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ЛІТО ПО-ПЛАСТУНСЬКИ

ЖИТТЯ ЯК НАГОРОДА
У нас знову гарні новини. На День журналіста 6 червня кореспондентка «ГРОМАДИ
Схід» та авторка цього фото Ірина Горбасьова була нагороджена професійною
відзнакою від парламенту України. А ще одна наша журналістка Лілія Андрусик у
медійному конкурсі з висвітлення соціального підприємництва отримала за репортаж
у газеті заохочувальний приз, а також запрошення на церемонію нагородження до
Києва. Вітаємо, радіємо разом та зичимо колежанкам подальших успіхів!

А

хіба життя – це не конкурс? Чи
не тому ми вкладаємося у якусь
тяжку справу, аби отримати
певний приз? Для когось це подяка
від людей, для когось – матеріальна
винагорода. Так чи інакше, ми потребуємо схвалення своїх вчинків.
Але отримуємо визнання не завжди,
ніде правди діти. Або у людей забракло слів, щоб віддячити, або вони надто
поспішали і не помітили наших здобутків. Ба навіть просто вирішили, що
зайвий раз похвалити – то розпестити.
Принаймні так вважають багато батьків, коли йдеться про спроби дитини
відзначитися та отримати щирий відгук.

А потім дивуються, коли діти виростають без мотивації робити бодай щось.
Насправді похвалити – це заохотити. Навіть погода, яка тотальними
зливами нагадує нам про свою природну силу, нагороджує потім яскравими барвами веселок. Такої сили
ми не маємо, але маємо добрі слова
та міцні обійми. І інколи цього достатньо, аби спричинити народження ще
однієї доброї справи.
Якщо ви помітили, «ГРОМАДА
Схід» ніколи не заощаджує своїх
шпальт, аби висвітлити ваші зусилля зробити кращим своє життя та
життя громади. Хто, як не ми? Ви

НАЙКРАЩОГО ВЧИТЕЛЯ
З ПРИФРОНТОВОЇ ЗОНИ
ВІДЗНАЧАТЬ НАГОРОДОЮ
Нову номінацію для педагогів, які працюють у прифронтовій зоні, запровадила цього року національна
вчительська премія Global Teacher Prize Ukraine. Про це
повідомила засновниця премії Зоя Литвин.
За її словами, мета нової номінації – зробити помітним
щоденний подвиг вчителів, які працюють на Сході.
Премія, яку називають учительською «Нобелівкою»,
була створена п’ять років тому, аби відзначати найкращих у професії та доводити суспільству, що саме вчителі
створюють фундамент для майбутнього країни.
Взяти участь або номінувати учителя можна на сайті
премії до 1 серпня. Нагородять переможців під час урочистої церемонії на Міжнародний день учителя 2 жовтня
2021 року.
Переможця у номінації «Учитель прифронтової зони»
винагородять освітньою подорожжю.
Педагог, який здобуде головний приз та стане найкращим учителем України, отримає 250 тисяч гривень та
підтримку власних освітніх проєктів.

завжди можете розраховувати на
нашу схвальну підтримку. Або навіть
стати нашими позаштатними кореспондентами, аби отримувати гідні
гонорари за мотиваційні розповіді
про яскравих особистостей або
корисні громадські ініціативи будьде на теренах прифронтових Донеччини та Луганщини. Зв’язатися
з редакцією можна через коллцентр, соцмережі, електронну пошту
newspapergromada@gmail.com або
на сайті https://gromadaskhid.com.ua/
у розділі «Контакти».
Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

КОРОТКО

В УКРАЇНІ
ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ЕЛЕКТРОННІ
ЛІКАРНЯНІ
До кінця літа всі медзаклади переходитимуть на формування електронних документів, а з 1 вересня лікарняні
в Україні видаватимуть лише в електронному вигляді.
Про це повідомляє МОЗ України.
Виплати нараховуватимуться за електронним листком
непрацездатності, який лікар створює після огляду пацієнта. За кілька секунд медичний висновок про тимчасову непрацездатність потраплятиме до Реєстру Пенсійного фонду України, причому ані ПФУ, ані роботодавець
не будуть знати діагноз. У Реєстрі буде відображатися
лише та інформація, яка необхідна для нарахування
виплат: причина непрацездатності, період лікарняного
та лікар, який його виписав.
Із червня по серпень в Україні діятиме перехідна модель впровадження е-лікарняних — медичні заклади
поступово переходитимуть на формування електронних
медичних висновків про тимчасову непрацездатність. А з
1 вересня цього року всі медзаклади будуть зобов’язані
формувати їх в електронному вигляді.

Таборове літо приносить чар
пластування. Мандрівки, походи,
нічні ватри, пісні, активні ігри та
змагання на природі, зустріч із
старими друзями та знайомство
з новими надихають. Діти
забувають про ґаджети, а дорослі
повертаються у дитинство,
сповнене пригод.

– До четвертого розрахуйсь!
– Перший!
– Другий!
– Третій!
– Четвертий!
– …П’ятий! – видав мій шестирічний син.
Так 2016 року на скаутському таборі у сина
з’явилося псевдо «П’ятий». «Псевдо» у нас – це
друге ім’я для своїх. Ми – це пластуни, українські
скаути.
Світовий скаутський рух було започатковано
1907 року у Великій Британії. А 1912 року першу
присягу склали українські скаути – пластуни.
Отже, Національній скаутській організації України «Пласт» вже 109 років.
До речі, «Пласт» є найбільшою молодіжною
організацією в Україні, яка має близько 9 000
учасників у 118 містах. Це без урахування осередків у восьми країнах світу, де пластові традиції зберігалися українською діаспорою з часів
вигнання з рідного краю.
Великий відрізок свого існування «Пласт» був
заборонений в Україні: 1930 року поляками, які
хазяйнували тоді у західних областях, а на початку 1940-х років – Радянським Союзом та окупаційною гітлерівською владою. Чим завадила
диктаторським режимам юнацька скаутська організація? Бо ж скаутинг ніби схожий на туризм
– походи, табори, пісні під гітару при ватрі. Та
«Пласт» ніколи не був туристською організацією.
Він створювався з ідеєю любові до України та
будувався на засадах самовиховання, самодисципліни, розвитку необхідних в житті навичок.
(Закінчення на стор. 6)
Перші пластуни
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ювети з безоплатною для населення питною водою вже більше двох
років будує поблизу лінії розмежування благодійний фонд «Карітас Маріуполь». Проєкт «Безпека питної води в українській буферній зоні» започаткований
як пілотний за підтримки та фінансування міжнародного благодійного фонду
Caritas Austria.
Незабаром довгоочікувану воду
отримають жителі Мар’їнки та Красногорівки. Наразі тривають роботи з налагоджування встановленого обладнання.
У стислий термін з початку року були
додатково виконані роботи з облаштування та модернізації зон санітарної
охорони навколо бюветів, додано зовнішнє освітлення, велопаркінги, проведена ревізія насосного обладнання та
всієї зовнішньої інфраструктури кожної
свердловини.
– У промислових обсягах тут води,
може, і немає. Це якщо ставити завод з
очистки води, – каже керівник проєкту
Тарас Артеменко. – Але якщо виходити
з норми витрати питної води на добу 6
літрів, то один бювет, навіть з найнижчим
дебетом, наприклад, пів кубометра, за
годину постачатиме води для 10 людей. А
за добу воду з нього отримає 240 людей
– це вже успіх!
За словами Тараса, спочатку у «Карітасі» хотіли обійтися великою кількістю
свердловин без очищення, але, на жаль,
особливість регіону не дозволяє цього зробити. Втім, не лише якість води є
проблемою. Фахівці кажуть, що пошук
водоносних горизонтів – також непросте
завдання. Заважають цьому граніти.
– У нас дуже близько залягають граніти періоду архею-протерозою. Від 70 метрів і вище йде монолітний граніт, де вода
знаходиться у тріщинах. Як розташовані
ці тріщини – закономірності немає. Шукати воду в гранітах дуже складно. Хороша
питна вода була колись у Гранітному і
Новоазовську, де є геологічні розломи
з придатною водою. А у Мар’їнці геологія геть інша, там залягають пісковики і
крейдяні відкладення. Але ми знайшли
місце під свердловину. Глибиною близько 70 метрів, вона буде давати 12 тонн
води на годину, – коментує гідрогеолог
Тетяна Земляна.
На місці кожної свердловини розташовується бювет – закрите приміщення
з очисними фільтрами. Надалі планується передача бюветів на баланс місцевих
громад. Чи не викликатиме наявність
безоплатних бюветів конфлікти між
громадою і тими, хто торгує привізною
водою, сказати важко. Але у «Карітасі»
впевнені, що вода – як повітря, на неї
не може бути монополії.
Олена СВІТЛА/Громада

ПРОБЛЕМА

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

ВОДА

ДЛЯ ВСІХ
Проблема водопостачання
малих населених пунктів
Сходу України існувала в
усі часи. І на Луганщині, і
на Донеччині питна вода
завжди була привізною, а з
початком війни стала надто
дорогим задоволенням.
Якщо у містах вона
продається на кожному
кроці і коштує 50-60 копійок
за літр, то після її доставки
до населених пунктів вздовж
лінії розмежування ціна
зростає в два-три рази.

колл-центр. 380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11. +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БЕЗОПЛАТНО
– Пане Євгене, що стало останньою,
як то кажуть, краплею для виникнення
ідеї будівництва бюветів з безоплатною
водою для населених пунктів вздовж
лінії розмежування?
– «Останніх крапель» було достатньо.
Посуха і, як наслідок, падіння рівня води у
колодязях. Висока ціна на продаж питної
води у магазинах та її нестача. Той факт,
що люди змушені пити воду з колодязів,
а там вода не питна, бо має дуже багато
речовин, що шкодять здоров’ю. Через
те, що колодязі неглибокі, в них накопичуються переважно ґрунтові води, котрі
потрапляють з поверхні землі, з полів
після обробки хімікатами, після дощу
тощо. Про це ми дізналися, зробивши лабораторні дослідження води з різних населених пунктів Волноваського району у
двох санітарно-епідеміологічних станціях
Волновахи та Маріуполя. Але, оскільки у
людей нема альтернативи, вони використовують цю воду не тільки для технічних
потреб, а й як питну.
Працюючи вже багато років у населених пунктах так званої «буферної» зони,
ми системно збирали інформацію про інфраструктуру цих сіл та містечок. І багато
разів чули від людей прохання привезти
питної води. Тоді ми провели моніторинг
наявності у цій місцевості води, її кількості та якості. І дійшли висновку, що дефіцит питної води – одна з найболючіших
проблем. Після цього і була написана
проєктна заявка з будівництва бюветів.
Спочатку були відібрані три села у Волноваському районі: Мирне, Андріївка та
Кам’янка. Потім надійшла пропозиція від
Мар’їнки та Красногорівки. От п’ять населених пунктів, де ми почали працювати.
– А як благодійна організація, не маючи фахівців з гідрогеології та будівництва, ризикнула взятися за таку специфічну роботу?
– Так, для нас це був перший великий
інженерний проєкт. Ми спочатку навіть не
розуміли, який колосальний обсяг роботи
на нас чекає. У нас було всього декілька
людей: керівник проєкту, інженер-гідрогеолог і юрист. Ми вважали, що все буде
просто: приїдемо, пробуримо свердловину, встановимо обладнання, побудуємо
той бювет і все – люди п’ють воду. Насправді все виявилось зовсім не так.
Аби почати роботи, треба спочатку отримати дозвіл на землю. Це потягнуло за
собою величезні затримки у часі, бо, як
з’ясувалося, в нас нічого швидко не робиться. Створення проєкту будівництва
та його затвердження у міських радах,
ухвалення землевідведення, підведення
до майбутнього бювета електропостачання, встановлення додаткових стовпів
та підключення до електромереж, дозволи на це від ДТЕКу – тільки на всю паперово-дозвільну роботу пішло майже два
роки і неабиякі кошти.
Окремо треба зупинитися на бурових
роботах, бо кожна помилка тягне за собою величезні витрати, адже погонний
метр буріння коштує 800 гривень. Дуже
складно було знайти фахівця, який зможе
точно визначити, чи є у цьому конкретному місці вода. Зрештою у Волновасі ми
знайшли гідрогеолога Тетяну Земляну,
яка раніше працювала у Донецьку, має
великий досвід. Вона невідомим для нас
чином знайшла ту воду, ще й запросила
фахівця, який має сучасне обладнання
для пошуку води, щоб підтвердити свої
знахідки. А у Маріуполі ми знайшли компанію, яка мала обладнання для буріння
гранітів, бо у нашій місцевості суцільні
граніти навкруги.
У перший рік ми змогли зробити «під
ключ» бювети у Мирному та Андріївці,
паралельно поставили обладнання у
Кам’янці, Мар’їнці та Красногорівці. Свердловини у Мирному, Андріївці та Кам’янці
дають не дуже великий дебет, але цього вистачає для населення. Тут вода не
дуже гарна за якістю, тому бювети обладнані дорогими пристроями з очистки:
є системи зворотного осмосу, є спеціальні ультрафіолетові лампи для бактеріальної очистки, потужні фільтри, таймери, у
кожному бюветі є 4 ємності на 1 тонну для
накопичування чистої води. Вони потрібні, аби люди не чекали завершення процесу закачування, а прийшли у певний
час і набрали воду у потрібній кількості.
У Красногорівці зовсім інша ситуація,
інший ґрунт. Тут і свердловина більш гли-
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БЕЗОПЛАТНА ВОДА?
Про проблеми та подальші перспективи проєкту водопостачання у буферній зоні
розповідає виконавчий директор БФ «Карітас Маріуполь» Євген ЧАКО.

бока, понад 180 метрів, великий дебет
– 3 тонни за годину, якість така, що можна пити без очищення, не потрібно ставити фільтри. Таку воду фахівці називають
«ГОСТівською», тобто показники якості
тут дуже високі. Коли на глибині 80 метрів вже пішла вода, в нас з’явилися сумніви: бурити далі чи зупинитися. Ми бурили там, де раніше вже була свердловина
і, як свідчили старі документи, на великій
глибині мала б бути гарна вода. Але якщо
помилимося – вода з 80 метрів піде вниз
і тоді не буде ніякої. Ми ризикнули, пішли
далі і не помилилися – результат неперевершений.
У Мар’їнці свердловина трохи менша –
70 метрів, вода дещо жорстка, потребує
очистки. Тут теж були побоювання, чи
бурити глибше, бо навкруги багато шахт,
не хотілося добуритися до якоїсь порожнечі. Але все владналося якнайкраще.
– З чим пов’язані затримки запуску
в експлуатацію бюветів у Мар’їнці та
Красногорівці?
– Запуск відбудеться за тиждень. Затрималися через роботи з облаштування
екологічної зони біля бюветів. Тепер тут
можна не тільки води набрати, а й посидіти на лавочці, зустрітися з сусідами, провести час з користю. У зв’язку з цим хотілося б окремо зупинитися на останньому
етапі та допомозі «Карітасу Відень», без
якої неможливо було б якісно все облаштувати.
Треба розуміти, що бювет – це не просто діра у землі, звідки тече вода. Це гідротехнічна споруда з санітарною зоною
радіусом 25 метрів. Аби ввести її в експлуатацію, потрібно зробити колодязі, накрити люками, налагодити автоматичний
режим роботи бювета, провести ревізію

насосів, побудувати паркан, облаштувати
територію, встановити лавочки та урни,
зробити освітлення, водовідведення, як
це було у Мар’їнці, де ще треба було врізатися до каналізації, щоб місце отримання води було сухе. За бажанням місцевих
мешканців ми навіть побудували велопарковки біля бюветів. На все це ми отримали 40 тисяч євро від «Карітасу Відень».
Тепер все облаштовано, залишилося
тільки згідно з актами прийому-передачі
віддати споруди місцевій владі і навчити
персонал користуватися обладнанням.
– Передача бюветів місцевій владі відбувається швидко, усі погоджуються?
– Так, все, що ми побудували за проєктом, передається на баланс місцевих
громад. Простіше і швидше це вдалося
зробити там, де є ВЦА – у Мар’їнці та
Красногорівці. У Мирному та Андріївці
також швидко все відбулося. Повільно
йдуть справи у Кам’янці, там свердловина
змонтовала і поки що законсервована. У
тестовому режимі за допомогою свого
генератора ми налагодили обладнання,
все відмінно працює. Але є проблема з
підключенням постійної електроенергії. Ще одна з затримок зумовлена зміною керівництва селищних рад і доволі
повільним формуванням ОТГ. Тобто
прийняти на баланс поки що нікому, бо
нема нового голови ради громади, який
би ухвалив відповідне рішення. Але це
– питання часу, воно владнається. Яке
рішення прийме нова адміністрація, підключить бювет до електромереж або
буде використовувати генератор – то
вже їхня справа.
– Виникає логічне питання: як все
зберегти у належному стані? Чи немає
побоювань, що знайдуться вандали та

щось зламають, чи були прецеденти?
– Так, найголовніше після будівництва
бюветів – їхнє обслуговування. Там дороге обладнання, його треба доглядати.
Затрати на це складають десь 30 тисяч
гривень на рік. Сюди входять і електроенергія, і заміна фільтрів, і звичайне прибирання. Як буде розв’язувати місцева
влада питання щодо цих витрат, то вже
справа не наша. Може, вони якусь абонплату придумають, хоча б мінімальну,
щоб зменшити навантаження на бюджет,
я не знаю. І як люди відреагують саме на
це, мені теж невідомо. Подивимось.
Щодо вандалізму, то ми (ненавмисно,
просто так сталося) будували бювети у
центрі населених пунктів, біля адміністрацій, у парку, як от у Мар’їнці – там,
де багато людей і де найбезпечніше у
цьому сенсі. Сподіваюся, місцева влада
ще якісь пристрої спостереження встановить, це буде доречно. Випадки, коли
двічі викрадали паркан біля санітарної
зони, вже були. Більше нічого страшного
поки не сталося.
– Скільки вкладено коштів у пошук
води, будівництво, обладнання, його
налагодження та обслуговування?
– Один бювет коштує півтора мільйона гривень, а в нас їх п’ять, от і рахуйте.
Виходить 7,5 мільйонів гривень. Це тільки на обладнання. До цієї суми треба
додати витрати на розвідку, буріння та
оформлення дозвільних документів, а їх
чимало, повірте. Тож, враховуючи все,
виходить біля 8,5 мільйонів гривень.
– То водичка, виходить, не зовсім
безоплатна?
– Для населення вода безоплатна,
але вона має кошторис, так. Її постачання
фінансували австрійські благодійні організації: Caritas Austria, а з початку цього
року – «Карітас Відень». Саме на їхні кошти було все і побудовано, і приведено до
ладу.
– Що далі? Зупинитеся чи будете і
далі шукати воду?
– Враховуючи наш досвід і ті ґулі, що
ми понабивали під час виконання проєкту, будемо пропонувати донорам продовження цієї справи. Бо населених пунктів, де води досі немає, багато. І ситуація
лише погіршується – води у колодязях
меншає, вона кудись зникає, тож треба її
шукати все глибше і глибше.
А ще тепер я точно знаю, що без підтримки місцевої влади та її зацікавленості у пошуках питної води працювати буде
дуже важко. Занадто складний у нас процес державного регулювання.
Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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З БЛАГОДІЙНИКІВ – У БІЗНЕСМЕНИ

Історія починається з того, що директор Благодійного фонду «Карітас Краматорськ» отець Василь Іванюк поїхав з
родиною до Львівщини і у селі Солонці
Пустомитівського району потрапив на
ферму «Західний равлик». Надихнувся
цікавою екскурсією і вже у Краматорську
розповів колегам про те, що для всіх
охочих дізнатися більше про равликову
справу на фермі проводять відповідне навчання. Далі четверо працівників
краматорського «Карітасу» з’їздили до
«Західного равлика» познайомитися із
організацією виробництва. І тоді народився «Східний равлик».
Офіційно підприємство зареєстрували у березні цього року. Перші виробничі експерименти проводили на ділянці
одного з працівників «Карітасу». Згодом
купили приміщення, яке наразі ремонтують, а також створили відкритий вольєр
для равликів.
Де брали стартовий капітал? Складали докупи власні заощадження. Внески
робили порівну, аби всі четверо вкладників були рівноправними партнерами.
Власні гроші засновники вкладають у
розвиток справи і досі, жодних грантових коштів не отримували і не отримують.
Сама по собі робота у структурі «Карітас Краматорськ» дала майбутнім підприємцям багато корисних знань, адже
тут постійно проводяться різноманітні
тренінги, в тому числі і бізнесові.
– Ми більше ніде не навчалися, а
завдяки «Карітасу» та здобутим бізнес-знанням не побоялися спробувати,
– розповідає директорка ТОВ «Агрофірма «Східний равлик» Ірина Яблінська. – Я
і далі продовжую навчатися, постійно
знаходимо якісь різні курси, тренінги,
зараз їх багато в інтернеті, абсолютно безоплатних. Можна підписатися на
сторінку «Карітас Краматорськ», також
переглядати сайти «Громадський Простір» і «ГУРТ» – там є багато посилань на
безоплатне навчання саме по бізнесу.
І тренери потім допомагають створити
бізнес-план, вказують на помилки, підтримують потім зв’язок із учнями, слідкують за їхніми досягненнями.
Наприкінці червня заплановано
офіційне відкриття «Східного равлика»,
наразі завершується підготовка до нього. У планах – створення цікавого туристичного комплексу для всіх охочих.
– Прибутку ще не маємо взагалі, бо
ми ж ще не відкрилися, нічого не продавали, екскурсій не робили. Зробимо
офіційне відкриття, потім вже будемо запрошувати гостей. Плануємо розповідати про увесь цикл, від маленьких ікринок
до того, як ці ікринки перетворюються
на дорослих равликів та знов відтворюються. Як почнемо щось заробляти,
будемо вкладати далі, щоби мати якийсь
розвиток, – каже директорка.
За її словами, на даний момент четверо засновників підприємства виконують
всю роботу самотужки. Але із початком
екскурсій роботи збільшиться, тож будуть пропонувати офіційне працевлаштування місцевим жителям.

ВЛАСНА СПРАВА

ЯК РАВЛИКИ

СХІД ТА ЗАХІД ОБ’ЄДНАЛИ
Ми розповідали багато історій про створення бізнесу за допомогою грантових коштів.
А ця – про власну справу власним коштом. Та про те, як здобуті знання також можуть
стати капіталом.

РАВЛИКИ ТА З ЧИМ ЇХ ЇДЯТЬ

Процес
вирощування
равликів
кропіткий і вимагає точних розрахунків. Частина равликів йде на переробку
– приготування напівфабрикатів, частина відкладає яйця, частина заморожується до стану анабіозу, аби весною

знов розпочався процес відкладання
яєць.
– Пропонуватимемо вже готових
равликів, заморожених у різних соусах
та маринадах, – розповідає Ірина. – Фасуємо напівфабрикати на спеціальні
тарілочки по 12 равликів. Потім людина

вдома, при температурі 200 градусів у
духовці розігріває їх протягом 5-7 хвилин. Коли вже соус починає закипати,
то страва готова. Рецепти соусів, технологія приготування – це все імпровізація. З нами в «Західному равлику»
поділилися декількома рецептами, але
ж поле для експериментів – безмежне.
Ми знайшли вже для себе три соуси, в
яких маринуємо равликів. Плануємо надалі не зупинятися, а робити ще якісь
нові смачні страви, щоб ними смакували наші гості, коли ми відкриємося. Будемо також готувати ікру – вона серед
гурманів вважається справжнім делікатесом, а зараз саме розпочався активний процес відкладання ікри, вже вилупилися перші равленята.
Поговорили про смакові та корисні
властивості равликів. За словами директорки підприємства, їхнє м’ясо – це джерело чистого білку, який до того ж дуже
легко засвоюється людським організмом. Смак – специфічний і незвичайний,
комусь нагадує курячу печінку, комусь
– кроляче м’ясо. Треба пробувати!
Також на підприємстві планують продавати равликів для косметичних цілей,
якщо на це буде попит.
До слова, агрофірма «Східний равлик»
співпрацює і з іншими представниками
малого бізнесу, створеного власноруч
«з нуля» – замовляє сирну продукцію
для своїх страв у краматорській сироварні «Скажи Cheese». Її створила родина переселенців із Донецька. Але це
вже зовсім інша історія…
Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада
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лена довго придивлялася, як
пораються із полуницею батьки
Михайла, а потім і сама посадила
кілька рядків. Сьогодні на її грядках –
800 кущів соковитої «Клері», а полунична плантація займає 10 соток городу.
– Зараз полуниця – моя робота, адже
іншої у селі немає, – каже Олена.
Минуле літо було спекотним, багато
полуниці не вижило, тож навесні цьогоріч довелося заново садити нові кущики «Клері». Дівчина вважає, що саме
для цього сорту добре підходить піщаний
ґрунт на її городі. Авжеж, якщо добре підгодувати його натуральними добривами.
Коли на початку червня полуниця наливається, родина Пасічників продає солодкі ягоди односельцям, туристам, які
на вихідні приїжджають до Єпіфанівки.
Свої грядки Олена планує масштабувати у бізнес. Хоче встановити теплицю,
де зможе вирощувати ремонтантну полуницю та збирати кілька врожаїв на рік.
Для цього родина вже пробурила свердловину, але потрібні ще гроші – за підрахунками Олени, орієнтовно 200 тисяч
гривень. Адже у теплиці треба влаштувати крапельний полив та освітлення, до
того ж закупити ще тисячу саджанців.
– Чому я хочу теплицю? Це дозволить
вберегти рослини від дощів, хвороб,
які можуть бути у відкритому ґрунті. Ми
плануємо закуповувати саджанці у горщечках, аби наступного сезону вже мати
врожай ягід, – каже дівчина.
А ще Олена хоче допомагати селу вижити. У Єпіфанівці наразі близько тисячі
жителів, роботи немає, більшість людей
живе з власного господарства або їздить на роботу до Сєвєродонецька. Багато односельців Пасічників їдуть звідси
у пошуках кращої долі, спостерігати за
цим дуже сумно.
Аби змінити такий стан речей, Олена впродовж трьох місяців вчилася соціальному підприємництву. Дізналася,
що це таке, як прорахувати фінансовий
план, на що зважати при започаткуванні
справи, як поєднувати бізнес-діяльність
та допомогу громаді. А далі презентувала свою ідею вирощування полуниці у
теплицях на пітчингу ідей соціальних підприємців, який відбувся 4 червня у Святогірську за сприяння Проєкту USAID
«Економічна підтримка Східної України».
– Хочу, щоб навколо було красиво,
щоб молодь мала місце для відпочинку,
був парк та сучасний простір для спілкування, – мріє дівчина.
І не лише мріє:
– Торік ми з подругою розфарбували
зупинку у селі, на якій були написані нецензурні слова. Зараз разом з односельцями організовуємо різні активності:
прибираємо узбіччя, встановили у селі
сітки для сортування сміття, облаштували майданчик просто неба, де влітку
показуємо кіно.
Маючи теплицю, Олена запрошуватиме людей на роботу, а частину прибутку
вкладатиме у розвиток села.
– У нас тут дуже красиво. Є ліс, річка
Борова неподалік. Та й наша вулиця, де
живе шість родин, дуже затишна. Я полюбила це село і Луганщину і хочу, щоб
моє село ставало кращим.
Найближчим часом дівчина планує
подати грантову заявку на будівництво
теплиці, а поки збирає полуницю на продаж та плете з неї вінок.
Наталя ДОНЕЦЬКА/Громада



СОКОВИТА ПОЛУНИЦЯ

З ЄПІФАНІВКИ
До Луганщини Олена Пасічник приїхала вісім років тому. Дівчина залишила селище
Свеса на Сумщині, звідки родом, а потім і Київ, де вчилася та працювала. Вийшла заміж
за жителя Єпіфанівки Михайла Пасічника, у родині якого вже кілька років вирощували
полуницю. І почалося…
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(Закінчення. Початок на стор. 1)
Сильні духом, міцні тілом, з дитинства
виховані у дусі відповідального ставлення до свого життя, до життя ближнього
та до України молоді патріоти заважали
всім чужинцям, котрі приходили на українські землі насаджувати свою владу.
Цього року виповнюється тридцять
років, як «Пласт» відродився та розвинувся у потужну спільноту, яка, втім, не
є виховною організацією. І хоча пластові
закони достатньо вимогливі, це не заборони, а дороговказ для успішного саморозвитку дитини. Ось, наприклад, п’ять
основних правил для новачків від 6 до
12 років: любити Бога та Україну, слухатися батьків та виховників, робити добрі
вчинки щодня, дотримуватися правил у
грі, намагатися щоразу ставати кращим.
Пластовий закон для дітей старшого
віку налічує вже 14 пунктів, спрямованих
на фізичний, інтелектуальний, духовний
та соціальний розвиток.
«Пласт» – це велика гра, до якої діти
залучаються із задоволенням. Грати та
розвиватися допомагають наставники
– дорослі волонтери-виховники. Раз на
тиждень протягом навчального року виховник збирає свій гурток дітей, готує
для них ігри, цікаві бесіди, майстерки,
організує зустрічі з цікавими людьми
або пізнавальні мандрівки. Гуртки пластунів радо залучаються до корисних активностей у своїй громаді: беруть участь
в екологічних заходах, влаштовують
творчі акції до національних та великих християнських свят, допомагають
нужденним. Поступово діти починають
активніше долучатися до підготовки занять, мандрівок, громадських акцій. Вони
беруть собі завдання по силах, таким чином стаючи більш відповідальними.
До життя гуртка залучають і батьків.
Багатьом дорослим цікавий формат, що
пропонує «Пласт», тож деякі згодом стають пластовими виховниками, готовими
присвятити частину свого вільного часу
роботі з дітьми. Для цього дорослі волонтери проходять обов’язкові навчання – тренінги та семінари. Виховник в
усіх активностях є другом, який не тисне,
не наказує, проте будує довіру, направляє енергію дітей у творче корисне русло і допомагає втілити задумане.
Пластовий рік зі сходинами та заняттями починається у вересні і готує дітей
до таборового літа. За дев’ять місяців
занять пластуни набувають знання, які
потім застосовують під час таборування. Зокрема, вони вчаться вправлятися
з наметами та похідним реманентом,
складати ватру та в’язати вузли, збирати та вкладати необхідне до наплічника,
також пізнають основи куховарства та
домедичної допомоги, вивчають пісень.

ЗМІНИ

ЛІТО ПО-ПЛАСТУНСЬКИ

Життя на таборі суворо впорядковане, а комфорту мінімум. Тут пластуни вчаться дисципліні, самозарадності,
терпінню, командній роботі. Всі батьки
помічають, що після першого ж табору
дитина повертається самостійнішою.
«Пласт» – для всіх. І якщо є бажання активного життя та саморозвитку для себе
та своєї дитини, звертайтеся до місцевої
округи «Пласту» та дізнавайтеся, як стати
частиною цієї великої спільноти.
– Мам, ми шукали у лісі кришталеве
серце, щоб віддати його тим, хто гідний
будувати майбутнє! – це мій «П’ятий»,
якому вже 10, повернувся з пластового
табору, де вони кілька днів «йшли» маршрутом майбутнього, здобуваючи у грі
нові знання, навички та друзів.
– Мам, а коли новий табір?
Ірина ПЕРКОВА/Громада

ДОПОМОГА

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК БЕЗОПЛАТНО

Попри нестабільну епідеміологічну
ситуацію літні оздоровчі табори цього
року, на відміну від минулого, відчинили двері для маленьких відвідувачів.
На жаль, не всі батьки мають змогу
придбати путівку власним коштом. І
водночас не всі знають, що раз на рік
певні категорії дітей можуть оздоровитися коштом держави. Маємо невеличкі підказки для батьків, хто і як може
отримати безоплатну путівку.
Згідно зі статтею 24 Закону України
«Про оздоровлення та відпочинок дітей»
від 04.09.2008 № 375-VI, діти соціально
незахищених категорій у віці від 7 до 18
років можуть відпочити за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.
Отже, навіть якщо у вашій громаді або
районі не виділяються кошти на організацію дитячого оздоровлення, діти, які
потребують особливої соціальної підтримки, можуть скористатися правом на
путівки, оплачені з держбюджету.
Йдеться про дитячі центри «Молода
гвардія» в Одесі та «Артек» у Пущі Водиці. Для оздоровлення дітей пільгових категорій держава викуповує у цих таборах
відповідно 100% і 90% путівок. Міністерство соціальної політики передає путівки
обласним управлінням соціального захисту, які пропорційно розподіляють їх
між районами та громадами.

ДІТИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНУ ПУТІВКУ:
• ті, котрі живуть у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення
• сироти та позбавлені батьківського піклування
• зареєстровані як внутрішньо переміщені особи
та мають відповідну довідку
• ті, що мають інвалідність та здатні до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань)
• постраждалі внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф
• із малозабезпечених сімей, котрі одержують
відповідну державну соціальну допомогу
• із багатодітних сімей, де виховують трьох і
більше дітей.
А ТАКОЖ ХЛОПЦІ І ДІВЧАТА, ЧИЇ БАТЬКИ
АБО ОДИН З НИХ:
• є учасниками бойових дій
• загинули/пропали безвісти у районі проведення
антитерористичної операції або померли унаслідок поранення, захворювання, контузії чи каліцтва, отриманих у районі проведення АТО/ООС
• загинули під час масових акцій громадянського протесту або померли унаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час масових акцій громадянського протесту
• загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків.

Також можна отримати путівку із частковою оплатою – коли батьки сплачують за путівку лише 20, 30 або 50% її
вартості, в залежності від пільгової категорії. Для довідки: 2019 року вартість

путівки до дитячого центру «Артек» становила понад 10 000 гривень, а до «Молодої гвардії» – понад 9 000 гривень.

ДІТИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ПУТІВКУ
З ЧАСТКОВОЮ ОПЛАТОЮ:
• ті, котрі перебувають на диспансерному обліку
у лікарні
• переможці міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад
та учасники дитячих творчих колективів і спортивних команд-переможців
• відмінники навчання
• лідери дитячих громадських організацій.

Якщо ваша дитина підпадає під означені
категорії і ви маєте бажання скористатися
пільгою, необхідно подбати про наявність
документів, які підтверджують пільгову
категорію дитини. Зокрема, для переселенців це має бути довідка про взяття
на облік внутрішньо переміщеної особи,
для дитини з багатодітної родини – посвідчення, для дітей із малозабезпеченої
сім’ї – довідка про призначення державної
соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям тощо. Також у дитини має бути карта щеплень і відсутні медичні протипоказання для перебування у таборі.
КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
ПІЛЬГОВОЇ ПУТІВКИ?

До управлінь/відділень з питань
соціального захисту населення рад
територіальних громад або військово-

цивільних адміністрацій за місцем проживання. Номери телефонів, час прийому та місцезнаходження структурних
підрозділів соціального захисту можна
дізнатися на сайтах міських рад та ВЦА.
До оригіналів довідки про склад сім`ї
та довідки з навчального закладу про
те, що дитина у поточному році не отримувала путівки за рахунок бюджетних
коштів, необхідно додати копії:

• свідоцтва про народження дитини – 3 примір-

ники
• документу, що підтверджує пільгову категорію
– 2 примірники
• ID-паспорту дитини, якщо їй вже є 14 років
• витягу з ID-паспорту про реєстрацію місця проживання
• індивідуального податкового номеру дитини
• паспортів батьків або опікунів
• індивідуальних податкових номерів батьків

Після складання письмової заявки на
отримання путівки (як це зробити, вам
підкажуть працівники соцзахисту) залиште свої контактні дані, аби з вами могли
зв’язатися, коли надійдуть путівки.
Слід зазначити, що пільгове оздоровлення вам можуть запропонувати
не тільки у літні місяці, адже у «Молодій
гвардії» та в «Артеку» діти можуть оздоровлюватися протягом всього року.
Путівки надаються на 14 або 21 день. З
умовами перебування можна ознайомитися на сайтах дитячих центрів.
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П

ро те, як інтернет перетворюється на зброю у руках шахраїв, які
види онлайн-шахрайств найбільш
розповсюджені та як від них уберегтися, читачам «ГРОМАДИ Схід» розповів
начальник оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку ГУНП
у Донецькій області Дмитро НОГІН.
Останні п’ять років стрімко збільшується кількість випадків шахрайства,
пов’язаного з купівлею товарів в інтернет-магазинах. Якщо минулого року на
Донеччині було зафіксовано 294 подібні
випадки, то лише за чотири місяці цього
року інтернет-злочинів зареєстровано
вже 180.
– Розкривається приблизно лише кожен п’ятий злочин, вчинений в онлайн
просторі, – каже Дмитро Ногін. – Розкриття таких злочинів ускладнюється
тим, що нам необхідно відстежити рух
коштів від потерпілого до злочинця,
який може перераховувати кошти через
рахунки кількох банків або навіть переводити у криптовалюту.

ПРЯМА ЛІНІЯ



ОБЕРЕЖНО, ПЕРЕДПЛАТА!

За словами оперативника, найбільш
розповсюджений вид шахрайства у мережі – продаж неіснуючого товару на
сайті оголошень. Схема такого злочину
доволі проста: шахраї виставляють дуже
низьку ціну за якісну річ, що користується попитом і зазвичай коштує дорожче.
Майданчиком стає куплена сторінка,
яка має високий рейтинг і певну історію
продажів та відгуків. Коли знаходиться
покупець, «продавець» переконливо
пропонує передплатити товар, а після
отримання грошей зникає і перестає відповідати на листи та дзвінки ошуканого
покупця.
Окрім літніх людей, які традиційно
є легкою здобиччю шахраїв, у даному
випадку часто жертвами стають жінки
віком від 20 до 35 років.
– У соціальних мережах, особливо в
Інстаграмі, жінки найбільше звертають
увагу на оголошення щодо продажу
одягу, косметики, побутової техніки,
вартість яких нижча, ніж у магазинах
або на ринку. Як правило, у соцмережах
шахраї навіть не вказують номер телефону, листування відбувається безпосередньо в чаті. Тож відслідкувати
зловмисників дуже складно, – коментує
Дмитро Ногін.

ЗАМАНЮЮТЬ БЕЗОПЛАТНОЮ
ДОСТАВКОЮ

Доволі популярна схема обману за
допомогою пропозиції послуги з «безоплатної» доставки. Зловмисник надсилає покупцеві посилання на фейкову
сторінку, де той має ввести дані своєї
банківської картки. Шахрай пояснює,
що так покупцеві буде простіше провести оплату та не доведеться сплачувати за доставку товару. Все виглядає
так, нібито такий спосіб вигідний саме
покупцю. Але, як тільки покупець вводить дані картки, шахрай її зламує та
знімає усі гроші.

ЗЛОВМИСНИКИ У РОЛІ ПОКУПЦЯ

Набирає популярності шахрайство
з використанням сервісу «Нової пошти». У цій схемі у ролі шахрая виступає
вже не продавець, а покупець. Зловмисник звертає увагу на оголошення
щодо продажу недешевого товару,
зв’язується з продавцем і повідомляє,
що готовий придбати річ за умовою накладеного платежу – тобто, наполягає,
що оплатить товар після його отримання та огляду. Після того, як продавець
відправляє товар, йому телефонує
спільник шахрая та під виглядом працівника «Нової пошти» дізнається код
реєстрації на сайті «Нова пошта». Далі
справа техніки і кількох хвилин. Шахрай
через особистий кабінет вводить отриманий код і скасовує опцію «накладений платіж». Таким чином, у відділенні
пошти він сплачує лише за доставку
товару і фактично отримує його безоплатно, а продавець не отримує за товар
ні копійки.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ВЖЕ
НАТРАПИЛИ НА ШАХРАЇВ?

Пам’ятайте, що від швидкості ваших
дій залежить, чи вдасться злочинцям
скористатися вашою легковірністю.
Отже, якщо ви передали реквізити

ЯК НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ

ІНТЕРНЕТ-ШАХРАЇВ
Пан Олександр вирішив придбати через інтернет садовий
секатор. На сайті оголошень його привабила «акційна»
ціна товару і «п’ятизірковий» рейтинг сторінки продавця.
Оскільки в оголошенні було зазначено, що товар залишився
лише один, чоловік поквапився внести передплату, ще
й передав «продавцеві» код, що надійшов йому в СМСповідомленні під час операції з перераховування коштів.
Результат виявився невтішним – ані секатора, ані грошей на
банківській карті.
банківської картки сторонній особі і
сумніваєтеся в її чесності, негайно телефонуйте до банку, у якому відкрита
карта, та просіть її заблокувати.
Якщо ви вже встигли перерахувати

кошти, або побачили, що хтось інший
зняв гроші з вашої картки, терміново
йдіть до найближчого відділення банку
та наполягайте, аби вам надали виписку про рух коштів з вашої картки. Після

Дмитро Ногін

отримання виписки якнайшвидше звертайтеся до поліції.
Будьте обережними та пильними і не
потрапляйте у тенета шахраїв!
Ірина ДІМІТРОВА/Громкор

ЯК БЕЗПЕЧНО ПОЧУВАТИСЯ В ІНТЕРНЕТІ?
Поліція радить виконувати прості правила
користування мережею та інтернет-ґаджетами:
ніколи нікому не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, CVV2-код, а також
коди і паролі, що надходять вам в СМС-повідомленні
не зазначайте в оголошеннях номер мобільного телефону, закріплений за платіжною карткою, взагалі не надавайте цей номер невідомим особам
якщо вам телефонують з невідомого номера і представляються працівниками банку, це,
скоріше за все, шахрайство – справжні праціву Google (постраждалі часто публікують відгуки
ники телефонують з офіційного номера банпро вчинення з цього номеру шахрайства)
ку, який вказаний на зворотній стороні вашої
під час купівлі товару користуйтеся посбанківської карти і НІКОЛИ не питають номер
лугою «накладений платіж», тобто оплачуйте
карти, паролі або термін її дії
його вартість при отриманні на пошті
робіть покупки тільки через перевірені сайти
якщо отримуєте повідомлення з незнайоякщо хочете придбати щось через оголошенмих номерів з проханням зателефонувати
ня у соціальній мережі, ретельно ознайомтеся
або надіслати СМС, не поспішайте це робити,
з історією сторінки продавця
навіть, якщо вам повідомляють, що ви виграли
перевірте отриманий номер телефону че- приз, є переможцем акції або отримали суперрез пошукову систему – просто введіть його знижку на придбання товару.
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авайте візьмемо наші
звичні і прості продукти та спробуємо відчути вишуканість французької
кухні у власній оселі.

СМАЧНОГО

ФРАНЦУЗЬКИЙ САЛАТ З РЕДИСКОЮ
Всі ми на початку літа любимо готувати салат із редиски, зелені та сметани. Аналог такої страви
існує і у французів, проте до салату вони також додають кисломолочний сир, подають його у
склянках із широким дном та їдять чайними ложечками.
Відповідь на сканворд №10 (43)

Що потрібно:
• редиска – 250 г
• домашній сир (творог) – 200 г
• сметана – 3 ст. л.
• зелена цибуля – невеличкий пучок
• сіль – дрібка
• лимонний сік та чорний перець – за смаком та бажанням.
Як готувати:
1. Редиску порізати тоненькими кружальцями, дрібно
нарізати зелену цибулю (трішки редиски та цибулі залишити,
аби потім прикрасити готову
страву).
2. До сиру додати сметану,
ретельно перемішати.
3. До цієї маси додати подрібнені цибулю та редиску,
посолити, перемішати. За бажанням можна додати чорний
перець та декілька крапель
лимонного соку для пікантності.
4. Розкласти у склянки, прикрасити зверху зеленню та
шматочками редиски.

ПОГОДА

А ЗА ЛІТОМ – ЧЕРВЕНЬ
СЛІДОМ СПІЛІ ЯГОДИ ЗБИРА

За прогнозами синоптиків кінець червня на території Донеччини та Луганщини буде
теплим і без дощів.
У Донецькій області температура повітря коливатиметься від +17°С до +31°С вночі та
вдень відповідно. 29 та 30 червня погода буде цілком сонячною, решта днів – хмарно з
проясненнями. Опадів не очікується. Швидкість вітру не перевищить 4 м/с.
У Луганській області прогнозують також невеличку хмарність майже щодня, за винятком 28 та 30 червня, проте без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до позначки
+33°С вдень та +18°С вночі. Максимальна швидкість вітру – 4 м/с.
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