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ЯСКРАВІ ФАРБИ
ДЛЯ СХОДУ

Мурали – витвори вуличного
мистецтва, спрямовані на надання краси будівлям – у наших
краях розповсюдилися тоді, коли
війна спричинила потребу у яскравих кольорах. Сірість вбиває,
вирішили у прифронтовому Торецьку на Донеччині і розпочали
прикрашати стіни будинків графічними малюнками.

П

ерший великий мурал у Торецьку з’явився
2019 року. Робота була виконана за десять днів на дев’ятиповерхівці заввишки
30 метрів муралістами з Сєвєродонецька Яном
Птушком та Золтаном Надем. Проєкт називався
«Торецьк – місто майбутнього».
Проте історія з муралами почалася насправді ще за чотири роки до того. Ініціативна група
активістів подала до виконкому заявку на створення стінопису, та з першого разу реалізувати
задумане не вдалося.
– Я знайшов художників із західної України,
вмовив їх приїхати до прифронтової зони, – згадує голова ГО «ҐРУНТ» Андрій Грудкін. – Вони
навіть не просили гонорар, та його й ніде було
взяти, адже грошей вистачало лише на фарбу та
квитки. Але тодішньому керівництву міста ініціатива виявилася не до душі. Пояснили це тим, що
нібито людям не буде зрозумілим посил малюнка. А на стінописі мав бути всього лишень лелека – український символ родинного затишку та
добробуту.
Замість лелеки у Торецьку зрештою з’явилася
дівчинка, котра читає книжку на тлі футуристичного пейзажу у блакитних, помаранчевих та пурпурних тонах. Перш ніж почати малювати, фасад
будинку ще й відремонтували, бо він пішов тріщинами, тож мешканці отримали подвійний бонус від цього проєкту. Колись сіра забудова, яка
нічим не вирізнялася з-поміж інших, тепер звертає на себе увагу тореччан і гостей міста.
(Закінчення на стор. 5)

СВОБОДА

БУТИ СОБОЮ
Нас, людей, так багато, а от однакових – нема. Кожен – унікальний. Всі ми –
частинки одного великого вітражу, яскраві скельця неповторного кольору,
що заломлюють світло абсолютного і також неповторного Всесвіту.

Я

к там писав Василь Симоненко:
«Ти знаєш, що ти – людина? Ти
знаєш про це чи ні? Усмішка
твоя – єдина, Мука твоя – єдина, Очі
твої – одні». І йдеться не лише про
набір фізіологічних параметрів та
спадкову генетичну програму. Решта
форм життя на Землі також унікальні
за біологічними ознаками. Але тільки людина може сперечатися зі збігом обставин, адже здатна робити
усвідомлений вибір та формувати
власну особистість.

Хто ми, які ми? Відповіді залежать
лише від нас. Бо маємо справжню
свободу знайти себе, бути собою
та всебічно реалізовувати свою унікальність.
Ми не втрачаємо свою винятковість, коли прагнемо бути схожим
на когось. Унікальність вже в тому,
що ми самі обираємо, на кого саме. І
вибір редакції «ГРОМАДИ Схід» – це
вибір активних людей, які не бояться
експериментувати, звертати на себе
увагу і брати відповідальність. Саме
такими є герої цього числа.

ЗМІН У ПОРЯДКУ
ДОСТАВКИ ПЕНСІЙ
З 1 ВЕРЕСНЯ НЕ БУДЕ
Міністерство соціальної політики України спростувало інформацію щодо зміни порядку виплат та доставки
пенсій з 1 вересня 2021 року. Пояснення оприлюднено
на урядовому порталі.
«Інформація щодо зміни порядку виплати пенсії з 1
вересня є недостовірною. Основні положення щодо
способу виплати пенсії визначені в Законі України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Зокрема, визначено, що особа має право обирати порядок здійснення виплати пенсії, а також передбачено, що
пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного
проживання пенсіонера в межах України організаціями,
що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, жодних змін у порядку виплати та доставки пенсій з 1 вересня 2021 року не відбудеться. Як і
раніше, пенсіонери за власним вибором отримуватимуть
пенсію поштою, через банк або з доставкою додому.

Такими, можливо, є і ви. То розкажіть про це всім. Ставайте нашими
позаштатними кореспондентами і отримуйте гідні гонорари за унікальні
матеріали з життя громад 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

У 18 ГРОМАДАХ
СХОДУ ВИБОРИ ЗНОВУ
НЕ ВІДБУДУТЬСЯ

Місцеві вибори, які мали відбутися 31 жовтня в окремих громадах Сходу України, знов будуть відкладені.
Про це повідомляє Центральна виборча комісія, на сайті якої оприлюднено висновки Донецької та Луганської
облдержадміністрацій щодо можливості проведення голосування у 18 громадах.
Йдеться про 10 сільських, селищних, міських громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і
Покровського районів Донецької області та 8 громад
Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської
області.
Четверта спроба провести тут місцеві вибори виявилася марною через загрозу обстрілів та відповідну небезпеку для цивільного населення. Зокрема, у висновках йдеться, що, попри домовленості про припинення
вогню, окупанти продовжують обстрілювати населені
пункти, дистанційно мінують околиці та підпалюють сухостій неподалік від житлових кварталів та позицій ЗСУ.
Через це облдержадміністрації не можуть гарантувати
безпеку людей під час голосування.
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радиційно фестиваль з 2013 року
проводять напередодні Дня Незалежності України. Цього разу
дата припала на 14 серпня. Не відбувся захід двічі: 2014 року через початок
війни і 2020 року через карантинні обмеження.
Започаткували «Смолянський куліш»
громадська організація «Енеїда» та ансамбль козацької пісні «Любава». А ідея
належала місцевому жителеві Андрієві
Тараману. Разом з однодумцями з «Енеїди» він вирішив, що гарно було б розвивати сільський туризм – аби люди з усіх
усюд приїжджали сюди зануритися в атмосферу сільського колориту та скуштувати смачної їжі.
– Наше село Олександро-Калинове у народі називають Смолянка, від
прізвища колишнього землевласника
– Смолянінова, – згадує історію фестивалю Андрій Тараман. – Коли я вперше
побачив село на старовинній мапі, то
був сильно здивований: чому сюди веде
вісім доріг? На жаль, до сьогодні це так
і залишається загадкою, але припущення такі, що ця територія була ключовою
для управи, пошти, торгівлі. Імовірно, тут
відбувалися і якісь ярмарки. Саме з цими
думками та ідеєю зробити тут фестивальярмарок я звернувся до нині вже покійної Любові Кілко, засновниці та керівниці
ансамблю «Любава». Під час мозкового
штурму захід назвали фестивалем української культури «Смолянський куліш».
За логотип свята взяли козака з великим казаном та дерев’яною ложкою, бо
куліш – це була основна страва козаків.
Логотип намалювали на фанерці, а надпис був зроблений буквами, вирізаними
з ізоляційної стрічки.
Відтоді, як ініціативні селяни власними силами та власним коштом на трьох
цеглинах варили перший куліш, багато чого змінилося. І справа навіть не
в тому, що гроші на фестиваль тепер
виділяють з бюджету Іллінівської ОТГ,
адже саме цей захід визнали головним
святом громади. Зокрема, з війною фестиваль отримав нове забарвлення та
нових прихильників.
– 2014 року прийшов «руський мир»,
тому фестиваль не відбувся, але після
звільнення села наш захід набув нового сенсу. На нього приїхали люди,
які розуміли, що культура – це також
зброя і вона стріляє, – каже Андрій,
який, до речі, сам брав участь у бойових діях.
Після повернення з війни чоловік
знову взявся за розвиток фестивалю та
музею історії села «Довкілля», який він
також заснував 10 років тому. Утримують
його самі селяни, вони ж колись на заклик Андрія його і створили: викупили за
символічну суму старовинну хату, принесли до неї все, що лишилося на горищах,
аби зберегти історію для нащадків. Нині
тут до трьох тисяч експонатів: рушники,
предмети побуту, старовинні меблі. Щороку до «Смолянського кулішу» глиняну
хату музею білять і розписують. Звичайно, у людей є робота, домашні турботи,
господарство, але прийти на толоку до
музею вони вважають вкрай важливим.

НАЖИВО
Фото авторки

ЯК НА ДОНЕЧЧИНІ

КУЛІШ ВАРИЛИ

Ця історія – про те, як ініціатива однієї людини з невеличкого села на Донеччині здатна
перетворитися на масштабну подію обласного рівня. Таке можливо, коли ініціатива не є
штучно нав’язаною, а укорінена у традиціях – тоді вона має відгук і сама стає традицією.
Йдеться про фестиваль української культури «Смолянський куліш», який вже усьоме відбувся
у селі Олександро-Калинове Іллінівської ОТГ. Всього у 30 кілометрах від окупованої Горлівки.
Під час фестивалю гості обов’язково
заходять до музею, це одна з найбільш
популярних локацій.
– Раніше я вже привозила до цього
музею своїх учнів, але сьогодні вперше
змогла спокійно роздивитися експонати
– вони вражають, – ділиться враженнями краматорська вчителька Оксана Проселкова. – Такого немає у міських музеях. Це дуже цінно, що люди зберігають
свою історію, доглядають цю стару хату,
перуть рушники, прибирають, білять. Це
про велике зростання громадянської
свідомості, цього багатьом не вистачає.
Зараз я збираю експонати, які пов’язані
з історією Краматорська. Сподіваюся
знайти тут підтримку та однодумців, адже
ми разом досліджуємо нашу культуру,
наше коріння.
Окрім музею, «Смолянський куліш»
пропонує багату культурну програму: парад вишиванок, катання на велопідводі,
яка має назву «Узвар», видовищні коза-
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цькі змагання, ярмарок майстрів, вареничні майстер-класи, вечірній концерт,
вогняне шоу… Гості охоче фотографуються серед колоритних локацій із сіна.
Для містян полежати на ньому – справжнє задоволення. Також можна придбати вироби місцевих фермерів, сувеніри
та смаколики.
Власне куліш у великому казані на 100
літрів традиційно готує пані Зося – Зоя
Василівна Панченко. Вона головна ґаздиня фестивалю, на її честь його колись
навіть хотіли назвати «Зосин куліш». Незалежно від кількості гостей куліш ніколи
не продають – ним завжди пригощають.
Цього року гості з’їли пів тонни кулішу!
На головну страву фестивалю пішло понад 100 кілограмів пшона, 150 банок тушонки і смажений кабан.
– Я давно знала про цей фестиваль,
але приїхала вперше. Я вражена! Красиві локації, люди у вишиванках, лунають українські пісні. Зараз, як ніколи, це
важливо на сході України. Бажаю, аби
фестиваль набував все більшого масштабу та зростав, – чуємо від Олени з
Торецька.
І він зростає. Якщо перший «Смолянський куліш» мав всього 800 гостей, 2021
року його відвідало понад 4 000 людей!
Хтось приїжджає щороку, як от родина Тимчаків зі Званівки. Вони – нащадки лемків, яких радянська влада переселила у донецькі степи. І вони точно
знають, наскільки важливими є традиції
та культура.



– Ми приїжджаємо сюди, наче додому.
Бачимо, як фестиваль виходить на новий
рівень, щороку гостей стає все більше,
– ділиться Андрій Тимчак. – Свого часу
моїх батьків примусово привезли до
Званівки з Карпат. Але нащадки тих переселенців не забули свою історію. Навіть
за радянських часів ми водили вертепи
на Різдво, зараз продовжуємо це робити
вже зі своїми дітьми. Ми щиро радіємо,
що у цьому селі на Донеччині люди також зберігають свої традиції, збирають
експонати до музею і все більше цікавляться своїм корінням.
Невгамовні активісти ОлександроКалинового лише тиждень відпочивали
після фестивалю. 23 серпня у складі донецької делегації вони вже були під Києвом, у музеї «Пирогово» на національному заході «Мандруй Україною». Де знову
катали туристів на велопідводі «Узвар» та
розповідали про своє неймовірне село.
Наступного року в Олександро-Калиновому знову готуватимуть куліш. Організатори сподіваються, що невдовзі
настане час, коли на фестиваль української культури поїсти кулішу приїдуть
гості з Донецька. Українського Донецька.
Наталя ДОНЕЦЬКА/Громада
Фото з Фейсбуку
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ергій Іванов виріс на Донеччині, а
тепер передає свою любов до природи учням та студентам Кремінної у Луганській області. З дитинства
він не любив сидіти у чотирьох стінах,
волів з’ясовувати, як влаштований світ,
спостерігати за природними явищами
– дощем, градом та блискавками. Батьки мали кілька дачних ділянок, на кожній треба було згуртовано працювати,
отже Сергій з братом весь вільний час
проводили на природі. Це не здавалося
чимось важким – навпаки, подобалося.
— Одного разу батько придбав телескоп і показав мені зірки. Так цікаво було спостерігати за розсіяним
зоряним скупченням. Найяскравіше,
що запам’яталося – спостереження за
уламками комети Шумейкерів-Леві, що
впали на Юпітер. Це було дуже рідкісне
явище, про нього тоді багато писали та
говорили по телебаченню.
Сергій впевнений, що саме у ранньому віці формується світобачення. Тож не
дивно, що згодом він обрав професію
біолога.
До Кремінної він потрапив після закінчення вишу. Обирав вакантні місця
за розподілом і, побачивши місто з неймовірною природою, лісами та крейдяними скелями, миттєво прийняв рішення.
Вже 17 років чоловік працює у
Кремінському ліцеї № 5, також викладає
у коледжі, займається репетиторством:
навчає біології, географії та іншим природничим наукам. Проте каже, що дітей
потрібно не лише навчати, а й розмовляти із ними, знаходити, чим зацікавити.
Тому у вільний час керує гуртком природознавчої студії і влаштовує еколого‑краєзнавчі експедиції.
— Разом із дітьми ми вивчаємо природу
рідного краю. Проводимо природоохоронні акції з розчистки джерел, дослідження
зміни рівня води, моніторингу забруднення атмосферного повітря, пошуки палеонтологічних пам’яток, озеленення міста.
Показником, та й стимулом своєї роботи Сергій вважає успіхи учнів. Серед них
вже є майбутні екологи, а одна з учениць
здала ЗНО з біології на 200 балів і навчається у Києві.
Але ж ми пам’ятаємо, що наш герой
ніколи не зупиняється? Ще одним драйвером для нього став фотоапарат. 2009
року у Сергія з’явилося професійне обладнання – допомогли придбати батьки.
До того на свої «фотополювання» він відправлявся із звичайною «мильницею».
— Фотографувати тварин набагато
складніше, ніж людей. У фотографії головне – повноцінно передати гармонію
через кадр, але тваринам ти не скажеш:
почекай, або подивись туди.
Раніше фотографував все і багато.
Зараз — виключно те, що задумав. Іноді
допомагають син та студенти, бо часто
зйомки плануються довго. Наприклад,
лебедів Сергій не міг сфотографувати
кілька років, поки знайомі не розповіли,
де їх можна побачити за містом. Фотографував, сидячі у засідці під сіткою, адже
важливо було не налякати птахів.
Не завжди людська цікавість є правильною, каже чоловік. Колись він мав
необережність злякати пташку. У неї
були маленькі пташенята, але вона нажахалася і залишила їх.
— Аби сфотографувати козулю, потрібна мить, коли треба тихо підкрастися, навести кадр і наступити на гілку. На хрускіт
козуля підіймає очі — і тут фотографуй. У
всіх диких тварин очі дуже гарні. У диких
навіть погляд не такий, як у свійських, в
ньому є хитрість.
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Не варто думати, що ти вже чогось досягнув, адже це призводить до стану спокою. А
щоб зростати, потрібно завжди навчатися новому і в жодному разі не зупинятися. Таким
є життєве кредо біолога Сергія Іванова. На фестивалі «Мандруй Україною» Сергій представляє проєкт із наукового туризму, де людина перетворюється не в пасивного споживача інформації, а в активного учасника туристичного веломаршруту «Чудеса Кремінщини». А про ці чудеса він точно знає більше за інших.
Ще пригадує «полювання» на диких
кабанів. У той день був вітер, вдалині
– блискавка. Було вже дуже темно, але
Сергій продовжував йти на звук. Близько
20 великих і малих кабанів були зовсім
поряд, він зрештою побачив їхні силуети.
Коли тварини його «розсекретили», то
першими побігли великі кабани, за ними
самки, а найменші поросятка залишилися. Кадр вийшов досить темним, але головне – емоції.
Свої фотографії Сергій Іванов викладає на сайт «Зелена Кремінна», який кілька років тому зробив разом з братом. Всі
фото розподілені за категоріями, мають
детальні описи. Фоторесурс допомагає на
уроках, адже учням краще побачити ту чи
іншу тварину, ніж уявити. Також сайт рекламує екосистемні послуги. Але чоловік
вкладає в нього і більш глобальний сенс.
— У мене немає сил доводити людям
щось, вчити їх, як жити. Тому я намагаюся
впливати інформацією, фотографуючи
природу, тварин. Я показую красу природного оточення Луганщини – це одне з
джерел, що живить доброту, сердечність і
любов. Виходить, що впливаю через красу фотографій. Обрав виключно край, де
живу, бо на це вистачає часу.
Час потрібен Сергію ще й для реалізації мрії про відкриття природничого
музею. Адже із експедицій з учнями він
привіз вже безліч палеонтологічних
знахідок. Тож до екологічних ініціатив
додалися історичні. Ніколи не зупинятися
– такий план, пам’ятаєте?
Лілія УДОДЕНКО/Громада
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(Закінчення. Початок на стор. 1)
За кілька років стиль роботи Яна
Птушка з Сєвєродонецька став у Торецьку впізнаваним. Вперше яскрава
абстракція у його виконанні з’явилася
на стіні колишнього кінотеатру імені
Хмельницького. Тоді команда місцевих волонтерів взялася відновлювати парк поруч з кінотеатром. Завдяки
яскравому стінопису вдалося повернути колишню популярність парку, що останні роки перебував у занепаді, вважає одна з ініціаторок проєкту Олена
Шевчук.
Ще була скрипка, яка прикрасила
будівлю музичного коледжу. Тему обрали замовники, а форма, кольори – то
вже фірмова абстракція автора.
На стіні школи № 7, що у селищі
Дружба, у безпосередній близькості до
бойових дій – ще одна дівчинка авторства Яна Птушка. Аби позбавити дітей
тривожних думок, керівництво подалося
на грантовий конкурс Програми ООН із
відновлення та розбудови миру і виграло його.
– Дівчинка дмухає на кульбабку.
Повітря підхоплює елементи рослини та
перетворює їх на голуба – птаха, який
символізує мир. Жовто-зелені кольори – це абстракція степового регіону,
– описує роботу Ян.
Втілити у життя задум розпису житлового будинку по вулиці Центральній
допомогли комунальники та військовоцивільна адміністрація. А прикрасити
будинок у такий спосіб вирішили самі
мешканці.
– Ми з друзями подумали, що мурал зробить багатоповерхівку трохи
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веселішою. Усе ж краще, аніж було, –
коментує малюнок власник нотаріальної
контори Олександр.
Біля його контори росте виноград,
який згодом має оповити будинок до
третього поверху. Тож Олександр і запропонував ідею подовжити тему винограду у малюнку. Наразі стіни з двох боків
розписані муралом у відтінках синього
та зеленого. З обох боків намальовані
руки, що збирають із пазлів виноградну
лозу.
– Ідея на перспективу. Така красива
має вийти колаборація мистецтва з природою, – пояснює зміст стінопису художник.
А ось шахтар дивиться вдалечінь,
позаду нього традиційні елементи гірничого виробництва. Малюнок у жовтозелених кольорах, трохи блакиті у небі
та чорних барв на вугіллі. Прототипом
намальованого героя став справжній
робітник однієї з місцевих шахт. Це шоста робота Яна Птушка у Торецьку. Вона
з’явилася біля шахтоуправління у подарунок гірникам до професійного свята.
Втім, Торецьком художник з Сєвєродонецька не обмежується. Нещодавно
він долучився до проєкту з медіаграмотності і закінчив роботу у Бахмуті. Мурал
«Поміж літерами» має привернути увагу
українців Сходу до важливості боротьби
з інформаційними фейками та розвитку
критичного мислення.
А у майбутньому Ян Птушко хотів
би розписати елеватор. Один такий є
у Старобільську. Його стіна настільки
велика, що мурал міг би стати рекордним в Україні.
Дмитро ЛЕЩУК/Громада
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аючи освіту педагога початкових
класів, психолога та педагога-організатора, Тетяна завжди працювала із дітьми. Мешкала у Кадіївці (наразі
це окупована територія), а роботу мала
у селищі Калиновому неподалік – вчителювала у початкових класах.
– У жовтні 2014 року закрили дорогу
між окупованими та неокупованими селами, – розповідає жінка. – Одного разу
нам сказали українські військові: «Сьогодні останній день, коли ми будемо вас
пропускати». Я забрала з місця роботи
свою трудову книжку, бо розуміла, що
жити невідомо «під ким» і під чиїм прапором – це не для мене. Я маю усвідомлювати, в якій країні я живу, із якою владою.
Мої батьки з Троїцького – це буквально
сім кілометрів від Калинового. Туди я і
повернулася – до маленького, Богом забутого села, де зараз проживає людей
500 максимум, де немає нічого, окрім
школи із 30 учнями і старої церкви.
Рішення докорінно міняти справу життя не прийшло швидко. Спочатку Тетяна
вийшла заміж за військового, з’явилося
двоє діточок. Після закінчення контракту чоловік залишився жити у Троїцькому, де роботи для нього не було. Таня
розуміла, що, окрім соціальних виплат
на дітей, потрібен ще якийсь прибуток,
тож пішла працювати до садочка. Там
була змішана група, до якої і своїх дітей
водила.
Так минуло три роки. Та грошей на
життя все одно не вистачало.
– З чоловіком я розлучилася, аліментів від нього не отримувала і не отримую.
Моя зарплатня складала 2 100 гривень,
і я не могла дозволити собі сплатити
навіть за інтернет. Було дуже скрутно.
Тоді і вирішила завести власне господарство, бо мала приклад моїх батьків,
які все життя так заробляли. Вони і допомогли на початку: дали теличок, бичків маленьких, бо я не мала стартового
капіталу, щоб самій це придбати.
Спочатку жінка продовжувала працювати в дитсадку, а фермерством займалася паралельно. Фізично це було
тяжко, бо ще й своїх хлопчиків, дуже
прив’язаних до матері, лишити ні на кого
не могла. Десь зо півроку Тетяна так
розривалася і зробила висновок, що
фінансово вигідніше займатися тільки
власною справою.
– Звісно, це не так престижно. Звісно, краще зранку зробити макіяж, гарно
одягнутися на роботу та побризкатися
парфумами, аніж вставати, взувати калоші та йти вичищати гній та доїти корів,
– пояснює із посмішкою. – Та для мене
важливіше, що зараз я можу відвезти
дітей влітку на море або власною автівкою прогулятися до розважального
центру у місті. Вважаю це більш цінним,
аніж статус.
Спочатку були телята. Тетяна відгодовувала їх рік і два місяці, а потім продавала м’ясникам. Паралельно тримала три-чотири поросяти – вони ростуть
швидше, їх можна годувати лише 8-9 місяців та продавати. Прибуток надходив
приблизно раз на чотири місяці, ці гроші
треба було ще вміти розподілити до наступного продажу. Тоді вона навіть не
мріяла, що незабаром зможе придбати
автівку, зробити ремонт в оселі.
Якось фермерка побачила оголошення у сільраді, що до села приїдуть
представники Данської Ради у справах
Біженців. Прийшла на зустріч. Там розповіли про правила участі у грантовому
конкурсі, пояснили, як скласти бізнесплан (Тетяна каже, що це не стало для
неї великою проблемою, бо складного
тут нічого немає). При підготовці документів представники організації постійно були на зв’язку та консультували з
будь-яких питань. Так жінка виграла
грант 1 000 доларів, на які купила 5 телят і запас сіна.
– Виростила бичків, наступного року
отримала прибуток від їхнього продажу, дещо витратила на родину, а більшу
частину – знов на телят. Минулого року
мала аж 11 биків. М’ясники їздили до
мене кожного місяця.
Просто уявіть, наскільки важко фізично виростити таку кількість худоби,
тим більше, що це – бики. Вони великі й
агресивні, б’ються між собою, та й люди
можуть постраждати… Проте Тетяна
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НЕЗЛАМНА
Життя не подарувало їй легкої долі, проте ніщо не змусило її зламатися. Фермерка Тетяна
ЧОРНА з села Троїцького на Луганщині долає труднощі завдяки бажанню вчитися новому,
підтримці батьків та надзвичайній працелюбності.

справлялася – сама, без сторонньої допомоги. Батьки завжди поряд, проте мають таке ж поголів’я худоби, їм аби свою
роботу встигати, та й не молоді вже.
– Як все встигаю по господарству?
Ніяк. Працюю до пізньої ночі, сяду, поплачу, пожалію себе… Не завжди є час
привести до ладу сад і город. Є багато
недоробок, все зробити просто неможливо. Але наймати поки нікого не хочу.
Надійну, роботящу, тверезу людину
знайти не так-то й просто. Та і не готова
я поки що віддавати комусь свої гроші,
які так тяжко дістаються. Так, наймала
спеціалістів хіба що коли проводили
воду в дім, робили ремонт, клали кахлі
– те, що я сама фізично не зроблю. А
такі дрібниці, як викосити траву, побілити... Ну, не встигла цього року – встигну
наступного, це не найважливіше в цьому житті. В мене поряд батьки, це дуже
важливо. Прийду до мами, обнімемося,

Дмитро РАДЬКО, фахівець з економічного розвитку Данської Ради у справах Біженців – Данської Групи з
розмінування/DRC – DDG:
– Історія Тетяни Чорної підтверджує, що не треба мати спеціальних знань, аби вигравати гранти на розвиток своєї
справи. Такою можливістю можна і треба користуватися.
У кожному проєкті є свої умови для участі. В одному, наприклад, ми робимо акцент на працевлаштуванні жінок, в
іншому – на сільськогоспактиві. Проєкт за підтримки Європейського Союзу «Відродження прифронтових громад
за допомогою гуманітарного розмінування та підтримки щодо засобів до існування», в якому Тетяна виграла
2020 року, спрямований на конкретні населені пункти. Їх там було декілька на першій фазі проєкту: Трьохізбенка,
Гірське, Новотошківське, Муратово, Троїцьке, Комишеваха, де є забруднені мінами території, і місцеві фермери
не в змозі обробляти землю та вирощувати сільськогосподарські рослини.
Наступна фаза, очікуємо, буде з жовтня. Ми ще не отримали підтвердження від донорів, але, швидше за все,
вона буде. Цілі та особливості будуть такі ж самі, але додамо нові населені пункти уздовж лінії розмежування у
Луганській області. Тому ми всім місцевим фермерам рекомендуємо з нами зв’язуватися електронною поштою
(press-ukraine@drc.ngo) та уточнювати деталі. В процесі ми зустрічаємося із місцевою владою, збираємо людей,
все пояснюємо, приїжджаємо стільки разів, скільки необхідно, показуємо приклади бізнес-планів, залишаємо
свої номери телефонів, аби люди могли звернутися у будь-який час.
Ми також пропонуємо гранти зі створення робочих місць; гранти, спрямовані на ланцюжок додаткових можливостей для громади. Такий приклад: у населеному пункті нема комбайнів, а люди мають ділянки для вирощування зернових тощо. Коли настає час збору врожаю, вони звертаються до великих фермерів, щоб вони допомогли.
А великий фермер обробляє насамперед свої землі, тож послуга людям надається не завжди вчасно та якісно,
та й коштує недешево. Ми допомагаємо фермерові із придбанням комбайна на умовах співінвестування, тобто
пропонуємо взяти на себе невеликий відсоток від загальної вартості техніки, щоб ми бачили, що він готовий розвиватися та нести відповідальність. Мова йде про такі суми, які людина спроможна і готова сплатити. Ми купуємо
комбайн, він стає власністю підприємця, проте за окремих додаткових умов, які ми прописуємо в договорі. Дохід
зрештою має не тільки місцевий фермер, а й місцеві жителі, бо вони отримують дешевшу і якіснішу послугу. Тоді
свої земельні паї, які раніше здавали в оренду, люди починають обробляти самі, самі вирішують, що і коли садити. Таким чином їхній дохід також збільшується. І це дає людям розвиток, стабільність, впевненість у собі.
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поплачемо – набагато легше стає. Тато і
мама – мій фундамент, я знаю, що вони
не дадуть мені впасти.
І справді – не впала, навіть тоді, коли
виявилося, що молодший син має патологію нирки. Зібрала всі сили на порятунок дитини. А минулого року без вагань
витратила все, що заробила, на операцію, лікування та реабілітацію дитини.
У нагоді тоді став другий виграний
грант, знов від Данської Ради.
– Я написала бізнес-план на придбання корови. Добра корова коштує
16-20 тисяч гривень, і в мене не було
цих грошей. Моя ідея сподобалася, до
мене приїхали, подивилися: є заготовлене сіно, є посіви для корму худоби, сарай
відремонтований. Я не просила: «Дайте»
– і все. Я показала, який чималенький
обсяг роботи змогла зробити власноруч. На виграні гроші придбала свою
першу корову, а також кормоагрегат
«Мрія», котрий із зерна за 15 хвилин виготовляє корм для худоби. Так вдається
значно економити зерно, та й час, який
раніше витрачався на приготування
каші у величезних каструлях на вуличній
печі. Треба було збирати з дітьми дрова
для печі, а потім зварену кашу зберігати в погребі, аби не прокисла. А зараз
заливаєш 2 відра води, засипаєш зерна,
вмикаєш кормоагрегат та за 15 хвилин
отримуєш суміш для харчування свиней
та телят.
Цьогоріч Тетяна вже самотужки придбала другу рогату «пані» та започаткувала ще один бізнес – виготовлення
молочної продукції на продаж.
Ідея займатися «молочкою» була
невипадковою, це свого роду сімейна
справа, адже мама Тетяни все життя тримає корів. Тетянині корови знаходяться
в стійлі у батьків, в них же є доїльний
апарат, холодильні камери, маслобойки, сепаратори, а ще придбали два
електропастухи – це спеціальна загорожа під напругою, яка дозволяє не наймати пастухів і заощаджувати на цьому.
Доїть корів батько, а жінки переробляють молоко. Аби не створювати конкуренцію одна одній, мати реалізує продукцію на ринку у Миронівці, а донька
– у Попасній.
До Попасної Тетяна їздить двічі на
тиждень, за один день торгівлі на ринку отримує стільки ж, скільки за місяць
роботи в дитсадку. Пропонує свіже молоко, сметану сепараторну та кислу,
адигейський сир, сир «косичка», ряжанку, кисломолочні сири, плавлені сири із
різними смаками (з ковбасою, копченою
паприкою, часником, зеленню, горішками), бринзу малосольну. Є постійні клієнти, які замовляють ту чи іншу продукцію.
– Перші сири ми ставали варити з
мамою удвох. Бувало, що в мене і два,
і три рази підряд нічого не виходило.
Ображалася, плакала, та поступово все
вийшло. Разом шукаємо нові рецепти в
інтернеті, навчаємося новому.
Тетяна пояснює: з кожного бика виходить тисяч 10-12 прибутку, і вони ідуть
на крупні витрати: ремонти, коштовні
покупки тощо. А дохід від продажу «молочки» трапляється двічі на тиждень, по
2 000 гривень в середньому – ці гроші
перекривають поточні витрати на паливо, комунальні послуги тощо. Так вдається гідно забезпечувати і себе, і дітей.
Всім, що зараз має та вміє, Тетяна
Чорна завдячує батькові і матері. У майбутнє дивиться сміливо і оптимістично,
має на найближчий час купу планів:
– До минулого місяця в мене було 9
свиней, зараз я їх продаю, бо тримати
поросят фінансово невигідно. Ціна зерна всю зиму трималася 9 гривень, і ті
гроші, що я наразі отримую за продаж,
не «відбивають» навіть те, що вклала
в корм. Вирішила, що надалі триматиму лише одне поросятко на м’ясо для
сім’ї. Теляток цього року в мене небагато – тільки троє. Мрію до Нового року
купити двоє-троє телят елітної породи,
яких під замовлення везуть з Полтави.
Так, вони дорогі, якщо звичайних телят
купуємо по 2 000 гривень, то ці коштують 5 000. Проте вони виростають до
500 кілограмів за півтора року, а наші
– до 300.
Ми навіть і не сумніваємося, що і цього разу в цієї сильної жінки все вийде.
Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада
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НАСИЛЬСТВА:

ХТО ЗАХИСТИТЬ
Матеріал «Б’є – значить, суд!» у №42 «ГРОМАДИ Схід» про
побутове насильство у сім’ї викликав неабиякий резонанс
серед наших читачів. Переважно жінки зверталися на
гарячу лінію із запитанням: а якщо не доводити справу до
суду, то які ще є засоби захисту? У відповідь на цей запит
ми дізналися про такі можливості, вони доступні і селянам.
Розповідаємо.

П

роблема насильства в родині
виникла не сьогодні і не вчора.
Відповідальність наздоганяє і
зупиняє кривдника нечасто, але такі
приклади не поодинокі. Ось декілька
історій. 35-річний мешканець Андріївки
розв’язував конфлікти за допомогою
кулаків та лайки. Тепер на кривдника очікує до двох років позбавлення
волі. Мешканка Ольгинки неодноразово скаржилася на свого 47-річного
чоловіка, який приходив додому у стані
алкогольного сп’яніння і вчиняв сварки. Дільничні офіцери Волновахи склали відносно нього кілька протоколів
про адміністративні правопорушення,
але чоловік не змінив своєї поведінки. Наразі відкрито вже кримінальне
провадження. Зі схожими скаргами
звернулася до дільничного офіцера
60-річна мешканка села Сонячного.
Поліцейські не обмежилися приписами
та протоколом, адже конфлікти у сім’ї на
тлі зловживання алкоголем відбувалися
регулярно. Тож і цей насильник понесе
кримінальну відповідальність за свої дії.
Зрозуміло, що не кожен/кожна з постраждалих звертається за допомогою
до поліції, аби далі відстоювати свої права у суді. Більшість людей жаліє кривдни-



пункти за місцем мешкання особи, яка
звернулася по допомогу.
Що включає соціально-психологічна
допомога? Йдеться про оцінку психоемоційного стану постраждалої особи
та складання плану її безпеки. Далі здійснюється соціальний супровід до трьох
місяців, який передбачає проведення індивідуальних та групових консультацій,
а у разі складних ситуацій – переадресація до інших служб, в тому числі поліції
тощо.
Допомога надається як постраждалій
особі, так і кривднику, якщо він дає
згоду, а також дітям. Адже навіть якщо
дитина і не була об’єктом насильницьких дій, проте наочно їх бачила, то вона
вже отримала психологічну травму. Крім
того, роздається гуманітарна допомога
постраждалим і нужденним – гігієнічні
набори, новий одяг, взуття.
Розглянемо цю діяльність на прикладі
роботи Волноваської мобільної бригади
соціально-психологічної допомоги № 24.
У її складі працюють два соціальні працівники та психолог, які обслуговують
весь район.
Одного разу бригада отримала телефонний дзвінок від директора загальноосвітньої школи, яка повідомила: на території їхньої сільської ради
мешкає мати чотирьох неповнолітніх
дітей, яка протягом двох місяців потерпає від фізичного та психологічного насильства з боку колишнього
співмешканця. На момент приїзду
мобільної бригади на жінці були синці. Вона була у розпачі і не знала, як
захистити себе й дітей. Після того,
як з нею поспілкувалися психологи,
постраждалій було організовано медичне обстеження, вона лікувалася
в неврологічному відділенні Волноваської центральної районної лікарні. Також жінці з дітьми було запропоновано тимчасове влаштування
до закладу для постраждалих від насильства, але вона відмовилася. З результатами зняття побоїв та довідкою
про лікування їй було рекомендовано звернутися до відділу поліції для
подальшого розв’язання її проблеми.
Жінка пообіцяла дотримуватися цих
рекомендацій. Після роботи з постраждалою її психоемоційний стан покращився. Жінка почувається більш
впевнено, адже знає, що робити далі
й куди звертатися. Підтримує постійний зв’язок з мобільною бригадою
соціально-психологічної допомоги.

ЦИФРи

З жовтня 2016 року по теперішній час
до Волноваської мобільної бригади
звернулися більше 1 970 людей. За серпень 2021 року їх було
24. Якщо раніше мобільні бригади соціально-психологічної
допомоги Донецької та Луганської областей отримували по

3-5 дзвінків на день, то зараз таких дзвінків 5-10.
Більше 90% тих, хто звертається – жінки.

ка, сподіваючись на те, що акт агресії не
повториться, хтось боїться подальшого
загострення ситуації і більш тяжких наслідків. Тож – терплять, не в змозі розірвати коло насильства.
Фахівці розуміють, що до розв’язання
цієї проблеми треба підходити делікатно та комплексно. Для цього у жовтні
2016 року у Донецькій та Луганській
областях було створено по 6 мобільних
бригад соціально-психологічної допомоги. Мобільна бригада – це команда
практичних психологів та соціальних
працівників, котрі надають екстрену та
планову допомогу постраждалим (дорослим та дітям) від домашнього або
гендерно зумовленого насильства. Завдання бригади – виїжджати у населені

Окремо можна розповісти про шелтери – установи-притулки, де жінки, які
через насильство мають реальні загрози життю і здоров’ю, можуть перебувати
кілька місяців разом з дітьми. У цих установах надається відповідна допомога,
проводиться реабілітація. Працівники
мобільних бригад завжди готові скерувати постраждалих жінок до найближчих
шелтерів або денних центрів, де їм нададуть допомогу та реабілітацію.
Тож якщо ви або ваші знайомі перебувають у небезпеці через регулярні
прояви домашнього насильства – не
вагайтеся і мерщій звертайтеся по допомогу. Адже коло насильства має бути
розірване.
Владислав СЕЧИН/Громкор

МОБІЛЬНІ БРИГАДИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Донецька область

Луганська область
Сєвєродонецьк – (063) 335 85 51, (099) 366 62 80.
P Рубіжне – (093) 949 54 39, (099) 326 42 41.
P Попасна – (093) 949 54 52, (099) 328 25 06.
P Кремінна – (063) 026 29 73, (099) 366 63 08.
P Новоайдар – (097) 824 20 22, (099) 366 64 43.
P Станиця Луганська – (097) 824 20 51, (099) 366 63 11.

P Краматорськ, Дружківка – (099) 366 63 48, (063) 340 86 51. P

Слов’янськ – (099) 366 63 29, (093) 379 20 91.
P Костянтинівка, Торецьк – (093) 310 82 17, (099) 366 63 28.
P Бахмут – (093) 949 53 67, (066) 076 02 36.
P Волноваха – (099) 366 63 12, (063) 026 93 21.
P Селидове – (093) 310 78 29, (099) 366 63 59.
P
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екомендуємо спробувати чушки бюрек – фаршировані болгарські
перці за болгарським рецептом. Болгарською «чушка»
саме й означає «солодкий
перець», а «бюрек» – виріб з
тіста, тобто пиріжок. Ця страва і схожа на пиріжки з солодкого перцю із начинкою
з бринзи чи сиру.

СМАЧНОГО

ЧУШКИ БЮРЕК ІЗ СИРОМ
Городи та місцеві ринки ще рясніють від сезонних овочів та фруктів. Вже і
свіжих наїлися, і консервацій наробили вдосталь, та все ж ще так хочеться
насолоджуватися щедротами природи і готувати, готувати овочеві страви.
Відповідь на сканворд №14 (47)

Що потрібно:
• солодкі перці – 8 шт.
• бринза чи кисломолочний
сир – 200 г
• яйця – 4 шт.
• борошно чи панірувальні
сухарі – 100 г
• олія – 4 ст. л.
• сіль, перець мелений, зелень кропу та петрушки – за
смаком.
Як готувати:
1. Очищуємо перці від насіння та хвостиків та запікаємо
цілими при 200°С десь півгодини, поки стануть м’якими. Приблизно посередині випікання
один раз їх перегортаємо. Коли
спечуться, обдаємо холодною
водою, аби швидше охолонули
та легше буде очистити. Тоді
знімаємо тонку шкірку.
2. Поки перець печеться,
підготуємо дві тарілки: в од-

ній два збитих яйця, у другій
– панірувальні сухарики чи борошно. З борошном паніровка
краще тримається, а сухарики
крупніші й тому обсипаються,
тож у них варто панірувати
двічі, як котлети по-київськи:
яйце-сухарики-знов яйце-знов
сухарики.
3. Робимо начинку. Бринзу
тремо на великій тертушці, а
сир розминаємо виделкою.
Додаємо 2 яйця, солимо, перчимо, можна сипнути трохи
подрібненої зелені.
4. Ретельно перемішуємо та
наповнюємо начинкою перцічушки. Її не треба дуже багато,
аби перці не луснули.
5. Розігріваємо пару ложок
олії у пательні та паніруємо чушки: змочуємо з усіх боків у яйці,
тоді – до сухариків чи борошна,
й викладаємо на пательню.
6. Обсмажуємо на середньому вогні до апетитної скоринки. Перегортаємо лопаткою та обсмажуємо з іншого
боку. Готові «пиріжки» викладаємо на тарілку та ріжемо
скибочками.
7. Найкраще чушки бюрек
смакують теплими, але й в
охолодженому вигляді вони
теж смачні.

ПОГОДА

СЕРПЕНЬ З ВЕРЕСНЕМ
СТИСКАЮТЬ ОДИН ОДНОМУ ПРАВИЦІ
Кінець серпня та початок вересня на Донеччині та Луганщині будуть хмарними, проте
не дуже дощовими.
Температура повітря у Донецькій області – від +10°С вночі до +30°С вдень. Майже
щодня погода буде хмарною із проясненнями, за виключенням 7, 8 та 10 вересня, коли
прогнозують цілком ясну і сонячну погоду. Невеличкі дощики варто очікувати 11-12
вересня. Швидкість вітру складе 3-4 м/с.
Жителі Луганської області будуть відчувати температуру повітря від +11°С до +31°С.
Погода також буде переважно хмарною із проясненнями, сонячною – тільки 5, 8 та 9
вересня. Дощитиме також 11-12 вересня. Швидкість вітру – до 4 м/с.
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