Відкритий флакон містить 10 доз препарату і має бути
використаний протягом дня, інакше
залишки доведеться утилізувати. Тому
групи для вакцинації формуються по 10
осіб. Але хтось не прийшов, хтось переніс щеплення – тож аби не викидати
гідний до використання препарат, медпрацівники пропонують «залишкові»
дози всім, хто не підпадає під категорії,
яких вакцинують наразі (медиків, військових та літніх людей 80+).
Для таких випадків створюються
списки охочих. Як швидко ви отримаєте вакцину, залежить від того, скільки
буде залишатися «зайвих» доз.
Так і я опинилася у цій «черзі поза
чергою». Не скажу, що я прагнула зробити негайне щеплення, бо, як і багато
з нас, ще вивчала інформацію про кожну з вакцин, читала купу коментарів,
як позитивних, так і не дуже. Але зроблені тести підтвердили, що у мене нема
жодного натяку на наявність антитіл, а
це означає, що я в зоні ризику. Я знала
про те, що записатися до офіційної черги можна через додаток «Дія» або за телефоном контакт-центру МОЗ України
0 800 60 20 19, проте розуміла, що чекати мені доведеться щонайменше до
осені. Тому, коли мені зателефонували

і повідомили, що є можливість отримати
вакцину, бо є залишки, я вже не розмірковувала і за 20 хвилин стояла під маніпуляційним кабінетом обласної лікарні.
Заповнила анкету, відповіла на запитання щодо стану мого здоров’я та наявності
хронічних захворювань, алергій чи хирургічних втручань. Отримала укол у плече.
Ще півгодини посиділа під кабінетом, як
цього вимагав лікар (це робиться на випадок несподіваної реакції), і поїхала додому.
В першу добу ніякої реакції не було.
Зранку наступного дня у мене трохи боліло плече, точніше місце, куди кололи пре-

парат. Потім на дві години піднялася температура, було 37,2 і відчуття, що я ніби
застудилася. Після прийому запропонованого напередодні лікарем жарознижуючого препарату все пройшло. Невелике підвищення температури свідчить
про те, що мій організм почав виробляти
антитіла до хвороби, це нормально. Більше про щеплення я не згадувала, ніяких
симптомів в мене не було.
У багатьох моїх друзів, які теж вакцинувалися, взагалі не було ніяких наслідків,
ані температури, ані відчуття слабкості.
Щодо отримання другої дози вакцини я
вже не турбуюся, бо після заповнення анкети я автоматично потрапила до офіційної черги. Таким чином я в ній опинилася
без попереднього запису.
Чи турбує мене етичний аспект – нібито я позбавила дози вакцини того,
хто її більше потребує? Ні. Поясню,
чому. В очікуванні вакцинації під кабінетом я опитала з десяток лікарів, санітарок, медичних сестер у відділенні
– чи робили вони щеплення? Троє відповіли «так», троє ще думали, решта від
вакцинації категорично відмовляється.
Тож «моя» залишкова доза їм на той
час була просто непотрібна.
Всім раджу не відмовлятися від такої нагоди – робіть щеплення і будьте здорові.
Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

Олександр ГРИЩУК,
Станиця Луганська:
– Дивлюся новини – і що тільки не
показують про ці вакцини… Сам я щеплення робити ще не буду. Думаю, що
більше такі дії потрібно робити людям у
містах, там заразитися можна будь-де.
А в селі, якщо бути у масці та частіше
мити руки, я не підхоплю коронавірус.

Ганна РЯБОВА,
директорка ЦМСД Торецька:
– Я вже вакцинувалася разом з колегами. Зробила це свідомо. Почуваю себе, як
бачите, добре. Ані температури, ані інших
ускладнень не було. Я кожен день стикаюся з хворими і розумію свою відповідальність. Навіть, якщо сама не хворітиму
– можу бути переносником. Думаю, якщо
хоча б 50% країни-міста-села зробить
щеплення – ми подолаємо епідемію.



ГРОМАДА СХiД

7 (40) / 2021

(Закінчення. Початок на стор. 1)
– Чому ви вирішили змінювати країну і людей через їжу?
– Коли я прийшов до шкільної їдальні, то побачив, що дітей досі годують за
радянськими стандартами. Вони їдять те
саме, що їв колись я, що їла моя мама 60
років тому. У лікарнях, військових частинах та в’язницях меню було те саме, за
збіркою рецептів 1957 року.
Це нормально, що мені хотілося, щоб
діти в Україні споживали здорову їжу,
страви світової та української кухонь, а
не те, що нам дісталося у спадок від Радянського Союзу. Хоча б через те, що в
СРСР був дефіцит продуктів, а сьогодні
маємо великий вибір. І взагалі епоха
геть інша.
Я не можу змінити дорослих, у яких
вже сформувалися свої стійкі харчові
звички — це дуже складно. А дітей —
можу. І, можливо, скуштувавши в школі
щось нове і смачненьке, вони потім попросять маму приготувати вдома таке
саме. Таким чином, і батьки цих дітей також, можливо, відмовляться від звичних
і не завжди корисних страв та додадуть
до столу нових смаків.
До речі, напередодні Великодня
– святкові столи найяскравіше відображають те, як живе нація і чим харчується. Шуба, олів’є… Майонез же
сам по собі — просто спосіб замаскувати неїстівну страву: залийте ним що
завгодно, і це можна буде їсти. Соуси ж є на будь-який смак, чому б і їх
не скуштувати? Заварюєте вершки,
розтоплюєте в них сир. Занурюєте у
сирний соус сирі овочі й свій поганий
настрій. Відчуваєте мурахи та любов
до життя. І якщо ви не готові зовсім
відмовитися від олів’є, просто спробуйте приготувати його по-іншому – з
домашнім майонезом і, наприклад, з
печерицями. Це буде по-іншому і в
рази корисніше, ніж з магазинним
майонезом. І справа зовсім не в грошах. У мене питали, чи можна приготувати щось смачне і корисне на 5 гривень? Можна навіть дешевше! Візьміть
морквину, посоліть її, посипте цукром і
запечіть в духовці. Або навіщо купувати шпроти, якщо можна взяти ту саму
кільку і самотужки її замаринувати?
– До реформи шкільного харчування ви доклали титанічних зусиль. Які є
надбання?
– Лише на збірку рецептур я витратив два роки. Всі рецепти максимально спрощені, в основі — продукти та
інгредієнти, які доступні як у містах,
так і в селах. Капуста, картопля, морква, буряк… Нічого складного, нічого
екзотичного, окрім назв: замість овочевого супу тепер — суп мінестроне,
замість макаронів по-флотськи — паста
болоньєзе тощо. Нове – це сучасні технології і сучасні смаки. І новий вигляд

ЕКСКЛЮЗИВ

У матерілі використані фото
Влада НАГОРНОГО

ЯК ЄВГЕН
КЛОПОТЕНКО

СОСИСКИ
БОРЩЕМ
ПЕРЕМАГАЄ
страв. Зараз за моїми рецептами готують у третині шкіл України.
Але найголовніше: мені вдалося
зробити так, щоб про потребу у здоровій їжі для дітей заговорили на
державному рівні. 2000 року наша

команда Cult Food долучилася до реформи харчування і наразі працює у
складі робочої групи разом з представниками різних міністерств, державних органів та профільних асоціацій. Працюємо над комплексною

зміною всієї системи – як над змінами
законодавства, так і над тим, що саме
будуть їсти діти поза домом.
Наразі ми на фінішній прямій другого
етапу реформи. Вже відбулися важливі
законодавчі зміни – ухвалено новий
Санітарний регламент, Порядок і норми
харчування у закладах освіти.
Нові норми заборонили сосиски та
напівфабрикати, дозволили спеції – і то
не про червоний перець, а про куркуму
та ароматні трави. Тепер їх можна додавати до їжі. Для мене це дуже важлива
історія, за яку я топив протягом багатьох
років. Бо діти не заслуговують на сіру та
прісну їжу.
Також зменшили кількість хліба, збільшили кількість фруктів, овочів та м’яса.
Розроблені методичні рекомендації
щодо здійснення закупівель, виділяються кошти на переобладнання їдалень та
впровадження єдиних стандартів. Вперше передбачено можливість організації
харчування дітей з особливими дієтичними потребами на підставі медичної
довідки.
– Що далі? Чи буде «Нове харчування у дитсадках», бо там також досі існує
культура радянського громхарчу?
– Нове унормування стосується всіх
дитячих закладів, і дитсадків у тому числі. Діти змалечку мають привчатися до
сучасної їжи.
Що тепер будемо робити я та моя
команда у рамках робочої групи реформ? Ми візьмемо нові норми, створені МОЗом, та на їх основі розробимо
чотиритижневі меню для шкіл. Це готові
комбінації страв на кожен день, які потім
зможе використовувати кожна школа і
вписуватися у вимоги до цукру, солі та
калорійності. Плануємо презентувати
його у травні.
Важливо розуміти, що культура – це
сформовані правила поведінки в суспільстві, і змінити її за чотири роки, які
існує мій проєкт, неможливо. Системі
треба десь 5 років, щоб збалансуватися
та прийти до ідеальної форми, але тепер
це буде легше. Ці норми не змінять світ.
Не буде такого, що з їхнього затвердження станеться казка – буде ще багато роботи та врегулювання. Але позитивні зміни є, і на другому етапі реформи
ми точно не зупинимося. І з часом їжа у
дитячих закладах буде настільки гідною,
що діти не будуть запихатися булками та
незрозумілими піцами/бутербродами/
цукерками.
Також треба розуміти, що реформа –
це в першу чергу інструмент для батьків,
адже батьки тут є фінальними замовниками. Саме батьки повинні взяти процес
під свій контроль у кооперації з директором школи і компанією, яка організовує
постачання продуктів харчування для
школи. Якщо в школі дітей досі годують,
як і раніше, батьки мають боротися за
зміни.
– Маємо відгуки з тих шкіл, де вже
запровадили харчування за вашою
методикою. Люди дещо здивовані тим,
що страви практично несолоні. Це так
треба?
– Нове чотиритижневе меню розробляється у рамках норм, які рекомендовані фахівцями МОЗ та відповідають
політиці ВООЗ. У стравах дійсно буде
менше солі та цукру, що сприятиме профілактиці розвитку надлишкової ваги та
ожиріння, розвитку захворювань серцево-судинної системи.
Проте зменшувати вміст солі та цукру будуть поступово, щоб діти встигли
адаптуватися. Авжеж, їм має бути смачно. Однак одразу діти можуть не сприйняти нові страви, адже людині властиво
боятися усього нового. Їжа буде здаватися не такою насиченою. Ми пролобіювали, аби ці зміни відбувалися протягом
3-х років. Сподіваюся, що в перспективі
українці навчаться відчувати природний
смак продуктів.
– Ви кажете, що, коли створюєте
новий рецепт, то уявляєте собі певних
людей, які будуть його оцінювати. Розкажіть нашим читачам, хто ці люди у
вашій уяві, які вони, чого потребують і
що схвалюють?
– Я захопився кулінарією, коли
зрозумів, що світ їжі – різноманітний.
Пам’ятаю: одного разу приготував
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страву і відчув легке тепло всередині
– мабуть, тоді і вирішив, що хочу цим
займатися все життя. Тому, коли створюю страви, я уявляю людину, яка
відкрита новому і готова до експериментів, для якої їжа трохи більше, ніж
просто необхідність.
В створенні рецептів для сайту я
орієнтуюся на масовий попит. І уявляю
себе або своїм другом Сєрьогою, або
господинею Галиною. Сєрьога не вміє
готувати. Він хоче просто поїсти. Його
максимум – це чай. Господиня Галина
працює та має трьох дітей, яким потрібна їжа 24 на 7. Їй потрібно готувати, але
їжа – не її головний інтерес. І от кожний рецепт я пропускаю через призму
Сєрьоги та Галини. Тому автентичний
рецепт рамену із саморобною локшиною, що готується більше 8 годин, тут
не прокотить.
Тож щоб створити рецепти, які цим
людям треба, я аналізую пошукові запити – які рецепти шукають в інтернеті першими. Мій помічник сидить
поруч та слідкує, щоб я занадто не
креативив, бо тут мають бути доступні
інгредієнти, легкість виконання (щоб
рецепт зміг повторити навіть той, хто
готує вперше в житті), цікавість (не
просто варена гречка, а з черемшею),
і щоб недовго.
А коли я роблю страву у своєму
ресторані, то орієнтуюся на емоції, які
я хочу, щоб людина відчувала. Кордонів немає. Мені потрібно, щоб мою
їжу куштували та казали «ооооо, таааак!» (по аналогії з тим мураховим масажером для голови). Або коли вони
такі: «воооооу, шоооо?». І я роблю для
цього все. Бо ця їжа – ціла історія, яку
проживає людина. Я створюю фантазію: що стоїть за стравою, чому саме ці
продукти, що їх об‘єднує, яким цінностям ця їжа відповідає. Я створюю філософію смаку. І тут мені важливо задіяти
почуття людей.

нематеріальної культурної спадщини
України.
А у цьому березні Україна подала
заявку на визнання борщу об’єктом
нематеріальної культурної спадщини
ЮНЕСКО, аби поставити крапку у дискусіях щодо його етнічної батьківщини.
Рішення ЮНЕСКО буде за два роки. За
цей час ми маємо продемонструвати,
що борщ дійсно є цінністю для українців. Мають з’являтися Борщові вулиці
та пам’ятники борщу, День борщу та
ТВ-шоу про борщ.
Моя мета наразі – вийти на англомовний ринок, аби за 2-3 роки розпочати світову експансію України. Щоб через 5 років світ добре знав про Україну
принаймні з точки зору їжі. Щоб Україну
асоціювали з борщем, як ми асоціюємо
Америку з гамбургером. Це 100% нам
така дія потрібна.
Дмитро ЛЕЩУК/Громада
Р.S. Напередодні Великодня пан Євген люб’язно поділився рецептом оригінальної української святкової паски,
доступної для приготування у прифронтових селах. Шукайте його на стор. 8.

СЕКРЕТНИЙ ІНГРЕДІЄНТ

2020 року на великі екрани вийшов
документальний фільм «Борщ. Секретний інгредієнт». Він став одним з етапів
просування борщу як унікальної української страви, гідної світового визнання. Локомотив цієї ідеї та її реалізації
– також Євген Клопотенко.
– Борщ. Всі ми наче знаємо, що
борщ – то є наша українська страва, але у світі цим не переймалися і
вважали борщ чимось радянським,
часто навіть казали, що то російський суп. Ось експерти Мішлену

(того, що роздає зірки ресторанам
– ред.) вибачалися, що назвали борщ
російським. Ви розпочали просувати
питання визнання борщу національним надбанням України на законодавчому рівні. На якому етапі наразі
ваша боротьба?
– Борщ потрібно захищати, тому що
це не про їжу, а про національну ідентичність. Якщо у будь-якої нації забрати
мову, їжу, релігію і одяг, нація перестає
бути нацією. І борщ є свого роду соціальним інструментом, який може не те щоб
об’єднати українців, а й показати, що ми



вже об’єднані. Борщем. Що ми всі різні,
але ми всі їмо борщ, і це значить, що у
нас є щось спільне.
Наша команда напружено працювала півтора року. Я створив громадську
організацію «Інститут культури України»
і відправив свою команду в «борщову
експедицію» по всій Україні збирати родинні рецепти. Паралельно ми провели
12-етапну підготовчу роботу зі збору та
затвердження всієї документації. Процес був складним, але ми впоралися, і
у жовтні 2020 року борщ був внесений
до Національного переліку елементів
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радиційно сирну паску відстоюють у спеціальних пластикових або дерев’яних формах.
Але якщо у вас немає такої форми
– не біда. Можна скористатися будьяким відповідним посудом будь-якої
форми. Навіть ситом чи друшляком.
Що потрібно:

• сир (кисломолочний, той, що
«творог») – 700 г
• вершки (не менше 30% жирності)
– 350 мл
• яєчні жовтки – 5 шт.
• цукор – 150 г
• цукор ванільний – 10 г
• вершкове масло – 100 г
• лимон – 1 шт.
• родзинки – 75 г
• сіль – дрібка
• прикраси – за бажанням.
Як готувати:

1. Для сирної паски нам потрібен
досить сухий і жирний сир. Якщо сир
недостатньо сухий, необхідно його
обернути в марлевий мішечок і поставити під прес на ніч, щоб стекла
рідина, і тільки потім приступати до
приготування паски. Для отримання
легкої кремової консистенції перетріть сир через сито або перебийте
блендером.
2. З’єднайте в мисці жовтки з цукром і ванільним цукром. Добре пере-

СМАЧНОГО

СИРНА ПАСКА

ВІД ЄВГЕНА КЛОПОТЕНКА
Українцям пощастило, адже в нас – цілих два великодні десерти:
печена паска та її сирний варіант. Готується сирна заварна паска
дуже швидко, буквально за 30 хвилин.
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тріть їх вінчиком до білого кольору.
3. Налийте в сотейник вершки (200
мл) і прогрійте на невеликому вогні,
постійно помішуючи, до появи пари
над поверхнею. Потім перелийте вершки в миску до жовтків і добре перемішайте вінчиком. Поверніть отриману суміш в сотейник.
4. На маленькому вогні при постійному помішуванні заваріть суміш
до легкого загустіння (повинна вийти
консистенція рідкої сметани). Додайте
заварені жовтки і розм’якшене вершкове масло до сирної маси. Добре
перемішайте до повного об’єднання.
На цьому етапі можете за бажанням
додати цедру лимона або апельсина,
натерту на дрібній тертушці.
5. Решту вершків збийте міксером
до щільних стійких піків. Дуже акуратно вмішайте вершки у сирну масу.
6. Родзинки додайте до маси та ретельно перемішайте. Їх можна замінити цукатами або горіхами, або покласти все разом.
7. Форму для паски вистеліть марлею в два шари і наповніть сирною
масою. Помістіть до холодильника
мінімум на 6 годин, щоб маса застигла.
8. Готову сирну паску переверніть
на блюдо, приберіть марлю і прикрасьте на свій смак.

ПОГОДА

ТЕПЛИЙ ДОЩ –
НАМ З ТОБОЮ НА РАДІСТЬ
В кінці квітня та на початку травня погода в Луганській та Донецькій областях буде
досить прохолодною та дощовою.
Жителів Донеччини очікує температура повітря в межах 3-16 градусів тепла. Дощитиме 21, 22, 30 квітня та 1, 2 травня. Цілком сонячну погоду синоптики обіцяють 27 та 29
квітня, решта днів – хмарно із проясненнями. Швидкість вітру до 6 м/с.
На Луганщині стовпчики термометрів піднімуться до позначки +17°С вдень та опустяться
до +4°С вночі. Синоптики прогнозують дощі 21-23 та 30 квітня, а також 1 і 2 травня. Сонячну
погоду варто очікувати тільки 27 та 28 квітня. А швидкість вітру не перевищить 6 м/с.
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