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ЩО ЩЕ ТРЕБА ЗНАТИ  
ПРО  ВАКЦИНАЦІЮ?

АБИ НЕ ЗАВАЖАЛИ: СОЦІАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМНИЦТВО НА СХОДІ

ЮРИСТИ  
ДЛЯ ГРОМАД
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ВІД РЕДАКЦІЇ

З 17 травня для жителів тимчасово окупованих тери-
торій Сходу України став доступним сервіс «єМалятко» на 
порталі «Дія», повідомив перший заступник міністра циф-
рової трансформації Олексій Вискуб.

«Важлива соціальна лінія, адже українці на тимча-
сово окупованих територіях мають додаткові труд-
нощі для отримання державних послуг», — зауважив 
Вискуб.

Зокрема, стала доступною державна реєстрація на-
родження дитини, яка є базовою послугою комплексу 
«єМалятко». Батьки немовлят зможуть отримати елек-
тронний примірник судового рішення про встановлення 
факту народження дитини. Після цього номер документа 
потрібно буде внести до заяви на порталі «Дія», на під-
ставі якої відділ РАЦС зареєструє народження та офор-
мить відповідне свідоцтво.

Звертатися за отриманням свідоцтва можна протягом 
року з дня народження дитини. У квітні 2021 року сер-
вісом «єМалятко» скористалися понад 92 тисячі україн-
ських сімей.

ЖИТЕЛІ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ 
ЗМОЖУТЬ ЗАРЕЄСТРУВАТИ 
НАРОДЖЕННЯ ДІТЕЙ У «ДІЇ»

На КПВВ «Станиця Луганська» люди у формі, яка на-
гадує одяг волонтерів, пропонують громадянам за гроші 
ті послуги, які є безоплатними. Про це повідомив благо-
дійний фонд «Право на захист».

Зокрема, невідомі пропонують за гроші допомогти зі 
встановленням додатку «Вдома», оформленням пере-
пусток тощо. 

Волонтери зазначають, що ці люди не є представ-
никами благодійних організацій, державних органів чи 
структур, тож користуватися їх послугами небезпечно.

Натомість спеціалісти-монітори БФ «Право на захист» 
надають консультації та юридичну і правову допомогу 
на КПВВ абсолютно безоплатно. До того ж, вони можуть 
підтвердити свою особу посвідченням. 

«Якщо вам потрібна допомога на КПВВ, виникли пи-
тання, будь ласка, звертайтеся до наших моніторів на 
місцях. Ви можете попросити наших колег підтвердити 
їхню особу. Кожен з моніторів має посвідчення і вдягне-
ний у брендований одяг із нашим логотипом», — йдеться 
у повідомленні.

УВАГА! НА КПВВ  
«СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА» ДІЮТЬ  
«ВОЛОНТЕРИ»-ШАХРАЇ

КОРОТКО

Гендерна чутливість вимірювала-
ся за показником присутності жі-
нок у публікаціях. І, так, в нас він 

дуже високий, а як інакше? Бо ж наші 
жінки не лише берегині та ґаздині, в 
них сила-силенна різноманітних та-
лантів та здібностей, втілених у спра-
ви, які так і просяться на шпальти. 

В нас взагалі багато чого прихо-
ваного, і жодної газети не вистачить, 
аби всі ці таємні скарби висвітлити. А 
що буде, як випустити назовні весь 
той потенціал, накопичений кожною 
людиною, кожною родиною, кожною 
громадою? Йой що буде, як вже хо-
четься подивитися!

Авжеж, ми нація некваплива. 
Рухаємося повільно, крок вперед 
– крок назад, буває, що й два. Проте 
заощадливо збираємо свої надбан-
ня, сумлінно сплітаємо їх у мереживо, 
вишиваємо на них свої мрії та захи-
щаємо оберегами – до кращих часів. 
А тоді саме у таємних закутках колек-
тивної пам’яті знаходимо силу. Так, 
власне, і працює генетичний код.

Завжди приємно знати, що за то-
бою – щось старіше за тебе та за всю 
реальність сьогодення. Але й сього-
дення важливе, бо колись для ко-
гось воно теж стане джерелом сили. 
Тому дуже важливо оприлюднювати 

всі здобутки, аби вони зберігалися в 
історичних архівах. 

Наше видання в архівах вже є, тож 
за ним колись будуть вчити історію. А 
потрапити до неї можна за допомогою 
наших сільських кореспондентів. Або 
самі сідайте за клавіатуру та отримуй-
те гонорари за сюжети, новини чи 
фото з життя своїх громад. Зв’язатися 
з редакцією можна через колл-
центр, соцмережі, електронну пошту 
newspapergromada@gmail.com або на  
сайті https://gromadaskhid.com.ua/ у 
розділі «Контакти».

Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

Приємні новини: газета «ГРОМАДА Схід» отримала найвищу оцінку експертів 
серед видань Донеччини і посіла 2 місце серед 240 українських медіа за 
результатами квітневого моніторингу проєкту «Гендерночутливий простір сучасної 
журналістики». Перша хвиля моніторингу була у лютому, і тоді ми також були 
першими у регіоні, а серед національних видань увійшли до ТОП-5. 

ПРИХОВАНА СИЛА

Фото: Кирило ДОЛІМБАЄВ ІСТОРІЯ

ЧИМ ДИВУЄ 
НЕСКУЧНЕ СЕЛО?
Що чекає на відвідувачів 
меморіального музею-садиби у 
селі Нескучному неподалік від 
Великої Новосілки на Донеччині, і 
чим наразі живе обійстя, де свого 
часу творили видатні українці 
Микола Корф та Володимир 
Немирович-Данченко – у 
репортажі до Дня музеїв. 

Взагалі-то складно назвати цю затишну сади-
бу на березі річки Мокрі Яли сухим словом 
«музей». Скоріше, вона нагадує острівець 

творчого і насиченого позаминулого віку, який ви-
падково опинився у буремному ХХ столітті, а потім 
– у стрімкому та високотехнологічному ХХІ-му. 

Подорож у минуле починається вже біля 
воріт меморіального музею-садиби Володимира 
Немировича-Данченка та Миколи Корфа, що є 
філією Донецького обласного краєзнавчого му-
зею. Вас зустріне розлогий 100-річний каштан та 
атмосферні алеї, де висаджені кілька видів бар-
барису, калина, гібіск, деревовидні півонії, деко-
ративна айва, чайна троянда, жасмин та чабрець. 
До карантину відвідувачів садиби пригощали з 
дороги духмяним чаєм з чабрецем.

– Коли барон Микола Корф отримав у спадок 
від матері маєток та почав розбудовувати сади-
бу, він почув, що неподалік Віктор фон Графф 
вирощує штучний ліс (йдеться про Великоана-
дольський ліс – прим. ред.), і відправив селян 
на навчання до відомого лісовода. Коли вони 
повернулися, то посадили парк, який зараз роз-
ташований на 16 гектарах. Так почалася історія 
лісопарку Нескучного, де колись на різні голоси 
співали більше 120 видів пташок, – розповідає 
завідувачка музею Марина Глушко. 

Барон Корф жив у Нескучному до самої смерті у 
1883 році, а потім власницею садиби стала старша 
дочка Катерина, одружена з Немировичем-Дан-
ченком. До речі, саме режисер посадив понад сто 
років тому той розлогий каштан біля будинку. 

Голос видатного режисера наразі лунає з сучас-
них ґаджетів, які у музеї-садибі сусідують з грамо-
фоном. От де ще можна одночасно побачити прес 
Гутенберга, виготовлений працівниками музею за 
інструкцією з підручника Корфа, та 3D-принтер? 

ІМ’Я, ЗАБУТЕ НА РОКИ
Микола Корф походив зі знатного роду ба-

ронів Корфів з німецької Вестфалії, який мав 
великий вплив у тодішній Російській імперії. 
Достатньо зауважити, що його дядько вчився у 
ліцеї з Олександром Пушкіним, в цьому ж ліцеї 
навчався і майбутній вчений-педагог. Народив-
ся у Харкові, деякий час разом із батьками жив 
у родинному маєтку у Нескучному, але юнацькі 
роки провів у столицях. І раптом 22-річний ба-
рон Микола Корф, який служив тоді у Департа-
менті юстиції, залишає світське середовище і 
оселяється у сільській садибі – бо вирішив своє 
подальше життя присвятити народній просвіті. 

(Закінчення на стор. 6)

Каштан  
Немировича-Данченка
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НАЖИВОІнформація про село Красна Талівка у 
Вікіпедії вкладається всього у два ре-
чення – площа та чисельність населен-

ня за даними двадцятирічної давнини. 
Але ж саме тут 2014 року було стримано 
наступ російських окупантів. У запеклому 
бою загинули українські прикордонники, 
але ворогу не вдалося захопити село, і 
воно, як і сусідні п’ять сіл, залишилося 
під українським прапором. Щоправда, в 
«оточенні» майже з усіх боків – така вже 
географія.

– Населені пункти Благовіщенське, 
Талове, Золотарьовка та Красний Деркул 
разом з Красною Талівкою створюють 
такий собі анклав з обмеженим досту-
пом, – розповідає Євген Каплін. – Якщо 
подивитися на карту –  Росія тут і зліва, і 
справа, і попереду. На заході є один-єди-
ний контрольно-пропускний пункт україн-
ської армії, без дозволу якого потрапити 
до «анклаву» неможливо – перевірка йде 
за місцем проживання. Навіть українські 
оператори зв’язку зникають, коли ти пе-
ретинаєш КПВВ. До війни у Красній Талів-
ці був міжнародний пропускний пункт, 
тепер він закритий. Саме його 2014 року 
обстрілювали бойові вертольоти росій-
ської армії.

Зараз село належить до Широківської 
територіальної громади колишнього Ста-
нично-Луганського району, але увагою 
влади Красна Талівка не розпещена. 
Навкруги все заміновано, навіть ліси, де 
працюють міжнародні групи з розміну-
вання. Доріг немає, громадського транс-
порту теж. До райцентру їхати півтори го-
дини. Аби дістатися лікарні, треба когось 
просити підвезти та викласти 800-1000 
гривень. Головний сільський транспорт 
– велосипед. З об’єктів інфраструктури 
є два магазини, відділення «Укрпошти», 
яке працює двічі на тиждень, та старень-
ка амбулаторія, побудована ще 1963 
року. 

Про чисельність населення може роз-
повісти кількість декларацій, укладених 
із сімейним лікарем – на п’ять сіл їх 1 976. 
Завдяки зусиллям місцевої сімейної лі-
карки Алли Огієнко та ще п’ятьох медич-
них сестер і санітарок амбулаторія Крас-
ної Талівки виконує всі функції лікарні. 
Тут навіть облаштовано денний стаціонар 
та «ковідне» відділення. «Швидкі» сюди 
не пускають, тож у разі термінових ви-
падків хворих відправляють до райцен-
тру позашляховиком, який районному 
центру первинної допомоги подарував 
один з благодійних фондів. Інших «зруч-
ностей» у місцевих медиків немає – лише 
незручності. 

Цивілізація заходить до села цього 
року через гуманітарну місію «Проліс-
ка» з її проєктом реконструкції сіль-
ської амбулаторії. Вона визнана стра-
тегічним об’єктом, найбільшим з семи, 
запланованих під реконструкцію. Ще 
два медичні заклади будуть практич-
но збудовані з нуля, бо наразі вони не 
функціонують. Загалом 9 об’єктів, шість 
– у прифронтовому Станично-Луган- 
ському районі, ще три – у Волновась-
кому районі Донеччини. На все це 
Український гуманітарний фонд ООН 
виділяє 12,5 млн гривень. 

– На Красну Талівку піде третина всіх 
грошей, які нам виділяють, приблизно 4 
мільйони гривень, – каже Каплін. – Ми 
плануємо провести капітальний ремонт: 
замінити вікна та дах, реконструювати та 

У 21 столітті медикам амбулаторії у Красній Талівці доводиться 
користуватися сортиром на вулиці, підставляти миски під 
батареї та мити руки у мийдодірах. Про життя закритого 
сільського «анклаву» на Луганщині та найближчі перспективи 
його поліпшення «ГРОМАДА Схід» дізнавалася у керівника 
гуманітарної місії «Проліска» Євгена КАПЛІНА.

З ОБМЕЖЕНИМ 
ДОСТУПОМ

утеплити фасад, з якого почала випадати 
цегла, а також відремонтувати внутрішні 
приміщення з дотриманням сучасних 
стандартів. Авжеж, відновимо систему 
опалення і зробимо каналізацію та сис-
тему водопостачання. Буде побудований 
пандус, а туалет обладнаємо поручнями 
для людей з інвалідністю. Ще хочемо 
зробити паркінг для велосипедів.

Мета реконструкції – зробити так, аби 
у майбутньому у НСЗУ не було приводу 
розірвати контракт з Красноталівською 
амбулаторією через невідповідність за-
гальним вимогам до медзакладів. Тож 
сюди також завезуть нове обладнання 
і лікарняні ліжка, а під час ремонту ви-
користовуватимуть сучасні матеріали, 

здатні витримати багаторазову санітарну 
обробку.

Районний центр первинної допомоги 
вже забезпечив ФАП інтернетом, купив 
супутникову антену. Він же після ремон-
ту налагодить виїзні консультації вузь-
копрофільних медичних працівників, що 
буде зручно для населення. До речі, цей 
заклад у Станиці Луганській – також у пе-
реліку об’єктів під реконструкцію. 

Інформацію про віддалені населені 
пункти, які потребують поліпшення пос-
луг медичних установ та з певних причин 
не увійшли до державних програм, пос-
тійно збирала спеціальна група моніто-
рингу. В цілому проєкт надасть допомогу 
понад 30 тисячам місцевих жителів, се-

ред них – близько 4 тисяч дітей і майже 
12 тисяч людей похилого віку. Особливо 
пощастить мешканцям села Новогнатів-
ки, де ФАП не працює з початку війни, 
та переселенцям у дачному кооперативі 
«Ольховські дачі», де медпункту взагалі 
ніколи не було.

– Через те, що «Ольховські дачі» ма-
ють статус кооперативу, держава не 
може офіційно побудувати там ФАП. 
Поселення віддалене від Станиці, а пот-
реба в медичній допомозі існує, бо там 
досі живе понад 1 000 переселенців, для 
яких за сім років цей кооператив став 
другою домівкою. Тож ми беремося за 
цю роботу – зробимо ремонт в одному 
з покинутих будинків і за домовленістю 
з районною «первинкою» створимо там 
ФАП, – обіцяє керівник місії «Проліска». 

От з чим місія не може допомогти, 
так це з постачанням ліків. Аптеки – це 
комерційні об’єкти, і повноваження дер-
жавних служб та благодійників на них не 
розповсюджуються. Отже, ця проблема 
залишиться. Нехай би вона залишилася 
одна – і селянам, і волонтерам було б 
тоді значно легше.

Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

Фото надані гуманітарною місією «Проліска»
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ПРО ВАКЦИНАЦІЮ?
За статистикою нашого регіону, найбільш активно вакцинуються люди віком  
40-49 років. Молодь, мабуть, сподівається, що перехворіє на коронавірус у легкій 
формі, а літні люди… просто надіються, що їх хвороба мине. Ми вже писали, що 
більшість «страшилок» про вакцинацію є псевдонауковою маячнею, але є й інший бік 
проблеми. Навіть люди, готові отримати щеплення, стикнулися з тим, що механізм 
вакцинації дає збій на місцях.

ЩО ЩЕ ТРЕБА ЗНАТИ 

ВИ «ЗА» ЧИ «ПРОТИ»   
ВАКЦИНАЦІЇ ВІД КОВІДУ?
Роман ШОСТАК, Станиця Луганська:

– Я тільки «за» 
вакцинацію. Ак-
тивно слідкую за 
цією ситуацією. 
Буду точно роби-
ти щеплення. Це 
убезпечить мене 
на деякий час, і я 
не буду так сильно 
хвилюватися, що 

підхоплю коронавірус у магазині чи, наприклад, 
у лікарні. Головне, аби вистачило запасів вак-
цини, адже перш за все її потребують лікарі, які 
кожного дня рятують людей.
Галина КУЛИК, Миколаївка:

– Щодо вакцинації 
ще не замислювалася, 
оскільки нам її поки що 
не можна проводити 
– коронавірусною хво-
робою у важкій формі 
перехворіла вся моя 
родина. На лікування 
витратили близько 18 
тисяч гривень і про-
довжуємо сплачувати 

чималі кошти за ліки. Після перенесеної хвороби 
у мене з’явилися проблеми з серцем, підвищився 
рівень цукру в крові та погіршилася пам’ять. Ра-
зом з чоловіком нас досі турбує кашель. 
Ольга МАКСИМЕНКО, Званівка:

– Не можу ска-
зати на сто відсот-
ків, хворіла я чи ні. 
Характерних оз-
нак саме ковіду не 
було, щоби пропали 
відчуття смаку чи 
запаху. Тестування 
не проходила, лікар 
не направляв. Тож 
нашої родини це не 

торкнулося, але багато знайомих перехворіли, 
всі – в легкій формі. Великої кількості хворих у 
селі нема. Летальних випадків від коронавірусу 
також не було. Серед літніх людей паніка присут-
ня, звісно. Кожен хвилюється за своє здоров’я, 
бо наслідки хвороби можуть бути неочікувани-
ми. До щеплення ставлюся негативно. Сучасним 
вакцинам не довіряю. Тим більше, пам’ятаю, як 
нам в дитинстві робили щеплення від віспи, і в 
мене була дуже погана реакція: майже місяць 
трималася висока температура, гнила ліва рука.
Тетяна АЛЕКСОПУЛО, Сартана:

– Я б хотіла вак-
цинуватися, якщо 
була б впевнена в 
якості вакцини. Се-
ред молоді багато 
хто згоден отрима-
ти щеплення, є ро-
зуміння, що тільки 
так ми поборемо 
цю недугу. А літні 
люди переважно 
категорично проти. 

Хворіють на ковід в селищі багато людей, на-
віть дитячий садочок через це закрили. Ми самі 
минулого місяця родиною перехворіли (дорослі, 
окрім дітей). Загальний стан здоров’я під час 
захворювання часто залежить від віку: ми пе-
ренесли досить легко, а сусідці моїй 62 роки, то 
вона і під киснем лежала, і пневмонію перенесла. 
Ми лікувалися вдома, нам телефонували щодня, 
цікавилися самопочуттям. Хто зовсім погано по-
чувався, то стаціонарно лікували, але увагою з 
боку медиків ніхто не був обділений. 
Андрій ГОРОБЕЦЬ, Старобільськ:

– Сам на коро-
навірус не хворів, 
сім’я – також, бог 
милував. Стосовно 
якості медобслуго-
вування нічого ска-
зати не можу – на-
магаюсь якомога 
рідше відвідувати 
лікарів, бо вважаю, 
що наша медицина 

знаходиться на дуже низькому рівні. До вакцинації 
ставлюся негативно, як і більшість моїх знайомих. 

ДУМКА

Зокрема, читачі повідомляють, 
що не можуть подолати вже 
перший крок – звернення до сі-

мейного лікаря. Бо вони… залишили-
ся без «сімейника». Таке відбулося 
через те, що відтоді, як люди скла-
дали декларацію, пройшло більше 
року, лікар за цей час міг звільнити-
ся. Декларація, відповідно, втра-
тила дію, а пацієнт про це навіть не 
дізнався. Тож заздалегідь подбайте 
про те, аби не залишитися без нагля-
ду сімейного лікаря. Зателефонуйте 
до лікарні та у разі потреби складіть 
нову декларацію.

Ще одна проблема – надлишкове 
завзяття деяких лікарів, які, наприк-

лад, можуть призначати перед вак-
цинацією антикоагулянти. Це досить 
розповсюджене явище, яке, мабуть, 
має під собою бажання мінімізувати 
ризик тромбозу. Проте UNICEF-Ук-
раїна публічно застерігає лікарів від 
призначення антикоагулянтів, а па-
цієнтів – від їхнього приймання. Виня-
ток – коли вони є складовою лікуван-
ня вашого основного захворювання. 
Тоді продовжувати приймати антико-
агулянти треба. Інше – зайве.

Також немає жодної потреби у про-
веденні перед вакцинацією ПЛР-тесту 
– такої вимоги немає у жодній країні 
світу. Витрачати гроші на аналізи на 
імуноглобулін M чи G теж непотрібно.

Призначати після вакцинації пара-
цетамол та ібупрофен «профілактич-
но на три дні» – поширена, але хибна 
практика. Вони потрібні, лише коли 
з’явилися температура, біль, незду-
жання. Не можна без симптомів спо-
живати ліки. Авжеж, це стосується і 
антибіотиків, адже їхнім призначен-
ням з приводу та без також часто грі-
шать деякі лікарі.

І ще одна порада від медичних кон-
сультантів UNICEF. Якщо ви правша, 
робіть щеплення у ліву руку. І навпа-
ки. Адже місце уколу може кілька днів 
боліти, і якщо це буде «робоча» рука, 
це завдасть вам зайвих незручностей.

Євген ТОПОР/Громада

1. Пацієнта, який не тримає само-
стійно сатурацію вище 92, виписати 
можуть тільки за згодою пацієнта або 
родичів. Ще раз: ТІЛЬКИ за згодою 
пацієнта або родичів.

2. Коли доктор говорить, що кові-
да у пацієнта більше немає, і тримати 
його в лікарні не мають права – вас 
вводять в оману, м’яко кажучи. Куди 
подіти пацієнта з низькою сатурацією 
– проблема лікарні, а не родичів. Пе-
реводити до іншого відділення, пере-
возити до іншої лікарні – неважливо. 
Цим повинна займатися лікарня. Поки 
ви не погодилися забрати людину до-
дому, вона знаходиться під юридич-
ною відповідальністю лікарів.

3. Якщо ви все ж таки вирішили 
забрати людину додому, ви має-
те розуміти, що концентратор – не 
панацея. Варто чітко розпланувати, 
що ви будете робити, якщо у вас 
відключать світло, якщо зламається 
апарат, якщо людині стане гірше. І 
тільки в тому випадку, якщо абсо-
лютно впевнені, що життю пацієнта 
нічого не загрожує, забирати його 
додому.

4. Не всі пацієнти відправляються 
додому тому, що їм стало легше. Де-
яких виписують, аби не псувати ста-
тистику смертності по лікарні. Багато 
людей забирають членів сімей додо-
му, аби провести з ними останні дні 

їхнього життя. Це правильне рішен-
ня. Але якщо ви до цього не готові, 
а вам намагаються віддати на руки 
паліативного хворого? Лікарня має 
перевести такого пацієнта до хоспісу, 
де йому буде гарантовано догляд. І 
цим повинні займатися знову ж таки 
не ви.

5. Перечитайте ще раз пункт пер-
ший. І пам’ятайте, що телефон гарячої 
лінії НСЗУ – 1677. Дзвінок зі скаргою 
на спроби насильницької виписки 
сильно допомагає. Телефон поліції 
– 102. Дзвінок з проханням прийняти 
заяву про те, що лікарня залишає лю-
дину в ситуації, яка загрожує життю, 
допомагає ще краще.

Інший блок проблем виникає під час 
перебування людини у лікарні. Дуже 
часто родичі стикаються з тим, що 
«важкого» пацієнта просто здають їм 
на руки, мотивуючи тим, що від ковіду 
він вилікувався, а зайвих ліжок у лікарні 
нема. Тут доречним буде досвід Лесі 
ЛИТВИНОВОЇ, керівниці благодійного 
фонду «СВОЇ», який з початку пандемії 
на волонтерських засадах збирає 
гроші на кисневі концентратори 
і постачає їх нужденним по всій 
Україні. Далі пряма мова.

ПОРАДИ ВІД ЛЕСІ
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ВЛАСНА СПРАВА

ПАНІ «ПОСОЛ»

«ДО» І «ПІСЛЯ»
За фахом Ганна Гладкова геодезист-

ка, але ніколи у цій галузі не працювала. 
За мирних часів робила у Луганську у 
кондитерському цеху, пізніше у пекарні, 
а згодом стала завідувачкою відділу хлі-
бобулочних виробів в одному із супер-
маркетів міста. 

— Я завжди прагнула до кращого і 
багато працювала над тим, щоб чогось 
досягнути. В кар’єрі все було добре, я 
працювала із задоволенням. Але війна 
розділила моє життя на «до» та «після». 
Родиною ми поїхали до Києва. Там я 
продовжила працювати у своїй сфері, та 
недовго.

Мати чоловіка Ганни була тяжко хво-
ра, тож родина переїхала до села на Лу-
ганщині. Жінка згадує, що після життя у 
місті сільська буденність не приваблюва-
ла. Варіантів роботи було небагато, і вона 
не знала, чим зможе займатися далі. 

— Одного разу однокласник мого 
чоловіка Володимир Давидов запро-
понував допомогу із започаткуванням 
бізнесу. Він сам багато років займався 
підприємницькою діяльністю — оброб-
кою землі, раніше вирощував цукровий 
буряк. У мирні часи на прилавках ба-
гатьох супермаркетів продавали саме 
його буряки. 

Ганна зацікавилася створенням нової 
справи. У підприємця була вільна земля, 
залишалося розробити проєкт, пропи-
сати всі деталі, розрахувати вкладення. 
Жінка із запалом розпочала опановува-
ти бізнес-науку і наразі керує підприєм-
ством та працює над його розвитком. 

— Наша фішка в тому, що ми не скупо-
вуємо овочі на засолювання, а власно-
руч вирощуємо городину з насіннячка, 
не використовуючи хімічних домішок. В 
обробці землі допомагає техніка. 

Ідея бізнесу на соліннях є прибутко-
вою, адже нині в містах все менше лю-
дей роблять закупорки на зиму – це по- 
требує багато часу, легше купити гото-
ве. І Ганні є що запропонувати: від огір-
ків до цілої лінійки салатів по-корейськи. 
Найчастіше, до речі, замовляють ква-
шені капусту та помідори.

РЕКЛАМА ДО КИЄВА ДОВЕДЕ
Зараз на підприємстві працює четве-

ро людей, але цього року заплановано 
запуск переробного цеху, тож, можливо, 
робітників побільшає. Рецепти солінь 
Ганна як технолог виробництва вико-
ристовує власні. Каже, що не має вели-
ких секретів, адже всі інгредієнти досить 
прості, головне правило – готувати з 
любов’ю. 

Продукцію зберігають у спеціальних 
холодильниках, які не дають солінням 
пропасти. Надлишки продукції або те, 
що не продали, передають до їдальні 
Станично-Луганської лікарні. Підприєм-
ниці приємно допомагати людям у такий 
спосіб, адже і їй свого часу допомогли.

— Дуже посприяла розвитку нашої 
справи нещодавня допомога проєкту 
USAID «Економічна підтримка Східної 
України». Для нас розробили бренд, 
офіційний сайт, допомогли з рекламою і 
навчили, як просувати бренд через соц-
мережі. 

Ганна ГЛАДКОВА з села Велика Чернігівка Щастинського 
району на Луганщині на 5 гектарах землі вирощує овочі і 
переробляє їх на соління під брендом «Пан Посол».

За словами жінки, після висвітлення 
бренду справи пішли краще, бо про ньо-
го дізналося більше людей. Нині Ганна 
разом із командою активно працює над 
розширенням бізнесу, якому вже рік.

— Раніше продавали свої соління на 
ринку у Сєвєродонецьку, а зараз просу-
ваємо продажі через інтернет і нещодав-
но уклали договори з кількома магазина-
ми. Тепер слідкуємо за продажами, аби 
розуміти, скільки продукції виготовляти. 
У червні нас запросили на виставку про-
дукції до Києва, тож готуємося познайо-
мити людей із своїми соліннями і там.

ЖІНКА НЕ МАЄ БОЯТИСЯ
За спостереженнями Ганни, у селах 

багато жінок жертвують своїм майбут-
нім, бо не займаються нічим, окрім свого 
будинку і догляду за дітьми. Сама ж вона 
поділяє погляди гендерної рівності. 
Каже, що всі без винятку мають одна-
кові права і можуть працювати. 

— Мене не влаштовувало просто бути 
домогосподаркою і більше ніким. Ніколи 
до такого не прагнула і за різних жит-
тєвих обставин знаходила собі занят-
тя. Навіть з дитиною на руках випікала 
вдома торти на замовлення, бо не хоті-
ла сидіти на місці. Наступного року мені 
виповниться 50 років, і я відчуваю, що 
займаюся тим, що подобається, хоча по-
шуків було дуже багато, і кожна справа 
була мені близькою. Бажаю жінкам ре-
алізовуватися і по-справжньому радіти 
життю, не боятися поєднувати кар’єру і 
сім’ю, незалежно від того, де ти живеш – 
у великому місті чи маленькому селищі.

Ганна Гладкова впевнена, що почина-
ти з чистого аркуша можна безліч разів. 
Навіть на лінії розмежування можна за-
початкувати власну справу, а на допомо-
гу прийдуть близькі, знайомі та грантові 
програми, які відкривають перед почат-
ківцями нові можливості. Варто лише 
наважитися перегорнути стару сторінку 
життя та створити нову історію.

Лілія УДОДЕНКО/Громада
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У селах Донеччини та Луганщини со-

ціальне підприємництво тільки на-
бирає обертів, але потенціал тут чи-

малий. Рослинництво, ремесла, екотуризм 
– головне наважитися. Своїми історіями з 
нами поділилися ті, хто вже працює у цьо-
му напрямку, і ті, хто тільки починає втілю-
вати ініціативу та навчає цьому молодь.

А ВИ ПРАЦЮВАЛИ СТОЯЧИ?
Як не сядеш за столом – то шия затер-

пає, то хребет відвалюється. Знайома іс-
торія? Станції для роботи стоячи першими 
почали замовляти в Олексія Чебаненка 
з Іллінівської громади на Донеччині фри-
лансери. Їх майстер поставив на баланс-
борди, а під ноут запропонував стійку. А 
далі «дистанційка» всадила за комп’ютери 
левову частку населення – і пропозиція 
Олексія набула особливої актуальності. 

– Повільні коливання розвантажують 
спину і коліна. Утримання рівноваги до-
помагає зосередитися. Такі борди подіб-
ні до дощок Більгоу, які використовують-
ся для підвищення здібностей у дітей з 
труднощами у навчанні, — каже Олексій 
Чебаненко і пропонує спробувати. 

Вмовляти мене не довелося, і цей  
текст я пишу, погойдуючись на дошці. 
Щоправда, комплект я маю ще непов-
ний, але вже почала отримувати відчутне 
задоволення від роботи. Авжеж, в асор-
тименті столяра чимало й інших виробів. 
Є і картини, і триноги під світильники, і 
посуд, і різні меблі.

– Аби бути столяром, потрібно любити 
дерево. А я дуже жадібний до деревини. 
У моїй роботі фактично немає відходів. 
Я навіть майстерню опалюю дровами. 
Хмиз збираємо по лісосмугах Іллінівки, 
чагарників тепер там вже майже немає. 
Іде у роботу й тирса.

Соціальним підприємцем Олексій 
став свідомо: 

– Свобода, ефективність та користь для 
здоров’я – саме ці цінності привели мене 
до рішення щодо вибору власної справи.

До підприємницької діяльності він був 
викладачем у машинобудівній академії 
у Краматорську, працював також у Кос-
тянтинівському індустріальному техні-
кумі, а «столяркою» займався у вільний 
від роботи час. І вже тоді навколо ньо-
го гуртувалися студенти. Їм подобався 
ентузіазм Олексія, вони були частими 
гостями у його майстерні. Ось і зараз 
підприємець охоче бере на виробничу 
практику до столярного дому місцевих 
студентів (офіційно, до речі, що нині рід-
кість, особливо у селі).

– Тут мене не обмежують у прагненні 
пробувати щось нове, не заганяють у рам-
ки. Я хоч і вивчився на електрика, але мені 
дуже подобається моделювання, – ділить-
ся стажер Данило Підріз. Він вже студент 
вишу і продовжує співпрацювати зі своїм 
колишнім педагогом у 3D- моделюванні.

Столярний дім має благодійний фонд, 
куди перераховує частину прибутку на під-
тримку освітніх проєктів. Поки коронакри-
за не поставила на паузу групові заняття, 
молоді підприємці проводили лекції щодо 
особистісного росту у сільських школах. 
Тепер Олексій та його дружина Оксана ду-
мають над тим, як реалізувати нову ідею. 
Вони хочуть втілити експеримент: уроки 
не за партами, а за станціями. Для цього 
потрібно виготовити їх з десяток. Самі не 
впораються, тож шукають партнерів.

БАТЬКАМ – РОБОТА, ДІТЯМ – ВІТАМІНИ
У селі Кризькому на Луганщині бізнес-

ідею, спрямовану на розвиток громади, 
готується реалізувати місцева громад- 

Соціальне підприємництво від традиційного комерційного відрізняється тим, що має 
соціальну складову – розв’язання певної суспільно важливої проблеми. Його місія – вести 
бізнес не лише заради власного зиску, а й на користь громади, де живеш чи працюєш. 

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО НА СХОДІ
АБИ НЕ ЗАВАЖАЛИ: 

старшокласники Кризької школи. Гроші 
від реалізації підуть на закупівлю са-
джанців хвойних дерев для відновлення 
лісу Луганщини, що минулого року по-
страждав унаслідок масових пожеж. 

До речі, шкільне соціальне підпри-
ємництво затверджене міністерською 
програмою, навчання з цього курсу 
пройшли вчителі праці усіх шкіл Мар-
ківської ОТГ. Вже з 1 вересня вони бу-
дуть готові запровадити такий факульта-
тив у кожному сільському навчальному 
закладі, де створять майстерні з шиття, 
кулінарії, гончарства тощо. Готову про-
дукцію збуватимуть для отримання при-
бутку на потреби шкіл. 

РИЗИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ 
Оцінити, скільки підприємств чи ор-

ганізацій на Донеччині та Луганщині 
ведуть соціальний бізнес, фактично 
неможливо. Головним чином тому, що 
чіткого визначення цьому явищу у зако-
нодавстві не існує. Але те, що їх дедалі 
більшає – факт. 

– Дехто вже з діючих підприємців має 
у своєму бізнесі соціальну складову, 
але про те просто не знає, – зауважує 
тренерка з соціального підприємництва 
Анна Гладка. – А взагалі ця тема набуває 
популярності у нашому регіоні, до со-
ціального підприємництва почали тяжіти 
і громадські організації. Для них у цьому 
плані відкриваються більші можливості. 

За її словами, у селах соціальне під-
приємництво розвивається повільніше. 
Хоча саме сільська місцевість має потуж-
ний потенціал: від популяризації реміс-
ничих справ до збору цілющих трав.

Щодо державної підтримки, то поки 
преференцій для такого бізнесу не іс-
нує. Законодавчі ініціативи є, а ось чи по-
трібні вони – питання. Дискусії навколо 
нього точаться вже тривалий час, адже 
багато соціальних підприємців воліють 
від держави лише невтручання («аби не 
заважали») і побоюються, що у цій сфері 
легко можуть виникнути можливості для 
спекуляцій та зловживань. 

Лілія АНДРУСИК/Громада

ська організація «Промінь». Наразі три-
ває процедура внесення змін до статуту, 
аби «Промінь» мав право займатися со-
ціальним підприємництвом.

– Ми багато відвідали тренінгів, поїз-
дили Україною, подивилися приклади ус-
пішних стартапів і задалися ціллю зробити 
своє село успішним, – каже співзаснов-
ниця організації та натхненниця проєкту 
зі створення у Кризькому соціального 
підприємства Надія Рудаченко. 

За задумом, у селі має з’явитися під-
приємство з вирощування і переробки 
овочів та фруктів. Вже є домовленість 
про оренду колишньої їдальні під ви-
робництво. Урожай збиратимуть по до-
могосподарствах з сіл, які входять до 
складу Марківської ОТГ. Потім городину 
будуть сушити, заморожувати, квасити 
та консервувати. Продукцію збувати-
муть місцевим бізнесменам, через інтер-
нет-ресурси, віддаватимуть на продаж 
огулом – великими партіями.

З роботою у селах туго, тож новому 
підприємництву всі будуть раді. У такий 
спосіб буде розв’язано кілька соціаль-
них завдань, насамперед – проблема 
самозайнятості людей, які мають горо-
ди, але заробляти на цьому не можуть, 

бо Луганськ окупований, а до Росії зась.
– На сільських городах та полях рос-

те амброзія, бо люди не бачать сенсу у 
вирощуванні городини, оскільки її тут 
немає куди подіти, – розповідає Надія. 

Робочі місця надаватимуться пере-
важно молодим родинам, але не відмов-
лятимуть і тим, кому до пенсії рік-два. 

Крім того, на території громади функ-
ціонує п’ять дитячих садочків та дванад-
цять шкіл. Вони отримають бонус – купу 
вітамінів у натуральному вигляді. Органі-
затори підприємства обіцяють забезпе-
чувати їх і закрутками на зиму. 

Зрештою, лише один відсоток від 
прибутку йтиме на підтримку діяльності 
власне самої громадської організації.

«ПІНОККІО»: ЯК ВЕСТИ 
БІЗНЕС ЗА ПАРТОЮ 
Поки дорослі готують підвалини під 

бізнес, підлітки Кризького опановують 
курс з підприємництва.

– Це ще один наш проєкт, «Піноккіо», 
– пояснює Надія Рудаченко. – Діти зма-
лечку привчаються брати на себе від-
повідальність та заробляти гроші. 

Дерев’яні іграшки, годинники, кухон-
ні дошки для нарізання – такі вироби на 
продаж виготовляють на уроках праці 
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ІСТОРІЯ

НЕСКУЧНЕ СЕЛО?
ЧИМ ДИВУЄ 

(Закінчення. Початок на стор. 1)
Безкорисливо вкладаючи у створен-

ня початкових сільських шкіл власні 
сили і кошти, Корф відкрив їх у Катери-
нославській губернії понад сорок. Це 
був новий тип школи з трирічним тер-
міном навчання (її називали — «корфів- 
ська тризимка»), де уроки давалися од-
ним вчителем відразу у трьох класах, а 
діти отримували прикладні знання, які 
знадобляться їм у житті. Також Корф 
послідовно відстоював право україн- 
ських дітей на навчання рідною їм і відтак 
зрозумілою українською мовою.

Хоча барон часто їздив за кордон, біль-
шість його праць підписані «село Нескуч-
не». Саме сюди, до маєтку, Корфу писали 
більше 250 кореспондентів з усього сві-
ту. А почесний член Женевської Академії 
наук, Петербурзького педагогічного то-
вариства і Московського університету, 
великий землевласник Катеринославщи-
ни власноруч розробляв графіки занять, 
навчальні підручники, методичні посібни-
ки для вчителів та плани їхніх домівок. У 
своєму будинку у Нескучному він прово-
див учительські з’їзди, готував і сертифі-
кував молодих людей до роботи вчителя-
ми у сільській школі. 

– «Тризимками» школи Корфа нази-
вали тому, що навчання проходило у 
холодну пору року з листопада по бере-
зень, коли немає сільськогосподарських 
робіт. Це було важливо для тогочасних 
сіл, де діти на полі працювали врівень з 
дорослими, – каже Марина Глушко. – Всі 
предмети вів один вчитель, і для відда-
леної сільської місцевості це також було 
актуально, бо знайти викладачів, які б 
поїхали у глибинку, було доволі склад-
но. Ці навчальні заклади утримувалися 
за рахунок громади, тож селяни були 
зацікавлені, аби їхні діти вчилися. Дітям 
подобалося, бо навчання відбувалося у 
цікавій формі, школярів навчали не ме-
ханічно запам’ятовувати тексти з цер-
ковних книг, а логічно розмірковувати, 
домашніх завдань не задавали. Вчителі 
також були зацікавлені, адже заробітну 
платню, яка була вищою, ніж у звичай-
них школах, вони отримували лише піс-
ля складання їхніми учнями іспиту.

Серед земських діячів Корф був при-
кладом доброчинності, але ж реакціо-
нери поміж місцевих землевласників і 
чиновництва періодично влаштовували 
йому обструкцію за втілення демокра-
тичних принципів в освіті. На кілька років 
він навіть був змушений покинути улюб-
лене Нескучне та емігрувати до Швей-
царії. Ця боротьба і невтомна праця не 
могли не позначитися на здоров’ї. Барон 
Корф помер у 49 років від «остаточного 
виснаження життєвих сил», як визначи-
ли лікарі. Похований був у Харкові, але у 
30-х роках минулого століття кладовище 
зруйнували і тепер відшукати його моги-
лу неможливо. 

За радянських часів ім’я видатного ос-
вітянина лишалося забутим. Лише 1992 

року зусиллями місцевого краєзнавця 
Олександра Бугайова, який старанно зби-
рав експонати по всій країні та за її межа-
ми, у Нескучному було відкрито музей. 

НЕСКУЧНЕ КРАЩЕ ГОЛЛІВУДУ
Не менш цікава й історія наступного 

мешканця садиби – знаменитого теат-
рального режисера, одного з заснов-
ників МХАТу Володимира Немирови-
ча-Данченка. Він, до речі, мав козацькі 
коріння, за часів Визвольної війни його 
пращури воювали за свободу Украї-
ни, за що були нагороджені Богданом 
Хмельницьким маєтками у рідній Старо-
дубщині. Батько Володимира був підпол-
ковником Стародубського полку Чер-
нігова, і хоча сам режисер народився 
на Кавказі, все життя він підкреслював 
своє українське походження. 

До Нескучного митець потрапив зав-
дяки шлюбу з Катериною Корф. І зали-
шився тут надовго.

– Після смерті барона садиба у Нескуч-
ному перейшла у спадок до його молод-
шої доньки Марії. Але коли молодий режи-
сер разом з дружиною приїхав до маєтку, 
він просто закохався у ці місця. Казав, що 
йому тут пишеться і дихається легко. Тож 

подружжя викупило у Марії садибу, і вона 
стала для них літньою дачею. Сюди до них 
приїздили літератори, художники, музи-
канти, відомі і ще невідомі актори, згадки 
про це залишилися у наших експозиціях, 
– описує завідувачка музею. 

Вже за Немировича-Данченка на те-
риторії садиби 1895 року облаштували 
трирічну земську школу, побудовану за 
підтримки Маріупольського повіту як 
пам’ятник видатному просвітнику. Але 
зберегти спадок тестя режисерові не 
вдалося – 1917 року нова влада перекон-
ливо «попросила» власників віддати са-
дибу «народу». Тож режисер змушений 
був покинути дачу і більш ніколи сюди 
не повертатися. Але до самої смерті він 
не міг забути Нескучне і всюди возив із 
собою картину із зображенням своєї са-
диби.

– Зберігся лист 1920-х років, в якому 
місцева жителька повідомляла Володи-
миру Івановичу, що будинок пограбува-
ли, знищили всі його рукописи, а також 
бібліотеку, яку почав збирати ще Микола 
Корф, і яку успадкували доньки барона. 
Книги на шести мовах винесли, вируба-
ли сад і навіть влаштували пожежу, яка, 

на щастя, не завдала будинку великої 
шкоди, – каже пані Марина. 

Ці тривожні роки режисер з родиною 
прожили у Голлівуді, а його син Михай-
ло під псевдонімом знімався у голлівуд-
ських фільмах. За словами завідувачки, 
відвідувачів чомусь найбільш вражає 
цей факт – надто вже коротким вияв-
ляється ланцюжок між Нескучним та 
фабрикою світового кіно. 

ПРОЄКТ «ФАНТОМ»: ВІДНОВЛЕННЯ
З початком війни для музею настали 

не найкращі часи. З 2014 по 2016 роки 
працівники взагалі не отримували за-
робітну плату, трималися на ентузіазмі. 
Втім, наразі тут працюють два наукових 
співробітники, наглядач, технічний пер-
сонал. Також при музеї утворена гро-
мадська організація «Музейний підряд», 
яка намагається реалізувати проєкт з 
відновлення приміщення земської шко-
ли, побудованої 1895 року. 

– Це перша та єдина школа імені ба-
рона Корфа, і вона має стати інтерактив-
ним освітньо-музейним центром. З часом 
будівлю школи пристосували під кварти-
ри для вчителів. Одне з приміщень кіль-
ка років тому господарі надумали прода-
вати. За підтримки місцевого мецената 
його передали музею. Ми цьому дуже 
зраділи, але коли зайшли туди, то жахну-
лися: таке воно було занедбане, – зга-
дує завідувачка. – Ми прибрали сміття, 
вставили вікна та двері, відремонтували 
дах. Зараз усі знають, що у приміщення 
є господар — музей, тому його не грабу-
ють, не розбивають, не розбирають. 

Після реставрації тут планують ство-
рити експозицію «Корфівська тризим-
ка». Меблі, експонати та атракції для неї 
музей вже має. Нещодавно працівники 
навіть облаштували п’ять локацій тимча-
сової експозиції у нереставрованому 
приміщенні. В одній з них відтворили ка-
бінет Миколи Корфа. 

– Уявіть: напівтемрява, бюст на під-
ставці з книг у промені світла, поруч 
свічка, годинник, рукописи. Ми назвали 
цей проєкт «Фантом» – на знак того, що 
ім’я видатного педагога, як і його спра-
ва, на довгі роки перетворилися на при-
вид, – пояснює пані Марина. 

Проєкт передбачає орендувати у гос-
подарів ще одне приміщення, а згодом 
відремонтувати всю школу і обладнати її 
меблями за зразками з минулого. Окрім 
класу, планується відтворити квартиру 
вчителя, мистецьку кухню та невеличкий 
хостел. Фахівці з графічного дизайну вже 
візуалізували «Фантом», і нещодавно він 
потрапив до двадцятки у рейтингу про-
єктів Українського культурного фонду 
«Культура. Туризм. Регіони». Тож буде-
мо сподіватися, що працівники музею у 
своєму прагненні зробити минуле сучас-
ним отримають на це необхідні гроші.

Ірина ДІМІТРОВА/Громада

Барон Микола  
Олександрович  
Корф

Відтворений клас трирічної школи



кОлл-центР. 380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11.   +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БеЗОПлАтнО �
ПРЯМА ЛІНІЯ

Марина ЧУЙКО, юристка  
«ГРОМАДИ Схід»:
– Треба знати: якщо приписи пору-
шуються, у нашій країні за домашнє 
насильство введена кримінальна 
відповідальність. Так, кривдникам 
загрожують громадські роботи, 
арешт до 6 місяців, обмеження волі 
до 5 років або позбавлення волі до 
2 років. 
Також варто пам’ятати, що особи, 
які постраждали від домашньо-
го насильства, мають право на всі 
види безоплатної вторинної право-
вої допомоги (згідно із Законом Ук-
раїни «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству», яким 
2018 року внесено зміни до Закону 
України «Про безоплатну правову 
допомогу»).
Тож не вагайтеся і звертайтеся по 
допомогу за такими контактами:
• 102 – поліція
• 103 – швидка медична допомога
• 15-47 – цілодобова гаряча лінія для 
жертв домашнього насильства
• 0 800 500 335 (зі стаціонар- 
ного) та 116-123 (з мобільного) –  
національна гаряча лінія з поперед-
ження домашнього насильства
• 0 800 213 103 – цілодобова га-
ряча лінія безоплатної правової 
допомоги.

До юристки «ГРОМАДИ Схід» Ма-
рини Чуйко за правовою допо-
могою звернулася пані Ірина, 

яка стала жертвою домашнього на-
сильства. Історія жінки була непростою. 
Вже більше двох років вона перебуває 
у шлюбі із чоловіком, від якого має од-
норічну дитину. Старша дитина в неї 
від першого шлюбу. Протягом остан-
ніх чотирьох місяців чоловік пиячить, 
дозволяє собі нецензурно лаятися та 
погрожує фізичною розправою. Ірина з 
дітьми була змушена переїхати жити до 
своєї матері, але і це чоловіка не зупи-
нило. Він неодноразово притягувався 
до адміністративної відповідальності за  
ст. 173-2 КУпАП, яка передбачає за-
подіяння домашнього насильства, про-
те не вгамовувався. Тож пані Ірина 
звернулася із питанням: як обмежити 
чоловіка у вчиненні  насильства до неї, 
двох малолітніх дітей та її матері.

Юристка пояснила, що засобів про-
тидії домашньому насильству існує кіль-
ка. Є терміновий заборонний припис, 
який виноситься кривдникові уповно-
важеними підрозділами Національної 
поліції в разі загрози життю і здоров’ю 
потерпілої людини. Поліцейські, прибулі 
за викликом, можуть: а) зобов’язати 
кривдника покинути місце проживан-
ня (перебування) постраждалої особи  
(незважаючи на їхні майнові права на 
житло), б) заборонити його вхід і пере-
бування в місці проживання (перебуван-
ня) постраждалої особи, в) заборонити 
у будь-який спосіб контактувати з по-
страждалою особою.

А є ще обмежувальний припис щодо 
кривдника, який виноситься за рішенням 
суду за заявою особи, яка постраждала, 
або ж її законного представника. Обме-
жувальним приписом визначаються такі 
види обмежень для кривдника:

Статистика випадків домашнього насильства в Україні з кожним роком демонструє зріст. 
Так, 2019 року таких випадків стало на 28% більше, аніж 2018-го. А 2020 рік став взагалі 
роком-чемпіоном. Адже карантин зачинив людей вдома, і родинні проблеми кривдників 
та їхніх жертв зросли у геометричній прогресії. Втім, як не дивно, ці дані не означають, 
що в українських родинах стало більше насильства. Вони скоріше про те, що люди просто 
перестали його замовчувати і зрозуміли, що можуть розраховувати на допомогу.

Б’Є – ЗНАЧИТЬ, СУД!

Для реалізації проєкту на тери-
торії Донецької та Луганської 
областей було створено потуж-

ну мережу юристів, які допомагають 
людям і громадам розв’язувати будь-
які питання майже в усіх галузях юри-
дичного права (крім кримінального 
та податкового законодавства). Якщо 
запити вузько фахові, юристи проєк-
ту можуть звернутися за порадами до 
партнерів-консультантів з інших ре-
гіонів України.

– Серед частих запитів – спрощення 
процедури та усунення розбіжностей 
при оформленні земельних ділянок, це 
важливе для селян питання. Ще одна 
актуальна тема – оформлення прав на 
нерухоме майно у населених пунктах, 
де працюють ВЦА, – розповів керівник 
проєкту Олександр Магдаліц.

Звернення продовжують надходити, 
а команда юристів БФ «Карітас Маріу-
поль» стає невід’ємною частиною тери-
торіальних громад, змінюючи систему 
правової допомоги на більш ефективну 
і відповідну запитам людей.

• заборона на перебування у місці 
спільного проживання з жертвою

• обмеження спілкування з потерпі-
лою дитиною

• заборона наближатися до місця 
роботи, навчання, проживання 
жертви тощо

• заборона особисто і через третіх 
осіб розшукувати та переслідувати 
потерпілу особу 

• заборона вести переписку, теле-

фонні переговори, будь-яким ін-
шим чином контактувати з жерт-
вою.
Справа про видачу обмежувального 

припису розглядається не пізніше 72 
годин після надходження заяви до суду 
та підлягає негайному виконанню. Та-
кий припис видається на термін від 1 до 
6 місяців та може бути додатково про-
довжений ще на 6 місяців. Причому су-
дова практика демонструє, що наявність 
кримінального провадження за фактом 

вчинення домашнього насильства є до-
статнім доказом для обґрунтування по-
зову проти кривдника.

Оскільки пані Ірина мала не один 
такий доказ, разом з юристкою вона 
прийняла рішення довести вчинення до-
машнього насильства у суді і отримати 
обмежувальний припис. 

На підставі поданого позову суд прий-
няв бік позивачки і виніс рішення щодо 
присудження чоловікові обмежувально-
го припису на 6 місяців.

ДОПОМОГА

Майже 700 жителів Волновахи, Мар’їнки, Мангуша, Покровська, 
Нікольського, Щастя, Станиці Луганської та Нижньотеплого 
звернулися по безоплатну юридичну допомогу до юрискон-
сультів БФ «Карітас Маріуполь» всього за три місяці проєкту 
«Ефективне врядування і залучення громадян задля досягнен-
ня правосуддя, безпеки, захисту довкілля та соціальної єдності 
у східній Україні», впровадженого за підтримки ПРООН. 

ЮРИСТИ ДЛЯ ГРОМАД

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
P Оксана Федорова – м. Мар’їнка, вул. Шевченка, 13, 

(050) 013 25 53
P Світлана Брагунцова – смт. Мангуш, просп. Миру, 

66, каб. 3 (будівля селищної ради), (050) 013 25 56,  
(067) 267 58 13

P Олександр Крайній – м. Покровськ, вул. Прокоф’єва, 
111, кабінет №3, (050) 405 35 52

P Олександр Яроцький – смт. Нікольське, вул. Свободи, 
87 (будівля Нікольської селищної ради), (050) 405 35 41

P Олександр Пефтібай – м. Волноваха, вул. Героїв 
51-ї ОМБр, 1 (будівля районної адміністрації, ЦНАП), 
(050) 013 25 68, (067) 267 58 16

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
P Ірина Попова – Станично-Луганська територіальна 

громада, (050) 405 35 47
P Тетяна Горька – Нижньотеплівська селищна тери-

торіальна громада, (050) 405 35 42
P Ігор Чубар – Щастинська міська територіальна гро-

мада, (050) 405 35 50.

Станиця Луганська. Прийом веде Ірина Попова 

КОНТАКТИ ЮРИСКОНСУЛЬТІВ БФ «КАРІТАС МАРІУПОЛЬ»
(безоплатно, з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 17.00)

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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СКАНВОРД

ПОГОДА
ЛІТНІЙ ДОЩ  
ПЕРІЩИТЬ ДАХ…

Наприкінці весни та на початку літа погода на Донеччині та Луганщині буде хмарною 
та дощовою. 

У Донецькій області температура повітря становитиме до +26°С вдень та до +13°С 
вночі. Дощитиме 31 травня, 1, 2, 8-10 червня. Цілком сонячно буде тільки 3 та 6 червня, 
всі інші дні – хмарно з проясненнями. Максимальна швидкість вітру 4 м/с.

У Луганській області стовпчики термометрів вдень сягнуть максимальної позначки 
+29°С, вночі ж буде до +14°С. Дощі синоптики прогнозують 1-2, 8-10 червня. Сонячна по-
года очікується 3, 4, 6 та 7 червня, решта днів – хмарно із проясненнями. Швидкість вітру 
– не більше 4 м/с.

Відповідь на сканворд №8 (41)

ГРОМАДА СХiД

Що можна приготувати із ним, ок-
рім традиційного зеленого бор-
щу? Холодники, салати, закуски, 

гарніри, соуси і підливи, начинки для пи-
рогів, омлетів, а також напої. У корінцях 
молодого щавлю багато соку, тому їх 
можна використовувати для приготуван-
ня свіжих овочевих напоїв. Або можна 
просто додавати свіжі листочки щавлю 
до овочевих салатів. А ми пропонуємо 
приготувати із щавлем сирно-грибну за-
піканку.

Що потрібно:
• щавель – 1 кг
• жирні вершки – 400 мл
• свіжі гриби – 500 г
• ріпчаста цибуля – 3 шт.
• борошно – 3 ст. л. 
• тертий сир – 3 ст. л. 
• вершкове масло – 2 ст. л.
• сіль, перець – за смаком. 
Як готувати:
1. У пательні на вершковому маслі обсмаж-

те дрібно порізані гриби і цибулю протягом 
5 хвилин. 

2. Змішайте все з борошном, сіллю і пер-
цем. Тонкою цівкою влийте вершки і, пос-
тійно перемішуючи, доведіть до закипання. 
Далі кип’ятіть ще близько 5 хвилин.

3. Щавель пошаткуйте тонкими смужка-
ми. Половину зелені покладіть на дно фор-
ми і залийте половиною соусу. Далі – решта 
щавлю, потім – решта соусу. Зверху все по-
сипте тертим сиром та відправте до розігрі-
тої до 160 градусів духовки на 30 хвилин.

СМАЧНОГО

СИРНО-ГРИБНА
ЗАПІКАНКА ІЗ ЩАВЛЕМ
Вже на наших столах з’явилися перші сезонні овочі та свіжа зелень, і щавель – також. 
Він корисний великим вмістом вітамінів (зокрема, аскорбінової кислоти), а це  
допомагає позбутися весняного авітамінозу. Щавлева кислота виводить з організму 
шкідливий холестерин, підтримує м’язи і нерви в тонусі. Також щавель успішно 
використовують для профілактики серцево-судинних хвороб. 


