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Борис Семиволос

КОНІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

БЕРІТЬ Та РОБІТЬ
Є така історія про майстра і учня. Одного разу учень запитав: «Майстре, а чи довго
чекати змін на краще?». І отримав відповідь: «Якщо чекати – то довго». От просто
про нас історія.

А

вжеж, у нас у всіх завжди знайдуться причини чогось не робити. Починаючи від власного
навантаження побутовими проблемами і закінчуючи виправданнями
«це справа влади, їх вибрали – нехай
і займаються». А потім жаліємося, що
зробили нам не там, не тоді і не так, як
було треба.
Але давайте поміркуємо. По-перше, чи справді ми даємо собі труд
вибирати до влади саме таких, хто
знає, як треба? А по-друге, так, як
треба власне нам, не зробить для
нас ніхто. Бо інші люди мають інші
смаки та потреби, тож користуються
іншими оцінками доцільності і пріоритетності. Отже, ми можемо або
змиритися з тим, що наші інтереси
завжди будуть позаду інтересів тих,

хто сам став до дії, або... доведеться
все ж таки долати свою пасивність і
долучатися до змін власноруч.
Зрештою, будь-які досягнення починаються з того, що людина роздивляється навколо і питає
себе: чи мене все це влаштовує? Чи
хочу я, щоб і далі решту мого життя
було так? Чи можу я щось змінити,
аби мені стало більш комфортно та
радісно? І якщо запит на такі зміни є,
то далі вже вимальовується план, як
це «щось» робити – самотужки чи з
кимось разом, відразу чи поступово,
буде це один проєкт чи стане справою життя. Таким шляхом, зрештою,
йшли герої усіх репортажів наших
сільських кореспондентів. Бо рух завжди починається з першого кроку.
Тож усім людям, які хотіли б щось

НА ДОНЕЧЧИНІ ПРИДБАЛИ
УНІКАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ЛІКУВАННЯ ОНКОХВОРОБ
Новий лінійний прискорювач для променевої терапії
готується до запуску на базі обласного територіального
медичного об’єднання у Краматорську, повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Апаратів такого класу на Донеччині та в прилеглих
регіонах більше немає. Його придбали за 60,5 млн грн
коштом обласного бюджету.
На відміну від старих пристроїв, цей виділяє радіацію тільки під час безпосереднього використання — від
кількох хвилин до кількох секунд, мінімізуючи негативний вплив на здоров’я пацієнта. Для розміщення апарату збудували окреме приміщення зі стінами 2,5 м завтовшки. Аби у режимі 24/7 контролювати у ньому рівень
радіації, поруч планується встановити дозиметричний
комплекс.
До медичного центру, де розташовано апарат, можуть
звернутися всі жителі Донецької області за наявності відповідних показань.

змінити, але досі не наважувалися, ми бажаємо: почніть. От просто
беріть і робіть, у вас все вийде, адже
ви заслуговуєте на добрі зміни!
А «ГРОМАДА Схід» вас в цьому підтримає, навіть не сумнівайтеся. Для
того у нас і є позаштатні кореспонденти, щоб помічати ваші зусилля і
не залишати їх без уваги. Саме за репортажі про непересічних людей або
корисні громадські ініціативи будь-де
на теренах Донеччини та Луганщини вони і отримують свої гонорари.
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

КОРОТКО

ВСТАНОВЛЕННЯ
ДОДАТКУ «ДІЙ ВДОМА» НА КПВВ
МОЖУТЬ СКАСУВАТИ
Державний сервіс для проходження самоізоляції
«Дій вдома» вичерпав себе та більше недоцільний для
застосування при перетині лінії розмежування, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло
Федоров 2 червня.
Однією з проблем є періодичні збої у додатку, через
що люди змушені годинами чекати, поки сервіс знову
запрацює.
«Замість нього треба зробити іншу процедуру», — наголосив Федоров і пообіцяв обговорити цю проблему з
новим міністром охорони здоров’я.
Також, за його словами, на КПВВ розгалужується тіньовий «бізнес», пов’язаний з тим, що літні люди не мають смартфонів і не можуть встановити додаток для самоізоляції.
За інформацією представників БФ «Право на захист»,
які моніторять ситуацію на КПВВ, у дні перетину лінії розмежування до них звертаються в середньому 50 людей,
які не можуть розібратися з додатком.

Сім років тому Борис СЕМИВОЛОС
створив у Кремінній на Луганщині
конюшню «Лошадкін дім», аби
діти з малозабезпечених сімей
могли безоплатно займатися
верховою їздою. Наразі тут
пропонують кінний театр,
іпотерапію та прогулянки верхи.
ЗМІНИТИ ЖИТТЯ

На Луганщині конярство розвивали завжди.
В області досі існує чотири кінних заводи. А ось
кількість приватних конюшень з 2014 року зменшилася. Тож власник «Лошадкіного дому» пішов
всупереч тренду.
— Доля мене пов’язувала з конями ще з самого дитинства, — каже Борис Семиволос. — Вони
завжди були поруч. Багато років я працював
директором великого сільгосппідприємства, і
одного разу мені подарували коня. Щоб йому не
було сумно самому, згодом я вирішив придбати
пару.
З появою коней Борис вирішив кардинально
змінити своє життя і розпочати новий шлях – для
себе і для людей.
— Я залишив директорську кар’єру і присвятив свій час коням. Але початок не був легким,
адже це був 2014 рік. Тоді я тільки перемістився на нове, порожнє місце, і стайні ще не було,
лише невелика левада. Коні були під відкритим
небом. Я не знав, як бути: чи повертатися назад
до села, чи починати будівництво конюшні.
Стайню він почав будувати у жовтні 2014 року.
Рішучості для старту надали друзі та знайомі, які
запевняли, що така справа потрібна району.
Якби не ця підтримка тоді, Борис не знає, чи пережила б його ідея війну.
(Закінчення на стор. 6)
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о недавнього часу історики фіксували події, дати, імена, але оминали деталі повсякденного життя
і мало роздивлялися, чим жили люди,
якими були їхні стосунки, погляди, деталі
побуту. Деякі теми за радянських часів
взагалі були заборонені. Не згадували, наприклад, про участь у відновленні
країни військовополонених, інтернованих громадян та радянських в’язнів. В
одному Сєвєродонецьку таких людей у
повоєнні роки було понад 7 тисяч.
Минув час, архіви відкрилися, і у вільному доступі (зокрема, на сайті ЦРУ) я
знайшов спогади про перебування в
СРСР німецьких вчених, які залишили
свої свідчення після повернення додому. І мені видалося вельми цікавим, яким
німці побачили життя у «хімічному трикутнику Донбасу».

ГОСТРІ КУТИ «ХІМІЧНИХ
ТРИКУТНИКІВ»

Йдеться про «трикутник», утворений
Лисичанським содовим заводом і хімкомбінатами Рубіжного й Сєвєродонецька.
На той час третя його вершина – нинішній
Сєвєродонецький «Азот» називався Лисичанським хімкомбінатом, він ще тільки
будувався у селищі Лисхімбуд. Подібний
«хімічний трикутник» Галле – Мерзебург
(Лойна) – Биттерфельд, розташований у
Гейзельтальскому буровугільному басейні, під час війни мала Німеччина. Тоді
на хімкомбінаті міста Лойни група інженерів і хіміків під керівництвом доктора
Пауля Герольда розробила проєкт заводу з виробництва «важкої води», яка
була потрібна для виробництва атомної
бомби.
Після війни ці німецькі вчені не з власної волі перенеслися з Лойни до селища
Лисхімбуд. У жовтні 1946 року разом із
сім’ями, домашніми речами і меблями
їх завантажили у вагони та вивезли до
Радянського Союзу. Спочатку німців доставили до підмосковного фізико-хімічного інституту імені Карпова, де також
працювали над темою «важкої води», а
1948 року групу розділили. Одна частина поїхала до Ніжегородської області, а
решту на чолі з Герольдом направили
до Лисхімбуду, який 1950 року отримав
назву Сєвєродонецьк. Вони приєдналися до 60 німецьких фахівців, включно з
14 докторами хімічних наук, залучених до
відновлення хімічної промисловості у нашому регіоні.
Одразу скажу, що у Сєвєродонецьку «важкою водою» німецькі фахівці
не займалися. Їм доручали лише теоретичну дослідницьку роботу, і принаймні
частина завдань взагалі не мала стосунку до місцевого хімкомбінату. Жоден з
німців там навіть не був, їм не дозволяли
туди ходити. Натомість вони мали розробити, наприклад, проєкт виробництва з
випуску 50-60 тисяч тонн карбаміду на

У таких будиночках жили німці

МИНУЛЕ

СЄВЄРОДОНЕЦЬК 1950-Х
ОЧИМА НІМЕЦЬКИХ ВЧЕНИХ
Завжди приємно, коли читачі цікавляться нашими текстами і пропонують свої теми для
публікацій. Справжнім відкриттям для редакції став лист краєзнавця Сергія Каленюка,
який більше 40 років прожив у Сєвєродонецьку. З його розповіді ми дізналися, що після
закінчення Другої світової до Луганщини були вислані видатні німецькі хіміки. А потім
народився цей матеріал, непересічний та цікавезний.
Будівництво майбутнього «Азоту»

вому березі Дінця і ходити до річки без
охорони. Втім, це було одне з положень,
яке ігнорувалося без жодних негативних
наслідків. Єдиний докір вони отримали
від свого «коменданта», коли прийшли
до річки у шортах («Ми шокували місцеву
владу, і нам наказали одягатися більш
пристойно»).
Попри намагання влади обмежити
контакти німців з місцевими жителями,
спілкування все одно відбувалося: вчені
зверталися до лікарів, ходили на ринок,
до клубу, навіть у гості до місцевих колег.
Тож вони отримували певне уявлення
про місцеве життя, з цікавістю його роздивлялися та описували.

МІЖ РОДЮЧОЮ УКРАЇНОЮ
ТА БЕЗПЛІДНОЮ ПРЕРІЄЮ

рік. Коли німецька команда заявила, що
не має необхідних для такого проєкту
знань, їй запропонували скласти план
оснащення лабораторії контролю виробництва висококонцентрованої азотної кислоти. Німці від таких різноманітних доручень так і не змогли зробити
жодних висновків щодо майбутнього
виробництва у Сєвєродонецьку. Їм здавалося, що завдання народжувалися з
відчаю, бо керівництво не могло знайти
для них адекватну роботу.
Однак на околиці селища за двором

тюрми німецьким фахівцям були надані
котеджі («фінські будиночки»), а за роботу з технічною документацією вони отримували зарплатню у 10 разів вищу від
зарплати хорошого спеціаліста-будівельника. Працювали німці в адміністративній
будівлі, яку називали «Дім проєктів», там,
по суті, було управління комбінату.
Німці свідчили, що їхні переміщення суворо контролювалися. Спочатку
їм дозволялося їздити до Рубіжного до
колег, пізніше такі візити заборонили.
Заборонено було перебувати на пра-

Зі збереженням орфографії наведу
ці описи. Ось щодо місця свого розташування: «Геологічно Сєвєро-Донецьк
розташований на лінії розмежування
між родючою Україною та безплідною
прерією. Околиці селища виглядають як
піщана пустеля, на якій де-не-де є якась
рослинність (…). Сєвєро-Донецьк – це
велике трудове селище, яке побудовано поблизу заводу з випуску хімічних
добрив. Усі житла, магазини, постачання
в цій громаді є частиною заводського
комплексу і перебувають під контролем
адміністрації заводу».
Окремо німці відзначали гострий дефіцит житла: «Хоча місто будувалося
швидкими темпами, населення зростало
швидше, ніж воно могло придбати житло.
Кілька разів ми бачили, як сім’ї переїжджають у нові житла ще до того, як повставляють вікна та двері. На наш подив,
ці поспішні орендарі не були виселені. Їм
завадили б переїхати, якби їх спіймали в
процесі, але після самовільного вселення їх залишали в спокої».
Самі німці жили у збірних двоповерхових будинках, які називали «фінськими».
Коли вони заселилися, їх дуже здивувала робота слюсарів з обслуговування,
які працювали повільно та недбало. І,
схоже, німці швидко навчилися у наших
людей «економити» на комунальних
витратах: «Опалювальна установка в
підвалі спочатку не працювала, оскільки
труби спрямовували тепло вниз, замість
того, щоб спрямовувати вгору, але після деяких експериментів нам вдалося
виправити цю несправність. У нашому
будинку було електричне освітлення.
Ми з’ясували, що Ради не знали системи
лічильників для вимірювання споживання електричного струму, і рахували використану електроенергію по кількості
лампочок у квартирі. У нас був шпигун,
який повідомляв про прихід обліковця, і
ми завжди ховали багато лампочок перед його приходом».
На початку 1950-х років, коли у нових
будинках вже з’явилися лічильники, їх

колл-центр. 380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11. +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БЕЗОПЛАТНО
теж навчилися обходити: «Електроенергія була дуже дорогою. Оскільки радянські громадяни вважали за краще
використовувати електроенергію, а не
економити, вони стали дуже вправними
в аферах щодо адміністрування рахунків за електроенергію, втручаючись в
роботу лічильника. Визнаю, що в цьому
плані я навчився від Рад кільком способам. Після того, як адміністрація дізналася, що орендарі втручалися в електролічильники, вона перекрила доступ до
них, залишивши лише доступ до кількох
розеток. Проте, орендарі обходили і це
за допомогою спеціальних саморобних
«пробок», виготовлених з голок».
Майже всі будинки сучасного Сєвєродонецька були побудовані після війни і,
порівняно з довоєнними умовами життя,
вчорашнім радянським селянам вони
здавалися розкішними, адже мали водопровід та центральне опалення. Однак
якщо німцям на сім’ю виділяли чотирикімнатну квартиру, що займала половину
будинку, то місцевим робітникам призначали по одній кімнаті, і дві-три сім’ї ділили
одну кухню.
«Орендну плату сплачували безпосередньо керівництву заводу за тарифами, що базувалися на розмірі площі.
Радянська сім’я сплачувала щомісячну
оренду в розмірі 1.25 рубля за квадратний метр за перші п’ять квадратних
метрів на людину і 2.5 рубля за квадратний метр додаткової площі (наприклад,
сім’я з чотирьох осіб, якій виділили 30
квадратних метрів, виплачувала оренду в розмірі 50 рублів на місяць). Крім
того, орендареві доводилося платити за
воду, каналізацію та електроенергію»,
– зафіксував один з німців, називаючи
мешканців службового житла «орендарями» (самі мешканці, звісно, питанням
власності не переймалися і свої житлові
умови не коментували).

Німецькі діти йдуть зі школи

Учениця 5 класу Барбара Ґейб, дочка Карла Ґейба

ЦІНИ І «КОСМОС»

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 1950 РОКУ
ПРОДУКТИ руб/кг або за одиницю

ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ руб/одиниця

Капуста
3.00 Антрацитове вугілля, тонна
Картопля
4.00 Дрова, куб. м
Яблука
12.00 Електрична праска
Цибуля
18.00 Електроплита
Лимон
5.00-6.00 Радіоприймач на 6 діапазонів
Чорний хліб
6.00-8.00 Шкіряні туфлі на креп підошві
Сірий хліб
2.20-2.40 Шкіряні туфлі
Пшеничний хліб
8.00-13.00 Літні льняні туфлі
Пшеничне борошно
10.00 Фуфайка
Кусковий цукор
20.00 Чоловічий комбінезон
Свіже молоко, л
6.00 Чоловіча сорочка
Яйце магазинне, шт
1.20 Чоловічий літній костюм
Масло
60.00 Чоловічі шкарпетки вовняні, пара
Маргарин
32.00 Шкарпетки вовняні з капроном
Олія соняшникова
40.00 Чоловічий костюм напіввовняний
Сир
80.00 Блуза шовкова
Мед
30.00 Плаття бавовняне
Оселедець, шт
7.00 Панчохи бавовняні жіночі, пара
Кава
75.00-85.00 Рейтузи жіночі, капрон (нейлон), пара
Яловичина тушкована
30.00 Бавовняна кольорова тканина, м
Свинина
40.00 Саржа для робочих штанів, м
Баранина
25.00 Тканина шовкова, м
«Дім проєктів», наші дні
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50-60
45
25
1 600
490
250-350
40-50
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80-100
70
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7-9
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400
250
60-80
5-7
40-60
10 -15
17.50
120

Для порівняння зазначу, що середня
зарплата висококваліфікованих будівельників 1950 року складала 600 рублів. Середні зарплати жінок були менші
від чоловічих, приблизно 350 рублів. Німецькі ж вчені отримували 6 000 рублів.
Передбачалося, що німці мали купувати товари у «центральному» магазині.
Згодом він отримав назву «Космос» і там
отоварювалися всі іноземні фахівці, а тоді
це був просто єдиний у селищі універмаг
з гастрономом, невеликим відділом галантереї і парфумерії, а також відділом
господарчих товарів. Перед святами він
міг працювати навіть до 11 години вечора, бо через радянську традицію здавати
об’єкти до символічних дат робітники напередодні працювали допізна.
Втім, німці домовилися із завідувачем
магазину про відмову від деяких магазинних харчів, аби купувати продукти на ринку, біля якого жили. Подібні домовленості
не дозволялися, проте німці швидко зрозуміли, що таке радянський дефіцит і чому
краще харчуватися з ринку. З селянами на
ринку вони не торгувалися, адже дорожчі
товари були вищої якості. Щоправда, цукру на ринку не було до 1950 року, також
не завжди вистачало картоплі.
Далі просто наведу переклад спогадів
німецького вченого: «Мої знайомі сказали мені, що ціни тут будуть набагато
дешевші, ніж у Москві, але я не помітив
великої різниці. Місцеві продукти, такі як
виноград, були набагато дешевші в сезон; з іншого боку, різноманітність споживчих товарів у Сєвєро-Донецьку була
вкрай обмежена в порівнянні з Москвою
(…). Магазини добре запасалися лише в
періоди, що передували урочистостям
1 Травня і Жовтневої революції. Пшеничне борошно зазвичай продавалося лише
перед великими святами. Рис, жир, цукор
і кава були рідко, якщо взагалі були. Періодичні дефіцити майже всіх інших продовольчих товарів та одягу відбувалися
через неефективне розповсюдження
або навмисне регулювання урядом. Поширеною скаргою, наприклад, було те,
що в червні були доступні калоші, а літні
туфлі – у грудні. Магазин міг продавати
сорочки протягом трьох тижнів, а потім
тільки футболки. Середньостатистична
людина не могла накопичити такі товари,

коли вони були в наявності, бо не могла
дозволити собі таких великих витрат».
1947 року було оголошено періодичне
зниження цін, і товари стали дещо доступнішими, проте ненадовго. Спостережливий
німець і тут все зафіксував: «Після кожного
зниження ціни поступово зростали з поясненнями, що пропонуються якісніші товари (…). Протягом наступних кількох років
продовжувалася постійна нестача деяких
товарів (…). Більшість харчових продуктів
були далеко за межами можливостей середньої сім’ї. Середньостатистична сім’я
робітничого класу повинна платити 10
рублів на день за звичайну дієту, що складається з води та чорного хліба на сніданок; капустяного супу, картоплі та крупи
на обід, та каші з молоком на вечерю.
Однак майже всі сім’ї в Сєвєро-Донецькому робітничому селищі доповнювали свої
магазинні продовольчі закупи продуктами, вирощеними на приватних городах. Ці
невеликі городи іноді розташовувались за
20 кілометрів від населеного пункту, але
безкоштовне автобусне перевезення, яке
підприємство надавало у неділю, допомогло вирішити цю проблему».

ВІД ТЮРМИ І СУМИ…

У німців склалося враження, що майже
всі радянські люди пройшли через тюрми
і не соромилися в цьому зізнатися, бо не
виживеш, якщо не вкрадеш чи не пограбуєш: «Злочини, особливо дрібні крадіжки, були дуже поширеним явищем в Сєвєро-Донецькому регіоні. Більшості людей
довелося вдатися до крадіжок, щоб існувати. Всі «хороші радянські» проводили
деякий час в тюрмах або трудових таборах за кримінальні злочини і відкрито говорили про винесені їм кримінальні вироки без будь-якого явного почуття сорому.
З іншого боку, ні слова не було сказано
про політичну діяльність. Було очевидно,
що радянські люди вкрай боялися публічно обговорювати цю тему».
Можливо, з цієї причини толерування
місцевими людьми тюремного досвіду не
стосувалося тих в’язнів, які працювали на
будівництві Лисхімбуду. До них ставилися
з насторогою: «Всі робітники, зайняті на
будівництві житлового комплексу, в якому
я жив, були ув’язненими, але було неясно,
чи були вони кримінальними чи політичними в’язнями. Ув’язнені утримувалися в
спеціальних казармах біля житлової забудови і не мали контактів з рештою населення. Жителі забудови уникали контактів з
ув’язненими і ніколи не говорили про них».
До речі, окрім вітчизняних в’язнів, тут
працювали і військовополонені. В офіційних документах про них не згадували, а
«літописці» історії Сєвєродонецька писали про понад 5 тисяч молодих добровольців, які за покликом партії прибули
сюди на будівництво хімкомбінату, що
надасть селу добрива. Лише з книги бригадира будівельників С. М. Чиркова, яка
побачила світ 2008 року, стає зрозумілим, що у післявоєнному відновленні Лисичанська, Рубіжного і Сєвєродонецька
брали участь 2 тисячі радянських в’язнів
та 5,5 тисяч німецьких і угорських військовополонених та інтернованих. Їх кількість
чомусь збігається з кількістю тих самих
«молодих добровольців»…
(Закінчення на стор. 5)
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рант – це цільові ресурси, що виділяються донорськими організаціями
на різноманітні суспільно-значущі
проєкти, наукові дослідження, стипендіальні програми тощо. Надання гранту
громадянам, громадським спільнотам
та юридичним особам визначається вимогами грантодавця та відбувається за
підсумками проведення грантового конкурсу.
Прийнято вважати, що грант – це певна сума грошей, які не треба повертати. Але насправді надаватися можуть
не лише фінанси, а й інші засоби (матеріально-технічні, освітні чи консультативні). Важливо розуміти, що грант – це
не виграш у лотерею, не подарунок,
а ресурс, який має бути спрямований
виключно на втілення у життя заявлених
у проєкті намірів.

ДОСВІД

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

ДЕ ШУКАТИ ГРАНТИ

Грантові можливості для агросектору
починаються зі співпраці з державними
бюджетами на місцевому рівні. Громади
можуть профінансувати будь-яку ідею,
для цього і працюють місцеві депутати.
До слова, депутатський корпус може
проголосувати за цільову програму з
підтримки підприємницької діяльності
на рівні сільської, районної чи обласної
рад. Тобто, якщо ваш бізнес посилює
економічний потенціал громади, він
може претендувати на підтримку з бюджету.
Але будьте готові до супротиву. Адже
часто-густо громаді бракує грошей, а серед представників органів місцевого самоврядування й досі існують стереотипи
щодо того, чи можуть бюджетні кошти
витрачатися на економічний розвиток.
– На садочок гроші виділити можемо, на благоустрій і культуру – авжеж.
А вкладати кошти в те, щоб бізнес розвивався, щоб з’являлися нові робочі
місця, підтримувати відкриття інноваційних стартапів молоддю чи створення
мікропідприємств людьми третього віку
– то «не наша справа». На жаль, такий
примітивний підхід й досі важко подолати у головах народних обранців, – розповідає експерт із політики та місцевого
розвитку Олександр Солонтай.
Тож зазвичай підприємці йдуть іншим
шляхом та націлюються на фінансування від міжнародних донорів. Періодично
оголошуються грантові конкурси саме
для сільських виробників, у яких можуть
брати участь мікро-, малі та середні підприємства. Наприклад, програма USAID
АГРО підтримує розвиток в агропрактиці
бізнес-моделей «фермер – фермеру», а
програма з бізнес-партнерства в проєктах економічного розвитку Донецької та
Луганської областей на постійній основі
пропонує виробникам молока грантову
підтримку DRC-DDG до 100 тисяч доларів США (щоправда, за умови співфінансування до 50% загального бюджету
проєкту).
Усі грантові конкурси та вимоги до
участі в них публікуються на порталі
gurt.org.ua. Також цікавими для пошуку
грантових можливостей є сайти prostir.ua
та houseofeurope.org.ua. Багато корисної
інформації – від генерації ідеї до отримання на неї фінансування – містить сервіс «Дія. Бізнес» business.diia.gov.ua/idea.

Світлана Шутова

ЯК СЕЛЯНАМ

ВИГРАТИ ГРАНТ?
За статистикою лише 10 зі 100 проєктних пропозицій отримують гранти на реалізацію.
Проте відмова від донора – не привід для розчарувань, а поштовх до дії. З другої, третьої,
може, й з тринадцятої спроби вашу ініціативу обов’язково підтримають. Адже ви вже
матимете безцінний досвід, і ті питання, що раніше заводили у глухий кут, більше не
становитимуть для вас проблеми. Але з чого почати свою грантову історію? Де шукати
можливості? Як написати заявку? Тримайте поради та лайфхаки з перших рук.

Глобальні цілі сталого розвитку
ЯК СКЛАСТИ ГРАНТОВУ ЗАЯВКУ

– Я практик, – каже фермерка Світлана Шутова з Олександро-Калинового на
Донеччині. – Я можу посадити, виростити. У мене такі помідори, що не тільки у
місті дивуються, а й односельці постійно беруть і розсаду, і свіженькі плоди,
і закрутку. Та що там, замовлення маю

навіть з ресторанів. Я ж ще в’ялю і сушу
овочі, з фруктів роблю пастилу. А ось
викласти все це на папері, порахувати і
звести – це не моє. Поки розповідають
на інших прикладах – все зрозуміло, як
тільки починаю приміряти на свій проєкт
– то одразу виникають якісь труднощі.
Жінка неодноразово долучалася до

тренінгів з написання грантових заявок, у
тому числі дистанційних, яких наразі багато.
У своєму селі Світлана хоче створити кооператив з вирощування і переробки овочів
та фруктів, тож потребує коштів на розвиток. Але скласти конкурентноспроможний
бізнес-план вона так і не спромоглася і
жодного гранту поки не виграла.
Світлана така не самотня. І для таких
людей є гарні новини. По-перше, існують
донори, які і детальну заявку сформувати допомагають, і супроводжують на
кожному етапі. По-друге, є консалтингові
організації, які готові написати грантову
заявку замість вас. Хоча й на старті попереджають, що все ж таки краще пройти
курс навчання, по закінченню якого гарантовано отримати потрібний документ.
– Написати ми, звісно, можемо, але
що далі? Якщо думати на перспективу,
то варто не зупинятися на одному проєкті і накопичувати знання. Вони ж у нагоді
стануть, і коли ви просто підете у банк
за кредитом, і якщо вирішите знайти
собі партнера. А у нас на курсі таке трапляється часто. Учасники знайомляться,
діляться досвідом і партнеряться, – розповідає фахівець консалтингової компанії Кирило Подніглазов.
Авжеж, послуга з написання заявки є
платною. У компанії Кирила вона коштує
11 тисяч гривень. Але тут у нагоді буде
третя гарна новина – цього року на дорадчі послуги можна отримати фінансування від держави.
Зокрема, у квітні 2021 року постановою Кабміну запроваджено виплати у
розмірі 36 тисяч гривень на сільськогосподарську дорадчу послугу за такими напрямами: зоотехнія, ветеринарія,
агрономія, органічне виробництво, екологічне управління, бухгалтерський та
управлінський облік, оподаткування,
залучення фінансово-кредитних ресурсів та диверсифікація сільськогосподарської діяльності.
Це означає, що на будь-якому етапі
ведення бізнесу є можливість звернутися за консультаційною підтримкою до
фахівців, а потім покрити свої витрати,
скориставшись допомогою держави.
Втім, навіть в цьому випадку ви маєте
бути співавтором заявки, бо ніхто краще
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за вас не знатиме нюанси вашого бізнесу.
Наприклад, важливим аспектом у заявці є
правильне визначення цільової аудиторії.
Іншими словами, ви маєте визначитися, хто
ваш клієнт, попрацювати над його портретом. Характеристика не має обмежуватися
лише віком, портрет повинен враховувати
особливості, притаманні вашій місцевості.
Якщо ви реалізуєте молоко, то ваші споживачі – не просто чоловіки та жінки, що
люблять «молочку». Це і молоді батьки, в
яких діти потребують екологічно чистого
продукту, і фермери, котрі вирощують молодняк, і молочні кооперативи-переробники, і спеціалізовані крамниці, і навчальні
та оздоровчі заклади тощо.
Обов’язково треба пов’язати свій
проєкт із глобальними цілями сталого
розвитку. Словосполучення «сталі цілі»
часто зупиняє новачків ще на старті, бо
не всі знають, що це таке і як їх сформулювати. А насправді все легко – йдеться
про залучення до вирішення проблем,
які у пріоритеті в усьому світі. Іноземним
грантонадавачам важливо розуміти, що
вони витрачають гроші своїх платників
податків не на чиєсь збагачення в Україні, а з метою подолання конкретних
«больових точок» планети (як то бідність,
нерівність, забруднення надр тощо). Вигадувати нічого не потрібно. Глобальні
цілі сталого розвитку вже виписані, їх
усього сімнадцять. Заявнику необхідно лише вибрати з них, як правило, три
пріоритети, до яких найбільше тяжіє той
чи інший бізнес, організація чи проєкт.
– Ми зареєстровані 2015 року, але перші гроші отримали лише 2017-го. Багато
чого можна зробити, знайшовши гідну
команду, партнерів, порозумітися з місцевою владою. Бо проєкти – це речі, які захоплюють, але й неабияк вимотують. Тому
потрібно розуміти, на що йдеш, і завжди
рухатися вперед, – каже керівниця громадської організації «Чарівні руни» Званівської
сільської громади Юлія Тимчак.
Зупинятися дійсно не можна – нині
конкуренція значно виросла, а донори
стали більш прискіпливими. Тож головна порада тут: набирайтеся терпіння, бо
шлях до перемоги буде складним.
Лілія АНДРУСИК,
Дмитро ЛЕЩУК/Громада



СЕКРЕТИ УСПІШНОЇ ЗАЯВКИ ВІД ЮЛІЇ ТИМЧАК
Єдиного рецепту успіху не існує, бо кожен
донор пропонує свої умови і має власну
форму проєктної заявки. Однак досвідчена
Юлія ТИМЧАК знає, яких помилок
абсолютно точно не варто припускатися.
За її плечима близько сотні написаних
проєктів, 32 з них успішно реалізовані у
Званівській громаді на Донеччині. Наразі
активісти ГО «Чарівні руни» працюють над
новою заявкою. До слова, вони вже мають
попередню згоду на реалізацію проєкту
та вже вшосте його переписують. Отже,
кілька корисних порад:
Уважно вивчіть «правила гри»: читайте інструкцію, перелік документів, додатки.
Звертайте увагу на умови грантового конкурсу (обов’язкове співфінансування тощо).
Завжди пам’ятайте про конфлікт інтересів. У деяких донорських заявках заборонено керівнику організації бути керівником
проєкту.
Дивіться на заявку очима грантонадавача.
Думайте про те, що для нього є пріоритетом та
яким чином ваша діяльність за проєктом підкріпить ці пріоритети.
Сталість – це про те, що залишить по собі
проєкт, які набуті знання чи ресурси продовжать приносити користь.

Краще, коли всі грошові операції безготівкові.
Під час написання заявки варто пам’ятати, що
у разі перемоги за отримані гроші доведеться звітувати.
Ставте запитання. Краще перепитати, аніж
зробити на свій розсуд, а потім не знати, як
за це відзвітувати.
Будьте готові до несподіваних нюансів, які
можуть з’явитися вже у процесі реалізації. За
можливості врахуйте їх всі.

Добре написаний проєкт – вже половина
роботи.

Добре, якщо є листи підтримки від партнерів.
Знання англійської також стануть у нагоді.
Якщо з іноземною погано – варто мати когось на приміті.

Якість проєкту – це продуманий кошторис.
Завжди пам’ятайте про дрібниці (банківські послуги, добові, курс валют, канцтовари тощо). Добре, якщо є бухгалтер, хоча б на час проєкту.

Якщо вірити статистиці, ви маєте один
шанс з десяти, що саме ваш проєкт пройде.
Коли ви напишете їх десять, то хоча б один
– обов’язково «вистрілить».

СЄВЄРОДОНЕЦЬК 1950-Х ОЧИМА НІМЕЦЬКИХ ВЧЕНИХ
(Закінчення. Початок на стор. 2-3)

ЧОМУ НА ДОНБАСІ
ЗАПАНУВАЛА РОСІЙСЬКА

Читаючи свідчення про стосунки між
українцями та росіянами, згадав слова
Шевченка: «Як німець покаже/А до того
й історію/Нам нашу розкаже...». І дійсно,
ще 70 років тому німецький вчений виявив, чому в Сєвєродонецьку, а ширше —
на Донбасі, запанувала російська мова.
«Я помітив деяку напруженість між
російськими та українськими жителями
в Сєвєро-Донецьку, але вважав, що це
незначне суперництво викликане національною гордістю з боку українців. У
зв’язку з цим часто ходили чутки про рух
опору, нібито активний у Західній Україні.
Росіяни, почувши ці історії, сміялися і не
сприймали їх серйозно. Українці, однак,
вірили чуткам і завжди повідомляли про
це з певною гордістю (…). Перебуваючи
у Сєвєро-Донецьку, я помітив, що місцевість населяли переважно українці;
робочий клас складався майже повністю з українців. Однак більшість чиновників були росіянами. Всі культурні заходи,
такі як вистави, кінофільми та концерти,
були російського походження і проводилися російською мовою. Навіть вивіски
на магазинах і етикетки на харчах були
написані російською мовою. Я ніколи не
бачив і не чув про будь-яку українську
культурну діяльність, таку як пісеннотанцювальні концерти, на які я сподівався. Це при тому, що я чув українську
мову, якою розмовляли в сільській місцевості навколо, переважала вона і в
Сєвєро-Донецьку. Тим не менше, я ніколи не чув жодних скарг з боку українців
щодо цієї очевидної русифікації території». Можливо, німець не знав, що усі,
хто міг поскаржитися на русифікацію, на
той час вже були знищені або сиділи у
таборах.

Карл-Германн Ґейб
Лише одна деталь вказувала тоді
німцям на те, що знаходяться вони в Україні – у святкові дні та в дні виборів на
будівлі міської влади вивішувався «не
радянський червоний прапор із молотом та серпом, а лише синьо-червоний
прапор України».
Або ось спостереження щодо школи. На той час у селищі працювали дві
школи – російськомовна №1 та нова
українська №2. Так сталося, що діти з
німецьких сімей ходили саме до школи №2, де вивчення української мови
розпочиналося з першого класу. Але…
«Школа, яку називали «українською»,
була єдиною десятирічною школою в цьому переважно українському поселенні.
Проте всі уроки, за винятком української мови, проводилися російською. Більшість викладачів були росіянами. Я не
помітив істотної різниці між цією «українською» і звичайною російською школою. Більше того, я не чув жодних скарг
від радянських матерів, що заняття не
проводяться українською мовою (…).

Пауль Герольд
З 30 годин щотижневих занять приблизно 6 годин були присвячені українській
мові, 12 – російській мові та літературі».

ПІД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

Я навів лише деякі описи повсякденного життя жителів невеликого післявоєнного донбаського селища. Ці записи дозволяють нам сьогодні побачити
наше минуле «чужими» очима. Але не
дозволяють зрозуміти, чому не змогли
повернутися з Сєвєродонецька до Німеччини керівник групи учених Пауль
Герольд і автор методу отримання «важкої води» Карл-Германн Ґейб.
Ґейб, слід думати, радів переїзду з
Підмосковʼя до Сєвєродонецька. Тут хоч
і не зовсім наука, але й не таємна робота над смертоносною зброєю, яка його
давно обтяжувала. Проте 1949 року
його викликали до Москви. Звідти Ґейб
дав телеграму дружині, що його примушують працювати по його темі, і він має
намір відмовлятися. На цьому зв’язок
обірвався. Дружині дали зрозуміти, що
чоловік арештований, і все. Офіційну

відповідь від РФ сім’я змогла отримати
лише 1993 року: за 10 днів після арешту
та звинувачення у шпіонажі Ґейб помер
у Бутирській тюрмі «від туберкульозу
шийного хребця». До виклику у Москву
хімік був здоровий і ні на що не скаржився. Чи дійсно сталася така швидкоплинна
хвороба, чи Ґейба з такою пристрастю
вмовляли залучитися до впровадження
його винаходу, що випадково звернули
шию – неясно.
Про долю Пауля Герольда відомо не
більше. 1951 року перед закінченням заслання він поїхав до Києва, де начебто
й помер у лікарні від серцевого нападу
– так сказали його товаришам по роботі.
Це, принаймні, виглядало правдоподібно, бо Герольд був найстаршим у групі,
мав хворе серце і проблеми з ногами.
Однак 2012 року у радіопередачі про
німецьких учасників радянського атомного проєкту журналісти Німеччини розповіли, що родичі Герольда отримали
зовсім іншу версію подій. Нібито у посилках, які Герольд відправляв до Німеччини (у Сєвєродонецьку він перебував без родини), були знайдені секретні
дані, і за це вченого відправили до табору. Сім’я тоді так нічого і не дізналася
про його зникнення, бо спроби зібрати
інформацію у комуністичний Німеччині
розцінювалися як антирадянська діяльність. Тепер долю свого діда намагається з’ясувати онук Пауля Герольда.
На відміну від ЦРУ, Росія з відкриттям
центральних архівів силових структур
не поспішає. Отже, мусимо чекати, поки
дані про перебування в СРСР німецьких
фахівців та планів щодо них радянської
системи позбавляться грифу «секретно».
А до того часу історія Сєвєродонецька
середини ХХ століття й надалі міститиме
чимало таємниць.
Сергій КАЛЕНЮК/спец. для Громади
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(Закінчення. Початок на стор. 1)
— Друзі дуже допомогли будматеріалами і кормами, тож до зими ми вже
були готові. Серед друзів є фермери,
вони допомагають із заготівлею сіна, і
я закуповую у них корми за собівартістю. Прогодувати все поголів’я за повною вартістю я б не витягнув, це дуже
дорого. Тому підтримка близьких дуже
важлива, а ще більш важлива віра у
свою справу.
«Лошадкін дім» зараз – це громадська організація, що об’єднує любителів коней. Борис Семиволос не лише
керівник, а й головний тренер. Власне
у конюшні – шістнадцять коней. Капля, Горда, Індиго, Дантес, Козак, Троя,
найменше лоша Отаман, який є місцевою зіркою – кожному притаманні
свої поведінка і характер. Є і невеличкі поні, які також отримують любов та
прихильність відвідувачів.
Заняття для дітей безоплатні, але
умовою є допомога у конюшні та утримання лісу у чистоті. Учні приїздять
з усієї округи: з Попасної, Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного. Постійно займаються більше 30 дітей. До
карантину вони залишалися на території на вихідні для занять та догляду
за конями.
У любові до коней не існує обмежень за віком, тож серед артистів кінного театру є і діти, і дорослі, аби впевнено трималися у сідлі. Для початківців
діє підготовча група, де інструктори
вчать виконувати елементи верхової
їзди і страхують на виступах.
— Іноді діти виконують такі складні елементи та трюки, що не кожен
дорослий зможе. Ми беремо активну
участь у житті області і часто виступаємо на великі свята. На останньому показі попри погану погоду було
близько 500 глядачів, – говорить Борис Семиволос.
Для відпочинку на території побудували альтанку, столики, безоплатно
розважитися можна у невеликому мотузковому парку. Діють і платні послуги: прокат коней для прогулянок верхи
та у кареті, ними охоче користуються
місцеві жителі. За бажанням можна додатково допомогти конюшні фінансовими внесками.

ВЛАСНА СПРАВА

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

КОНІ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Костянтин Полторацький

КОНІ ЗАМІСТЬ ЛІКІВ

Іпотерапію як метод лікування почали активно застосовувати ще на початку 18-го століття. Адже спілкування з
кіньми допомагає досягти психологічної гармонії, а верхова їзда розвиває
координацію, покращує фізичну форму та поліпшує стан здоров’я. Костянтин ПОЛТОРАЦЬКИЙ іпотерапію практикує вже п’ять років, цим і займається
у «Лошадкіному домі». Юнаку лише 21
рік, за фахом він реабілітолог, а іпотерапії навчався у канадських інструкторів на спеціалізованих курсах.
— Коні в моєму житті – це сімейна
справа. Дідусь раніше був кавалеристом, а пізніше завідувачем ферми, розводив коней. Він навчав мене
їздити верхи, і у п’ять років я вперше
проскакав на коні галопом. Коли я приїхав з міста Новопскова на навчання
до Кремінної, дізнався про конюшню

то важче, адже страхів і психологічних
бар’єрів в них більше.
Костянтин розповідає, як на початку
практики займався відновленням дитини з ДЦП, але кілька місяців не бачив
результату і не знав, як бути далі. Це
спонукало його багато навчатися, аби
відшукати необхідну методику і впродовж наступних двох років поставити
дитину на ноги.
— На одному з занять ми сиділи
разом верхи, після закінчення я зістрибнув з коня, автоматично поставив дитину поруч з собою та продовжив займатися конем. Усвідомивши,
що залишив дитину без підтримки, я
озирнувся і не повірив своїм очам: дитина, котра не могла контролювати свої
рухи, впевнено стояла на землі. Після
цього випадку я зрозумів, що іпотерапія – це саме те, чим я хочу займатися і
в чому буду розвиватися.
Практично весь свій час Костянтин
проводить у «Лошадкіному домі». Разом з Борисом та своїм студентським
другом Єгором він також є актором і
тренером в кінному театрі. Загалом тут
працює менше десяти людей, але всіх
друзів конюшні просто не перелічити.
Люди активно допомагають, бо хочуть
бути поруч із цими добрими та люблячими створіннями.

ВІДДАНІ ТА НАДІЙНІ

У Бориса Семиволоса накопичилося
чимало дивовижних історій про коней.
Одна з них пов’язана із випадком, коли
йому запропонували кілька років попрацювати в іншій області. Коней він
перевіз із собою, але двох забрати не
міг фізично, тож продав їх своєму другові до іншого міста. Не в силах змиритися з розлукою, через півроку вони
втекли зі стайні, забравши з собою й
інших коней з табуна.
— Друг зателефонував, що коні втекли з ферми, і знайти їх він не може. Я
одразу зрозумів, де вони можуть бути,
і згодом мені підтвердили з Кремінної,
що бачили коней на старому місці. В
таке складно повірити, але вони взимку
подолали великий шлях і навіть перепливали через річку. Ось це і є справжня
вірність та любов.
Лілія УДОДЕНКО/Громада
Іпотерапія

і познайомився з Борисом. Ми відразу
знайшли спільну мову, зараз він для
мене – друг, наставник та начальник.
Заняття іпотерапією для дітей також
безоплатні. «Лошадкін дім» співпрацює
з обласним центром реабілітації дітейінвалідів, за допомогою коней тут постійно лікуються близько 50 маленьких
відвідувачів з різними фізичними та
психологічними особливостями.
При ментальних розладах діти, як
правило, погано соціалізуються, їм важко піти на контакт з людьми, але не з
тваринами. На заняттях Костянтин спілкується з такими дітками через коня
Козака, який є дуже спокійним. Заняття
пропонуються і дорослим, але реабілітолог каже, що з ними працювати набага-

Кінний театр

колл-центр. 380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11. +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БЕЗОПЛАТНО
ДВА ТИЖНІ ШУКАВ БАТЬКА

Організація виникла ще 2013 року
у Запоріжжі. Філію у Донецькій області
було утворено лише у грудні минулого
року, її координатор і керівник – пожежник з Мирнограда Іван СУБОТІН.
Ідея волонтерської місії з’явилася в
Івана після зникнення батька. Чоловік
знайшов його через два тижні неподалік
від Мелітополя.
– Мені тоді дуже допомогли волонтери із Запоріжжя, вони виїздили на пошук
разом зі мною. А мої колеги та друзі, які
брали участь у пошуку тата, згодом стали волонтерами нашої організації.
Спочатку волонтерів на Донеччині
було троє, тепер їх більше 100, з них 35
постійно беруть участь у пошуках. З січня по травень вони відшукали 10 зниклих в області людей. На жаль, трьох з
них знайшли мертвими.
Люди залучаються до участі у пошуках через фейсбук, іноді складаються
доволі складні інформаційні ланцюжки,
у яких задіяні волонтери з Вінниці, Одеси, Запоріжжя, Херсона, Мелітополя.
– Нещодавно за допомогою наших
волонтерів у Києві ми знайшли жінку,
яка за кілька тижнів зникла у Покровську. Невідомо, скільки часу було б витрачено на пошук без інформаційної підтримки у мережі, – каже Іван.
За його словами, причини зникнення людей різні. Підлітки зазвичай йдуть
з дому після непорозумінь та сварок з
батьками – так вони намагаються довести власну самостійність або завдати
болю рідним за власні образи. Їх переважно знаходять живими. За зникненням маленьких дітей найчастіше стоїть
кримінал, адже маля боїться піти далеко
від батьків і не може поїхати з дому самостійно. Літні люди зникають, як правило, через порушення пам’яті, раптові
серйозні проблеми зі здоров’ям, нещасні випадки. Люди середнього віку йдуть
з дому через проблеми у родині, труднощі на роботі, борги, зловживання алкоголем або наркотиками.

ДОПОМОГА



Донецька організація пошуковців

ЗНАЙТИ ЗНИКЛИХ:

МІСІЯ ЗДІЙСНЕНА
«Пішов з дому та не повернувся», «Допоможіть знайти
людину» – такими оголошеннями рясніють сторінки ЗМІ та
соціальних мереж. Найчастіше зникають діти, люди старшого
віку, підлітки. Хтось йде з дому через непорозуміння з
близькими, а дехто стає жертвою нещасного випадку чи
чийогось злого наміру. У Донецькій області шукати зниклих
допомагають волонтери місцевого осередку Всеукраїнської
співдружності «Пошук зниклих дітей».

ПРАВИЛА ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ

Коли людина зникає, рахунок часто
іде на години, тож чим швидше розповсюдити інформацію про зникнення – тим
більше шансів її відшукати. Головне завдання волонтерів – швидко розповсюдити орієнтировки про зниклих людей у
соціальних мережах і розклеїти оголошення у місцях великого скупчення людей: на автовокзалах, ринках, у супермаркетах. Наступний крок – зв’язатися
з лікарнями та моргами, аби дізнатися,
чи не перебуває у цих закладах зникла
людина. Далі діють по ситуації, з дотриманням, тим не менш, певних правил.
– По-перше, ми шукаємо людину
лише тоді, коли її рідні звернулися з відповідною заявою до поліції. Тим більше
зараз, аби заявити про зникнення, не
треба очікувати три доби, у поліції заяву
мають прийняти відразу, – розповідає
Іван. – У нашій волонтерській групі ми
не обговорюємо подробиці особистого
життя зниклих, не висуваємо власних
версій. Всю інформацію від рідних або
друзів зниклих ми без виключення передаємо поліції, співпрацюємо із слідчими та оперативниками. Під час пошуку
не користуємося послугами так званих
гадалок та екстрасенсів, ці «помічники» лише викачують гроші з рідних. Їхні
версії вводять в оману і крадуть час, користі від такої інформації – нуль.
Під час спілкування з рідними та
друзями зниклих волонтери детально
розпитують про обставини зникнення,
відносини у родині та на роботі, психічний, психологічний стан зниклого, його
захворювання, спосіб життя, наявність
алко- або наркозалежності. Саме ця інформація дозволяє зрозуміти, де і як
людину потрібно шукати, побудувати алгоритм пошукових дій.
На жаль, родичі у більшості випадків
не розповідають всього або надають неправдиву інформацію, навіть не усвідомлюючи, що це опосередковано може зашкодити зниклому, бо ускладнює пошук
і забирає купу часу.
– В одному з міст Покровського району до нас звернулася жінка, в якої зник
чоловік. Ми шукали його не один день,

Іван Суботін – координатор
волонтерів у Донецькій області
довелося виїздити на місцевість для
обстеження занедбаних приміщень та
підвалів, бо була версія, що його могли
десь утримувати. Згодом з’ясувалося,
що дружина повідомила нам не все.
Виявилося, що чоловік пішов з дому
після сильної сварки. Ми його зрештою знайшли, але діяли б швидше, якби
мали цю інформацію раніше, – розповідає Іван.

СОБАКИ РОЗШУКАЮТЬ ЗНИКЛИХ
НАВІТЬ ЧЕРЕЗ КІЛЬКА РОКІВ

Пошук безвісти зниклих на місцевості

За чотири місяці цього року до поліції
надійшло 998 заяв про зникнення людей. Упродовж першої доби встановлено долю 867 зниклих.
Місцезнаходження 29 людей до цього часу не визначене. Нерозшуканими з минулого року залишаються 93 безвісно зниклих.
За інформацією відділу розшуку злочинців і зниклих
громадян та їх оперативно-довідкового обліку
управління карного розшуку ГУНП у Донецькій області.

ЦИФРи

У пошуку на місцевості, до речі, також
діють свої правила. Волонтери для власної безпеки повинні бути у світловідбиваючих жилетах, постійно перебувати
на зв’язку між собою. У деяких регіонах
для пошуку на місцевості використовують дрони – коли, наприклад, треба
обстежити хащі або інший берег річки. У
наших пошуковців такого пристрою ще
немає, але місцева телерадіокомпанія
вже пообіцяла технічну підтримку.
А поки в обстеженні занедбаних будівель, лісопосадок, берегів водоймищ,
сміттєзвалищ волонтерам допомагає пошуково-рятувальний кінологічний загін
«Антарес» з Павлограда.
– Пошук на місцевості проводиться
лише за офіційним запитом поліції і у
супроводі поліцейських, – зауважує Іван
Суботін. – Спеціально навчених собак
відпускають і вони обстежують велику відстань, за півгодини десь 40 тисяч
квадратних метрів. Живих людей, які, наприклад, знепритомніли або травмовані,
вони знаходять за диханням, а тих, хто
помер – за характерним запахом. При
цьому для тварин немає значення, скільки часу пройшло від зникнення, одна година чи один рік. Але, звісно, чим раніше
розпочати пошуки, тим більше шансів
знайти людину живою.
Ірина ДІМІТРОВА/Громада
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а відкриття полуничного сезону радимо приготувати оригінальну та вишукану випічку. Тонке тісто,
багато ягід, мінімум часу для приготування – мрія,
а не рецепт!
Що потрібно:

• полуниця – 250-300 г
• кисломолочний сир – 100 г
• борошно пшеничне – 140 г
• молоко – 1 склянка
• масло вершкове – 120 г
• цукор – 100 г
• розпушувач тіста, ванільний цукор – по 1 ч. л.
• крохмаль кукурудзяний – 1 ст. л.
• сіль – дрібка.
Як готувати:

ЯГІДНІ ГАЛЕТИ З СИРНОГО ТІСТА
Нарешті дозріває довгоочікувана полуниця. Ця ягода не лише смачна, а й дуже
корисна, бо має антиоксидантну та протизапальну дію, а також знижує ризик
серцево-судинних хвороб.
Відповідь на сканворд №9 (42)

1. Сто грамів масла кімнатної температури розітріть зі столовою ложкою цукру, трішки посоліть та додайте чайну ложку ванільного цукру.
2. У цю суміш покладіть сир і розмішайте до однорідної маси.
3. Додайте просіяне борошно і розпушувач. Влийте склянку холодного молока і замісіть тісто.
4. Скатайте тісто в кулю і залиште у холодильнику у пакеті
на 30 хвилин. Потім розділіть його на 3-4 частини і розкатайте кожну в коржик.
5. Оскільки полуниця швидко пускає сік, не варто робити
начинку заздалегідь. Поріжте ягоди на шматочки, змішайте
із двома столовими ложками цукру і крохмалем.
6. Покладіть полуницю у центр коржів і до кожної галети додайте потрошку вершкового масла, що залишилося.
Краєчки коржів можна загорнути наверх.
7. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте полуничні галети 25-30 хвилин. Подавати їх слід холодними, можна
присипати цукровою пудрою.

ГАЙДА У ЛІТО,
У ВЕСЕЛЕ ЛІТО!

ПОГОДА

З другої половини червня погода на Донеччині та Луганщині буде помірно спекотною, а сонячні та дощові дні чергуватимуться між собою.
У Донецькій області температура повітря коливатиметься від +13°С до +26°С. Дощ синоптики прогнозують 12, 13, 16-18 червня. Сонячна і ясна погода має бути 19 та 20 червня.
Решта днів – хмарно з проясненнями. Швидкість вітру – не більше 4 м/с.
У Луганській області температура повітря буде до +26°С вдень та +14°С вночі. Дощитиме 16-18 червня. 14, 20, 21 червня – сонячно та без опадів, всі інші дні – хмарно з проясненнями. Максимальна швидкість вітру 4 м/с.
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