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ВСТОЯТИ
І НЕ ЗГОРІТИ

СМАК ДО ЖИТТЯ
Оцініть останні шість місяців свого життя і надайте чесні відповіді. Чи здається
вам, що ви більше втомлюєтеся, однак менше досягаєте? Чи легше стало вас
роздратувати? Чи менше бачитеся з друзями і родиною? Чи часто ви забуваєте про
якісь обов’язки або не можете знайти достатньої мотивації, аби їх виконати? Якщо
так відбувається, вам терміново треба підзарядити батарейки.

Д

еякі наші стани вічні. Один
швейцарський психотерапевт
вбачає риси вигорання ще у
Мойсея. Насамперед виснажуються
лідери, які беруться за ношу, заважку для одного, але періодичні спади
активності притаманні усім людям
без винятку. Ми всі подеколи втрачаємо ефективність і перестаємо захищатися від атакуючих стресів.
А захищатися треба. І не брутальним цинізмом, який зазвичай йде плічо-пліч із втратою смислів та мотивації.
Не відстороненням від проблем, які
все одно нікуди не зникнуть. Не байдужістю, яка взагалі вбиває все живе.
Захист завжди справа доволі складна й комплексна. Але хоч би про що

йшлося: про війну чи кримінал, подолання глобального вірусу чи особистого виснаження — існують перевірені
засоби не капітулювати відразу, а спробувати поборотися, аби згодом знову
набути силу і відсвяткувати перемогу.
По-перше, знайдіть час для себе
— у даному випадку радять нам психологи. По-друге, впустіть до свого
життя щось яскраве та радісне. Відчуйте ці моменти на смак.
Легко казати «щось». А що саме?
Якщо ви дочитали до цього місця,
то… Помийте черешню. Сядьте у холодку. Наверніть, скільки зможете,
щоб сік лоскотав підборіддя і скрапував на руки. Усміхніться небу. Дочитайте «ГРОМАДУ Схід» — ми теж при-

ПІДПРИЄМЦІВ-ПОЧАТКІВЦІВ
ЗАПРОШУЮТЬ БЕЗОПЛАТНО
НАВЧАТИСЯ ПРАКТИКИ БІЗНЕСУ
Представники мікро-, малого та середнього бізнесу
з Донеччини та Луганщини можуть стати учасниками
навчального курсу «Практики бізнесу». Курс проводить
USAID в рамках інформаційної кампанії «Схід економічних можливостей».
Навчання буде проходити в онлайн-форматі. Участь у
курсі безоплатна, однак кількість місць — обмежена.
Подати заявку можна до 13 липня. Курс розпочнеться
14 липня та завершиться 26 липня.
Програма онлайн-курсу розроблена для підприємцівпочатківців, які володіють мінімальними знаннями з маркетингу та менеджменту. Вона складається з 12 модулів
тривалістю 3 години кожний.
Серед зазначених дисциплін – вивчення законодавчої
бази і державного регулювання, аспектів роботи онлайнбізнесу, ефективних бізнес-комунікацій упродовж управління проєктами, брендингу, тайм-менеджменту тощо.
Контактний телефон USAID в Україні +380 (44) 521 50 00.

готували для вас багато смачного.
І най прийдуть сили.
А тоді ставайте нашими позаштатними кореспондентами та отримуйте
гідні гонорари за сюжети, новини чи
фото з життя своїх громад. Нам цікаві історії про людей, які знайшли в
собі сили подолати перешкоди, або
про корисні громадські ініціативи
будь-де 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

УКРАЇНЦІВ З
ОКУПАЦІЇ НЕ ШТРАФУВАТИМУТЬ
ЗА ПРОЇЗД ЧЕРЕЗ РФ
Скасовано штрафи за виїзд жителів тимчасово окупованих територій на територію, підконтрольну Україні,
через РФ, якщо він був здійснений з гуманітарних підстав. Відповідний закон оприлюднено на сайті Верховної Ради.
До таких підстав Кабміном віднесені повернення на місце проживання, возз’єднання сім’ї, важка хвороба/смерть
близьких родичів, необхідність забезпечення лікарськими засобами або проходження лікування, прийняття
спадщини, відвідування навчального закладу тощо.
Після підписання закону президентом адміністративні стягнення за порушення порядку в’їзду на тимчасово
окуповану територію України або виїзду з неї не застосовуватимуться на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольних пунктів в’їзду-виїзду з
боку окупаційної адміністрації.
Наразі штраф складає від 1 700 до 5 100 грн, за повторне порушення — до 8 500 грн.

До 2015 року Михайло ВЕРШИНІН
не мав жодного стосунку до
поліції. Спочатку був підприємцем у Донецьку. Після окупації
рідного міста пішов на фронт добровольцем. Воював у Донецькому
аеропорту, брав участь у захисті
Маріуполя. А вже згодом вступив
до лав патрульної поліції Донеччини, яка нещодавно відсвяткувала перший ювілей.

Р

ік тому звістка про можливе звільнення з
посади очільника «патрульки» викликала
таку тривогу, що лист на його підтримку за
пару днів підписали більше 700 людей та організацій. Чому так сталося? Ви самі зрозумієте, як
почитаєте.
– Довідка для необізнаних: де починаються
і де закінчуються повноваження патрульної
поліції?
– Дивіться, ми всі – структури Національної
поліції: і патрульна, і поліція охорони, і КОРД, і
інші підрозділи. Але ж ми маємо свій окремий
департамент, і це дуже важливо, бо наша самостійність наразі не дає можливості прогресувати
старій «ментовській» системі, яка досі подекуди
існує у главках.
Патрульна поліція – це поліція першого контакту, вона має займатися всім, що прописано у Кодексі про адміністративні правопорушення. Якщо
обставини події підпадають під адміністративку,
вони оформлюються патрульною поліцією. Якщо
йдеться про кримінал, то це вже повноваження
Головного управління Національної поліції області. Дуже багато справ, де ця межа дуже тонка,
зокрема – сімейне насильство: якщо є якісь подряпини на шкірі, то це вже може бути кримінал. Тому,
коли патрульні приїжджають на виклик і мають
певні сумніви, що тут тільки адміністративка, їм треба викликати СОГ – слідчо-оперативну групу, яка
вже надає кваліфікацію події. Все, що підпадає під
Кримінальний кодекс – то піде на ГУНП.
Через ці обставини дуже багато критикують
саме патрульну поліцію. Кажуть: вони нічого не
роблять, тільки приїжджають і все, а потім злочинці гуляють на волі. Але ж ми можемо затримати людину тільки на три години. Складаємо
адміністративний протокол, за дві години знімаємо наручники і за три години людина йде. Якщо
затримувати на три доби, то це вже має бути
кримінальна складова, рішення слідчого, а далі
рішення суду і оголошення підозри, аби людину
кудись вже відправляти.
(Закінчення на стор. 2-3)
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(Закінчення. Початок на стор. 1)
Коли ви телефонуєте на лінію 102, то
дзвінок не відразу потрапляє до патрульної поліції. Він потрапляє до кол-центру,
де виклик обробляють та передають до
екіпажів. З адміністративними справами ми розбираємося самостійно, а якщо
кримінал, то ми зобов’язані охороняти
місце події до появи слідчих та допомагати їм. СОГ іноді їде дуже довго, а середній час прибуття на виклик патрульних
– до десяти хвилин по містах України.
– То в селах патрульна поліція не
працює? А доводилося чути там, що
«ось, у нас нова поліція, але ще гірша
за стару»...
– Ні, це зона відповідальності ГРПП
– групи реагування патрульної поліції.
Ними керує главк, а не департамент
патрульної поліції, до нас вони не мають
жодного стосунку. Але коли вони представляються, то люди чують «патрульна
поліція» і пишуть до нас скарги, які ми
потім змушені переправляти на главк.
За містом патрульні працюють лише
на трасах, це так звана дорожня поліція.
Вони можуть і з TruCAM’ом стояти, і на
ДТП відреагувати, це також наші.
Як розрізнити нових копів та представників ГРПП? Головне – це слово
«Патруль» на шевроні і назва міста. У
ГРПП такого нема, в них просто шеврони областей. Також на машині має бути
підпис «Патрульна поліція». Люди ж як?
Люди клянуться: «Це точно була патрулька». Дивишся відео – ні. І пояснюєш: це
не ми.
Це болісна для нас тема, тож важливо, щоб люди розуміли: нова патрульна
поліція – це понад 30 відділень по містах,
а в селах – ГРПП. Раніше нам обіцяли, що
будуть підрозділи у Волновасі, по селах
– у Мангуші, Нікольському, і командири
вірили, що там вони будуть у нагоді, будуть розвиватися. Але поки так.
– Як патруль взагалі захищений? Чи
карається напад на самих копів? Які
у вас повноваження на використання
зброї?
– Ми маємо зброю, але закони прописані таким чином, що за її застосування
людина практично на 99% сяде або буде
відсторонена від служби на довгий період розслідування. Авжеж, якщо зброю
було застосовано через глупство, відповідальність має бути. І, авжеж, не всі
копи – янголи. Але забагато тиску з боку
структур, які контролюють поліцію – ДБР
(Державне бюро розслідувань), ВБ (внутрішня безпека) – призводить до повернення радянської міліцейської «традиції»:
забудь, що в тебе є пістолет, не чіпай
його, не чіпай ніколи.
До того ж, для оволодіння зброєю
потрібно дуже серйозно тренуватися,
причому постійно. Тих засобів, що ми наразі маємо, критично недостатньо, аби
підтримувати форму, не кажучи вже про
те, щоб навчитися стріляти. Тому є психологічна проблема – люди бояться зброї.
Дякувати Богу, маємо хороших партнерів у Штатах, Канаді, які надали нам
маркерні пістолети «Глок», що стріляють
кулями з фарбою. Це шикарна річ, ми
власним коштом створили «шут хаус»,
такий симулятор із системою коридорів
та кімнат, де поліцейські йдуть один на
одного, і періодично влаштовуємо там
тренінги. Але обмежене фінансування і
тут дається взнаки, тож навіть робота з
маркерною зброєю все одно слабенька.
Наразі я бачу, що поліцейські – найбільш незахищена частина суспільства.
У нас немає закону про образу поліцейського, бо можновладці вирішили, що
це не можна, це буде жах. Тому маємо
людей, які зловживають м’якою поведінкою копів та постійно їх провокують. І дуже часто спостерігаємо відео,
де громадянин матюкається на копа, а
той стоїть та киває. Звісно, від характеру
поліцейського залежить, чи захоче він
притягнути людину до відповідальності
за «хуліганку», бо це можливо у таких
випадках. Навіть затримання із застосуванням фізичної сили можливе, якщо не
забути повідомити людину про це, як вимагає закон. Але тоді доведеться мати
справу зі скаргами та ДБР, яке любить
вручати підозри за нібито перевищення
службових повноважень.

люди
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Фото: Дмитро ЧИЧЕРА
Я не кажу, що треба повторювати ті
речі з відбиванням нирок, як це було за
часів старої правоохоронної системи,
але дайте нам, будь ласочка, законні методи боротьби з порушниками! Адже навіть напад на поліцейського у суді часто
сходить з рук, бо треба довести, що поліцейській постраждав. Мають бути якісь
тілесні, а також відео, і навіть тоді справа
рік йде у суді, і суддя знаходить купу аргументів, чому немає 345-ї статті. Тобто,
це, по суті, питання до суддів.
Дуже складно мотивувати людину
викладатися на роботі та не надавати
їй відчуття захищеності перед законом.
Коп має бути впевнений, що, якщо йому
хтось скаже грубе слово, то нестиме за
це відповідальність, і відповідальність
серйозну.
– Попри все, патрульна поліція має
високий кредит довіри з боку суспільства. 2016 року він складав 80% підтримки, потім впав до 40%, а минулого року

знов виріс до 60%. Чому так відбувається?
– Спочатку були завищені очікування, ефект «вау». Молоді копи бабусю
перевели через дорогу, котика з дерева
зняли, машину підштовхнули – класно,
рівень довіри 80%. Але головне завдання поліції – розв’язувати проблеми
громадян. І коли проблеми виникають
серйозні, приїздить поліцейський, і виявляється, що він не знає, що йому робити,
не вміє, не має досвіду – природно, що
рівень довіри падає. Але далі пташенята
оперилися і почали показувати результат. Вони вже знають, як треба за законом побудувати весь ланцюжок, аби
спрацювало. І проблеми здебільшого
дійсно розв’язуються, тож довіра знов
з’являється.
Докоряють нам теж часто, але хай
би що: «102, поліція, приїдьте!». Викликів дуже багато, це і є показник довіри.
Причому часто ситуація не вимагає втру-

чання поліцейських, але людина зателефонувала, і ми маємо відреагувати. Бійці
приїжджають, спілкуються, поводяться
як люди. Так, бувають винятки, я нікого
не ідеалізую, у нас є різні копи – і хороші,
і погані. Моє завдання – знайти поганого
і не пустити його до людей.
Ми дуже сильно вклалися у комунікацію із суспільством, часто робимо це у
свій вільний час, не отримуючи жодних
грошей. Багато копів активні у соцмережах, і всі вже знають, що з нами можна
розібрати будь-яку проблемну ситуацію.
Якщо поліцейський винен, він понесе
дисциплінарне покарання. Якщо поліцейський не винен, і це треба пояснити
суспільству – ми намагаємося пояснити.
Тобто, люди, які є хейтерами поліції, завжди ними і залишаться. Але ми, на щастя,
прийшли до того, що, коли хтось звинувачує поліцію, люди чекають коментар
від власне поліції. Вже скільки історій
таких було, що людина викладає відео:
«А, тут поліція повелася огидно!», а їй у
коментарях кажуть: «Та почекай, у тебе
так нарізано відео, що можна як завгодно цю справу подати». Це важливо,
бо також говорить про довіру.
Ми не можемо розв’язати всі проблеми, але коли ти намагаєшся... Аби людині
допомогти, іноді достатньо просто сказати, куди звернутися. Коли є проблема, з
якою може впоратися якась комунальна
служба, ми виходимо безпосередньо на
керівництво: «Так і так, у жителів такогото будинку є біда. Вони до нас звернулися, допоможіть, будь ласка». «О, – вони
кажуть, – а ми не знали». І, відповідно,
йдуть назустріч. У нас з водоканалом
була купа проблем, тоді мерія зробила
правильний хід і створила нам комунікативну зустріч. Ми сіли, поговорили, всі
крапки над «і» розставили – все, у нас з
водоканалом чудові стосунки.
По Маріуполю дуже мало «зальотів»
поліцейських, і щоб їх було ще менше, у
нас є кілька принципів, які я вкладаю людям у голови. Ось основні. Перший: нами
керує той, хто нас злить. Як тільки тебе
починають вибішувати – тобою починають управляти. Другий: ти маєш весь час
поводитися так, як ніби тебе знімає камера. Весь час. Що б ти не робив, де б ти не
знаходився, ти не маєш робити дурні. Це
загалом дуже добре працює.
Ну і кожен день наша внутрішня служба моніторингу, яка стежить за виконанням поліцейськими їхніх функцій, робить
5-6 зворотних дзвінків до людей, котрі
зверталися по допомогу: «Скажіть, будь
ласка, як відпрацювала поліція, які у вас
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є претензії до поліцейських, чи нормально вони виглядали, чи коректно спілкувалися, розв’язали вони вашу проблему?».
І 80% відгуків – це позитив. Я ці відгуки
скидаю командирам рот («Послухайте, це
ваші бійці»), командиру батальйону. Коли
люди кажуть «Дякую» у 80% випадків
– мені це класно.
– Можливо, тому за вас вступилися містяни і раптом виявилося, що у
Маріуполі єдиною фігурою, яка здатна
об’єднати людей усіх верств та політичних поглядів, є очільник патрульної
поліції? Це був подив, і це було епічно.
– Сам, чесно кажучи, не очікував. В
Україні я про таке не чув, тобто був створений прецедент, і у цьому плані життя
прожите не даремно, мабуть. Але якщо
би я, грубо кажучи, «забивав» на роботу, ніколи б не було такої підтримки. А
оскільки намагаєшся працювати, викладаючись, робити все, аби копи не перетворилися знов на «мусорів», щоб вони
горіли, очі сяяли…
Я взяв собі за правило виходити у зміну як простий патрульний, не начальник.
Тобто, беру звичайний позивний, нам з
напарником падають різні завдання, ми
їздимо екіпажем. Раніше виходив часто,
зараз менше, але коли потрапляєш у це
середовище, то розумієш всю важкість
роботи патрульного: наскільки вона потребує підтримки, наскільки не вистачає
важелів впливу, бо суспільство опирається. Люди хочуть, щоб одним помахом
поліція стала класною, але самі не хочуть
змінювати свої звички: «Я все життя тут
ходив, нащо ти мене зупиняєш? Та які
паски безпеки, я сорок років за кермом і
ніколи не пристібався? Йдіть ловіть наркоманів краще». Аргумент, що людина,
яка була пристебнута, швидше за все,
не буде травмована в легкому ДТП, чомусь не діє, водії вважають свої макітри
сталевими. Хоча кількість ДТП зростає
постійно. 2019 рік: травмовано 400 осіб
по області, загинуло – 41. 2020 рік: загинуло 47, травмовано 410. І лише за половину 2021 року вже теж 47 загиблих і 435
травмованих.
І в мене була дурна звичка не пристібатися, але я її у собі поламав. Інколи я
маю право не пристібатися, коли на патрульному авто виконую якесь завдання, але я все одно це роблю. Бо це питання особистої дисципліни. Мені дуже
сподобалося відео, де американський
генерал каже: «Хочеш змінити світ
– спочатку заправ ліжко». Елементарні
речі, але коли людина вважає себе вихованою і кидає сміття повз урну, хіба
що підбуцне ближче – це про низький
рівень дисципліни. А людина з високим
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рівнем дисципліни ще й за іншим сміття
прибере.
– То люди дещо змінюються на краще за ці 5 років, що існує патрульна
поліція?
– Я б сказав, змінюються, але часто
заважає спиртне. До якоїсь критичної
дози людина ще розуміє: «Я ж несу за
це відповідальність, у мене будуть проблеми». А далі море по коліна, цивілізацію
змітає наглухо, і стародавні інстинкти
штовхають на пошук пригод. Тому не
можу сказати, що, наприклад, менше людей пиячить за кермом. Штрафи зростають – людей бухає більше. Дуже важко
довести алкогольне сп’яніння за кермом,
у суді справи по 130-й статті часто розвалюються, а виставити пости, щоб усі водії
дмухали у драгер, як в Естонії – цього
певні люди у владі до законодавства не
пропустили. Три-чотири рази такі рейди
зробити – і було б набагато тихіше.
Проте, варто віддати належне місцевим
чиновникам, прокуратурі, податківцям.
Щоб вони, як раніше, приїхали до кафе, машини свої поставили, а потім п’яні за кермо
і роз’їхалися – такого вже практично не
відбувається. Принаймні у містах вони або
таксі користуються, або водіїв викликають.
Бо знають, що з нами марно торгуватися
130-ту не оформляти. Це закрита тема. Тобто, якщо людина сяде сп’яніла за кермо, то
хто б вона не була, хоч Герой України – ця
людина буде оформлена. Я вважаю, що це
здорово. Але поки до якихось глобальних

змін дуже далеко.
Аби поміняти суспільство, потрібні інструменти. Має бути сталева рука в оксамитовій рукавичці. Поки ти живеш за законом – тобі добре, тримай м’яку рукавичку.
Тільки ти починаєш порушувати правила
– відчуваєш сталь. І чітко саме сталь, а не
пластик або пластилін, який тиску просто
не витримає. А реформи треба починати з
освіти, змалечку. Нам колись світлі голови сказали: «Хлопці, займайтеся дітьми». І
наразі ми дуже вкладаємося у школи, в дітей – і це вже інші діти. Не всі, адже батьки
накладають відбиток. Але це ті діти, які говорять: «Мам, я не піду на червоний. Нам
у школі офіцер казала, що не можна, я не
піду». І деякі мами дадуть запотиличник і
скажуть: «Пішли бігом!», а деякі починають думати: «Може, варто дійсно не йти?».
Виховання батьків через дітей велике
значення має. На жаль, у нас багато шкіл
і небагато шкільних офіцерів поліції, тож
ми не можемо бути по всіх усюдах. Але
зараз цю тему закручує Нацпол і я сподіваюся, у них вистачить людей, які мають
мотивацію.
– Тож повернемося до мотивації.
Коли по службі стикаєшся з людьми
не самого вищого ґатунку та їхніми неадекватними діями – не хочеться позбавитися цього негативу і все кинути? Як
ви мотивуєте колектив і себе особисто
від вигорання?
– Зі мною і складно, і просто – я не так
часто стикаюся з таким жорстким нега-



тивом, як хлопці та дівчата на лінії. Проте
– так, криє періодично. З особовим складом… Свого часу у нас був такий капеланський проєкт, і тоді мені здавалося, що
ми максимально підтримуємо своїх бійців.
Був такий посил, що поліція – не частина
карального механізму держави, а складова суспільства. І коли капелани постійно і
довірливо спілкувалися з поліцейськими,
навіть на лінії з ними їздили, це відчувалося як підтримка з боку суспільства. Ми
проводили купу класних, кумедних заходів. Забийте у пошук «Шопінг з копом
у Маріуполі». Під час цієї акції ми разом з
вірянами-протестантами скинулися грошима для десяти багатодітних сімей, і
дитина разом з копом йшла до магазину
купувати подарунки на Різдво. Собі не
обирає нічого, бере братикові, мамі – ось
так діти розкривалися. А ти йдеш, волосся дибки і розумієш: «Вау! Я зараз зробив
щось, що просто на все життя». Це була
класна допомога щодо вигорання.
Якісь мотиваційні тренінги до нас
приїжджали… Ще у нас запущена американська модель «Рівний – рівному»,
коли поліцейський із своїми проблемами
йде не до психолога (бо у нас люди дуже
часто при слові «психолог» кажуть: «Я ж
не псих»), а до авторитетного копа, який
пройшов певне навчання і може щось
підказати. Але щоб ця система запрацювала, потрібен час.
Ми намагаємося розвивати колектив
духовно, доносити постійно: якщо ти обрав собі стезю, що є важливою, то йди нею
з честю. Бо про що б ми не говорили, ми
так чи інакше кажемо про гроші. А у нас з
фінансуванням не найкращі часи, і, коли
поліцейському пропонують: «Ти отримуєш
тринадцять, на тобі двадцять вісім, тільки
давай без оформлення» – то один встоїть,
а інший, може, й ні. Бо людина – істота
слабка, її віру у себе треба зміцнювати.
Авжеж, ми підтримуємо один одного:
ми – зграя, ми – молодці, тут – красавчик,
там – «Піца ветерано» кращий екіпаж нагородила, реверанс від суспільства. Але я
передбачаю, що найближчим часом люди
почнуть звільнятися. Хороші люди, класні
копи будуть йти. Бо коли люди не отримують того, що заслуговують, і мають сили
рухатися далі, то вони будуть рухатися.
А я впевнений: якщо раніше ми були
просто потрібні, то зараз ми – необхідні.
Якщо, наприклад, візьмуть і вимкнуть,
не дай Бог, патрульну поліцію, то одразу
піде відкат до старої системи. Тож якщо
суспільство бажає мати гарну поліцію, то
має дбати про те, щоб вона була насамперед нагодована і захищена.
Інна ЮР’ЄВА, Дмитро ЛЕЩУК/
Громада

БЕРЕЖЕНОГО
БОГ БЕРЕЖЕ
ЯК УНИКНУТИ ЗАГРОЗ: ПОРАДИ ВІД КОПА №1

– Попри популярну приказку люди
мало бережуться і щодня самі наражають себе на небезпеку. Чомусь не
хочуть вони дотримуватися елементарних правил, які реально можуть зберегти життя або принаймні мінімізувати
ризики. Якими з цих правил точно не
можна нехтувати, аби, кажучи вашими
словами, «не роздавати карти для гри
проти себе»? І чи розв’яже проблему
самозахисту людей легалізація зброї?
– Поки людина не потрапить у критичну ситуацію, можна хоч тисячу разів

нагадувати про правила, вона не дослухатиметься. Бо кожен чомусь думає, що
«щось» трапиться не з ним.
Аби не наражати себе на небезпеку, принаймні бажано перебувати
у тверезому стані. Тоді ви, по-перше,
зможете адекватно оцінити обстановку і рівень потенційної загрози. Подруге, вам буде легше контролювати
свій емоційний стан. Бо там, де вирують емоції, там втрачається безпека.
Якщо людина несе потенційну загрозу, потрібно триматися від неї на від-

стані більшій, ніж від людини, яка такої
загрози не несе. Навіть якщо ви маєте
сили та підготовку, не треба втручатися у конфлікт, аби потім не опинитися у
реанімації чи підпасти під кримінальний
кодекс. Адже якщо ви комусь спричините тілесні ушкодження – легкі, середні,
або, не дай Бог, тяжкі – то ймовірність
того, що ви за це сядете, висока. А суд у
нас, ще раз кажу, вогонь.
Для розв’язання конфліктів існують
спеціальні служби, потрібно просто
вчасно їх викликати.
Бачите конфліктну ситуацію – прийміть, будь ласка, нормальну дистанцію,
витягніть телефон і акуратно знімайте
все те, що відбувається. Можливо, саме
ваше відео допоможе притягнути до відповідальності людину, яка цю конфліктну ситуацію створює. Дуже часто поява
мобільного телефону спричиняє протверезіння, і людина просто заспокоюється.
Втім, буває інакше: «Ти чо витягнув свій
телефон, щас я тобі його розіб’ю!» – дистанція, дистанція, відходимо і в цей момент викликаємо поліцію.

Аби попередити саме виникнення
загроз, потрібно також тверезо оцінювати контекст і не створювати ситуації,
які дозволять застосувати проти вас насильство. Я категорично не раджу жінці у
короткій спідниці йти темним провулком,
населеним вихідцями із зони, наприклад. Якщо ви маєте подразник і невірно
зважите момент, то на нього відреагує
натовп людей. Навіщо це робити? Сенсу
немає. Завжди в цьому плані потрібно
бути дуже уважним і дуже обережним.
Щодо того, аби роздати людям
зброю, я сильно проти. У критичній
ситуації зброя має бути у руках людей
підготовлених, тих, які відчувають свою
відповідальність перед суспільством.
Як в Ізраїлі: той, хто отримує зброю, автоматично стає захисником всіх навкруги, не лише себе. Культ зброї – це перш
за все культура, написана кров’ю, ті ж
«чотири правила стрілка». Щоб розуміти зброю, треба її поважати. Культ без
культури – буде біда. Тому я за те, щоб
зброю у нас мали лише люди, делеговані суспільством на захист.
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ДОВІДКА: Вигорання – поняття, вве-

дене в психологію американським
психіатром Гербертом Фрейденбергером 1974 року. Проявляється наростаючим емоційним виснаженням, що
виникає у відповідь на перенапруження при роботі з людьми. Вчений довів,
що такий стан розвивається у людей,
схильних до співчуття та ідеалістичного ставлення до роботи, і чия професія
відноситься до «допомагаючого»
типу професій. Синдром емоційного
вигорання є, по суті, механізмом психологічного захисту у формі часткового або повного виключення емоцій у
відповідь на впливи, що травмують.
ПРИЧИНИ ВИГОРАННЯ

Емоційне вигорання справедливо
називають хворобою ХХІ століття. Наш
час диктує таку шалену швидкість життя,
що багато хто перебуває у стані багатозадачності, конкуренції та пов’язаних
з цим стресів. Йдеться і про ситуацію у
світі, і про культ успішності, і про велике
навантаження вдома, і про професійні
проблеми, які треба тримати під контролем, і про купу інших подразників.
Наслідок такого тривалого навантаження – надзвичайне фізичне, розумове та
психічне виснаження. До цього стану передусім тяжіють люди, які мають професії, що
передбачають відносини «людина – людина». Легше, я вважаю, перерахувати професії, де такий контакт відсутній, тож ми всі
можемо так чи інакше «перегоріти». Проте
у зоні найбільшого ризику – лікарі, соціальні
робітники, юристи, вчителі, психологи, поліцейські, військові, персонал дитячих садків
та довідкових центрів. Навіть продавців та
таксистів можна віднести до цієї категорії.
Дуже поширена причина стресу – неадекватна оплата праці. Вона призводить
до стресу, бо треба занадто багато працювати, аби поліпшити фінансовий стан і
утримувати сім’ю, іноді доводиться мати
не одну, а декілька робіт, тож у людини
постійно немає часу на відпочинок.
Ще одна причина стресу – коли вибір
роботи не враховує індивідуальних особливостей людини. Я кажу про ситуацію,
коли людині не притаманно, наприклад,
швидко думати, а вона має прийти на посаду, де присутня постійна «гонка», і умови праці вимагають миттєвих рішень. Це
також постійне напруження.
Третя причина професійного вигорання – це робота з «важкими» клієнтами та
їхніми історіями. Коли, вивчаючи проблему, ти «примірюєш» її та пропускаєш крізь
себе, це залишає по собі неабиякий слід.
Робітникам соціальних служб, наприклад,
доводиться постійно стикатися не тільки
з важкими життєвими ситуаціями, але й з
великим негативом у свій бік. Щоб з цим
зустрітися і вистояти, потрібен внутрішній
ресурс. Іноді його не вистачає.
Зрештою, ще один чинник, що викликає стрес – негатив на роботі: інтриги,
тиск з боку керівництва, нечіткий розподіл обов’язків (коли за контрактом ти
начебто маєш виконати те і те, а на практиці виконуєш на десять завдань більше
поза межами своїх обов’язків).

ГРОМАДА СХiД

ДОПОМОГА

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

ЦЕ ВИСНАЖЛИВЕ

ВИСНАЖЕННЯ

Тривожність та роздратованість, порушення сну, відчуття безнадії, апатія… Більшості
людей такий пригнічений стан дуже знайомий, але навіть лікарі довгий час не вважали
його хворобою. Що таке «емоційне вигорання» простими словами, як його розпізнавати і як
з ним боротися, аби не дійти до критичної точки, «ГРОМАДІ Схід» розповідає практикуюча
психологиня Катерина ШУХ.
ШВИДКА ДОПОМОГА

СИМПТОМИ ВИГОРАННЯ

Симптомів вигорання насправді дуже
багато, зупинюся на найяскравіших. Є
фізіологічні симптоми: втрата сну та апетиту (або навпаки), головний біль, запаморочення, порушення пам’яті. Дуже частою
ознакою вигорання є відмова від спілкування, таке собі добровільне самітництво
через брак енергії. Є інші симптоми, коли
немає інтересу до будь-чого, а є песимізм
та роздратованість. Намагаючись позбавитися негативу, людина викидає його назовні, спалюючи все. Наче сірник.
Такі або схожі стани кожен з нас переживає час від часу. Це нормально. Але треба
зрозуміти, що емоційне вигорання – це наслідок тривалого стресу. Час, коли воно настане, у кожного свій, залежить від ресурсу
людини. На жаль, в нас нема культури, як з
цим обходитися. Багато людей кажуть, що
роками живуть у такому стані, однак нічого
не роблять для того, щоб позбавитись негативних симптомів. Раніше було соромно
ходити до психолога, але ж зараз часи змінилися. Психолог допоможе розібратися у
ситуації, зрозуміє причини та стадію вигорання, зможе порадити корисні техніки. А у
найважчих випадках на допомогу прийдуть
неврологи з арсеналом вже інших засобів
боротьби зі стресом та його наслідками.

Катерина Шух

СТАДІЇ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ

Перша стадія проявляється на функціональному рівні: забування якихось моментів, збої у виконанні рухових функцій тощо. Зазвичай на них мало хто звертає
увагу. Може формуватися протягом 3-5 років роботи.
Друга стадія визначається зниженням інтересу до роботи і потреби у спілкуванні, наростанням апатії, появою дратівливості, яка стає помітною і самій людині,
і оточуючим. Час формування – 5-15 років.
Третя і найскладніша стадія – власне особистісне вигорання. Відзначається
повна втрата інтересу до роботи, до життя взагалі, емоційна байдужість, постійна
нестача сил. Людина намагається усамітнитися, в неї не вистачає життєвої енергії
для реакцій на ситуації, які з нею відбуваються, немає сил ані сміятися, ані плакати. У цей момент психіка «вмикає» механізм дозованої та економної витрати
енергії. Час формування – 10-20 років.

Чи можна з симптомами вигорання
впоратися самотужки? Знаєте, це як із
дантистом. Самому зуби лікувати дуже
дивно і незручно, та й не вийде, за великим рахунком. Перше і найкраще
– звернутися до фахівця. Можливості
для цього зараз є, працюють навіть
безоплатні психологи на громадських
засадах.
Самостійно можна і потрібно звернути увагу на стан свого здоров’я. Що у
нас зі сном, із харчуванням, з фізичним
навантаженням? Знайти час для себе, за
необхідності почати займатися спортом,
змінити харчову поведінку. І я зараз не
кажу про щось радикальне. Йдеться про
здорове, збалансоване харчування, а не
швидке, на кшталт «Мівіни» або пиріжка
десь на ходу.
Тобто, аби уникнути вигорання, варто почати з відновлення свого тіла.
Далі треба звернути увагу на своє соціальне життя. Як часто ми спілкуємося
з друзями, родичами, чи вистачає нам
цього спілкування? Треба з’ясувати,
що у вашому житті є крім роботи. Адже
щоб контролювати свою залученість
до роботи і вміти відволікатися, треба
займатися чимось поза нею. Творчість
– найкращий спосіб. Комусь «зайде»
спорт, комусь мандри, комусь майстрування або малювання картин, вишивка
чи просте сидіння у затишному місці,
щоб ніхто не відволікав. Можна вносити
якісь зміни у формат своєї роботи: нові
проєкти або ідеї, більш творчий підхід
у вирішенні завдань. Наприклад, я надаю індивідуальні консультації, а потім
проводжу заняття з арт-терапії, веду
вебінари та особистий блог. На перший
погляд, і те, і те – все про психологію,
але підхід відрізняється.
Дуже важливо подбати про правильне інформаційне «харчування». Бо інформацію, як і їжу, треба правильно споживати та усвідомлювати, який вплив
вона на вас має, який стан викликає.
Якщо вже є натяки на погіршення стану,
треба дивитись, читати і слухати те, що
викликає позитивні емоції. Це важливо.
(Закінчення на стор. 6)
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ити Оксана полюбляла з дитинства. І то зовсім не дивно, адже
бабусі в її роду були ще тими
майстринями. Одна бабуся свого часу
обшивала тодішній Ворошиловград (Луганськ), а інша була вишивальницею, всі
свої навички вони передавали маленькій онучці. Оксана спочатку одягала
ляльок, а як виросла, стала кравчинею
за фахом. До війни працювала у Луганську в ательє-магазині з пошиття дизайнерського чоловічого одягу.
— Коли почалася війна, я повернулася до Станиці Луганської. Довго просто
сиділа вдома, не працювала і не шила.
Згодом пішла до магазину жіночого
одягу продавчинею. Якось зайшли військові і запитали, чи не знаю я, де можна
підшити одяг.
З цього все і повернулося. Вдень Оксана працювала у магазині, а ввечері
та у вихідні шила на замовлення. Перший грант отримала 2016 року від Данської Ради у справах біженців. Так у неї
з’явилася вишивальна машинка.
— Першими клієнтами були військові.
Вишивала їм позивні, шеврони, нашивки. Машинка сучасна, управляється через комп’ютер. Можна обрати будь-який
малюнок, символ чи напис, завантажити
на флешку і надати програму машинці.
Самостійно я б її не купила, бо тоді це
коштувало більше 25 тисяч гривень.
Коли утворилася клієнтська база, Оксана задумалася над власним ательє.
2018 року вона стала підприємницею.
Кілька днів відвідувала бізнес-тренінги
від Міжнародного Комітету Червоного
Хреста і – знову перемогла у грантовому конкурсі.
— Нас навчали правильно розписувати ідею, складати бізнес-план і взагалі
готувати проєкт за всіма критеріями.
Тоді я написала заявку на 164 тисячі гривень і несподівано пройшла відбір. На ці
кошти придбала спеціальну машинку для
очищення пуху і пера, пилосос, оверлокмашинку, машинку для підшивання.
Того ж року жінка зняла приміщення для роботи, але вікна в ньому були
вибиті та затягнуті плівкою, тож взимку
воно не було придатним до роботи. А так
хотілося працювати у теплому, світлому
та затишному місці. І Оксана знов почала подаватися на гранти, цього разу – до
ПРООН. Але цього разу зазнала поразки. Так трапилося і вдруге, і втретє.
Жінка дуже емоційно сприймала невдачі, каже, що лише підтримка друзів і
близьких допомогла не втратити віру в
себе і наважитися спробувати ще раз.
Ця спроба була вже переможною.
На той час поруч з Оксаною вже працювала її подруга Наталія Груздова.
Вона також професійна швачка, також
довгий час була продавчинею, хоча
шиття на замовлення не раз рятувало
у складні часи. Її життя на краще змінив
карантин: магазин закрили, а з центру
зайнятості за фахом направили до Оксани. Там Наталія знайшла улюблену
роботу і вірну подругу.
Оксана вважає, що в їхній команді
вона більш емоційна і чутлива, а Наталія,
навпаки, має твердість характеру і незламність духу.
— Підтримка і допомога подруги так
мене надихала, що я запропонувала Наталії стати справжніми компаньйонами.

ВЛАСНА СПРАВА



Оксана Кравченко

ЗА ЛЕКАЛАМИ МРІЙ

Власниця швейного ательє Оксана Кравченко надає роботу майстриням Станиці Луганської
та мріє про розширення виробництва. Так було не завжди, та й сама вона деякий час працювала не за покликанням душі. Допомогли близькі люди та участь у грантових конкурсах.
Оксана та Наталія

Впевнено можу сказати, що ательє «Рукодільниця» – це наша спільна справа,
яку ми оберігаємо, мов дитину.
За допомогою гранту від ПРООН
жінки закупили ще обладнання, відновили в орендованому приміщенні вікна,
двері, освітлення. Всі ремонтні роботи Оксана з Наталією робили власним
коштом, вкладали в це все, що заробляли, ще й брали у борг.

Роботи в ательє багато, не завжди
й творчої. Наталія каже, що подеколи
шиють і чохли для машин, спецтехніки
чи інструментів. Втім, до випускних ось
шили сукні та костюми, адже їхати за
ними до великих міст задорого, а у місцевих крамницях вибір невеликий. Майстрині хотіли б створювати свої моделі
готового одягу, але частіше доводиться
перешивати речі з інтернет-магазинів,

які людям не підійшли за розмірами. Або
ремонтувати старий одяг – у непрості
часи все більше людей дістають із шафи
те, що давно вже не носили.
Жінки кажуть, що податки на прифронтових територіях такі ж, як і по всій
країні, але ж товарообіг і рівень життя
тут геть інший. Однак подруги солідарні у тому, що вони не можуть піднімати
ціну на свої послуги, бо розуміють рівень платоспроможності людей. Оксані
і Наталії дуже хотілося б, аби в Україні
підприємців більше заохочували. Можливо, якби існували певні пільги, то вести чесний бізнес було б простіше.
У планах рукодільниць розширити
цех та запустити інтернет-магазин з пошиття одягу. Хочуть, аби замовляли не
лише місцеві, а й вся Україна. А ще вони
мріють відкрити у Станиці власну швейну фабрику і надати місцевим нові робочі місця. Не так давно подруги знову
подавали заявку на грант. Не пройшли
через те, що конкурс був орієнтований
на тих, хто втратив бізнес у карантин, а
не навпаки – відкрив. Проте невдача їх
зовсім не зупиняє.
— Зараз у нашому ательє працюють четверо жінок, і це тільки початок,
– кажуть. –Труднощі зробили нас цілеспрямованими, тому будемо подавати на
конкурси ще. І точно не будемо боятися
провалів.
Лілія УДОДЕНКО/Громада
Фото авторки
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ПЕРШИЙ ТОРТ НА ВЕСІЛЛЯ

Свій перший торт Євгенія самостійно
спекла у 12 років, але допомагати мамі з
випічкою вона почала ще раніше. Адже
коли Світлана сильно захворіла, чоловік
пішов з родини, і вона з маленькою ще
Женею залишилась сама. Спочатку мамі з
донькою трохи допомагав дідусь, а після
його смерті вони почали заробляти тим,
що пекли торти, короваї та пироги на замовлення.
– Нам замовили весільний торт, а мама
потрапила до лікарні. Не хотілося скасовувати замовлення та відмовляти людям,
які на нас розраховували. Тож вирішила
спекти торт самостійно, – згадує свій перший досвід Євгенія. – Пам’ятаю, що торт
мала прикрашати троянда з шоколаду, а
вона у мене не вийшла. Довелося прикрасити кремовим мереживом та айсингом
– підсушеним збитим білком.
Найулюбленіший торт самої дівчини
– бісквітний із сметанним кремом, горіхами або ягодами, особливо з виноградом.
Взагалі Женя любить пекти бісквіти, а далі
використовувати складні кондитерські
техніки. Робить, наприклад, торти з імітацією океанської глибини.
– Складаю та перемазую кремом
коржі так, аби вони не були гладенькими, а виглядали нерівно, як дно океану.
Ліплю з кондитерської мастики фігурки
морських коників, водорості, ракушки і
розкладаю їх на коржах, а потім заливаю
цю композицію желе. Спочатку один
шар, як він застигне – другий, згодом
– третій. Виглядає так, що «океанські
мешканці» не просто лежать на коржі, а
начебто плавають у воді.
Найважчий у приготуванні – фірмовий
мамин торт «Світлана». Жінка, до речі, ніколи не працювала кондитером, пекти її у
дитинстві навчила бабуся.
– Це мій рецепт, сама придумала.
Процесів багато, тому торт виготовляється два дні, – розповідає Світлана. –
Для нього випікаємо не лише звичайні,
а й шоколадні бісквітні коржі. Між ними
– прошарки з горішків та безе, желе зі
свіжих, тільки жовтих черешень, сирного крему. Далі торт вкривається дзеркальною глазур’ю та прикрашається шоколадними фігурками.
Є торти, які майстрині виготовляють
три дні. У перший день печуть коржі, на
другий промазують їх кремом, аби добре просочилися, на третій – вкривають
глазур’ю та прикрасами. А перед Великоднем майже три доби мама з донькою
зовсім не спали – пекли паски.

БУЛОЧКИ-ДРАКОНИ
ТА ПЕЛЬМЕНІ-СЕРДЕЧКА

Окрім тортів, у кондитерок охоче замовляють булочки з начинкою. Дітлахам
особливо подобається здоба у вигляді драконів, крокодилів, їжаків та лебедів. Навіть
до виготовлення традиційних напівфабрикатів – млинців та пельменів – Євгенія підходить креативно. Готує, наприклад, «поцілуночки» – поєднані між собою пельмені. А
на День закоханих їй замовили пельменісердечка. Аби зробити тісто червоним, дівчина додавала до нього сік буряка.
– Ми з мамою не дуже вітаємо хімічні барвники і намагаємося до наших виробів дода-

Євгенія ГІЛЬГЕВИЧ цього
літа закінчила одинадцятий
клас та склала ЗНО. На
відміну від багатьох
однолітків, вона з дитинства
знала, ким хоче стати і де
навчатиметься після школи.
Смаколики від Жені та її
мами Світлани вже оцінили
не лише жителі прифронтової
Максимільянівки на
Донеччині – майстрині мають
замовлення і з сусідніх
населених пунктів.

народження дівчинки, Женя виготовила
фігурку немовляти, яке спить на крилах
янгола. Робила також фігурки Карлсона
та трьох козаків – героїв відомого українського мультфільму.

ПОПРИ ТРУДНОЩІ

СПЕКА,
ТОРТИ ТА ЗНО
ЯК ПРОВОДИТЬ ЛІТО ЮНА
КОНДИТЕРКА З МАКСИМІЛЬЯНІВКИ
ВЛАСНА СПРАВА

вати лише природні. Якщо у тісто додати сік
шпинату, воно стане зеленим, сік шовковиці
дає яскравий бузковий, а жовтий можна
зробити за допомогою моркви або куркуми.
Аби мати під рукою природні барвники, заморожуємо вдома фрукти та овочі.
Для тіста майстрині використовують
масло лише 82% жирності, якісні вершки
та молоко. В інтернеті замовляють лише
цукрову пудру, присипки, кандурин
– золоту або сріблясту харчову фарбу,
що надає прикрасам перламутрового
кольору; ізомальт, з якого можна робити прозорі льодяники або спіральки; та
агар-агар, вироби з якого, на відміну від
желатину, не так швидко тануть та мають
більш насичений смак.
Прикраси для тортів у більшості їстівні, з шоколаду та мастики. Дріт, шпажки
або дерев’яні топери з надписами кон-

дитерки з Максимільянівки практично
не використовують. Якщо замовляють
популярну нині прикрасу з живими квітами у желе, пропонують натомість зробити квітки з цукру. Для одного з перших
своїх тортів, замовленого на святкування

Виготовлення крему та прикрас забирає багато часу та сили, бо майже
всі процеси доводиться робити вручну.
Вдома є блендер та міксер, але вони недостатньо потужні, тож використовують
їх вже наприкінці приготування тортів.
– Аби збити білки, Жені доводиться над
гарячою паровою банею сорок хвилин в
одному темпі і в одному напрямку розмішувати їх звичайним вінчиком. Такий процес, розрахований на механіку, вручну робити складно, болять і руки, і ноги, – каже
Світлана.
Крім планетарного міксера або кухонного комбайна, майстрині мріють
про високу духовку. Зараз їхня старенька духовка не дозволяє випікати високі
короваї.
Але юна майстриня переймається переважно тим, що замовлення доводиться
доставляти громадським транспортом, де
їх можна пошкодити. До того ж влітку неможливо везти без холодильника торти з
желейними прошарками чи шоколадними
прикрасами. Доводиться у спеку виготовляти смаколики лише з білково-заварним
або сметанним кремами, а прикраси робити з мастики або мережива з безе.
– Нещодавно пекла «Бетмен» на десятиріччя хлопця, який захоплюється супер-героями. Торт був прикрашений шоколадними кажанами, і у транспорті вони
розтанули за лічені хвилини. Тож мала
переробляти прикраси, ліпити кажанів із
мастики, – розповіла Євгенія.
Кілограм будь-якого торту юної кондитерки коштує 200 гривень. Аби підтримати маму, яка майже не пересувається,
Євгенія ще підробляє: допомагає сусідам
білити, фарбувати, доглядати город чи
сад. Також вона вчиться робити масаж,
корисний для мами, а далі планує закінчити відповідні курси та мати додатковий
заробіток. Ще захоплюється вишиванням
бісером та хрестиком, але зайвих коштів
для такого хобі поки не має. Каже, що все
встигає, бо не любить сидіти на місці та,
на відміну від однолітків, не надто захоплюється ґаджетами:
– Веду сторінки в інстаграмі та фейсбуці, де виставляю фото наших виробів та
читаю відгуки замовників. А так мені більше цікаве життя навколо, ніж віртуальне.
Євгенія планує вступати до Великоновосілківського професійного ліцею та
опанувати професію кухаря-кондитера,
аби згодом відкрити власну кондитерську
чи невелике кафе.
– Ще не знаю, які бали отримала із
ЗНО. З математики, здається, виконала 60
відсотків завдань. Чесно кажучи, не сильно боялася. По-перше, тому що готувалася, а, по-друге, не всі мають бути відмінниками. Головне – ніколи не опускати руки,
завжди йти вперед і не боятися долати
перешкоди, – підсумовує Женя та бажає
всім випускникам і абітурієнтам знайти
справу до душі, як це сталося з нею.
Ірина ДІМІТРОВА/Громада

ЦЕ ВИСНАЖЛИВЕ ВИСНАЖЕННЯ
ДОПОМОГА

(Закінчення. Початок на стор. 4)

БЕЗ ПАНІКИ

От уявіть звичайну маму. Окрім роботи, вона
займається дітьми, господарством, в неї кожну
мить сто тисяч справ: простежити, уладнати, відвести до дитсадка чи школи, привести додому,
нагодувати, поговорити... В якийсь час настає
виснаження, бо немає часу на себе. Це головна
причина. Найліпше, шо можна у цьому випадку
зробити: проаналізувати стан речей, десь перерозподілити обов’язки у родині та знайти час для
чогось, що відволікає та приносить задоволення.
Інколи дуже зручно мати під рукою перелік
справ і поступовий графік виконання. Тобто оту
велику купу справ, яка нас лякає і здається непідйомною, ми розносимо у часі. Дуже добре ще
й розділити всі свої завдання на «термінові/важливі», «термінові/неважливі» і «нетермінові/неважливі». Таким чином ми зробимо для себе тайм-менеджмент, який допоможе встигнути поступово

зробити все і без паніки. Головне, аби цей план
був реалістичним, а не ідеальним, щоб ми штучно
не завищували вимоги до себе. Якщо цей план
відповідає поточним потребам, тоді це добре.
Знаєте, зі мною також трапляються ситуації, які загрожують вигоранням, хоча я усвідомлюю усі ризики
своєї роботи і володію професійними прийомами захисту. Проте я багато спілкуюся з людьми і отримую
величезну кількість інформації, тож інколи відчуваю
спад енергії. У цьому випадку я, по-перше, шукаю
причину. Коли її знаходжу – припиняю будь-яку роботу. За рахунок того, що небезпечний стан виявляється на початковій стадії, відновлення приходить досить
швидко. Мені достатньо двох тижнів, аби повернувся
інтерес до всього, знову з’явилися сили. Але, зазначу, що навіть такий спосіб не завжди панацея. Є різні
стадії цього досить небезпечного стану, відповідно
– і різні підходи до його профілактики або лікування.
Тому все ж таки раджу всім звертатися до фахівців.
Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

колл-центр. 380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11. +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БЕЗОПЛАТНО
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мінами до Закону України «Про
вищу освіту» для абітурієнтів з
тимчасово окупованої території
передбачено пільги. За так званою
«Квотою 2» кількість пільгових місць
для таких абітурієнтів складає не менше
20% загального обсягу державного замовлення. За інформацією Міністерства
освіти і науки України, минулого року за
спрощеною системою – без складання
ЗНО – до українських навчальних закладів змогли вступити 2 026 абітурієнтів з окупованих територій.
Вступити до вишу, коледжу, технікуму чи ліцею за спрощеною процедурою
випускники з окупованих територій Донецької та Луганської областей можуть
через освітні центри «Донбас-Україна».
Цього року такі освітні центри працюють
з 7 червня до 24 вересня у 214 закладах
вищої та фахової передвищої освіти. У
Донецькій області працює 32 таких центри, у Луганській – 12.



ПРЯМА ЛІНІЯ

ХТО МАЄ ПРАВО НА СПРОЩЕНИЙ
ВСТУП ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ?

Вступити за спрощеною системою
через освітні центри можуть випускники
з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які:
• не мають документа про освіту державного зразка
• не складали ЗНО
• дистанційно або екстерном закінчили заклад середньої освіти на підконтрольній Україні території та отримали
атестат
• склали ЗНО та мають відповідні
сертифікати 2018, 2019, 2020 або 2021
років
• не мають паспорта.

АБИ СТАТИ СТУДЕНТОМ,
АБІТУРІЄНТУ З НЕПІДКОНТРОЛЬНОЇ
ТЕРИТОРІЇ НЕОБХІДНО:

1. Обрати освітній центр. Знайти їх
повний перелік з адресами, контактними телефонами, графіком роботи
можна на сайтах Міністерства освіти і
науки та «Доступна освіта»: mon.gov.ua,
dostupnaosvita.com.ua. Зателефонувати
до обраного центру та отримати запрошення, яке знадобиться при перетині
КПВВ. Зауважте, що вступати до навчального закладу можна лише через
один центр, проте обирати дозволяється п’ять спеціальностей.
2. Для вступу на бюджет на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямувань
треба особисто подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітньому центрі до 20 липня. Для вступу на
бюджет на молодшого бакалавра після
11-ти класів подати заяву треба до 26
липня, а тим, хто вступає на базі 9-ти
класів – до 13 липня. Аби вступити на
контракт, треба зробити те саме, але до
24 вересня. Форми заяви та декларації
нададуть в освітньому центрі.

ВСТУП БЕЗ ЗНО:

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ
У абітурієнтів влітку – гарячий сезон. Все залежить від
результатів ЗНО, і чиясь доля вже вирішена. Зокрема, щиро
вітаємо ліцеїстку з Кремінної Луганської області Анастасію
Лисак, яка здобула максимальні 200 балів і увійшла до
п’ятірки кращих учасників тестування з української мови
та літератури у країні. А от що робити юнакам та дівчатам,
які проживають на тимчасово окупованій території? Адже
багато хто з них не зміг вчасно потрапити до підконтрольної
території, не склав ЗНО та й взагалі не має свідоцтва про
повну загальну середню освіту державного зразка.
3. Крім заяви та декларації, абітурієнтові треба надати документ, що посвідчує особу. Це необов’язково може бути
паспорт, а, наприклад, свідоцтво про
народження та чотири фотокартки розміром 3х4 см, та, якщо є, свідоцтво або
атестат про освіту державного зразка та
додаток до нього. Документи про освіту, отримані на тимчасово окупованих
територіях, надавати не потрібно.
4. Якщо абітурієнт не має атестата про
повну загальну середню освіту державного зразка, йому потрібно скласти у
центрі два іспити державної підсумкової атестації з української мови та іс-

торії України. Для підготовки до іспитів
можна скористатися відеоуроками на
сайті «Доступна освіта».
5. Далі вступник складає один профільний вступний іспит. Який саме,
вирішує заклад вищої освіти, до якого
вступає абітурієнт. Для вступу на деякі
спеціальності замість іспиту проводять
творчий конкурс. Вступні іспити тим, хто
вступає на бюджет на бакалавра або магістра медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямувань, треба скласти
до 20 липня. Тим, хто вступає на молодшого бакалавра після 11 класу – до 2 серпня, а після 9-го класу – до 24 липня.

6. Зарахування студентів відбувається до 23 липня, 7 серпня та 31 липня
відповідно. Для безпеки тих, хто вступає
до навчальних закладів, у наказах про
зарахування їхні прізвища шифруватимуться.

ЯКІ ПІЛЬГИ ДІЮТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ
ТЕРИТОРІЙ?

Студенти, які матимуть статус внутрішньо переміщеної особи і навчатимуться
на бюджеті, мають право отримати академічну або соціальну стипендію, безоплатні підручники, безоплатний доступ
до мережі Інтернет, систем баз даних у
державних та комунальних навчальних
закладах.
Переселенці, які вчитимуться на
контракті, зможуть отримати державний пільговий кредит на здобуття освіти.
Дізнатися докладніше можна за телефоном урядової гарячої лінії з питань
освіти для тих, хто проживає на окупованій території: 0 800 504 425; або
за телефонами регіональної гарячої
лінії: 0 800 504 522, (066) 113 93 75,
(097) 904 71 91 у робочі дні з 9.00 до
13.00 та з 14.00 до 18.00.

АРЕШТОВАНЕ МАЙНО У СПАДОК
У пана Дмитра помер батько і залишив у спадок
квартиру. Із заявою про прийняття спадщини
чоловік звернувся до нотаріуса і несподівано
отримав відмову у вчиненні нотаріальної дії.
Виявилося, що, згідно з інформацією з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно, на
квартиру накладено арешт та заборонено її
відчуження.

Я

к з’ясувалося, померлий за
життя мав заборгованість
зі сплати аліментів, через
що і отримав виконавче провадження, яке спричинило арешт
майна.
Звернення із заявою про зняття
арешту з квартири до державної
виконавчої служби (далі – ДВС) не
дало результатів. Там відмовили
у зв‘язку з тим, що пан Дмитро не
є стороною виконавчого провадження, та порекомендували звернутися із заявою про зняття арешту до суду.
За фаховою консультацією
чоловік звернувся до Олексан-

дрівського бюро правової допомоги Краматорського місцевого
центру. Юристка Тетяна Вечірко
з’ясувала, що всі виконавчі провадження відносно померлого
були завершені, а відповідна постанова винесена ще 2018 року.
Однак арешт з квартири знято не
було. Аби суд відновив справедливість, фахівчиня підготувала
відповідний позов.
19 квітня 2021 року суд ухвалив
рішення про зняття арешту з квартири, яку Дмитрові залишив батько.
А вже в травні пан Дмитро вступив
у спадок та зареєстрував на квартиру право власності.

Тетяна ВЕЧІРКО, юристка:
Якщо під час вступу у спадщину з’ясувалося, що на
нерухоме майно накладено арешт, необхідно виконати
наступні дії:
1. Отримати у нотаріуса витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно, у якому зазначено, на
підставі якого документу був накладений арешт.
2. Звернутися до ДВС з письмовою заявою про зняття арешту з майна у зв’язку зі смертю боржника. Якщо
відповідь буде позитивна – вітаю! ДВС не пізніше ніж
наступного дня винесе постанову про зняття з реєстру
боржника та внесе відповідні зміни до реєстру.
3. Якщо ДВС відмовить, необхідно звертатися до суду
відповідно до положень статті 59 Закону України «Про
виконавче провадження».
До позовної заяви необхідно надати копії документів, що підтверджують право на спадкування (свідоцтво про народження/свідоцтво про шлюб тощо),
відповідь ДВС, постанови про відмову у вчинені нотаріальної дії, копії витягів з
реєстрів про права власності тощо.
4. Сплатити судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2021 року це 908 гривень).
Коли рішення суду набере законної сили, арешт з такого майна знімається згідно з постановою виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини.
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ласична панакота готується лише на основі
вершків, однак задля
зменшення жирності страви вершки можна змішати з
молоком. Це анітрохи не відбивається на смаку десерту,
проте робить його більш
легким.

СМАЧНОГО

ІТАЛІЙСЬКА ПАНАКОТА
Під час літньої спеки хочеться поласувати чимось легким, фруктовим,
прохолодним… Пропонуємо вершкову панакоту із двома видами
фруктового желе – фантазію на тему традиційного італійського десерту.
Відповідь на сканворд №11 (44)

Що потрібно для фруктового желе:
• яблуко – 1 шт.
• апельсин – 1 шт.
• вода – 400 мл
• мед квітковий – 300 г
• желатин – 10 г.
Для вершкового шару:
• молоко – 200 мл
• вершки 30% жирності –
500 мл
• мед квітковий – 100 г
• цукор ванільний – 1 пакетик
• желатин – 10 г.
Для ягідного шару:
• полуниця – 70 г
• чорна смородина – 70 г
• мед квітковий – 150 г
• желатин – 4 г.
Як готувати:
1. Полуницю і смородину
заливаємо водою (30-40 мл),
ставимо на вогонь, даємо прокипіти. Знімаємо, протираємо
через сито, даємо трохи охо-

лонути, додаємо попередньо
замочений желатин (4 г на 40
г води) і мед. Ще трохи охолоджуємо, наливаємо в келихи і
ставимо в холодильник.
2. Ставимо вершки і молоко на вогонь, додаємо ванільний цукор і попередньо замочений желатин (10 г на 50 мл
води). Доводимо до кипіння,
відставляємо для охолодження. Додаємо мед і розливаємо
поверх ягідного шару в келихи, ставимо в холодильник.
3. Для верхнього шару
можна зробити желе з пакета, а можна і самим. Для
домашнього желе яблуко й
апельсин очищаємо, нарізаємо, заливаємо водою (400 мл) і
ставимо на маленький вогонь.
Тримаємо хвилин 20, даємо
охолонути, додаємо мед і попередньо замочений желатин
(10 г на 50 мл води).
4. Щоб додатково прикрасити десерт, кладемо в келихи поверх вершкового шару
будь-які фрукти або ягоди,
заливаємо трохи рідким желе,
даємо постояти, щоб фрукти «схопилися», і тільки потім
вливаємо залишки желе. Ставимо в холодильник для повного застигання.

ПОГОДА

СПУСТИЛА ХМАРКА
НА ЛУГИ МЕРЕЖАНІ ПОДОЛКИ
Початок липня на території Луганської та Донецької областей, як обіцяють синоптики, буде досить спекотним, але й дощовим. Протягом двох тижнів погода залишатиметься переважно хмарною із проясненнями.
На Донеччині температура повітря вдень сягне максимальної позначки +32°С,
вночі опуститься до +16°С. Невеликі дощі варто очікувати 3-7, 10 липня, а 11 липня
прогнозується злива. Швидкість вітру – не більше 5 м/с.
На Луганщині стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17°С -+32°С. Помірно дощитиме 4-6 та 10-11 липня. Максимальна швидкість вітру – 3 м/с.
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