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ДЕРЖПІДТРИМКА ФЕРМЕРІВ: 
ХТО ХОЧЕ – ТОЙ ОТРИМАЄ

САША. РІЧКА.  
ФЕСТИВАЛЬ 

БАБУСІ І ПАРИЖ
ЗМІНИ ЛЮДИ НАЖИВО2 4 6

ВІД РЕДАКЦІЇ

Міністерство охорони здоров’я України зареєструва-
ло перший в Україні препарат проти коронавірусу від ви-
робника з Луганщини, повідомляє Луганська облдержад-
міністрація.

Йдеться про український генерик японського про-
тивірусного лікарського засобу «Авіган» — «Фавіпіравір-
Мікрохім». Виробником генерика є фармацевтична ком-
панія «Мікрохім» із Рубіжного.

Зазначається, що препарат відповідає всім стандартам 
та протоколам, встановленим МОЗ. Він успішно пройшов 
контрольні дослідження в уповноваженій лабораторії на 
базі Державного експертного центру при Міністерстві 
охорони здоров’я України, а також клінічні дослідження 
біоеквівалентності.

Оригінальний японський препарат «Авіган» 2020 року 
був внесений до переліку ліків для запобігання поши-
рення коронавірусного захворювання в Україні. Згодом 
він був прийнятий до вітчизняного протоколу лікування 
хвороби, спричиненої COVID-19.

НА ЛУГАНЩИНІ  
РОЗРОБИЛИ ПЕРШІ В УКРАЇНІ  
ЛІКИ ПРОТИ КОРОНАВІРУСУ

Верховна Рада України 30 березня підтримала зако-
нопроєкт, яким пропонується виплатити 8 тисяч гривень 
підтримки для ФОП та найманих працівників, діяльність 
яких обмежена через локдаун. Про це повідомляє прес-
служба парламенту. 

«Закон спрямований на підтримку застрахованих 
осіб у зв’язку із запровадженням на території окремих 
адміністративно-територіальних одиниць з метою за-
побігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, об-
межувальних протиепідемічних заходів, що призвели до 
тимчасового зупинення діяльності суб’єктів господарю-
вання», — йдеться в повідомленні. 

Допомога виплачується на підставі самостійного 
звернення застрахованих осіб. За рахунок коштів дер-
жавного бюджету України виплатять 8 тисяч гривень 
допомоги, за рахунок коштів місцевого бюджету — у 
розмірі, визначеному рішенням органу місцевого само-
врядування.

БІЗНЕС У «ЧЕРВОНИХ» 
ЗОНАХ ЗНОВ ОТРИМАЄ  
8 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ДОПОМОГИ

КОРОТКО

От раніше було зрозуміло – є 
Федул-вітродуй: несе тепло, 
його день у квітні, прийшов 

Федул – теплий вітер подув, вікна 
відчинив, хату без дров натопив. А 
зараз? То сніг, то сонце, то раптом 
дощ, і вітер дме як заманеться і при-
нести може, що завгодно.

Саме за нашого життя закінчи-
лися мир в Україні, столітній колек-
тивний імунітет проти пандемій та 
стабільність клімату. На що ще нам 
чекати, щасливчикам?

На думку спадають лише слова 
великого Черчілля: «Ніколи не зда-
вайтеся! Ні у великому, ні у малому, 
ні у значному, ні у дрібному, ніколи 
не здавайтеся, якщо це не супере-
чить честі і здоровому глузду». І далі: 

якщо не піддаватися силі, навіть 
очевидно переважаючій, неодмінно 
знайдуться можливості для протидії.

Ми завжди намагаємося знайоми-
ти вас з людьми, які живуть саме за 
таким принципом. Бо якщо вдається 
їм – значить, спробувати можуть всі. 
І це число газети – не виняток. Наші 
матеріали – про те, що ніколи не за-
пізно спробувати. Спробувати ско-
ристатися запропонованою допо-
могою, спробувати розпочати життя 
заново, спробувати писати твори чи 
малювати Париж…

Пробуйте і діліться своїм досвідом 
з нами! Тоді вас обов’язково хтось 
підтримає, і стане трошки легше пе-
реживати випробування долі.

А завтра буде завтрашній вітер, і 

нехай він буде попутним! А ще кра-
ще – нехай ми будемо не хилитися, 
мов гілля, а стояти, наче гори, яких 
жоден вітер не зрушить! Та аби не 
служити тим вітром, якому димом 
платять.

А ми, до речі, все ще підтримуємо 
своїх читачів пропозицією додатко-
вого заробітку. Ставайте нашими 
позаштатними кореспондентами та 
отримуйте гонорари за сюжети, но-
вини чи фото з життя своїх громад. 
Зв’язатися з редакцією можна через 
колл-центр, соцмережі, електронну пош-
ту newspapergromada@gmail.com або 
на сайті https://gromadaskhid.com.ua/ у 
розділі «Контакти».

Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

Ми втрачаємо його! Ми втрачаємо контроль за тим, що відбувається навкруги. Життя 
наче остаточно припинило будь-яку сталість, і навіть погода пручається календарю. 

КУДИ ВІТЕР ДМЕ

МІСТО ПІД ЗЕМЛЕЮ
Неподалік від Бахмуту є на 
Донеччині місто Соледар. А 
під Соледаром є ще одне місто 
– єдине в Україні туристичне 
місто, розташоване на глибині 300 
метрів, на дні прадавнього моря. 
У ньому немає жителів, але є 
вулиці, площі, скульптури, дерева, 
музеї, футбольне поле, концертна 
зала, навіть церква і лікувальний 
заклад є.

Йдеться про соляні копальні, які за понад 
сто років підземних робіт з вирубки солі 
перетворилися на печери протяжністю 

понад 200 кілометрів. Втім, маршрути для ту-
ристів значно коротші, десь з півкілометра. Один 
з них –  «Таємниці підземного соляного світу» –  
відкрито 30 березня у найстарішій соляній шахті 
Донеччини, започаткованій 1881 року.

Промисловий туризм в усьому світі ко-
ристується популярністю. І є, до речі, джерелом 
прибутку для місцевих бюджетів, якщо до спра-
ви поставитися з розумом. Соледарські соляні 
печери – чи не найвідоміша туристична пам’ятка 
Донеччини, але радше тому, що інші просто 
більш занедбані. З 2004 року тут відбуваються 
симфонічні концерти та оперні вистави, які ста-
ють короткостроковими подіями у світі музики, 
але потім інформаційний шлейф надовго вщу-
хає. На постійній основі якихось шоу не прово-
диться, тож і спланованого туристичного буму 
не відбувається.

А між тим, туристичних «магнітів» у підземно-
му царстві під Соледаром багато. Поруч із екс-
курсійними маршрутами функціонує спелеоса-
наторій «Соляна симфонія», де з успіхом лікують 
бронхіальну астму, астматичний, обструктивний 
бронхіт, хронічну пневмонію, алергічний риніт, 
атопічний дерматит, нетяжкі форми псоріазу, 
зниження імунітету, захворювання щитовидної 
залози. Можна придбати курсівку на курс реа-
білітації, а можна записатися на одноденну оз-
доровчу програму. Само перебування в соляній 
шахті впродовж двох годин цілюще впливає на 
імунітет і замінює 15 процедур інгаляції. 

(Продовження на стор. 7)

Фото: Олена ВИШНЕВСЬКАІСТОРІЯ

У соляній шахті для військових грає симфонічний 
оркестр Луганської обласної філармонії, 2018
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Цього березня депутати Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та 
земельної політики підтримали запропоновані урядом напрями державної підтримки 
сільгоспвиробників на 2021 рік. Уряд також доопрацював низку постанов щодо надання 
такої підтримки представникам різних галузей АПК. Але адресне опитування фермерів 
Донеччини та Луганщини виявило, що у нас про таку підтримку мало хто знає. 

ХТО ХОЧЕ – ТОЙ ОТРИМАЄ

ДЕРЖПІДТРИМКА 
ФЕРМЕРІВ: 

ЗМІНИ

А ХІБА ТАКЕ ІСНУЄ?
Костянтинівський фермер Геннадій 

Попелюський – колишній учасник АТО, 
людина активна і смілива. Минулого року 
зайнявся новим видом діяльності – садів-
ництвом. Посадив гектар шипшини, наразі 
вона добре перезимувала і має зацвісти. 
Проте збирати врожай йому нема чим. 
Геннадій сподівається отримати грант 
від міжнародної організації на придбання 
трактора та збирального комбайна. У за-
явці він вказав, що готовий ділитися техні-
кою з іншими фермерами. Адже комбайн 
універсальний: може збирати також мали-
ну, смородину аґрус. 

Попелюський є членом спілки «Аг-
рарії Донеччини», співпрацює з інши-
ми виробниками, зокрема – з «Горіхом 
Причорномор’я». Проте інформація про 
програму держпідтримки йому не зустрі-
чалася:

– Я багато цікавлюся, але ніколи про цю 
програму не чув. Вважав, що державні ус-
танови допомагати фермерам не беруться, 
оскільки сільське господарство ризикова-
не. Все, що завгодно підтримують: булки, 
манікюр, похоронні бюро – усе, окрім фер-
мерства. Та й сам я налаштований скептич-
но щодо того, що у держави можна щось 
взяти з користю без корупційної складо-
вої. Багато чув, що для того, аби потрапити 
під якесь фінансування, потрібно чи хабар 
дати, чи відкат. Але від додаткової підтрим-
ки я б не відмовився. Тому обов’язково 
ознайомлюся, з’ясую, що до чого.

Голова спілки «Аграрії Донеччини» 
Дмитро Штагер сам лише знайомиться з 
оновленою постановою щодо садівниц-
тва. Організація щойно створена, тиждень 
як. Знаходиться у Костянтинівці, наразі до 
неї входять 9 підприємств і 4 фізособи, в 
планах – створити садівничий коопера-
тив і залучити до нього до 100 осіб. Рані-
ше подібна спілка була, але у Донецьку, і 
звідти не перемістилася.

– Фермери зазвичай більшу частину 
свого часу проводять в полі, тож на ад-
міністративні речі в них елементарно не 
вистачає часу, – каже Дмитро. – Спробує-
мо залагодити цей пробіл і створити дієву 
комунікацію органів влади із аграріями. 
Програма держпідтримки садівництва 
– компенсація посадкового матеріалу, 

ЩО ВИ ЗНАЄТЕ 
ПРО ДЕРЖАВНУ 
ПРОГРАМУ  
ПІДТРИМКИ  
АГРОВИРОБНИКІВ?

Марианна НЕЩЕРЕТ, голова та 
засновниця кооперативу «Овочі 
Станичників», Станиця Луганська:

– Про підтримку я чула, вона вже не 
перший рік діє. Звичайно, було б добре, 
якби її отримували і невеликі сільські 
підприємства. Але наш кооператив під 
категорію отримувачів не потрапляє. Ми 
намагалися податися на цю програму 
двічі. Не проходимо через кілька ню-
ансів. Наприклад, головною умовою по-
вернення грошей за посівний матеріал є 
те, що він має бути вироблений в Україні. 
У нас же весь посівний матеріал – це 
Голландія та Німеччина. З приводу від-
шкодування покупки техніки – саме цю 
програму нам пропонували в Агропром-
розвитку – також питання. У нас приса-
дибне господарство і закритий ґрунт, ми 
не використовуємо трактори і комбайни, 
у нас задіяні мотокультиватори і малога-
баритна техніка. 

Сергій ОВЧИННИКОВ, директор 
ТОВ «Октябрь», Стрітенка: 

– Протягом 2019 та 2020 років наша 
агрофірма відшкодувала кошти у розмірі 
20% за придбану нами причіпну техніку 
для обробки землі. Таким чином держа-
ва підтримує одразу двох виробників, 
адже кошти компенсуються за придбан-
ня ліцензійної техніки саме українського 
виробництва. Ускладнень при подачі 
документів не виникало. Єдиний нюанс – 
гроші надходять не одразу після подан-
ня документів. 2019-го ми чекали майже 
півроку, та вже думали, що не отримаємо 
компенсацію. Маємо намір і надалі брати 
участь в програмах держпідтримки.

Василина НІКОЛАЄВА, секретар 
Гранітненської сільської ради:

– Я точно знаю, що у нас у громаді 
Гранітного є кілька сільськогосподарських 
товариств. Є ті, що спеціалізуються на ви-
рощуванні овочевих культур, є такі, що 
займаються тваринництвом. Але вони ще 
не зверталися по допомогу. Точніше ска-
зати, ми не знали, що така програма існує. 
Добре, що сказали про це. Ми обов’язково 
скористаємося цією нагодою.

ДУМКА

компенсація крапельного зрошення 
тощо – проходить через департамент аг-
ропромислового комплексу Донецької 
ОДА. Там яка процедура: робиш проєкт 
по саду, закладаєш сад і тільки потім по-
даєш пакет документів на компенсацію. 
Поки, наприклад, з Костянтинівки ще 
ніхто не подавався, але постанова щодо 
садівництва дуже свіжа і цілком можливо, 
що охочі скористатися такою підтримкою 
будуть. Як тільки стане чітко зрозумілим 
механізм компенсації – то почнеться від-
повідно і рух з боку аграріїв. 

А може, і не почнеться. Адже інформа-
ційний супровід програми держпідтримки, 
яка направду існує вже шостий рік, доволі 
слабкий. Через це програма не йде «у на-
род». 2018 року з виділених бюджетом 
6,3 млрд грн на держпідтримку аграріїв 
невикористаними залишилися близько  
2 млрд грн. 2019 року програму скоротили 
на цілий мільярд, а у держбюджеті-2020 
на фінансову підтримку сільгоспвиробни-
ків залишилося ще менше – 4 млрд грн. 

– На жаль, ми не бачимо тієї активності, 
яку б хотіли бачити, ні в нашому регіоні, 
ні в інших регіонах України, – зауважує 
Денис Шамшин, заступник начальника 
відділу економіки та інвестицій управлін-
ня земельних відносин, водних ресурсів, 
економіки та інвестицій департаменту аг-
ропромислового розвитку та земельних 
відносин Донецької ОДА.

Це, може, і не дивно. Адже мало хто з 
фермерів регулярно відслідковує портал 
профільного міністерства, сайти агроде-
партаментів облдержадміністрацій чи їхні 
сторінки у соцмережах – а це фактично 
єдині джерела інформації. Тож знання 
щодо компенсацій сільгоспвиробникам 
або зовсім відсутні, або обростають міфа-
ми, як історія Давньої Греції. Довелося 
навіть від юристів почути, що програма 
держпідтримки стосується лише крупних 
або щойно створених сільгоспкоопера-
тивів, а дрібним фермерам зась. 

ДЕРЖПІДТРИМКА 
БЕЗ МІФІВ ТА ПРИПУЩЕНЬ
Отже, починаючи з 2016 року уряд за-

кладає до державного бюджету нечува-
но великі, за українськими мірками, суми 
на державну підтримку аграріїв. Причи-

ною такої щедрості є норма Бюджетного 
кодексу, за якою на державну підтримку 
АПК повинно спрямовуватися не менше 
1% випуску продукції у сільському гос-
подарстві, або так званого «аграрного 
ВВП». Це політичне рішення (неабиякий 
вплив на його розробку здійснив МВФ) 
було ухвалено 2016 року з метою вивес-
ти з тіні аграрний сектор та надати йому 
можливості цивілізаційно рости і створю-
вати додану вартість.

На 2021 рік Мінекономіки у співпраці 
з профільними асоціаціями розробило 
п’ять напрямів державної підтримки 
сільгоспвиробників з загальним бюд-
жетом в 4 млрд грн:

• часткова компенсація вартості с/г 
техніки вітчизняного виробництва

• фінансова підтримка заходів в агро-
промисловому комплексі шляхом здешев-
лення кредитів

• фінансова підтримка розвитку садів-
ництва, виноградарства та хмелярства

• фінансова підтримка розвитку фер-
мерських господарств

• державна підтримка розвитку тва-
ринництва та переробки сільськогоспо-
дарської продукції.

Крім основних програм підтримки, 
передбачається низка нових програм з 
бюджетом в 500 млн грн, зокрема:

• державна підтримка страхування сіль-
ськогосподарської продукції

• державна підтримка зрошення
• підтримка органічного виробництва
• державна підтримка розвитку кар-

топлярства
• підтримка розвитку нішевих культур.
За словами міністра розвитку еконо-

міки, торгівлі та сільського господарства 
України Ігоря Петрашка, нові програми, 
такі, як підтримка зрошення, матимуть по-
пит серед аграріїв у зв’язку з близьким 
відкриттям ринку землі. І якщо попит дій-
сно буде, то наступного року фінансуван-
ня суттєво збільшиться.

Авжеж, докладніше щодо усіх видів 
держпідтримки треба з’ясовувати окре-
мо і тільки з офіційних джерел. Але, якщо 
коротко, їх можна поділити на компенсацію 
поточних витрат (закупівля посівного ма-
теріалу, молодняка тварин, кормів тощо), 

Нова техніка агрофірми “Октябрь”
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Ольга ПОПОВА, приватна під-
приємниця, Чермалик:

– У мене фермерське господар-
ство, велика отара овець. Але після 
отримання гранту на організацію 
фермерського господарства я нічого 
більше не отримувала. Про державну 
програму підтримки нічого не чула. 
Зараз ось всі корми закінчилися, ку-
пити б треба, а нема за що. 

Микола ЗАВАЛЄЙ, бджоляр, 
Павлопіль:

– Про цю програму знаю, але жодно-
го разу не користувався. У мене і пас-
порт бджоляра є, я давно цією справою 
займаюся. Але отримувати дотацію не 
хочу, немає бажання. Це клопітно, тому 
що багато документів треба складати, 
та ще невідомо, скільки бджолиних 
сімей залишилося після зими, я ще 
ревізію не робив. А якщо сімей буде 
менше 10, то і починати не варто, по 
часу довго виходить все це оформлен-
ня. Допомогу я отримував лише один 
раз і то від канадців, які три роки тому 
допомагали розвитку бджільництва у 
нашому регіоні.

Сергій ОСТАПЕЦЬ, фінансовий 
директор ТОВ «Сади Донбасу», Іл-
лінівська ОТГ:

– Ми цією програмою скористалися 
минулого року. Отримали від держави 
компенсацію на саджанці, на шпалеру, 
крапельне зрошення і частково на тех-
ніку – купили обприскувач. Цього року 
також плануємо подаватися. Плануємо 
закладати сади, розширювати площі 
популярних сортів. Така підтримка для 
нас є вагомою. Вона цілком прозо-
ра, і проблем з її реалізацією не було, 
підтримка не лишається на папері. 
Ми і раніше брали участь у програмі, 
щоправда, вона трохи по-іншому на-
зивалася, але це було ще до 2014 року. 
Цьогоріч плануємо ще закупити са-
джанці яблунь. 

ДУМКА

компенсацію інвестиційних витрат (будів-
ництво виробничих об’єктів на селі, прид-
бання техніки і технологічних ліній), компен-
сацію кредитування і послуг дорадництва, а 
також дотації на утримання одиниць худоби, 
обробку одиниць землі тощо.

Наприклад, працівники тваринництва 
можуть розраховувати на 50% відшко-
дування вартості закуплених племінних 
тварин, а садівники – на 80% за купівлю 
садивного матеріалу та до 30% у разі 
придбання обладнання, навіть іноземно-
го. Скориставшись 2021 року програмою 
часткової компенсації вартості сільсько-
господарської техніки, один сільгоспви-
робник може розраховувати на фінансо-
ву підтримку до 60 млн грн. 

До речі, подавати заявку можна відра-
зу на декілька напрямів підтримки. При 
цьому одержувачами бюджетних коштів 
можуть бути як юридичні особи, так і фі-
зичні особи-підприємці. В останніх мож-
ливостей навіть більше, як виявилося.

– Якщо це фермерське господарство, 
воно може подаватися практично на всі на-
прями, якщо сільгоспкооператив – на два-
три, – повідомили нам у Донецькій ОДА.

Також Денис Шамшин проінформу-
вав, що рішення щодо надання бюджет-
ної підтримки виробнику приймає тільки 
міністерство розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України (або 
банки, якщо йдеться про надання креди-
ту). Тож пакети документів подаються на-
пряму або до міністерства, або до банків. 
Виняток – документи на два види допомо-
ги: компенсацію за бджолосім’ї та садів-
ництво. Їх приймають агродепартаменти 
облдержадміністрацій, аби розглянути на 
регіональній комісії та надати рекоменда-
ції до центральної комісії на рівні міністер-
ства, яка й видає остаточне рішення. 

За словами Шамшина, якщо виробник 
матиме повний пакет документів, що від-
повідає вимогам постанов, то на 99% це 
підприємство компенсацію отримає. Якщо 
у поточному році компенсація врахована, 
але не виплачена, формується креди-
торська заборгованість, яку виплачують 
наступного бюджетного року. Або через 
рік – як от зараз деякі виробники будуть 
отримувати виплати 2019 року.

– Якщо заявник є в реєстрі отримува-
чів, який формується за тією чи іншою 
програмою, то він однозначно отримає 
підтримку, – запевнив чиновник.

ХАЙ СУСІД, А ПОТІМ Я
Основний докір на адресу державних 

програм з підтримки фермерства – від-
сутність автоматичності. Фермери, звіс-
но, воліли б просто одержувати гроші на 
рахунок, але система працює за «заявоч-
ним» принципом. Адже з огляду на те, що 
потреби у різних господарств різні і їх не 
можна усереднити, автоматичність роз-

поділу державних коштів неможлива за 
визначенням. 

Звичка українців не довіряти владі і 
сподіватися тільки на себе також спри-
чиняє «стратегію вичікування». Навіть ті 
виробники, котрі знають про програму 
держпідтримки, стримують себе остра-
хом перевірок чи впевненістю, що все 
одно все дістанеться «великим гравцям» 
– агрохолдингам. Як бачимо, це не так. 
Зрозуміло, що великі компанії отримують 
суттєву частку бюджетних дотацій, але 
доступ до програми у всіх однаковий. І 
хтось з наших фермерів вже встиг цим 
скористуватися.

Так, у Луганській ОДА на запит «ГРО-
МАДИ Схід» повідомили, що за 2019-
2020 роки сума отриманих за програ-
мою коштів зросла майже в 2 рази – з  
76,3 млн грн до 137,9 млн грн. 43% від над-
ходжень 2020 року отримано за напря-
мами фінансової підтримки сільгоспто-
варовиробників та компенсації вартості 
сільськогосподарської техніки. На думку 
директора Департаменту агропромисло-
вого розвитку Луганської облдержад-
міністрації Сергія Хлякіна, 59,3 млн грн 
держдопомоги на купівлю техніки та об-
ладнання значно допомогли в оновленні 
машино-тракторного парку області.

Як відомо, банки досі не ризикують 
вкладати гроші на Сході, але, на диво, 
програмою надання кредитів фер-
мерським господарствам хтось на Луган-
щині скористувався: отримана сума скла-
дає, щоправда, всього 2 млн 613 тис грн.

– Я намагався отримати пільговий 
кредит – нічого не вийшло, – розповідає 
фермер Геннадій Рудаченко з Миколаїв-
ки, що на Донеччині. – І кредитної історії 
немає, як мені сказали, та й та техніка, яку 
я маю, під заставу не годиться – все старе. 
Тут програма  держпідтримки не працює 
на практиці. Принаймні з дрібними фер-
мерами не працює – у мене всього 60 га 
землі під овочами. Я писав проєкт, потім 
його протягом року розглядали, носом 
крутили. Можливо, з більш великими гос-
подарствами, де понад 3 тисяч гектарів, і 
виходить, але не в моєму випадку. 

Втім, на Донеччині агровиробники 
2020 року отримали аж 587 млн грн за 
напрямом здешевлення кредитів. Але у 
довідці від ОДА не розшифровується, хто 
саме отримувачі. Для порівняння – під-
тримка розвитку хмелярства та садівниц-
тва склала 2,8 млн грн.

Ще 11,4 млн грн були отримані Донеч-
чиною на розвиток тваринництва та пере-
робки сільгосппродукції. Цією можливістю 
користуються, зокрема, агровиробники 
Старогнатівської сільської ради, розташова-
ної на лінії розмежування. За словами сіль-
ського голови Кузьми Атаманова, сільрада 
допомагає людям зібрати пакети документів 

та направляє до агродепартаменту ОДА. 
Компенсацію за вирощування молодняка 
великої рогатої худоби люди тут отримували 
з 2018 року. За цей час 21 господар отримав 
кошти в сумі 2,5 тис грн на одне теля. Голов-
ною умовою була наявність ветеринарного 
паспорта. Три власники корів відшкодува-
ли 75% вартості установок індивідуального 
доїння. А протягом 2020 року кошти на роз-
виток власної пасіки компенсували також 
чотирьом бджолярам. 

Бджолярі взагалі чи не найбільш ак-
тивні у цьому питанні. Минулого року 107 
бджолярів Волноваського району зверну-
лися до районного управління Держпрод-
споживслужби у Донецькій області по 
ветеринарно-санітарні паспорти на власні 
пасіки. Саме цей документ надає їм змогу 
брати участь в програмі держпідтримки. Як 
зазначає начальник управління Валерій 
Комар, окрім клінічного огляду та реєстра-
ції пасік, служба займається також інфор-
маційно-роз’яснювальною роботою серед 
бджолярів. Звідси, мабуть, і активність.

– Скажу, що програма працює, і пра-
цює вже два роки, – розповідає бджоляр 
з Миколаївки Олександр Смагленко. – Всім 
пасічникам про неї розповіли, відвіду-
ваність інформаційних заходів була непо-
гана, і інтерес до програми теж. Справа в 
тому, що пасічникам немає необхідності 
ставати ФОПами, держава відповідно до 
«Закону про бджільництво» гарантує відсут-
ність податку для них, досить бути членом 
асоціації бджолярів України. Держпідтрим-
ку одержують ті, хто тримає від 10 до 300 
бджолиних сімей. На кожну бджолину сім’ю 
– по 200 гривень. Гроші, здавалося б, не-
великі, але це хороший оборотний капітал 
для пасічників. Я теж отримав державну 
підтримку і вклав кошти в розвиток пасіки. 
Додам, що програма сприяла зростанню 
числа зареєстрованих пасічників.

За словами голови громадської органі-
зації «Спілка пасічників Волноваського 
району» Петра Горобця, необхідний для 
держпідтримки пакет документів наразі 
мають вже 84 бджолярі з 600:

– Участь у програмі відбувається на пев-
них умовах. Перш за все пасіка має бути 
офіційно оформлена. Має бути паспорт, в 
якому двічі на рік ставиться позначка ве-
теринарної служби про проведення клініч-
ного огляду та лабораторних досліджень 
– як підтвердження, що бджоли здорові. 
Другий документ – реєстрація виробничих 
потужностей (довідка оператора ринку). На 
сьогодні є й такі, хто, маючи документи, не 
подавали їх на участь у програмі. Причини 
різні – хтось ще вичікує, хтось не вірить, 
що кошти дійсно надаються безповоротно 
та боїться, що ці державні 200 гривень бу-
дуть оподаткованими.

НЕ СПРОБУЄШ – НЕ ОТРИМАЄШ
Запитуємо у волноваського бджоля-

ра Олександра Тюхая про його досвід та 
дізнаємося, що він ще не брав участь в 
програмі:

– Я вже обізнаний, що можна отрима-
ти кошти від держави. Якщо кошти дійсно 
не треба повертати, то з радістю візьму 
участь, бо на утримання пасіки витрачаю 
чималенькі гроші. Наразі вивчаю ситуа-
цію та розмірковую над цим.

Юлія ГЛОМОЗДА,  
Тетяна СТРОЙ/Громада

ЦИФРИ Попри тенденції урбанізації, тРетинА нА-
Селення УкРАїни ПРОживАє в Селі. У селах 

Луганської області виробничу діяльність здійснюють 1 111 
АГРОПРОМиСлОвиХ ПіДПРиєМСтв, з них 807 – феРМеРСькі  

ГОСПОДАРСтвА. На Донеччині налічується 1 223 АГРОПіДПРи-
єМСтвА, з них феРМеРСькиХ ГОСПОДАРСтв – 851.

Геннадій Попелюський  
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ЛЮДИУ Краматорську Олександра Папіна 
працює на телебаченні та є співза-
сновницею і організаторкою між-

регіонального літературно-мистецького 
фестивалю «Кальміюс». 2014-го її родина 
приїхала сюди з Горлівки на «пару тижнів». 

– Отак вже сім років і живемо «два 
тижні» у Краматорську, – жартує Олек-
сандра про сьогодення. 

Ідея «Кальміюсу» народилася під час 
іншого великого фестивалю – «Дике 
поле», котрий Олександра 2015 року 
розробила і запропонувала керівництву 
обласного управління культури. Сама ж 
займалася й організацією:

– Задумувався захід як історична 
реконструкція з багатьма локаціями та 
різними активностями: від прикладних 
майстерок до театральних вистав, літера-
турних зустрічей та дискусій. Люди мають 
знати про історичні, культурні та звичаєві 
зв’язки східних українців від часів власне 
Дикого поля до сьогоднішньої України. 
Тут, на сході, навіть духу ніякого «русько-
го миру» не було, який історичний період 
не роздивляйся, – це пані Олександра 
говорить, як історик за фахом. 

«Дике поле», до речі, існує й досі. 
Проходить щоліта у заповіднику «Кам’яні 
Могили» і запрошує всіх охочих доєдна-
тися. А тоді нові знайомства з митцями та 
культурологами, нові люди та нові думки 
дали старт конкурсу літературної твор-
чості, назву якого позичили у відомого в 
дев’яностих та на початку двохтисячних 
років на Донеччині альманаху сучасної 
української літератури.

– Доцент філологічного факультету До-
нецького національного університету Олег 
Соловей видавав альманах «Кальміюс», 
де друкувалися твори сучасних україн- 
ських літераторів та авторів «розстріляно-
го Відродження» (літературно-мистецького 
покоління 1920-30-х років, котре було май-
же повністю знищене сталінським режи-
мом, – прим. ред.). Ми з командою заснов-
ників конкурсу згадали цю назву. Вона нам 
здалася символічною, адже річка Кальміус 
тече окупованою територією та виходить 
на вільну українську землю, таким чином 
єднаючи їх. Оскільки цінності і нашого кон-
курсу, і колишнього альманаху були схожі, 
ми звернулися до Олега Солов’я по дозвіл 
взяти назву його видання для конкурсу, і 
він не заперечував. 

На нагородження переможців пер-
шого конкурсу самі зголосилися при-
їхати багато митців зі всієї України, і це-
ремонія перетворилася на велике свято 
з театральною виставою, книжковим 
ярмарком та творчими зустрічами. Тож 
організатори зрозуміли, що конкурс зі 
старту стає фестивалем. 

Того ж 2016 року проза одного з пе-
реможців Олександра Олійника була 
видана видавництвом «Кальварія». Пе-
реселенець з Донецька, Олександр 
наразі працює рятувальником у Крама-
торську. Його збірка «Денний звук» ста-
ла найяскравішою історією успіху кон-
курсу – 2018 року вона увійшла у довгий 
список «Книга року» від BBC. А альманах 
«Кальміюс» з творами переможців 2016 
року роз’їхався бібліотеками Сходу.

Організатори не ставлять собі за 
мету перетворити конкурс на «фабри-
ку зірок». Вони просто хочуть показати 
своїм землякам, якою цікавою і глибо-
кою є українська культура.

– В нас точно немає мети віднайти 
другого Жадана, бо в нас немає таких 

Історикиня, вчителька, менеджерка у великій комерційній 
структурі, чиновниця обласного управління культури, 
редакторка на телебаченні, громадська діячка, мама трьох 
дітей – що їх об’єднує? А те, що все це – одна людина 
на різних етапах свого життя. Дуже різний досвід надав 
Олександрі ПАПІНІЙ навички, що наразі дозволяють робити 
дуже корисну для громад Сходу справу.

Минулого року «Кальміюс» не відбув-
ся. Все ж таки онлайн – то не зовсім фес-
тивальний формат. Заходи було перене-
сено на весну 2021 року, і вже у квітні 
фестивальна програма розпочнеться 
на Донеччині. 9, 10 та 11 квітня команда 
фестивалю привезе до Костянтинівки, 
Дружківки та Іллінівки театральну виста-
ву «Зелене Євангеліє» від Шкільного 
театру Українського католицького уні-
верситету. До Бахмута, Торецька та Доб-
ропілля фестиваль завітає 23-25 квітня. 
Крім вистави, у місцевих бібліотеках від-
будуться зустрічі з письменниками. 

– Ми також їдемо на Луганщину. В 
травні у Сєвєродонецьку відбудеться 
концерт Соломії Чубай у супроводі Лу-
ганської обласної філармонії з програ-
мою «Поети», побудованою на віршах 
українських поетів від Лесі Українки до 
Жадана та Іздрика. 

У Краматорську також пройде показ 
кінострічки режисерки Наталки Ворож-
бит, театральні вистави Львівського 
театру ляльок та дводенний вуличний 
«фестиваль у фестивалі».

– Сподіваємося, що карантинні обме-
ження не завадять нам влаштувати кіно-
показ. Який фільм привезе Наталя Ворож-
бит, ми ще не знаємо. Можливо, це буде 
її нова стрічка про війну на сході України 
«Погані дороги», яка здобула премію на 
Венеціанському кінофестивалі. Львів- 
ський театр «І люди, і ляльки» везе аж 
три вистави, одна з яких «Казка про Ась 
та Ось», що була написана ще на початку 
двадцятого століття, але не втратила акту-
альності та дуже яскраво демонструє різ-
ницю світоглядів росіян та українців. 

На вуличному фестивалі 15-16 травня 
плануються книжковий ярмарок та віль-
не спілкування з письменниками. Яскра-
вими подіями будуть концерт рок-гур-
ту «Лінія Маннергейма» та дискусія за 
участю членів міжнародної правозахис-
ної спільноти літераторів та журналістів 
«ПЕН-клуб», які згадуватимуть історію 
України останніх тридцяти років, перед-
вісників незалежності та всі революцій-
ні спроби українців відстояти свободу. 
Серед спікерів – виходець з Луганщини 
поет Сергій Жадан та донеччанка Олена 
Стяжкіна, письменниця та історикиня. 

– Для нас дуже важливо, аби якнай-
більше людей дізналися про фестивальні 
заходи та відвідали їх, – говорить Олек-
сандра Папіна. – Ми вже маємо історії, 
коли наш «Кальміюс» дивує, надихає та 
навіть змінює життя. Наприклад, презен-
тація книги Олега Шинкаренка на фести-
валі 2017 року надихнула волонтера Мак-
сима Повненького розпочати створення 
приватної бібліотеки у Краматорську. 
Власним коштом Максим купує до біб-
ліотеки книжки, викладає у соцмережах 
рецензії та запрошує друзів і знайомих 
взяти у нього примірник почитати. Після 
фестивалю 2018 року, коли ми вперше 
стали возити гостей фестивалю до відда-
лених населених пунктів, вчителі та біб-
ліотекарі почали звертатися з проханням 
приїхати знову, бо виявилося, що наші 
заходи дуже мотивують дітей до читання. 
Діти звикли, що письменники – то порт-
рети у шкільному кабінеті, і страшенно 
дивуються та надихаються, коли до них 
приїздить «живий» автор твору, який вони 
вивчали минулого тижня. 

Ці історії – доказ того, що «Кальміюс» 
свою місію виконує.

Ірина ПЕРКОВА/Громада

ресурсів, – усміхається Олександра. – 
Фестиваль забирає багато часу на підго-
товку, хоча й відбувається раз на рік. Це 
наша громадська ініціатива, наше хобі, а, 
крім фестивалю, у кожного з нас є робо-
та та родини. Якщо з тисячі тих, хто заві-

тав на фестиваль та поспілкувався з гос-
тями, хоча б десять людей підуть від нас 
у роздумах про українство, надихнуться 
ним, то ми вважатимемо, що свою місію 
виконали. Впевнена, що таких людей 
ставатиме все більше.

САША. РІЧКА. 
ФЕСТИВАЛЬ
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Уявіть — 25 566 діб. На перший пог-

ляд цифра величезна, а якщо я 
скажу, що в цьому п’ятизначному 

числі заховалося 70 років? Воно все ще 
здається великим? Усього із 25 тисяч 
діб складається 70-річне життя людини, 
якихось 25 тисяч! Хіба це не напрочуд 
мало? Хіба цього часу достатньо, щоб 
встигнути втілити всі плани? І це ще не 
все, бо до калькулятора життя ми не 
внесли 4,5 роки, які йдуть на їжу, 5 років, 
які ми проводимо в мережі Інтернет, ці-
лих 26 років, які йдуть на сон, і все це 
з позначкою мінус, треба віднімати від 
вже не такої й великої цифри 70. Звісно 
ж, ми не на уроці математики, і рахува-
ти ніхто нікого не змушує. Можу сказати 
лише одне: цифра набагато зменшила-
ся. І на руках маємо 34,5 роки «життєво-
го прибутку». Не дуже то й багато часу в 
кожного з нас залишається на справжнє  
буття: прийняття рішень, нові знайом-
ства, сміх, смуток, кохання, хобі й бороть-
бу… боротьбу за місце в цьому світі…

Вона була схожа на кульбабу: волос-
ся було таке ж пухке та світле, і склада-
лося враження, що варто тільки дмухну-
ти на нього, і волосинки розлетяться. А 
ще була схожа на павука, бо постійно 
щось в’язала, уся кімната її була завале-
на тисячею і одним клубком з нитками, 
їх було стільки, що я мимоволі починала 
замислюватися щодо наявності мотузя-
ної фабрики десь поблизу. На блідому 
обличчі її було достатньо зморшок: «Я 
просто багато посміхаюся, так багато, що 
шкіра трошки деформувалася в мімічні 
морщинки, і це непогано, бо світ заслу-
говує на посмішку кожного з нас», — так 
вона відповідала всім, хто питав про її 
вік. Улюбленим її місцем був письмовий 
стіл із невеликою зеленою лампою, від 
якої надходило тепло-жовте світло, таке 
приємне для очей. Там кожного вечора 
вона години зо три сиділа й писала, писа-
ла вірші, але нікому ніколи їх не читала, 
говорила, що там якісь особисті думки, 
які легше залишити на папері, ніж трима-
ти в голові, і що ми зможемо прочитати 
все, коли на це прийде час… Але скільки 
таємниць та болю ховала вона в собі…

Ба, так я її називала, бо слово «бабу-
ся» було мені не до вподоби, занадто 
довге. Іноді називала її офіційно, Тетяна 
Іванівна, це завжди піднімало настрій 
моїй Ба. Так до неї зверталися на роботі, 
але після виходу на пенсію це могла ро-
бити тільки я. Ім’я разом із увагою бабусі 
було в моєму розпорядженні, що дуже 
тішило. Ми проводили з нею багато часу, 
кожного дня після школи я забігала на 
вареники з вишнею, які були настільки 
смачні, що до мого шлунку вміщалося 
відразу дві порції. Часто залишалася на 
ночівлю, а зранку бабуся робила мені 
два хвостики з блискучими резинками 
для волосся, які виробляла власноруч. 
Але один день лишиться в моїй пам’яті 
назавжди, тоді цінними були не варени-
ки з вишнею, не резинки для волосся, і 
навіть не увага Тетяни Іванівни, а життя, 
яке є найбільшою цінністю.

У цей день, четвер, 11 вересня, я за-
вітала до Ба. Помітила, що на її голові 
вже остаточно не залишилося ні воло-
синки, воно випадало й до цього, але в 
той день голова бабусі була ніби дуже 
ретельно поголена.

— Ба, а де твоя кульбабка на голові? 
— спитала я.

— А, дід почав дмухати, і вона роз-
летілася, уявляєш!? Але це нічого, скоро 
з’явиться знову, — відповіла вона.

Тоді все було досить дивно: дідусь 
постійно комусь телефонував, а бабуся, 
сидячи зі мною на дивані, дуже швид-
ко в’язала кофтинку сірого кольору. 
В’язала з такою швидкістю, ніби це було 
замовлення, що терміново слід викона-
ти. Великі карі очі її були наповнені смут-
ком, який повільно замінювала порожне-
ча. Усі три години, поки бабуся в’язала, 
ми мовчали, хоча зазвичай обговорю-
вали щось цікаве. Улюбленою нашою 
темою був життєвий родовід. Ба роз-
повідала про кожного родича, а я слу-
хала, роззявивши рота. Вона наразі ніби 
хотіла щось сказати, але замість того, 
щоб зробити це, голосно й дуже важко 
зітхала. Зітхала так, що в мене перехоп-
лювало подих, а очі збільшувалися до 
розміру п’ятдесяти копійок. Помічаючи 
це, Ба сміялася й міцно мене обіймала, 

ТВОРЧІСТЬ

З невеличкими скороченнями пропонуємо вам текст-переможець третього конкурсу 
дитячого репортажу «Юний Самовидець». Це конкурс-меморіал, присвячений пам’яті 
Степана Чубенка — 16-річного школяра з Краматорська, закатованого 2014 року у Донецьку 
за проукраїнську позицію. Мати Степана вчителька Сталіна Чубенко входить до журі 
конкурсу, який організувало видавництво «Темпора». Цього року журі обирало з 15 художніх 
репортажів, авторами яких є школярі від 10 до 17 років. Роботи надсилали навіть з Івано-
Франківська, проте 1 місце посіла 16-річна Дар’я ГРИГОРЕНКО з Донеччини (Краматорськ). 
роблячи вигляд, що все добре. Але не 
все було добре, відчула я це ще під час 
наших обіймів. «Можливо, вони з дідусем 
їдуть на відпочинок, ні, вони б обов’язково 
взяли мене із собою, а можливо, вони 
роблять якийсь сюрприз для моїх бать-
ків», — думала я тоді. 

«Ку-ку-ку-ку», — пролунав звук годин-
ника, попередивши про те, що вже пів на 
другу, і час сідати обідати. «Все готово, 
дівчата, я починаю», — галасував дідусь. 
Я швидко встала й збиралася бігти на 
кухню, але краєм ока помітила, що Ба не 
може піднятися з крісла. Вона уперлася 
обома руками в ті самі широкі бокові час-
тини, прикладала зусилля, але марно. «На-
певно, втомилася, тільки не кажи про цей 
випадок дідусю», — прошепотіла старень-
ка. Довелося кивнути головою, ніби пого-
дившись на це мовчання, але переляк та 
тривога за її здоров’я ставали дедалі біль-
шими. Поки ми дістались обіднього столу, 
дідусь уже доїдав останні краплини супу з 
фрикадельками… Ба сіла, поклала долоні 
одна в одну і почала діалог:

— Може, не поїдемо, дивись, мені 
вже краще, я навіть сама сюди дійшла, 
— сказала вона і подивилась на мене. Я 
знову через силу кивнула.

— Припини це, будь ласка, виїжджає-
мо за пів години, готуйтеся, — промовив 
дідусь нервово.

— Ні, Сашко, мені дійсно набагато 
краще, давай завтра, до того ж нам ще 
потрібно відвезти онуку до художньої 
школи, — Тетяна Іванівна промовила 
цю фразу дуже обережно й подивилися 
з легкою посмішкою на діда, чекаючи 
схвальної відповіді.

— Таню, ні, невже ти не розумієш, що 
ми можемо не встигнути, РАК нікого не 
щадить. Він вбиває, безжалісно й швид-
ко. Невже так важко хоча б раз дослуха-
тися до мене? Ми втратили вже досить 
велику кількість часу, все, досить, зби-
райтесь! — майже прокричав дідусь, ви-
ходячи з кухні.

— Рак? Це той зелений, який перетво-
рюється на червоного, коли його кида-
ють у киплячу воду? — спиталася я.

— Майже, — відповіла Ба і прибрала 
сльозинку, яка так стрімко котилася по 
щоці. Вона підвелася й попрямувала до 
коридору, а я все сиділа й думала про те, 
що надто багато галасу вони підняли че-
рез якось рака. Ніби дорослі, а такі дивні.

За 25 хвилин починався прийом у лі-
каря, до якого, за словами діда, ми так 
швидко прямували. Чи розуміла я щось? 
Ні! Єдине, що мене тішило, то це бабу-

сина записна книжка з віршами, яку я 
встигла захопити перед виходом, бо 
треба було ж щось читати, поки ми буде-
мо стояти в черзі, а журналу на столі не 
знайшлося. Їхали ми мовчки, єдине, що 
розважало в дорозі — бабуся, яка роби-
ла різні гримаси на обличчі.

— Приїхали, — сказав дід.
— Зараз, хвилинку, зачекай нас біля 

лікарні, — сказала Ба і легко стиснула 
мою руку, а я почала безглуздо кивати 
головою.

— Дашко, ти питала про рак, це не 
той, якого ми варимо і їмо. Це дуже по-
гана хвороба, така велика пухлина, яка 
з кожним днем росте і росте, позбутися 
її важко, але ми все зможемо, правда ж? 
— лагідно говорила бабуся.

— Мої припущення щодо чогось 
страшного підтвердилися, — сказала я, 
і сльози почали виступати з очей, але я 
швидко витерла їх рукавом від светра й 
почала допомагати Ба вийти з машини, 
тримаючи великі сині двері.

Перед очима виросла велика біла 
забудова. Це була лікарня, ми бували 
тут дуже часто, возили бабусю нібито на 
профілактику, а, як потім з’ясувалося, на 
хіміотерапію, тому з цим білим велетнем 
були вже знайомі…

Ми подолали сходи, дісталися до пот-
рібного кабінету. На диво, черги не було. 
Я сіла на великий дерев’яний стілець, 
а Тетяна та Сашко відкрили двері та 
ввійшли до лікаря. Я дістала записник і 
відкрила на першій сторінці, звідси випа-
ло фото всієї нашої родини, мами, тата, 
прабабусі, прадідуся, баби та діда.

«Люблю вас» — такий підпис був на 
краєчку фотографії.

Перегорнувши сторінку, я побачила 
вірші про нашу родину, про щастя, яке 
надходить від неї, про життя та його пре-
красні моменти, але варто було відкри-
ти останню сторінку, звідти насунулися 
строфи про злого ворога — хворобу, що 
знищує сутність людини, про те, що треба 
жити зараз, насолоджуючись моментом, 
бо ніхто не знає, коли його час закін-
читься. «Невже бабуся не вилікується, 
чому ж вони раніше мені не сказали, 
невже ця хвороба просто знищить її?» 
— сльози сховати було вже неможливо, 
але, як казала Ба: «Завжди тримай себе 
в руках». Тому я зібралася й вирішила 
почекати, поки з кабінету вийде дід, і 
спитати про все в нього, але мої думки 
перервала розмова, яка лунала звідти.

— Ми прибрали всю зайву рідину з 
легень, зробили хіміотерапії, тепер ваша 

дружина може дихати вільно, але це не-
надовго, бо хвороба прогресує швидко.

— Скільки залишилось часу?
— Точно визначити не може ніхто, 

може місяць, а може й день.
— Але ж ви казали, що за результа-

тами аналізів стан здоров’я покращуєть-
ся.

— На жаль, рак — хвороба, що дуже 
любить обманювати, на такій стадії вилі-
кувати її неможливо.

Почувши це, я вибігла з лікарні, за-
ховалася в кущах і кричала. Кричала від 
того, що нічим не можу допомогти лю-
дині, яка є невід’ємною частиною мого 
життя. Гірко ставало від того, що нещо-
давно все було добре, а тепер котиться в 
прірву. Чому саме моя Ба, невже вона на 
це заслуговує, чому я не можу зупинити 
час? «Тетяні Іванівні дуже нелегко зараз, 
не роби їй ще важче своїми сльозами, 
єдине, що ти можеш — зробити останні 
години її життя щасливими», — промови-
ла медсестра, яка спостерігала за мною 
весь цей час. «Вона мріяла подивитися на 
мою картину з лебедями, яку я не в змозі 
закінчити вже близько року, треба встиг-
нути сьогодні. Дякую вам, жіночко»,— від-
повіла я медсестрі й швидко побігла до 
машини, де вже шукали мене дідусь і ба-
буся. Обійнявши їх з такою силою, якою, 
як мені здавалося, не володію, я спита-
ла, чи відвезе дідусь мене до художньої 
школи. Він погодився.

О сьомій годині я вже старанно ма-
лювала трьох лебедів: Ба, діда й себе. У 
голові крутилося одне: «Хоча б встигну-
ти».

Час минув, і ось ми вже їхали додо-
му. Я хотіла було попросити дідуся їхати 
швидше, але він і без цього почав тис-
нути на газ. Приїхали, відчинили двері, 
тримаючи в руках картину, я швидко за-
бігла до квартири.

Не встигли, моя Ба вже не дихала. 
Якби я знала, що це її останній день, то 
ні на хвильку б не відпустила. Який біль 
терпіла вона кожного дня, але продов-
жувала посміхатися крізь сльози.

Єдине, що залишилося на згадку від 
неї — книжка з віршами, останнім у якій 
був вірш із назвою «Я завжди поруч», і 
кофтинка. Та сама, що вона так старанно 
її в’язала вранці, але не встигла закінчи-
ти. Саме це наштовхнуло мене вчитися 
в’язати.

Життя. Непередбачувана й така ко-
ротка річ. Не марнуйте його. Бережіть 
тих, хто поряд, бо кожен новий день з 
людиною може стати останнім.

ПРОЩАВАЙ, БА
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У сучасному світі люди старіють у різному віці: хтось у 30 років вважає, що молодість вже 
минула, а хтось у 80 почувається сповненим сил. Учасниці клубу активного довголіття у 
селі Співаківці на Луганщині впевнені: душею не старіє той, хто змолоду серцем багатий.

БАБУСІ І ПАРИЖ

НАЖИВОСпіваківка розташована поблизу 
Новоайдару на мальовничому 
березі річки Айдар. Нині у селі 

близько 500 жителів, переважно це 
люди старші 60 років. І вони мають змо-
гу проводити час не поодиноко, а разом 
– по п’ятницях тут проходять зустрічі 
клубу довголіття «ЗлатоСтар».

— У зв’язку з ситуацією, що склалася в 
Україні, вийшло так, що безліч родин роз-
ділені. Люди похилого віку залишаються 
на місці, а молодь їде. Але ж саме людям 
у віці найбільше потрібна допомога, і не 
лише у побуті, а й у можливостях розвитку. 
Ми бачили, що в селах є активні люди, їм 
просто потрібна підтримка, – каже Тетяна 
Сарапулова, координаторка проєкту «Пат-
ронажна служба Товариства Червоного 
Хреста України» у Луганській області.

Саме ТЧХУ за підтримки Міжнародного 
Комітету Червоного Хреста опікується на 
Сході створенням сприятливого просто-
ру для літніх людей. Так і з’явився проєкт 
«Клуби активного довголіття». Товариство 
Червоного Хреста забезпечує наставниц-
тво ініціативних груп, а МКЧХ відповідає за 
надання стратегічних порад і матеріальну 
складову – зокрема, закупівлю обладнан-
ня для здобуття старенькими нових нави-
чок. Адже ідея в тому, аби не лише разом 
спілкуватися, а ще й постійно навчатися.

У Співаківці реалізація проєкту розпо-
чалася 2019 року. Творчу ініціативу ак-
тивно підтримала тодішня сільська голо-
ва Галина Лінник. Для клубу довголіття 
виділили приміщення, зробили ремонт, 
закупили меблі, цифрове обладнання та 
матеріали для творчості. 2020 року клуб 
вже приймав всіх охочих.

На сьогодні у «ЗлатоСтарі» 26 учас-
ників. Актив складається з колективу ху-
дожньої самодіяльності «Співаківочка», 
але на щотижневі зустрічі приходять і 
нові люди, приводять дітей.

Тамара Хрипунова, одна зі старо-
жилів клубу, розповідає, що на зустрічах 
сумно не буває: 

— Відзначаємо свята і спілкуємося, 
співаємо, згадуємо молодість, підтри-
муємо один одного. Інколи до нас при-
ходять і діти, виступають або ж спільно 
створюємо щось. Нещодавно Червоний 
Хрест придбав для нас нову сучасну 
швейну машинку, і тепер ми освоюємо 
ще й майстерність шиття. Вже навчилися 
шити фартушки. 

На думку Тамари Олексіївни, клуб 
об’єднує односельців й надає людям 
можливість почуватися потрібними, 
особливо тим, кому 70+. На зустрічах ба-
бусі завзято займаються арт-терапією: 
в’яжуть, створюють вироби, малюють 
Париж. До свят щось випікають, адже 
електродуховка у клубі також є.

Дбає «ЗлатоСтар» не лише про 
«своїх». Періодично тут запроваджують-
ся благодійні акції, як от з нещодавніх 
– «Теплі долоні бабусь». Учасниці клубу 
власноруч зв’язали шкарпетки, рукавич-
ки, капці і передали підопічним проєкту 
«Патронажна служба ТЧХУ», серед яких 
є самотні маломобільні люди.

Окрему подяку «ЗлатоСтар» вислов-
лює місцевим патронажним сестрам, які 
дуже допомагають тим, що піклуються 
про стареньких та урізноманітнюють їхнє 
дозвілля. 

Одна з сестер, Юлія Рябоконь згадує, 
як до початку карантину вони поєднува-
ли зустрічі клубу з концертами в будин-
ку культури, бо всі учасники напрочуд 
активні і зацікавлені:

— З карантином, звичайно, формат 
зустрічей змінився. Всі знають про мас-
ки, антисептики і відстань. Але навіть 
в таких умовах наші зустрічі все одно 
теплі. Ми проводимо майстер-класи з 
рукоділля, малювання картин, шиття, ви-
готовляємо смаколики. Іноді дивимось 

цікавинки в інтернеті. Це не просто міс-
це для занять, це значно більше. 

Минулого року проєкт «Клуб актив-
ного довголіття» було втілено у селах 
Трьохізбенці та Кряківці на Луганщині, 
також у селищі Шабельківці Донецької 
області, там клуб має назву «Сторіччя». 

Сподіваємось, що і в інших селах звер-
нуть увагу на цю ініціативу й започаткують 
подібні простори для своїх стареньких. 
Адже із створенням клубів довголіття літ-
нім людям тепер є куди спрямувати тепло 
своєї душі і багатство свого серця. 

Лілія УДОДЕНКО/Громада
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Відомо, що колектори використовують багато 
інструментів, аби досягти своєї мети і повернути 
кошти: залякування телефоном вночі, виїзди до 
боржника з погрозами близьким та родичам, 
переслідування… Але існують «схеми», які і без 
психологічного тиску можуть залишити людину 
без коштів для існування. 

ЯК ПРИБОРКАТИ  
«ТИХИХ» КОЛЕКТОРІВ

Історія пана Андрія – нетипова. Ніхто 
йому не телефонував і не вимагав 
сплатити кошти, просто одного разу 

чоловік не зміг скористатися банків- 
ською картою. 

Людина не з полохливих, учасник 
бойових дій, чоловік розгубився: що ро-
бити, куди звертатися? Адже виявилося, 
що його банківські рахунки були ареш-
товані. До того ж, бухгалтерія установи, 
де Андрій працює, почала утримувати 
із заробітної плати заборгованість на 
користь якоїсь фінансової компанії – на 
підставі постанови приватного виконав-
ця виконавчого округу Києва. Стягнен-
ня на заробітну плату боржника було 
звернене приватним виконавцем на 
підставі виконавчого напису, вчиненого 
приватним нотаріусом Київського но-
таріального округу. Ситуація ще більше 
заплуталася – постанову про відкриття 
виконавчого провадження чоловік не 
отримував.

Участь у бойових діях надає Андрієві 
право на безоплатну вторинну правову 
допомогу. Тож юристи Маріупольсько-
го місцевого центру, до якого чоловік 
звернувся, взялися за його захист. За 
допомогою електронних сервісів Мініс-
терства юстиції України вони отримали 
з відкритих реєстрів інформацію про 
виконавче провадження відносно пана 
Андрія, зробили відповідні запити до 
приватного нотаріуса та приватного ви-
конавця.

Відповіді від приватного виконав-
ця так і не надійшло. А от з відповіді 
приватного нотаріуса з’ясувалося, 
що 2018 року фінансова компанія ук-
лала з банком, в якому чоловік брав 
кредит, договір відступлення права 

(Закінчення. Початок на стор. 1)
Гідно представлені історичні ціка-

винки, що реконструюють становлення 
промислового Донбасу, яке розпоча-
лося саме з солі. Тут варто нагадати, що 
солевидобуток став одним з найперших 
промислів у Київській Русі, і саме через 
наш край століттями пролягав знамени-
тий чумацький шлях за сіллю до Криму. 
А взагалі-то ще до нашої ери люди випа-
ровували цей життєво важливий мінерал 
з солоної ропи, яка утворилася у районі 
Торських та Бахмутських озер близько 
250 мільйонів років тому. Проте лише 
у XVI столітті видобуток виварювальної 
солі тут став регулярним, і з його розвит-
ком нерозривно пов’язана історія усьо-
го Донбасу. 

Історики кажуть, що виробництво ви-
варювальної солі вимагало все більшо-
го спалювання деревини, що привело 
до знищення навколишніх лісів. Потріб-
ний був новий енергоносій, яким і ста-
ло виявлене близько 300 років тому в 
Донецькому краю кам’яне вугілля. Його 
використовували перш за все для збіль-
шення виробництва солі, а вже згодом 
— для розвитку металургії та інших індус-
тріальних потреб.

Сенсаційне відкриття величезних со-
ляних покладів, придатних для вироб-
ництва у промислових масштабах, відбу-
лося вже наприкінці ХІХ століття. Відтоді 
промисловці розгорнули у регіоні інтен-
сивне будівництво соляних шахт, що під-
тягнуло будівництво залізниці і розгор-
тання робітничих селищ.

Одне з таких селищ утворилося на 
місці села Брянцівки, де було відкрито 
найпотужніший соляний пласт і збудова-

вимоги за кредитним договором пана 
Андрія. 

Оскільки фінансова компанія ніяким 
чином не повідомила боржника про 
перехід права на вимогу за кредитом, 
що є головною умовою вважати забор-
гованість безспірною, нотаріус не мав 
підстави для вчинення виконавчого на-
пису. До того ж, новий кредитор вказав 
адресу пана Андрія у Києві, де той ніко-
ли не проживав. Саме тому і виконавчий 
напис, і виконавче провадження вчиня-
лися у місті Києві. 

Всі ці факти дали юристці Маріуполь-
ського місцевого центру Альоні Дани-
левській підстави вважати, що фінан-
сова компанія, приватний нотаріус та 
приватний виконавець діяли спільно. 

Зазвичай подібні фінансові ком-
панії в односторонньому порядку на-

раховують відсотки, пеню та штрафні 
санкції за кредитом, не зважаючи на 
вимоги Закону України «Про тимча-
сові заходи на період проведення ан-
титерористичної операції», мораторій 
на виконання договірних зобов’язань 
та на нарахування пені та штрафів на 
основну суму заборгованості, а також 
Закон «Про соціальний і правовий за-
хист військовослужбовців та членів їх 
сімей». У випадку пана Андрія фінан-
сова компанія до суми заборгованості 
включила також відшкодування вит-
рат нотаріусу за вчинення виконавчо-
го напису.

Але ж при вчиненні виконавчого напи-
су нотаріус мав перевірити безспірність 
заборгованості, яка є обов’язковою для 
вчинення виконавчого напису нотаріу-
са, і має бути підтверджена певним пе-

реліком документів, який подає стягувач 
(Постанова Кабінету Міністрів України 
від 29.06.1999 № 1172)! 

Оскільки визнання виконавчого на-
пису таким, що не підлягає виконанню, 
можливо тільки у судовому порядку, 
Альона Данилевська підготувала позов 
до суду.

Суд задовольнив позовні вимоги пана 
Андрія у повному обсязі, ще й стягнув з 
фінансової компанії на користь чоловіка 
судовий збір у сумі 840,80 грн.

ІСТОРІЯ

но першу копальню. Першими мешкан-
цями села були козаки та переселенці з 
північних областей України. Поруч у селі 
Деконська у 1880-х роках заснували ні-
мецьку колонію і побудували залізничну 
станцію. 

За радянської влади робітниче сели-
ще називають ім’ям Карла Лібкнехта, 

1965 року воно стало містом, і лише 1991 
року Карло-Лібкнехтовськ був перейме-
нований на Соледар.

«При правильному підході соляні 
шахти можуть стати одним із символів 
Донеччини, а соляний туризм – важли-
вою статтею доходу і підприємства, і об-
ласті», –  наголосив на відкритті нового 

маршруту очільник Донецької області 
Павло Кириленко.

Ну що ж, колись кілька підприємців 
розбудували цілу індустрію, тепер пот-
рібно з вже побудованого започатку-
вати символ. Бог, як то кажуть, у поміч. 
Наче ж нічого не заважає?

Михайло СКОРИК/Громада

МІСТО ПІД ЗЕМЛЕЮ

ПРЯМА ЛІНІЯ

Процедурні кімнати спелеосанаторію

Альона Данилевська
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СКАНВОРД

СМАЧНОГО

ПОГОДА
А ДОЩ  
НЕ ПРИПИНЯЄ ТАНЦЮВАТИ

У першій половині квітня погода на території Донецької та Луганської областей буде 
переважно похмурою та не дуже теплою.

На Донеччині температура повітря становитиме максимум +16°С, мінімум +3°С. Ясну 
та безхмарну погоду синоптики прогнозують тільки на 13 квітня, решта днів – хмарно із 
проясненнями. Дощитиме 15-17 квітня. Швидкість вітру залишатиметься в межах 2-5 м/с.

 На Луганщині стовпчики термометрів вдень піднімуться до позначки +14°С, вночі 
опустяться до +3°С. Сонячні дні – 14 та 18 квітня. А ось дощі варто очікувати в ті ж самі дні, 
що і на Донеччині – 15-17 квітня. Максимальна швидкість вітру – 5 м/с.

Відповідь на сканворд №5 (38)

Ось взяти хоча б минтай. Коштує 
не так то й дорого, а за користю 
може позмагатися із найдорож-

чими своїми «родичами». За кількістю 
білків він випереджає куряче м’ясо, а за 
кількістю корисних для серця Омега-3 
жирних кислот – тріску. І приготувати 
цю унікальну рибу можна за дуже про-
стим, але нестандартним рецептом.

Що потрібно:
• минтай (філе) – 500 г
• цибуля — 1 шт.
• морква – 1 шт.
• буряк – 1 шт.
• томатна паста – 1 склянка
• сіль, перець – за смаком.
Як готувати: 
1. Духовку розігрійте до 180 градусів. 

Моркву очистіть і поріжте кружечками зав-
товшки близько 5 мм. За бажанням може-
те збільшити кількість моркви і подати її 
як гарнір.

2. Почищений буряк наріжте тонкими 
кружечками. Цибулю також почистьте і 
поріжте півкільцями завтовшки 5 мм.

3. Розморожене філе минтая поріжте 
великими шматками, посоліть і поперчіть 
за смаком.

4. Викладіть на дно форми для запі-
кання порізані овочі, а зверху – шматки 
риби.

5. Залийте рибу томатною пастою і по-
ставте в розігріту духовку на 20 хвилин. 

Багато хто з нас часто нехтує експериментами із рибними стравами. Жаримо та запікаємо – оце  
й усе. Дається взнаки брак цікавих рецептів та ще й чимала ціна риби. Спробуймо виправити це. 

МИНТАЙ У ТОМАТІ

ГРОМАДА СХiД


