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До 70 тисяч доларів пропонують локальним громад-
ським організаціям на допомогу ветеранам АТО/ООС, які 
проживають як у містах, так і у сільській місцевості.

Програму реінтеграції ветеранів впроваджує Рада 
міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX. Її го-
ловна мета — психологічна підтримка та допомога у пра-
цевлаштуванні учасникам бойових дій. 

Організатори розглядатимуть заявки громадських 
організацій, метою яких є надання підтримки ветера-
нам у працевлаштуванні та професійному навчанні, а 
також розширення доступу ветеранів до психосоціаль-
них послуг.

Фінансування нададуть лише українським громад- 
ським організаціям, які зареєстровані відповідно до за-
конодавства України та мають статус неприбутковості.

Організації можуть подати заявку на фінансування 
проєктів вартістю від 25 до 70 тисяч доларів. Втілити про-
єкти потрібно з вересня 2021 року по 11 січня 2022 року. 

Поставити питання щодо заявки можна за електрон-
ною адресою tender-ua@irex.org.

СПІЛЬНОТИ ГРОМАД МОЖУТЬ 
ОТРИМАТИ ГРОШІ НА ДОПОМОГУ 
ВЕТЕРАНАМ АТО/ООС

Програму здешевлення вартості іпотечних кредитів 
«Доступна іпотека 0%» підтримали депутати Краматорської 
міської ради. Влада Краматорська заявляє, що це перша 
така ініціатива не лише у Донецькій області, а й в Україні.

Програма буде діяти у Краматорську чотири роки, з 
2021 по 2025 роки. Згідно з її умовами, місцевий бюджет 
компенсує відсотки за іпотечними кредитами замість по-
купців житла. 

Програма синхронна з державною та є додатковою 
до компенсації, наданої позичальнику в рамках програ-
ми «Доступна іпотека 7%».

Жителі Краматорська та внутрішньо переміщені особи 
можуть отримати кредитування без відсотків, якщо вони 
є платниками податків до місцевого бюджету, не мають 
у власності великих об’єктів нерухомості, а загальний 
дохід сім’ї на місяць не перевищує 10-кратний розмір се-
редньої зарплатні по Донеччині (142 020 грн).

Сума кредиту не має перебільшувати 2 млн гривень, 
а власний внесок — складати не менше 15% від вартості 
нерухомості.

У КРАМАТОРСЬКУ 
ЗДЕШЕВЛЯТЬ ІПОТЕКУ  
ДЛЯ МІСТЯН ТА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

КОРОТКО

У молитвах ми всі просимо щед-
рот, але багато людей живуть, 
маючи на меті лише отримати те, 

що вони хочуть, і зберегти те, що вони 
мають. «Власницька» ментальність пе-
решкоджає їм випробувати свободу, 
яка існує у взаємодії зі світом.

Натомість люди щедрі стають 
учасниками, а не спостерігачами 
процесів буття. Так, вони ідеалісти, 
бо вважають, що омріяний образ 
навколишнього світу є цілком до-
сяжним. Але ж вони і творці, адже 
не перестають віддавати свій час, 
енергію та гроші, аби перетворити 
свій світ на кращий. А коли вони від-
дають, вони ж і отримують.

Щедрість – це якість духу, казав 
хтось з великих. Коли ми щедрі, наше 

життя стає наповненим. І саме таким 
наповненим життям живуть герої но-
вого числа «ГРОМАДИ Схід». 

Редакція газети також вважає, 
що світ можна змінити, якщо зло по-
ступиться добру, а жадібність – щед-
рості. Тому ми завжди щедро ділимо-
ся історіями про людей із світлими 
намірами та розповідаємо про їхні 
успіхи у прагненні покращити життя 
своїх громад. А найбільшим своїм до-
сягненням вважаємо випадки, коли 
ці історії спонукають людей на актив-
ну діяльність. Один з саме таких при-
кладів – поява жіночої громадської 
організації «Берегиня Павлопілля» 
на Донеччині.

Ну і, авжеж, ми люди вдячні і не 
змогли залишитися байдужими до 

рясноти природи, тож цього разу 
розщедрилися аж на два рецепти. 
Оцініть і також зробіть щось приємне 
близьким людям от просто зараз!

Традиційно розраховуємо і на 
щедрість наших громадських корес-
пондентів, які діляться інформацією 
зі своїх сіл та містечок. Надсилайте 
нам новини, репортажі, світлини з 
життя своїх громад, а ми будемо раді 
підтримати своїх сількорів та сілько-
рок щедрими гонорарами. Зв’язатися 
з редакцією завжди можна через 
колл-центр, соцмережі, електронну 
пошту newspapergromada@gmail.com 
або на сайті https://gromadaskhid.com.ua/ 
у розділі «Контакти». 

Разом ми зможемо більше! 
Редакція газети/Громада

Все, що не віддане — втрачене. За цим принципом живе природа, кожного літа 
готуючи нам щедрі подарунки з ланів, лісів, садів. Люди сприймають це розкішшя як 
щось звичайне і не завжди віддячують навзаєм. А між тим, колообіг добра у природі 
ніхто не скасовував. Тож поговоримо сьогодні про таку чесноту, як щедрість. 

НА БЕЗЛІЧ ЩЕДРОТ

(Закінчення на стор. 2)

ЛЮДИ

КУДИ ПРИВОДЯТЬ МРІЇ 
Андрій ЧАЙКОВСЬКИЙ зі Станиці 
Луганської подолав велосипедом 
1 000 кілометрів і за сім днів 
дістався Одеси. Про незвичайну 
подорож, свої враження та на-
ступні плани луганський Форрест 
Ґамп розповів «ГРОМАДІ Схід».

Через війну Андрій втратив роботу у Луган-
ську та повернувся до рідної Станиці. Тут 
будував нове життя, але й воно змінилося із 

запровадженням карантину. Зараз чоловік має 
невеликий пасивний дохід в інтернеті і радіє, що 
з’явився час на здійснення давньої мрії – подо-
рожі велосипедом.

– Завжди подобалося подорожувати, диви-
тися цікаві передачі про мандрівників. Раніше я 
відпочивав в Одесі, і мені це місто дуже сподо-
балося. Взагалі дуже люблю море, тож хотілося 
повернутися туди. Вважається, що подорож – то 
пересування зручним способом: машиною, авто-
бусом чи потягом. Авжеж, зручно, але ж буденно 
і не цікаво. Мені хотілося перевірити себе на міц-
ність, як то робили герої фільмів.

ЇДЬ, ФОРРЕСТЕ, ЇДЬ! 
Бачили ж кіно про невпинного бігуна Форрес-

та Ґампа, пам’ятаєте його знамените «Біжи, Фор-
ресте, біжи!»? Тільки Андрій задумав до своєї мрії 
не бігти, а їхати. Коли друзі та близькі дізналися 
про його намір подолати 1 000 кілометрів вело-
сипедом, то гадали, що Андрій жартує. Очікува-
ли, що той сяде у найближчому місті на автобус, 
а велосипед відправить до Одеси поштою. Але 
чоловік поставився до своєї мети серйозно. 
Звернувся за допомогою до спеціаліста з ремон-
ту велосипедів, готував найнеобхідніші речі та 
підраховував фінанси. 

Підготовка зайняла близько місяця, а тоді він 
вирушив у мандри. Стартував 4 липня. Спеціаль-
ного спортивного одягу у нього не було, але на 
велосипед причепив номерний знак «Станиця 
Луганська». З собою – аптечка, інструменти для 
ремонту, дощовик, вода, їжа та лише кілька ре-
чей. І хоча брав лише необхідне, наплічник був 
дуже великим та важким. На першому ж блок-
посту велосипедистом зацікавилися військові 
і були дуже здивовані, коли почули, що прямує 
він аж до Одеси. 

– Попередньо я не розробляв досконалий 
маршрут, а орієнтувався по карті у телефоні. 
Основні міста, які я мав прохати, це Лисичанськ, 
Бахмут, Покровськ, Мелітополь, Херсон, Мико-
лаїв, а тоді вже Одеса. 

Найважче було долати круті схили на Луганщині. 
Іноді Андрій просто йшов пішки і вів велосипед по-
руч. Часом за спиною їхали трактори – з такою ж 
швидкістю. Від Покровська дорога вже була без 
схилів і у гарному стані, тож стало легше.

СПОДІВАЮЧИСЬ

Фото: Ольга ЗОЛОТУХІНА-ШАМЛІАндрій Чайковський
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ЗМІНИ

КУДИ ПРИВОДЯТЬ МРІЇ

(Закінчення. Початок на стор. 1)
А найстрашніше, каже чоловік, їхати 

по швидкісній трасі, коли машини несуть-
ся з шаленою швидкістю, та ще й гудуть.

— Втома дала знати про себе вже на 
другий день, дуже боліли м’язи. Та чим 
далі я їхав, тим більше в мене було ба-
жання не здаватися і продовжувати по-
дорож. По часу все залежало суто від до-
роги, іноді від міста до міста їхав чотири 
години, іноді всі сім. 

Всю свою подорож Андрій Чайков- 
ський фіксував на відео, знімав цікаві 
місця та розповідав у соцмережах, скіль-
ки він проїхав цього дня. Каже, що спо-
чатку було непросто говорити на камеру, 
і він почувався ніяково, але після пари 
«зйомочних» днів все пройшло. Читачі 
соцмереж, навіть незнайомі, слідкували 
за подіями і подеколи допомагали гро-
шима, перераховуючи гроші на картку.

Зупинявся на ніч у хостелах, гуртожит-
ках та готелях, аби перепочити та поїсти. 

— Ціни за ночівлю майже всюди од-
накові – від 100 до 150 гривень. Питав 
у людей, де зупинитися. Було таке, що 
приїхав до готелю, а з’ясувалося, що він 
давно не працює. Охоронець пореко-
мендував інший, але ж це ще додаткові 
кілометри. Тож я пожалкував, що не по-
дбав про житло заздалегідь. Спати вночі 
під відкритим небом теж не вихід, адже 
потрібно і телефон зарядити, і води на-
брати, і щось поїсти. 

Кілька разів чоловік потрапляв під 
зливу, але переважно його переслідува-
ла спека. Їжа у спеку псувалася, рятува-
ли плодові дерева обабіч дороги. Бували 
дні, коли в дорозі не вистачало води, тож 
їхати доводилося швидше, аби скоріше 
поповнити запаси. 

– На шляху до Мелітополя мене вкотре 
застала злива і я сховався на старенькій 
зупинці. По ній було помітно, що тут вже 
давно ніхто не чекає на автобус. Крім од-
ного «пасажира» – я побачив маленьке 
чорне кошеня, воно було змучене і вид-
но, що голодне.

Андрій не зміг залишити чотирилапого 
одного на трасі і посадив його до напліч-
ника. Так разом вони проїхали під дощем 
30 кілометрів. Котик важко переносив 
дорогу, тож взяти його далі з собою чо-
ловік не міг, хоча дуже хотів привезти 
його до Станиці Луганської. Залишив ко-
шеня у місті, поблизу магазину, аби хтось 
його забрав. 

— Перед Херсоном проїжджав повз 
ліс і побачив стадо коней на випасі. Вза-
галі природа України дуже гарна, зелена 
і квітуча. Але світ змінюється, і зараз я 
зустрічав безліч полів з сонячними стан-
ціями. Такі деталі не помітити з вікна ав-
тівки чи потягу. 

ФІНІШ ТА НАСТУПНІ СТАРТИ
Кілометраж від Станиці до Одеси Ан-

дрій фіксував на фітнес-браслет, і в ціло-
му із заїздами до крамниць та пошуками 
ночівлі вийшло саме 1 000 кілометрів. Цей 
маршрут він подолав рівно за 7 днів. 

Коли дістався велосипедом до Одеси, 
перше, що зробив – купив пляшку хо-
лодного шампанського та відкрив її на 
березі Чорного моря.

— Мене переповнювали емоції. Це 
моє особисте досягнення і нагадування 
самому собі, що все можливо і під силу. 
Як на мене, у людини повинна бути мета, 
і вона не має права бути маленькою, 

тільки масштабною та фантастичною 
для інших. Без такої мети мені важко та 
нецікаво жити. 

В Одесі Андрій познайомився з ор-
ганізатором велозаїздів і отримав за-

прошення восени взяти участь у ве-
ломарафоні. Чоловік ще роздумує над 
пропозицією, але, можливо, і поїде. Цьо-
го разу – автобусом. 

До речі, в Одесі мандрівник відпочи-
вав десять днів і жодного разу не сідав 
на велосипед – дуже втомився. Тож на-
зад повертався автобусом, а велосипед 
відправив поштою. 

Попри втому Андрій Чайковський вже 
ставить перед собою нову, ще глобаль-
нішу мету. І це – не поставити рекорд 
України. Адже найголовніше – довести 
власні можливості не іншим, а насампе-
ред собі.

— Моя наступна мрія – дістатися вело-
сипедом до Європи, а саме до Парижу. 
Так, це звучить нереально, але я вірю, 
що все здійсниться. У планах знайти од-
нодумців і вже наступного літа старту-
вати у подорож із компанією любителів 
велоспорту. Також буду розвивати свої 
сторінки в Інстаграм та на YouTube.

Зараз чоловік освоює монтаж відео та 
готує ролики з кожного дня своєї манд-
рівки. Каже, що на це також потрібен час, 
бо ж раніше він такого не робив. Але 
тепер має бажання поділитися своєю іс-
торією із іншими. 

— Я зробив деякі висновки, які можуть 
стати у нагоді іншим. Не потрібно брати 
багато речей, мінімум. Обов’язково кра-
ще придбати спеціальний велосипедний 
одяг, шолом та наколінники – це ваша 
безпека. Не купувати їжу взапас, влітку 
вона швидко псується. Води має бути до-
статньо до іншої зупинки. 

Але найважливіший висновок: все за-
лежить від нас самих, треба лише обрати 
свій шлях. Як у згаданому фільмі: зав-
жди потрібно не зупинятися та рухатися 
назустріч своїм мріям. І нехай для інших 
вони будуть шаленими і недосяжними. 
Найлегше втілити у реальність ті мрії, в 
яких не сумніваються.

Лілія УДОДЕНКО/Громада

В Одесі

Велосипед у подорожі

ВЕЛОМАРШРУТ ПО ДНЯХ
• ПЕРШИЙ ДЕНЬ від Станиці Луганської 
до Бахмута — 200 км
• ДРУГИЙ ДЕНЬ до Покровська — 75 км
• ТРЕТІЙ ДЕНЬ до Горіхового — 160 км
• ЧЕТВЕРТИЙ ДЕНЬ до Мелітополя — 110 км
• П’ЯТИЙ ДЕНЬ до Альошок — 220 км
• ШОСТИЙ ДЕНЬ до Миколаєва — 80 км
• СЬОМИЙ ДЕНЬ до Одеси — 150 км.
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Микола гостинно запрошує мене на 
пасіку. Ще на під’їзді від операторів 

мобільної мережі починають приходити 
повідомлення, що я у Росії. До кордону 
з північним сусідом – 5 кілометрів, через 
річку Деркул ще ближче. 

– З одного берега річки купаються 
українці, на другому березі – росіяни. 
На пляж треба брати паспорт, бо можуть 
перевірити прикордонники, – розповідає 
пан Микола про особливості життя май-
же на кордоні. – Але на моїй пасіці – Ук-
раїна, у мене затишно.

Його пасіка – це понад 40 вуликів. 
Було більше, але частину подарував 
синові та онукові – новому поколінню  
бджолярів Титаренків. До 2014 року пос-
тійно вивозив вулики у пошуках медо-
носів, а зараз вулики стаціонарно стоять 
на платформах, адже медоносну базу 
Микола Титаренко почав не шукати, а 
створювати. 

– Місце тут гарне, та й ми самі докла-
даємо зусиль, аби мати медоноси поряд. 
Торік із сином отримали по два гектари 
землі та засіяли їх різними травами. До-
мовилися із місцевим фермером – він 
посіяв гречку, еспарцет, рапс. Тож впро-
довж чотирьох місяців ми маємо власний 
медовий конвеєр:  у травні цвітуть чорно-
клен та акація, у червні – еспарцет, липа, 
у липні – соняшник. Цьогоріч перший мед, 
який ми качали, був з акації та чорнокле-
на. Саме мед з чорноклена називають 
аристократичним за вишуканий смак.

На своїх двох гектарах бджоляр сіє 
синяк, буркун, фацелію – теж медоносні 
культури, що дають багато нектару. Із си-
няка пан Микола зібрав насіння – зараз 
до нього звертаються бджолярі з різних 
куточків України, просять придбати. Один 
кілограм такого насіння коштує 180 гри-
вень. Нещодавно обміняв частину насін-
ня на фацелію – її вартість 70 гривень за 
1 кілограм. Обмін нерівноцінний, але пан 
Микола не засмучується. Каже, аби землі 
було на користь, а вона обов’язково від-
дячить. 

Любов до бджіл та землі у нього у 
крові: родина Титаренків має вже п’ять 
поколінь бджолярів. Чоловік згадує ди-
тинство у бабусі Матрьони. У Біловод- 
ському районі Луганщини вона мала 
пасіку, яка за часів Другої світової війни 
допомогла вижити усій родині. 

– У бабусі була крайня хата у селі 
Шуліківка. Я пам’ятаю вишневий садо-
чок, сливи, які там росли. Ці теплі спога-
ди залишилися у моїй душі. Там же сто-
яла пасіка. Мед тоді не продавали, ним 
пригощали сусідів, знайомих. Найсмачні-
ший чай я пив на пасіці зі степових трав, 
зварений на вогні. З того часу я люблю 
такий чай – з чабрецю, гілочок вишні, 
звіробою, материнки, шавлії.

На вогні закипає чайник. У ньому, ав-
жеж – степові трави. На питання, скіль-
ки років він займається бджільництвом, 
пан Микола жартує: «Відколи губи медом 
намазали». Вже з 5 класу він допома-
гав батькові на пасіці: ловили разом рої  
бджіл, качали мед, робили рамки, май-
стрували вулики… 

Так приходив досвід, який Микола Ти-
таренко передає тепер синові, онукові 
та іншим бджолярам свого району. На-
разі він – голова громадської організації 

ВЛАСНА СПРАВА

БДЖОЛЯРІВ ТИТАРЕНКІВ
П’ЯТЬ ПОКОЛІНЬ 

Миколі ТИТАРЕНКОВІ 74 роки, тож він – бджоляр із 
величеньким досвідом. Його пасіка розташована на околиці 
села Комишне Щастинського району на Луганщині. Місцеві 
називають ці околиці Кавказом: тут пагорби схожі на гори, 
а ще донедавна жили осетини, розводили виноградники, 
робили крафтове вино.

«Асоціація бджолярів Луганської області 
«Бджолина сім’я». 

– Для мене бджільництво – це відду-
шина. Щодня на пасіці відбувається щось 
нове. Планую, що треба втілити, чого 
навчитися, з ким домовитися та зустріти-
ся. Власне, цим і живу, – каже, посміхаю-
чись, бджоляр. 

Незабаром чоловік збирається на 
фестиваль фермерів, який відбудеться 
у Бердянську до Дня Незалежності. Для 
нього це не лише нагода продати мед та 
продукти бджільництва, а й можливість 
зустрітися та поспілкуватися з такими ж 
майстрами своєї справи. 

Наталя ДОНЕЦЬКА/Громада
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ЩО ВИКЛИКАЄ 
СЕЗОННУ АЛЕРГІЮ?
Алергію викликає пилок окремих 

рослин під час цвітіння. У нашому 
регіоні з середини липня до жовтня 
цвітуть полин, лобода, подорожник, 
кропива, амброзiя. Пилок цих рослин 
має алергічні властивості і до того ж 
продукується у великій кількості, що 
створює його високу концентрацію у 
повітрі. 

– Діаметр зернин пилка 25-30 
мікронів, це дозволяє йому глибоко 
проникати у дихальні шляхи людини. Ос-
кільки пилок добре розноситься вітром 
та комахами на великі відстані, на полі-
ноз хворіють не лише ті, хто проживає у 
сільській місцевості, а й жителі великих 
міст, – зауважує Ольга Базаронова. 

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНА АЛЕРГІЯ?
Дехто з хворих на алергію вважає 

такі прояви, як нежить, сльозотеча, 
чихання невартими звернення до лі-
каря. Але насправді це не так. У де-
яких випадках алергія може призвес-
ти до анафілактичного шоку, під час 
якого у хворого падає тиск і навіть 
може зупинитися серце. 

– Ознаки шоку: бліда шкіра, втра-
та свідомості, підвищена пітливість та 
пухирі на поверхні шкіри – так звана 
кропивниця, – каже лікарка. – У та-
кому випадку перша допомога – ад-
реналін. Тому пацієнти, які хоч раз 
у житті переживали такий стан, зав- 
жди носять із собою автоiнжектори 
з адреналіном. При прояві будь-яко-
го з означених симптомів слід не-
гайно звернутися до лікарні. Навіть 

при незначних проявах алергії варто 
відразу відвідати сімейного лікаря. І 
в жодному разі не можна самостійно, 
без рекомендації медика, призначати 
собі препарати проти алергії. 

НАВІЩО ПОТРІБНО 
ЗВЕРТАТИСЯ ДО ЛІКАРЯ?
Сімейний лікар має скерувати 

хворого з попереднім діагнозом до 
алерголога, який призначить пацієн-
ту обстеження. Це дозволить вияви-
ти конкретний алерген, що викликав 
полiноз. Тобто, буде встановлено 
– на пилок якої саме рослини у хво-
рого виникла алергія. Обстеження 
передбачає тестування шкірних проб, 
визначення специфічних антитіл до 
алергену у крові тощо. 

Звертати увагу на прояви полінозу 
лікарі радять людям, які вже стражда-
ють на інший вид алергії – наприклад, 
на харчову або медикаментозну. 
Один вид алергії може спровокувати 
появу іншого. Це відбувається тому, 
що імунна система хворого починає 
реагувати на будь-які потенційно 
токсичні речовини виробленням iму-
ноглобулiнів. А якщо цей процес не 
зупинити, то у людини може розвити-
ся алергія маже на все. Таке явище 
називають полiсенсибiлiзацiєю. Аби 
його уникнути, до лікаря варто звер-
татися при прояві будь-якого виду 
алергії. 

ЯК ЛІКУЄТЬСЯ?
Лікування загострення у період 

цвітіння полягає у зменшенні симпто-
мів алергії. Основне ж лікування хво-
рих на полiноз алергологи проводять 

лише у стадії peмiciї, тобто в той пе-
ріод, коли сезон пройшов, і у людини 
вже зникли прояви алергії. 

ЯК ПОЛЕГШИТИ 
ПРОЯВИ ПОЛІНОЗУ?
У період цвітіння варто обмежити 

перебування на природі, особливо 
у тих місцях, де росте багато трави 
(ліси, посадки, поля, береги водойм). 

Якщо вибираєтеся на природу, 
перевірте наявність аптечки, там 
обов’язково має бути антигістамінний 
препарат, який вам призначив лікар, 
або краплі у ніс. 

Якщо ж на природі у вас різко 
погіршується стан та ускладнюється 
дихання, треба невідкладно зверну-
тися до медичного закладу.

Якщо подорожуєте у автомобілі 
– закривайте вікна.

Після повернення з вулиці 
обов’язково мийте руки з милом, очі 
промивайте чистою водою, ніс – со-
льовим розчином. Найкраще – прий- 
няти душ та вимити волосся. Це доз-
волить змити пилок, який ви принес-
ли з собою з вулиці. Одяг також ба-
жано змінити, а той, у якому були на 
вулиці – випрати.

Відчинені вікна у хаті або квартирі 
можна завішувати вологими прости-
радлами, аби стримувати проникнен-
ня пилу. Обов’язково частіше прово-
дити вологе прибирання.

Бажано мінімізувати використання 
побутової хімії, або навіть від неї від-
мовитися, бо вона може спровокува-
ти загострення хвороби.

 Павло ГРЕБЕЦЬ/Громада

ДУМКА

ЯК ВИ ДОЛАЄТЕ 
АЛЕРГІЮ?

Галина ВАСЕНОК, 31 рік:
– Страждаю на алергію з 13 років. Окрім 

сльозотечі та нежитю, маю неприємний сим-
птом – носові кровотечі. Така реакція у мене 
саме на амброзію. Захворювання триває з по-
чатку серпня до вересня. До лікаря не зверта-
лася, якось незручно було з такою незначною 
хворобою турбувати. Але пару років тому з ін-
шим захворюванням була на прийомі у лікаря, 
то лише від нього узнала, що нежить доволі 
небезпечний, а набряк слизистої обов’язково 
треба лікувати. Ліки обирали по рекламі, спро-
бувала, мені підійшло, тому приймаю саме їх. 
Місць, де є амброзія, у період цвітіння намага-
юся уникати. Це для мене основна профілак-
тика. Але готова приєднатися до громадської 
акції з благоустрою та разом із містянами зни-
щувати амброзію до того, як вона зацвіте. Коли 
жила у Краматорську, брала участь у подібних 
акціях. Вірю у сучасну медицину, але лише лі-
кування не допоможе позбутися алергії. Треба 
знищувати карантинні трави, і алергіки мають 
бути у цьому зацікавлені в першу чергу. 

Марина МАРКІТАН, 41 рік:
– Перші прояви сезонної алергії відчула у 19 

років. Почалося з нежитю, сльозотечі. Як пра-
вило, це триває з середини липня до середини 
вересня. На що саме маю алергію – не знаю, 
бо у нашій лікарні алерголога немає, відповідні 
аналізи не здавала. Навіть, якщо буду знати, 
на що у мене алергія, навряд чи зможу щось 
змінити. Проживаю біля приватного сектора, 
а там трави більше, ніж у місті. До того ж, всі 
карантинні рослини винищити неможливо. Ліки 
підбирала за порадою друзів – алергіків «зі 
стажем». Крім того, будь-які ліки лише трохи 
полегшують симптоми, але навряд чи зовсім 
позбавляють алергії. Багато у боротьбі з алер-
гією залежить від роботи комунальних служб. 
Ще років 10-12 назад мені під час сезонної 
алергії доводилося користуватися інгалято-
ром. Задишка була така, що підійматись на 
четвертий поверх доводилося з перервами. 
Вже кілька років влітку комунальники працю-
ють більш-менш відповідально. Принаймні, 
так відчуваю по своєму станові у сезон алергії 
– вже кілька років обходжусь без інгалятора та 
не відчуваю сильних приступів задишки після 
прогулянки чи повернення з роботи.

ЗДОРОВ’Я

У липні розпочався черговий період цвітіння трав, який триватиме аж до жовтня. 
Разом з ним прийшла і сезонна алергія, або поліноз. Захворювання, на яке, за 
словами лікарів, страждає 3-4% населення земної кулі, значно знижує якість життя 
людей, обмежує їхнє пересування, а іноді призводить і до серйозних ускладнень 
зі здоров’ям. Як полегшити щорічні страждання – розповідає лікарка сімейної 
медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги Селидiвської міськради 
Ольга Базаронова. 

П’ЯТЬ ПИТАНЬ 
ПРО ПОЛІНОЗ

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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ДУМКА

ТО КОНСЕРВУВАТИ 
ЧИ НІ?

Лідія МІХНЕНКО, 63 роки, пенсіо-
нерка:

– Консер-
вую і роби-
тиму це далі, 
бо у магазині 
консервація 
дуже дорога. 
Завжди роб-
лю закрутки 
лише з того, 
що вирощую 
на городі: по-
мідори, огір-
ки, перець, 
баклажани. Вже закрила огірки, планую ще 
томати та кілька салатів з баклажанів. Є у 
мене фірмовий салат з перцем та капустою, 
який подобається всім, хто його скуштує. А 
ось варення та компоти не готую вже ба-
гато років. Діти та онуки живуть далеко, а 
мені не дуже подобається солодке. Кра-
ще фрукти та ягоди заморожувати, а вже 
взимку варити з них компоти або додава-
ти у солодкі каші. Цього року заморозила 
перетерту з цукром полуницю з власного 
городу. Навряд би купувала ягоду на рин-
ку. У сезон вона коштувала 50-60 грн за 
кілограм. 

Наталія МАЛЮТОВА, 71 рік, пенсіо-
нерка:

– Консервую 
усього потроху. 
Сім’я невелика, 
тож багато і не 
треба. Овочі на 
консервацію ку-
пую, а фрукти 
та ягоди у мене 
зі свого саду. 
Цього року за-
катала кілька 
банок огірків та 
кабачків, пла-
ную консервувати помідори, коли ціна на 
них знизиться. Законсервувала також ма-
лину та абрикоси, а ось вишні та черешні 
заморозила. Салати не закриваю, бо немає 
здоров’я стояти у спеку біля плити. 

Власна консервація корисніша, ніж ма-
газинна, бо там багато шкідливого для 
шлунку та нирок оцту. А мій рецепт хрум-
ких огірків зовсім без оцту. Для маринаду 
потрібна кора дубу, столова ложка сухої 
гірчиці та сіль, 60 грамів на літр води. 
Огірки замочую у воді на 8 годин, потім 
складаю їх разом зі спеціями у банку та 
заливаю сирою, але відстояною водою, за-
криваю пластиковою кришкою. Такі огірки 
треба тримати у холодному місці – льоху 
чи холодильнику, у теплі вони навряд чи 
достоять до зими. 

Світлана ЗОММЕР, 37 років, 
психологиня, багатодітна мама:
– У цьому се-

зоні ще нічого не 
консервувала. 
Власного горо-
ду не маю, тож 
овочі та фрукти 
купую на рин-
ку. Поки ціни на 
них «кусаються», 
почекаю середи-
ни серпня, коли 
знизяться. Ми-
нулого року кон-
сервувала огір-
ки, помідори та негостру аджику, яку дуже 
люблять мої діти. До того ж, її можна до-
давати до борщу. Років десять тому закри-
вала борщову заправку з буряка, моркви, 
цибулі та томату. Зараз не консервую, бо 
необхідні для борщу овочі можна запросто 
купити у будь-яку пору року. Варення готую 
дуже мало, минулого року закривала мали-
ну, то ягоди не проварювала, а щедро заси-
пала цукром 1:2. Добу малина стоїть, пускає 
сік, потім добре перемішується з цукром 
та розливається по банкам. Таке варення 
можна закривати кришками, які просто за-
кручуються. А взагалі ягоди і фрукти кра-
ще морозити, тоді вони зберігають корисні 
вітаміни та мікроелементи. 

НАЖИВОПінки вишневого варення, розвали 
городини на підлозі, батареї сте-
рилізованих банок, духмяний запах 

маринадів та сиропів – з дитинства це 
означало, що всі члени родини від мала 
до велика на кілька тижнів мобілізовані, 
аби мити, різати, «пропускати» через 
м’ясорубку, перетирати із цукром, варити, 
розливати та щільно закручувати криш-
ки... Років 20-30 тому у банки на зиму хо-
вали все, що вдалося виростити у саду чи 
на городі, привезти від родичів з села чи 
купити на ринку. Зараз, з одного боку, на-
віть свіжі абрикоси та кавуни можна купи-
ти взимку, були б гроші, а з іншого – ціни 
на деякі сезонні місцеві ягоди перевищу-
ють вартість заморських фейхоа. 

Дефіциту на ринках немає, знайти 
можна все від кукурудзи до патисонів. 
Дуже великий вибір огірків та помі-
дорів: перші обійдуться від 3 до 7 грн 
за кілограм, а ось за другі прийдеться 
викласти від 18 до 25 грн. Досвідчені 
ґазди та ґаздині вважають, що за тома-
тами для консервації варто вирушати 
на ринок через кілька тижнів, коли ціни 
на них суттєво знизяться. 

Недешево обійдуться баклажани, за 
них наразі просять 25-30 грн. Кріп та 
петрушка коштують по 5 грн за пучок. 
Болгарський перець – 20-25 грн, але 
менш красиві та трохи прив’ялі перці 
можна знайти по 17-18 грн. Цибулю про-
дають по 8-13 грн, моркву – по 10-12 грн, 
капусту – по 8-10 грн. Найдешевше по-
купцям обійдуться кабачки (4-8 грн) та 
кукурудза (4-5 грн). 

Неприємно дивують ціни на сезонні 
ягоди. За двісті грамів трохи екзотич-
них для нас ожини та лохини просять 
65 грн та 230 грн відповідно. Але й ціни 
на більш звичні ягоди «кусаються». Так, 
за літрову банку малини доведеться від-
дати 60-70 грн, за таку ж кількість чор-
ної смородини – 45 грн, червона обій-
деться ще дорожче – 50-55 грн. Дещо 
менші ціни на фрукти. За кілограм абри-
кос, які у нашому регіоні ростуть майже 
біля кожного двору, просять 15-20 грн, 
але за сорт «Колеровка» доведеться 
сплатити вже 40 грн. Кілограм аличі 
або сливи коштує 15-25 грн, а персиків 
– 60-65 грн. Трохи дешевше обійдуться 
вишні – 15-20 грн за кілограм. Тож лю-
бителям ягідного варення, фруктових 
компотів, джемів та повидла цього року 
доведеться неабияк розщедритися.

Тару та кришки, які колись були де-
фіцитом, зараз без проблем можна при-
дбати у будь-якому господарчому мага-
зині чи на ринку. Літрова банка коштує 
10-11 грн, півлітрова – 5-6 грн, трилітрова 
– 20-30 грн. Ті, які закриваються лише 
кришками багаторазового використан-
ня без спеціального ключа (їх назива-
ють «європейськими»), коштують до-
рожче. За п’ятдесят звичайних кришок 
доведеться віддати 55 грн, а ось за 
двадцять багаторазових – 35 грн, плас-
тикові коштують по гривні за штуку.

З урахуванням вартості спецій, оцту, 
цукру, електроенергії та газу, «закрут-
ки» цього року обійдуться у круглень-
ку суму навіть тим, хто вирощує власну 
городину. Але ж придбати консервацію 
у магазині також вийде недешево. На-
разі банка консервованих помідорів 
коштує від 54 грн, а огірків – від 58 грн. 
350 грамів варення з малини обійдеть-
ся у понад 40 грн. 

Ірина ДІМІТРОВА/Громада

Овочі більшість людей все ще «закривають», а от ягоди 
та фрукти частіше заморожують. Ціни на помідори та 
баклажани ще «кусаються», проте огірки можна знайти по 
три гривні. Кореспондентка «ГРОМАДИ Схід» у Кураховому 
прогулялася по ринках та магазинах, аби дізнатися про ціни 
та тренди поточного сезону консервації.

КОНСЕРВАЦІЇ: 
ВІДКРИТО

СЕЗОН

Що потрібно:
• 2 кг помідорів
• 250 г часнику
• 2 кг червоного перцю ротунда
• 0,5 кг зелених яблук (бажано кис-

луватих)
• 1 склянка соняшникової олії (кра-

ще домашньої, але аби не була гіркою)
• 0,5 склянки оцту 
• сіль за смаком.
Як готувати:
1. Всі інгредієнти перемолоти на м’ясо-

рубці.
2. Поставити у каструлі на вогонь, до-

вести до кипіння та варити ще 1 годину.
3. Розлити у стерилізовані банки та 

закрутити кришками.

На овочевому ринку 

РЕЦЕПТ АДЖИКИ ВІД 
СВІТЛАНИ ЗОММЕР

Помідори на будь-який смак і гаманець

Фото авторки

На овочевому ринку  
великих черг немає
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ДОВІДКА. Жіночий рух у світі має 
довгу історію. Ще за часів Першої 
світової війни, коли чоловіки йшли 
на фронт, а вся турбота щодо поста-
чання армії і тилу лягала на жіночі 
плечі, жінки почали замислювати-
ся про створення власних громад- 
ських об’єднань. 1919 року виникло 
кілька осередків, покликаних боро-
тися за права жінок, в тому числі за 
право голосу. Друга світова війна та 
розвиток феміністичного руху спри-
яли появі ще більш потужних жіно-
чих організацій, які існують донині. 
Міжнародна жіноча ліга за мир та 
свободу, яку очолила 1931 року ві-
дома реформаторка Джей Аддамс, 
Жіночий професійно-діловий фонд 
(1946), Національна організація для 
жінок (NOW, 1966), ООН-жінки (UN 
Women), створена 2010 року ниніш-
ньою комісаркою ООН з прав люди-
ни Мішель Бачелет – ось неповний 
перелік впливових об’єднань, котрі 
допомагають жінкам в усьому світі 
відстоювати свої права, гендерну 
рівність, розширення економічних 
можливостей. 
З ЖІНКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ ВСЕ
Хтось може запитати: що ж там за жін-

ки такі особливі, чим вони відрізняються 
від тих, які живуть у сусідньому селі? Від-
повідь проста: звичайні жінки, котрі так 
само працюють, виховують дітей, копир-
саються на городі, доглядають батьків, 
в’яжуть, шиють, ледь знаходять трошки 
часу на себе. Відрізняються небайдужіс-
тю. Бажають жити краще і задля цього 
об’єднуються.

Потужним поштовхом для виникнен-
ня на Сході країни хоча і маленьких, але 
амбіційних жіночих організацій стали 
війна та реформа децентралізації. У Пав-
лополі перше неофіційне об’єднання під 
назвою «Громадська ініціатива» утвори-
лося на початку 2015 року, коли люди ще 
регулярно потерпали від обстрілів, втім, 
у більшості не покидали своїх домівок. 
Найактивнішими у цьому мальовничому, 
але понівеченому селі, що розташоване 
майже впритул до окупованої території 
(розділяє два світи тільки водосховище) 
виявилися тоді саме жінки. А влітку 2020 
року об’єднання офіційно перетворило-
ся на громадську організацію «Берегиня 
Павлопілля». 

– З жінки починається все, вона наче 
важіль, – каже керівниця організації 
Людмила Завалєй. – Жінка від наро-
дження починає облаштовувати простір 
біля себе. У селі в очі одразу кидають-
ся чистенькі, дбало оброблені городи 
та квіти у кожному подвір’ї. Навіть бід-
ненька хата буде побілена та хоч трош-
ки прикрашена. Це жіноча ментальність 
– робити навкруги добробут. Не скажу, 
що ми зараз суто жіноча організація, до 
нас і чоловіки доєдналися, але назвою 
ми залучаємо справжніх берегинь, які 
попри складні умови війни, що не вщу-
хає, є сильними, мрійливими та націлени-
ми на розвиток. Саме про таких жінок ми 
читаємо у газеті «ГРОМАДА Схід» – їхні 
історії, до речі, надихнули нас на кілька 
ідей щодо нових проєктів. 

Взаємодопомога і підтримка, недопу-
щення насильства у сім’ях, турбота про 
дітей та літніх самотніх людей, відпочинок 
та самозайнятість, свята та масові захо-
ди, транспорт для школярів, створення 
громадського простору та молодіжного 
центру, покращення медичного обслу-
говування для селян, відновлення істо-
ричної спадщини Павлопілля – це наразі 
пріоритетні напрямки роботи громад- 
ської організації. 

МИ НЕ ВМИРАЮЧЕ СЕЛО, 
В НАС Є ПОТЕНЦІАЛ
– Я не розумію, чому місцева влада 

вважає наше село вмираючим, чула такі 
чиновницькі висновки, – розповідає 
Людмила Завалєй. – Адже тут 300 за-
селених будинків, є люди, а головне – є 
діти. Школи нема – так ми зробимо, щоб 
у нас був шкільний автобус, діти будуть 
їздити до школи з комфортом. Нема 
де гроші заробляти, нема виробництв 
– ми над цим працюємо, є багато ідей 
щодо розвитку мікро- та малого бізне-

СПОЛУЧЕНІ
Створення жіночих організацій – не примха нашого часу, а 
інструмент розв’язання проблем. З самого початку бойових 
дій жінки напівзруйнованих містечок та сіл уздовж лінії 
розмежування почали об’єднуватися, аби разом стукатися 
в усі можливі двері заради покращення життя у своїх 
громадах. «Берегиня Павлопілля» на Донеччині – одна з 
таких організацій.

«ШТАТИ» БЕРЕГИНЬ

ЗМІНИ

на морі: ставок, риболовля, полювання, 
тиша, смачна сільська їжа. Я вірю, що, 
коли війна скінчиться, у Павлополі буде 
курортна зона. Та й взагалі у села вели-
кі перспективи. Зараз от підтягнемо біз-
несові питання, згадаємо, хто і що може 
робити руками, аби створити виробниц-
тва, навчимося самі заробляти гроші, 
використовувати грантові можливості 
– і все в нас буде добре. Для цього ми і 
створювалися.

ГОЛОВНЕ – ДОГЛЯНУТІ ДІТИ
Коли навколо села точилися бої, Вік-

торія Руднєва на деякий час виїжджала 
з сім’єю до безпечного місця, потім по-
вернулася та пішла до лав ЗСУ боро-
нити рідну землю. Зараз вона у запасі, 
виховує двох діточок, займається бджіль-
ництвом та виготовленням свічок. А ще 
бере участь у розбудові громади та є ак-
тивісткою ГО «Берегиня Павлопілля». 

– Намагаємося покращити життя Пав-
лополя, цього «апендициту», який, як ви-
явилося, нікому не потрібен. У Сартан- 
ської ОТГ, до якої ми приєдналися, руки 
до нас поки не доходять, м’яко кажучи, 
але ми все ж намагаємося привернути 
увагу. Селу потрібна вода, якісне ме-
дичне забезпечення, транспорт та кому-
нальні служби. Такі речі має влаштову-
вати влада. Ми, звісно, стояти осторонь 
не будемо, все, що від нас залежить 
– зробимо, – каже Вікторія. 

Найважливішим для себе жінка вва-
жає турботу про дітей Павлополя:

– Всім дітям, хто живе уздовж лінії роз-
межування, потрібна додаткова увага 
психологів. А ще їм бракує розваг. Тре-
ба займати їхній час, і на це багато гро-
шей не треба. Має бути місце, де можна 
влаштувати дискотеку, дивитися фільми, 
малювати, майструвати та займатися 

су. Знайдемо фінансування і зробимо 
громадський центр, де і діти, і дорослі 
знайдуть собі улюблене діло. Разом з 
активними жінками зробимо цей центр 
незалежним від міської влади. В ньому 
буде інтернет, можливість доступу до 
різних сервісів – їздити нікуди не треба 
буде. Тут будуть лікарі людей прийма-
ти, бо в селі є ФАП, але нема лікарів, 
люди користуються послугами виїзних 
медичних бригад. У центрі можна буде 
навчатися та відпочивати. А головне, 
молоді буде куди прийти. 

Зараз ГО працює над тим, щоб влада 
передала їй стару будівлю колишньої 
колгоспної управи, аби розташувати там 

громадський центр. Все зробимо, каже 
Людмила, потрібен час, трошки грошей 
та бажання, а воно є. У Павлополі непо-
гані перспективи розвитку бджільництва 
та кондитерської галузі. Вже є пекарня, 
що забезпечує три сусідні села. У селі 
працюють також над відкриттям швейної 
майстерні, думають про створення про-
світницького онлайн-центру. 

– Це село завжди було комфортним 
для життя, тут будували та купували бу-
динки, і вони були недешеві, як і земля, 
це багато про що говорить. Якщо б не 
«сіра зона», то село не втратило б сво-
го шарму. Тут такі мальовничі місця, 
така, знаєте, альтернатива відпочинку 

Людмила Завалєй
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ЯК РОДИЧАМ ПОВЕРНУТИ 
НЕДООТРИМАНУ ПОМЕРЛИМ ПЕНСІЮ?

спортом і танцями. Ми завжди раді, якщо 
з міста хтось приїздить та проводить 
майстер-класи, влаштовує для дітей різ-
номанітні заняття. У нас багато вчителів 
у селі, дуже гарних вчителів, які можуть 
і самі це зробити. Та й батьки активно 
беруть участь. Ми не чекаємо, що нам 
хтось щось дасть, ми маємо бажання все 
зробити самі. Над цим і працюємо. Виво-
зити дітей до міста дуже проблематично, 
потрібні і гроші, яких бракує кожній ро-
дині, і час, і транспорт. От і намагаємося 
зараз зробити сільський громадський 
простір, на це потрібен час, звісно, але 
він буде. Тоді до нас приходитимуть з 
Пищевика та Орловського, навіть з Чер-
малика. Поки батьки працюватимуть або 
поїдуть у справах до міста – діти будуть 
доглянуті. 

ОДНА «БЕРЕГИНЯ» – 
ДОБРЕ, ДВІ – КРАЩЕ 
Розвиткові громадських організацій 

у селах Приазов’я протягом вже шести 
років сприяє Маріупольська асоціація 
жінок «Берегиня». Тепер Павлопільська 
та Маріупольська «Берегині» уклали ме-
морандум про співпрацю, підтримують 
одна одну, обмінюються фахівцями, іде-
ями та створюють спільні проєкти. 

– Я завжди мріяла, щоб у кожному селі 
була сильна, самостійна організація, яка 
опікується життям громади, щоб вони 
були рівні за правами і можливостями. 
Об’єднання таких організацій дає змогу 
робити дуже потужні справи, – вважає 
керівниця Маріупольської асоціації Ма-
рина Пугачова.

За її словами, громадська організація 
у Павлополі дуже потужна. Місцеві з са-

мого початку все робили жваво, енер-
гійно, проявили неабияку самостійність і 
зацікавленість. Левову частку організа-
торської роботи, навіть роботу над стату-
том, зробили самі. 

Іван поховав мати і зайнявся оформ-
ленням спадщини. Оскільки все май-
но залишилось в Донецьку, спадщина 

складалася лише з пенсії, яку мати за 
життя не отримала. З серпня 2014-го по 
2019 рік сума накопичилася чималенька 
– 288 048,12 гривень. 

Проте у свідоцтві про право на спадщи-
ну Пенсійний фонд України (ПФУ) вказав 
суму пенсії, яка увійшла до спадку, майже 
вдвічі меншу – всього 190 880 гривень. 
Чоловік побачив, що нарахування велися 
лише з 2017 року, тож звернувся письмо-
во до ПФУ з вимогою включити у спад-
щину весь період невиплаченої пенсії – з 
серпня 2014 року. 

Відповідь була невтішною. ПФУ ка-
тегорично відмовлявся включати весь 
період недоотриманої пенсії, посилаю-
чись на статтю 46 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування» (далі – Закон) та пере-
кладаючи провину на померлу пенсіо-
нерку, яка за життя не отримала пенсію. 

Зрештою, єдина виплата, яку отримав 
Іван від ПФУ, склала 172 552 гривні – на-
віть на 18 329 гривень менше, ніж було 
зазначено у довідці.

Коли почалась війна, Іван переїхав з Донецька до 
Покровська, влаштувався на роботу шахтарем, хотів 
забрати матір, але та відмовилася. Єдине, що йому 
вдалося – вивезти матір на підконтрольну територію для 
переоформлення пенсії. Далі мати вже не могла постійно 
виїжджати для проходження ідентифікації, тож отримувати 
нараховану пенсію припинила. А 2019 року померла.

Іван не хотів з цим миритися, проте не 
знав, що робити. Одного дня він натрапив 
у соцмережі на сторінку Маріупольського 
місцевого центру безоплатної правової 
допомоги, зателефонував і дізнався, що 
може звернутися за фаховою юридич-
ною допомогою також і у Покровську.

Юристка Покровського бюро Валенти-
на Каспрій ознайомилася з документами 
та з’ясувала, що ПФУ невірно застосовує 
норму статті 46 Закону. Зазначена норма 
не розповсюджується на правовідносини 
щодо отримання спадкоємцем пенсії, яка 
перейшла у спадок. Отже, Іван недоотри-
мав коштів на загальну суму 115 497 гри-
вень, але підтвердити це мав суд.

Позовну заяву юристка склала для 
Івана безоплатно – як для переселенця. 
І наприкінці червня 2021 року постано-
вою Донецького апеляційного суду його 
позовні вимоги були задоволені у пов-
ному обсязі. 

Наразі Іван чекає нову довідку щодо 
суми пенсії, яка увійде до спадку з ура-
хуванням недоотриманої за весь період 
пенсії, та має надію, що врешті-решт 
ПФУ виплатить кошти, на які він має пра-
во власності як спадкоємець.

Валентина КАСПРІЙ, юристка:
– Стаття 46 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» регулює 
тільки виплати пенсіонерові, 
який самостійно звертається до 
ПФУ за недоотриманою пенсією, 
і не розповсюджується на від-
носини стосовно отримання цієї 
ж пенсії у спадок. Відповідно до 
статті 52 Закону, сума пенсії, що 
належала пенсіонерові і залиши-
лася недоотриманою у зв’язку 
з його смертю, виплачується по 
місяць смерті включно членам 
його сім’ї. Для того, щоб чле-
ну сім’ї померлого отримати цю 
суму, необхідно протягом 6 мі-
сяців звернутися до нотаріуса 
з заявою про вступ у спадщину. 
Статтею 1227 Цивільного Ко-
дексу України встановлено, що 
суми заробітної плати, пенсії, 

стипендії, аліментів, допомог у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю,  
відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, 
інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним от-
римані за життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їхньої відсутності 
– входять до складу спадщини. 
Таким чином, сума пенсії, яку не отримала за життя матір Івана, має 
входити у спадщину у повному обсязі без будь-яких обмежень за пе-
ріодами. 

Марина Пугачова

– У нашій практиці таке було вперше. 
А на наших очах створювалася не одна 
організація – є з чим порівнювати. Сьо-
годні це одна з найперспективніших ГО. 
Ми разом працюємо над регіональним 
планом дій щодо захисту жінок, які пе-
ребувають в умовах війни. На держав-
ному рівні загальний план розроблено 
два роки тому згідно з резолюцією Ради 
Безпеки ООН «Жінки, мир, безпека». 
Йдеться про гендерну рівність, соціаль-
ний захист, запобігання дискримінації 
жінок, захист від насильства та пере-
слідування – дуже великий спектр про-
блем, пов’язаних із війною у тому числі. 
Хочемо, аби план детально охоплював 
всі сфери життя і був прийнятий на рівні 
кожної ОТГ та області. Це робота кропіт-
ка, обов’язки розподілені за всіма учас-
никами, і кожен відпрацьовує різні на-
прямки. Так от, «Берегиня Павлопілля» 
в цьому бере дуже активну участь.

Також організації співпрацюють у 
розв’язанні проблеми налагодження 
медичних послуг у прифронтових селах. 
Разом планують звертатися до обласної 
влади, профільного міністерства та Вер-
ховної Ради. 

– З приводу того, що жінки у Павло-
полі теж назвалися «Берегинею» – ма-
буть, їм до смаку те, що робимо ми, як 
ми це робимо, подобається наша філо-
софія. Берегиня береже, і мова не тіль-
ки про сім’ю. Вона береже всі надбання, 
які є у громаді. Кожна з «Берегинь» живе 
своїм життям, має свій статут, але ми всі 
разом, як сполучені штати. Наче у кожно-
му штаті свої закони і правила, але вони 
єдині. Звісно, є багато жіночих об’єднань 
з різними назвами, але все одно разом 
ми – сила, – каже пані Марина. 

І в цьому, безумовно, є дуже потуж-
ний сенс.

Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

Вікторія Руднєва
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ГРОМАДА СХiД

СКАНВОРД

СМАЧНОГО

ПОГОДА
А ЗА ВІКНОМ  
ОСТАННІЙ МІСЯЦЬ ЛІТА

Середина серпня на Сході буде стабільно спекотною із рідкими і невеличкими до-
щиками.

На території Донецької області температура повітря залишатиметься в межах від 
+16°С до +36°С. Більшість днів погода буде хмарною із проясненнями, хоча на 11, 18 та 19 
серпня синоптики прогнозують легкі дощі. Швидкість вітру – не більше 5 м/с.

У Луганській області вдень стовпчики термометрів піднімуться до +35°С, вночі опуска-
тимуться до +15°С. Ясно і безхмарно буде тільки 17, 20 та 21 серпня. Решта днів – хмарно 
з проясненнями. Дощитиме 18 та 19 серпня. Швидкість вітру – до 4 м/с.

Відповідь на сканворд №13 (46)

Для начинки зі свіжої зе-
лені підійдуть як звичні 
петрушка, кріп, зелена 

цибуля, так і кінза, шпинат ба 
навіть бурякове листя. Чим 
більше зелені, тим смачніше го-
това страва! Сир краще брати 
розсільний, проте, якщо тако-
го не знайшлося, можна взяти 
звичайний твердий, натертий 
на тертушці. 

Що потрібно для тіста:
• борошно – 300 г
• тепла вода – 200 мл
• сіль – 1 ч. л.
• олія – 1 ст. л.
Для начинки:
• зелень – 200 г
• сир адигейський, бринза або 

фета – 200 г
• вершкове масло – 30 г (для 

змащування готових кутабів)
• сіль та перець за смаком.
Як готувати:
1. В глибоку миску просіяти бо-

рошно. Сіль розчинити у теплій 
воді. Влити розчин у борошно та 
додати олію. Ретельно вимісити 
тісто та залишити на 1 годину при 
кімнатній температурі – так воно 
стане більш еластичним. 

2. Зелень ретельно промити, 
просушити та дрібно нарізати. 
Сир розім’яти виделкою, додати 
зелень та мелений чорний перець 

за смаком. Якщо ви взяли несо-
лоний сир, то додайте ще солі. 

3. Робочу поверхню притрусити 
борошном та викласти тісто. Якщо 
воно прилипає до рук, можна до-
дати ще трохи борошна, вимісити 
та залишити хвилин на десять. 
Проте пам’ятайте, що тісто має 
бути м’яким та не «забитим». 

4. Сформувати з тіста «ковбас-
ку» та розрізати на 8 частин гра-
мів по 7. 

5. Кожну дуже тонко розкача-
ти – до товщини пергаменту. 

6. На одну половинку заго-
товки викласти півтори столових 
ложки начинки та накрити віль-
ною частиною. Защепити краї 
кутаба, намагаючись випусти-
ти повітря з начинки. Пройтися 
слідом різаком для тіста, або ж 
прищепити краї додатково ви-
делкою. 

7. Смажити на добре розігрітій 
сухій пательні, хвилини по три з 
кожного боку, до рум’яних підпа-
лин.

8. Готові кутаби обов’язково 
змастити з обох боків розтопле-
ним вершковим маслом та три-
мати під кришкою, щоб не виси-
хали. 

9. Подавати на стіл гарячими, 
із сметаною або соусом на основі 
йогурту. 

Кутаб – це борошняна страва азербайджанської кухні, східний погляд 
на прісне тісто. Має вигляд тонкого пиріжка із прісного тіста з начинкою 
(використовують м’ясо, сир, зелень, гарбуз і навіть зерна граната). На 
відміну від чебуреків, смажать кутаби виключно на сухій пательні, без 
олії та масла. 

КУТАБ ІЗ ЗЕЛЕННЮ


