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Мобільні клініки, які безоплатно проводять обсте-
ження, надають критично важливі медичні послуги та 
виявляють приховані випадки домашнього насильства, 
запрацювали у вересні у селах Донеччини та Луганщи-
ни. Повний базовий медичний огляд стає доступним для 
найуразливіших груп селян завдяки Фонду ООН у галузі 
народонаселення за фінансової підтримки уряду Великої 
Британії.

Кожна мобільна клініка складається з лікаря сімейної 
медицини, лікаря-гінеколога, медичної сестри та водія. 
Медичні бригади проводять скринінг-огляди з подаль-
шим аналізом, результати досліджень надаватимуться 
медичним закладам територіальних громад.

Клініки забезпечено наборами для гінекологічного 
обстеження, портативними електрокардіографами, при-
ладами для ультразвукового дослідження, обладнанням 
для вимірювання артеріального тиску тощо.

Протягом вересня послуги отримають села Станично-
Луганського та Попаснянського районів Луганщини та 
Соледарської ОТГ Донецької області. 

ДО СІЛ СХОДУ  
ПРИЇХАЛА МОБІЛЬНА КЛІНІКА  
ВІД ООН 

Три заявки від творців стрічок про події на Сході по-
дано на відбір національних фільмів, які Український Ос-
карівський комітет висуватиме на премію «Оскар-2022». 
Всього у національному відборі цьогоріч змагатимуться 
п’ять фільмів.

На премію «Оскар» Американської академії кінема-
тографічних мистецтв і наук у категорії «Міжнародний 
повнометражний фільм» від України претендують режи-
серські роботи Валентина Васяновича, Наталки Ворож-
бит та Віллена Новака.

Стрічка «Відблиск» Васяновича розповідає про ліка-
ря-добровольця, який після повернення з полону нама-
гається адаптуватися у мирному житті. «Погані дороги» 
Ворожбит – це чотири новели про чотири типи стосунків, 
що 2015 року виникли дорогами Сходу України на тлі вій-
ни. Фільм «Чому я живий» Новака починається з подій 
у довоєнному Маріуполі та зачіпає питання підліткового 
кохання, гоніння за релігійні переконання, вибору між 
добром і злом. 

Фільм-кандидат від України буде обрано 24 вересня. 

У НАЦВІДБОРІ  
НА «ОСКАР» ЗМАГАЮТЬСЯ ТРИ 
ФІЛЬМИ ПРО ДОНБАС

КОРОТКО

Попри сталий вираз, нове — це 
не завжди добре забуте ста-
ре. Інколи нове – принципово 

інше, інакше, не закарбоване ще в 
нічиїх досвідах. Воно як жива вода, 
що вимиває зайве, затхле, наплас-
товане роками, очищує знесилений 
організм, насичує його киснем.

Ми — люди немолоді, скажете ви. 
Нам запізно змінюватися, нам би 
прийняти те, що є. Але ж у харчуван-
ні ми надаємо перевагу свіжому, а 
не застарілому. То чому у житті має 
бути інакше? Пробувати нове – це 
і є еліксир молодості. Свіжа енер-
гія, що наповнює буття фарбами. 

Радість від процесу та щастя від от-
римання.

Тож перефразуємо класику. Все 
нове – це добре! Ось так, без за-
кінчення. Є тільки початок, тільки 
рішення – не пускати життя на само-
плив, а ставати керманичем, відшу-
кувати орієнтири, долати перешкоди. 
А якщо доля надає шанс спробувати 
щось незвичне – просто почати це 
робити.

Наприклад, доєднатися до спіль-
ноти сільських кореспондентів 
«ГРОМАДИ Схід». Ми зацікавлені у 
висвітленні людей, ініціатив та про-
єктів, спрямованих на досягнення 
гідних цілей. Якщо ви знаєте про 

таке у ваших громадах – ласкаво 
просимо. Пишіть для нас. Ви отри-
маєте додатковий заробіток – ав-
торський гонорар, наші читачі – ці-
каві матеріали, а ми – задоволення 
від гідної справи. Зв’язатися з ре-
дакцією завжди можна через колл-
центр, соцмережі, електронну пошту 
newspapergromada@gmail.com або 
на сайті https://gromadaskhid.com.ua/ 
у розділі «Контакти». Надсилайте нам 
також свої запитання і побажання 
щодо тем публікацій – адже газета 
«ГРОМАДА Схід» існує саме для того, 
щоб бути вам корисною. 

Разом ми зможемо більше! 
Редакція газети/Громада

Ось і це літо минуло, наче й не було. Відбувся новий старт: для декого навчальний, для 
решти – діловий чи особистий. Ще трошки – і час підбивати підсумки року, втрати та 
здобутки, пропущені повз можливості чи спроби впустити зміни у своє життя.

НАЗУСТРІЧ НОВОМУ

«Життя – одне. Радій йому!» – 
каже жителька Бахмута Ангеліна 
Шостак. Втім, не просто житель-
ка: волонтерка, депутатка, май- 
стриня. А ще – людина, яка успіш-
но поборола онкологічну хворобу і 
навчилася жити наново. 

2015 року до Книги рекордів України було 
занесено 27-метрову патріотичну «фенечку», 
плетену з 2 192 елементів. Влітку 2016 року в 
Києві для тієї ж Книги рекордів презентова-
но найбільший в країні національний прапор з 
вишитим текстом з Конституції України: «Єди-
ною державною владою в Україні є народ». А 
23 серпня 2018 року у небо над Авдіївкою на 
повітряних кульках було запущено прапор Ук-
раїни площею аж 120 квадратних метрів – гроші 
на нього збирали волонтери, жителі вільних та 
окупованих територій. Авторкою цих виробів і є 
Ангеліна Шостак.

РУКОДІЛЛЯ ПРОТИ ОНКОЛОГІЇ
Рукоділля жінка вважає приємною «залежніс-

тю», здобутою з дитинства: 
– Я навчалася у школі в скрутні радянські 

часи, коли неможливо було знайти якогось ек-
склюзивного подарунку – все було стандартне, 
– розповідає пані Ангеліна. – На полицях ма-
газинів стояли лише кришталь та статуетки, які 
були в кожного вдома. Тому ми з мамою влас-
норуч виготовляли подарунки для друзів, знайо-
мих, вчителів та лікарів. Плели зі стрічок коши-
ки-кишеньки, які на стіну можна було повісити, 
шили кухонні рукавички, прикрашали їх апліка-
ціями та вишивками; прихватки, що вдягалися на 
чайник, ще багато чого… Потім матуся навчила 
в’язати гачком та спицями, і у восьмому класі я 
собі зв’язала перший светр з ниток, розпуще-
них від іншого светра. Також матуся підробля-
ла в’язанням шапок, я допомагала їй і в цьому. 
Я призвичаїлася до такої роботи. Поступово це 
переростає в таку залежність (у доброму сенсі 
цього слова), що ти весь час хочеш щось тво-
рити своїми руками. А коли вже зіткнулася із 
онкологією, лікуванням – то саме це і рятувало, 
відволікало від поганих думок.

2008 рік розділив життя Ангеліни на «до» та 
«після». Зовсім несподівано пролунав вирок: лім-
фома Ходжкіна, або лімфогранулематоз. 

– Спочатку були сильні болі в спині, кілька 
років спостерігалася у лікаря-невролога та лі-
кувалася від остеохондрозу. Коли біль став не-
стерпним, лікар порадив мені басейн, для цього 
треба було пройти флюорографію. Ось там я і 
дізналася, що в мене рак. Завдяки моєму чолові-
кові ми все робили швидко. Він знайшов гроші 
на лікування, клініку в Києві. 

ЛЮДИ

ЩАСТИНКИ  
ВІД АНГЕЛІНКИ

(Закінчення на стор. 2)

Фото: Олена КОЗАЄВА
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ЛЮДИ(Закінчення. Початок на стор. 1)
Далі були 8 курсів хіміотерапії, 17 

курсів опромінювання, операція, під час 
якої Ангеліні видалили нижню частину 
легенів. І весь цей час – жахливий біль, 
від якого жінка вигиналася дугою та 
скручувалася бубликом…

– Моя мама молилася про себе і ніко-
ли не плакала при мені. Не плакав і чо-
ловік, натомість просто тримав мене за 
руку, це було найкращою підтримкою. 
Найважче було синові – мама помирає, 
коли тобі 16 років… Взагалі, в мене три 
друга по життю: матуся, чоловік Андрій 
і син Михайло. Під час лікування вони 
втрьох тримали мене на цьому світі. Це 
важка боротьба, але не менш важко лю-
дям, які поруч. Вони спостерігають цей 
біль і не можуть нічим зарадити. Я свій 
біль могла контролювати, могла покри-
чати, поплакати. Але я ніколи не бачила 
від них ставлення як до людини, яка по-
мирає. 

Повірте, не всі люди біль можуть осяг-
нути. Вони кажуть: «Все буде нормально». 
Та не нормально! З хворою людиною тре-
ба, як з дитиною. Коли дитина каже: «Мені 
боляче душевно, мене хтось образив», 
а батьки кажуть: «Та нічого страшного» 
– для дитини це найстрашніше. Отак 
само з тими, хто лікується. Це боляче, це 
страшно, це треба розуміти і підтримува-
ти. Якщо людина вам каже: ти мені потрі-
бен – то підтримуйте, це дуже важливо. 
У кожного свій характер, і я думаю, сам 
хворий дасть знати, як саме його підтри-
мати. Когось потрібно було розвеселити, 
мені – навпаки, цього не треба було. Але 
найелементарніше – бути поруч і казати, 
що ми разом все зможемо, не ти сам, а 
ми. Так мені чоловік Андрій казав. Тому і 
я тепер кажу, що не я поборола онколо-
гію, а ми побороли. 

Родина пройшла весь цей важкий 
шлях, випробування онкологією ще 
більше її об’єднало, «зацементувало» 
стосунки. Після лікування через 20 років 
подружнього життя Ангеліна з Андрієм 
обвінчалися. Як виникають проблеми, 
відтоді кажуть: «А пам’ятаєш, про що ми 
мріяли тринадцять років тому? Просто 
дихати. Просто жити».

Коли хвороба нарешті відступила, лікарі  
порадили Ангеліні відзначити одужання 
шампанським… А нещодавно жінка із чо-
ловіком були в клініці на профілактичному 
огляді, де зустріли всіх спеціалістів, котрі 
її тоді рятували. Вони й досі зберігають її 
подарунки. Хоча лікування давало наван-
таження і на руки, і на суглоби – жінка не 
кидала рукоділля, шила та в’язала. Так 
підіймала настрій собі та іншим.

– Тоді я пороздавала всім дівчатам-
медпрацівницям в’язані кофтинки, які 
сама виготовила. Це була подяка ліка-
рям, Всесвіту. Дійсно, коли ти віддаєш 
частку добра, ти отримуєш від цього ве-
лике задоволення, винагороду не гро-
шима, а добрими стосунками із добрими 
людьми, яких ти зустрічаєш на своєму 
життєвому шляху.

Ангеліна Шостак вважає, що українські 
жінки, особливо у віці за 40, мають проб-
леми через те, що нехтують регулярними 
профілактичними оглядами у лікаря. Бо 
коли приходить рак, він не болить. А як 
вже болить, то це вже глибока стадія: біль-
ше болі, більший обсяг лікування, більше 
грошей, ніж лікуватися на ранній стадії. 

«ХТО, ЯК НЕ МИ?»
Минулого літа депутати Краматорсь-

кої міськради, з якими Ангеліна була 
поруч на багатьох патріотичних заходах, 
запропонували і їй долучитися, піти на 
вибори за партійним списком. Вона по-

ВІД АНГЕЛІНКИ
ЩАСТИНКИ

міста чотири голоси не можуть, але у де-
яких питаннях здатні бути вирішальними. 
Зокрема, ця четвірка домоглася надання 
краматорській школі імені Степана Чубен-
ка, 16-річного краматорчанина, якого ка-
тували та розстріляли влітку 2014 року за 
патріотичну позицію і прапор України у на-
плічнику. Також спрямували на пам’ятник 
Степанові гроші з міського бюджету. 

– Я бачу фронт своєї роботи, розумію, 
що можу допомогти окремій людині чи міс-
ту в цілому, і це надихає. Поки ще я не роз-
чарувалася у тому, що роблю. Натомість 
прийшло розуміння всіх процесів, як і що 
відбувається. А головна моя настанова: 
не торгувати своєю совістю. Поруч є мій 
чоловік, який не дасть мені цього зроби-
ти. Дехто ще й досі думає, що за депутат-
ську діяльність сплачують гроші. А коли 
пояснюєш, що це не так, люди кажуть: «Не 
може бути! Навіщо туди тоді взагалі йти?». 
Так, зараз ми у меншості. Але якщо доб-
ре попрацювати, то наступного скликання 
можемо бути і у більшості. 

А заробіток Ангеліни – авжеж, ру-
коділля. Це та справа, яка приносить їй 
і матеріальне, і психологічне, і фізичне 
задоволення. Зараз жінці все складніше 
поєднувати задоволення з депутатством, 
бо вона постійно розривається між Бахму-
том і Краматорськом: то засідання комісій, 
то сесії, то депутатські прийоми. Часу все 
менше, але все одно свої задуми Ангеліна 
Шостак намагається втілити в життя. На 
замовлення шиє ексклюзивні подушки, 
робить шалики. Але основне заняття – по-
шиття прапорів, в них завжди є потреба. 

«Щастинки від Ангелінки» – хештег, 
за яким можна знайти вироби бахмутян-
ки в інтернеті. Колись вона запропону-
вала друзям допомогти з назвою. Багато 
було пропозицій, одна дівчинка надала 
цю, яка підійшла ідеально. 

Під цією назвою жінка планує і далі 
розширяти напрями рукоділля: шити тор-
бинки із старої джинсової тканини, роби-
ти подушечки для діток із тяжкими хво-
робами, аби надавати їм сили. Зізнається 
– всі пережиті випробування докорінно 
змінили її погляди на життя:

– Люди не розуміють, що щастя – не в 
грошах. Не потрібно брати хабарі, не по-
трібно розбудовувати якісь супербудин-
ки, мати суперавтомобіль. Я маю кілька 
вишиванок – і мені не потрібно дорогих 
суконь чи сорок пар взуття. Я щаслива, 
і життя для мене набагато цінніше за 
будь-які земні речі. Я думаю, на небесах 
так було задумано, щоб ми пройшли ці 
випробування. Перенесені тяжкі хворо-
би завжди дають розуміння, для чого ти 
живеш. Зараз все набуло зовсім іншого 
сенсу. Ми стали багато подорожувати. 
Немає грошей зробити ремонт – але є 
подорожі. Життя – одне, тут і зараз. Якщо 
ти можеш радіти життю – то радій.

Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада

радилася із чоловіком, адже сім’я не має 
страждати від таких рішень. І Андрій під-
тримав її. 

– Позиція моя і родини відома ще з 
2014 року. З початком війни ми активно 
допомагали військовим, брали участь у 
заходах, присвячених захисту України, 
нашій непохитності та незалежності. То 
чому б не присвятити п’ять років свого 
життя тому, аби зробити щось добре для 
країни, якщо маю час і натхнення? Знала, 
що на виборах ми будемо у меншості, але 
все одно пішла на це. Бо є таке гасло у во-
лонтерів та військових: «Хто, як не ми?». 

Ангеліна Шостак до останнього не 
знала, що її поставили третім номером 
у списку. І так сталося, що до міськради 
пройшли чотири депутати від цієї політич-
ної сили. Так, суттєво впливати на політику 
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ДОЗВОЛЬТЕ ДІТЯМ 
ВІДЧУВАТИ ЕМОЦІЇ
За словами психологині, «першачки», 

як правило, йдуть до школи охоче, бо 
там цікаво, нові друзі, враження. Якщо 
дитина не хоче відвідувати навчальній 
заклад, то її щось турбує чи лякає. Мож-
ливо, її хтось образив або нагримав на 
неї. Тож батькам обов’язково треба 
з’ясувати, у чому причина. 

– Проблема у тому, що дорослі не 
вчать дітей правильно відчувати. Іноді у 
дитини виникає певна реакція на нову, 
незвичну для неї ситуацію: невдоволен-
ня, роздратованість. Це нормально. Але 
батьки просять її помовчати або потерпі-
ти. Не варто цього робити. Дитині потріб-
но висловити свої емоції, – каже фахів-
чиня. 

Варто кожного дня після занять за-
питувати у школяра: що у школі було ці-
кавого, нового; що дитина відчуває, ду-
має. Не можна відмахуватися від дитини, 
зменшувати та ігнорувати її проблеми, 
казати, що не маєте на це часу. Для дітей 
дуже важлива психологічна безпека у 
родині, злагода та взаєморозуміння між 
дорослими. Це допомагає переносити 
стреси легше.

Іноді у складних, нестандартних ситуа-
ціях у дитини можуть виникнути істерика, 
плач, агресія. Це також реакція психіки 
на нове, незрозуміле. Коли дитина пере-
буває у такому стані, не варто підвищува-
ти на неї голос, тиснути, змушувати, про-
являти агресію. Нестриманість взагалі 
неприйнятна, адже дорослі – приклад 
для дітей, саме вони мають вчити контро-
лювати емоції. Підтримка батьків має від-
чуватися не через крик, а через встанов-
лення емоційного контакту: заспокоїти, 
обійняти, подивитися в очі, запропону-
вати гру, аби дитина розслабилася і вий-
шла з цього стану, а вже тоді поговорити 
про те, що її турбує. 

ДОПОМАГАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Ось що психологи та педагоги реко-

мендують батькам, які не хочуть відбити 
у дітей бажання вчитися.

Дотримуйтеся режиму дня. Це не 
просто корисно для здоров’я, а й дис-
циплінує. У дітей обов’язково має бути 
час не лише на виконання домашнього 
завдання, а й для відпочинку, прогулянок 
на свіжому повітрі, спілкування з батька-
ми і друзями, відвідування гуртків.

Сон впливає на концентрацію уваги. 
Дитині рекомендовано спати не менше 8 
годин.

Правильно організуйте простір і 
робоче місце школяра. Йому повинно 
бути зручно, комфортно, необхідні при-
ладдя мають завжди бути під рукою. 
При виконанні домашнього завдання 
рекомендується кожні 30 хвилин робити 
10-хвилинну перерву. Втім, обговоріть з 
дитиною, як їй зручніше –  виконувати 
завдання за один раз або дробити на 
кілька підходів.

Завжди підтримуйте. Не жалійте для 
дитини фраз: «Розумію, що тобі це даєть-
ся важко, але бачу, що ти намагаєшся», 
«Це нелегко зрозуміти з першого разу, 
давай спробуємо ще раз, молодець, що 

ДОПОМОГА

У школах пролунали перші дзвоники, дітлахи сіли за 
парти. Після довгого літнього відпочинку ранні підйоми, 
домашні завдання, оцінки –  це певний стрес для всіх 
школярів. Але особливо схильні до стресу ті, хто сів за парту 
вперше або перейшов з молодшої школи до старшої. Як 
батькам допомогти першокласникам та п’ятикласникам 
адаптуватися до змін – розповідає практичний психолог 
Максимільянівської школи Альбіна ПІНДИК.

ШКОЛА 
БЕЗ СТРЕСУ

Аби зацікавити молодшого школя-
ра виконувати домашнє завдання, 
варто організувати процес у формі 
гри, пояснювати матеріал на наоч-
них прикладах, використовувати 
іграшки. А рухливі ігри допоможуть 
розвинути спостережливість, скон-
центрованість, вміння швидко реа-
гувати та діяти за правилами.

«ЧАРІВНЕ СЛОВО»
Дитина повторює вправу за до-
рослим, але лише у тому випадку, 
якщо той каже: «Будь ласка!».

«КРИЧАЛКА – ПОШЕПКИ – 
МОВЧАНКА»

З різнокольорового картону зро-
бити три силуети долоні: червоний, 

жовтий, зелений. Це –  сигнали. 
Коли дорослий показує зелену 
долоню – «кричалку» – можна бі-
гати, кричати, голосно спілкувати-
ся. Жовта – «пошепки» – дозволяє 
тихо пересуватися і шепотітися. 
На сигнал «мовчання» – червону 
долоню –  дитина має завмерти 
на місці або лягти на підлогу і не 
ворушитися. Закінчувати гру слід 
«мовчанкою».

«БУДЬ УВАжНИЙ»
Дитина виконує гімнастичні вправи 
по команді. Наприклад, по коман-
ді «Зайчики!» – стрибає на місці, 
«Птахи!» – змахує руками, «Жаба!» 
– присідає та скаче тощо.

не кидаєш спроби». Не можна програму-
вати дитину на неуспіх, казати, що у неї 
нічого не вийде.

Починайте робити уроки з легких 
предметів. Це необхідно для підтрим-
ки у школяра впевненості у собі. Коли 
у нього вийде перше завдання, легше 
бути перейти до більш складного.

Ніколи не робіть домашнє завдання 
за дитину. Ваше завдання – допомогти 
дитині навчитися розв’язувати пробле-
ми. Бажано показати на двох прикладах, 
як робити правильно, і нехай наступні 

завдання дитина виконує самостійно. 
Не вимагайте сидіти за уроками «до 

упору». Не тисніть, щоб все обов’язково 
було зроблено ідеально та у повному 
обсязі. Психологічний комфорт дитини 
та її вміння вникнути у завдання набага-
то важливіше оцінок.

Не кричіть і не проявляйте агресію 
під час підготовки дитиною домашньо-
го завдання. У неї може виникнути не-
приємна асоціація, і у подальшому вона 
буде боятися сідати за уроки.

 Ірина ДІМІТРОВА/Громкор 

ГРАЄМО РАЗОМ
Альбіна Піндик

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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ЗМІНИКОЛИ ВСЕ СТАЄ ПОГАНО, 
ПОЧИНАЄШ ДУМАТИ
Безумовною лідеркою та рушійною 

силою громадської організації «Мирний 
світанок» є місцева мешканка Марина 
КРИВА. Вона народилася у Мирному і 
живе тут 46 років, має сім’ю та діточок, 
за освітою – бухгалтерка. Були часи, 
коли довелося працювати і кравчинею 
у будинку побуту, і продавчинею місце-
вого магазину, і економістом у Граніт-
ненському кар’єрі. 

– У трудовій книжці написано, що я 
працювала економістом, але насправді 
мене відправляли в усі «гарячі точки» 
виробництва. Якщо треба було лікві-
дувати якісь завали, то все – до мене. 
Коли почалась війна, я нікуди не поїхала, 
весь час була у Мирному. Кожного дня 
ходила до кар’єру, навіть коли підпри-
ємство вже довгий час не працювало. 
2016 року почалося велике скорочення 
штату, під яке потрапила і я. Після цього 
у мене з’явилося багато вільного часу, і 
я не знала, куди діти енергію. Коли все 
навкруги стає погано, починаєш думати, 
що ж робити далі, як все врятувати. Так 
народився конкурс на краще подвір’я, 
який підтримали мої сусіди.

Той конкурс з успіхом провели. Фо-
тографії найкраще оздоблених подвір’їв 
поширювали у соцмережах, це викли-
кало ще більшу зацікавленість мешкан-
ців. За словами Марини, з потреби щось 
організовувати, проявляти активність, 
робити селище кращим почалася нова 
сторінка в її житті.

– Спочатку я хотіла стати волонтер-
кою, хоча достеменно не розуміла, що ж 
це означає. Потім свекруха мені розпові-
ла, що у сусідній Кам’янці люди згуртову-
ються, їздять разом до міста до театру, 
на море, аби спілкуватися і не залишати-
ся сам на сам у воєнні часи. Спілкуван-
ня з Тетяною Караджелі, яка створила 
у Кам’янці організацію «Берег Надії», 
стало для мене стартовим майданчи-
ком. На той час у нас нічого подібного 
не було, а хотілося, щоб селище потрохи 
оживало. Саме Тетяна надихнула мене 
на створення громадської організації, 
навіть підказала, до кого звернутися по 
допомогу. Не маючи підтримки жодних 
донорів, міжнародних або місцевих осе-
редків, не знаючи, як саме це має бути, 
ми прийняли рішення про створення 
своєї організації.

Назву придумали гучну. Хоча, як по-
яснює Марина, це звичайна гра слів, яка 
поєднала назву селища з символом по-
чатку чогось нового та обнадійливого 
щодо майбутнього розквіту невеличко-
го населеного пункту, де більшості меш-
канців вже далеко за 60.

МАЛЕНЬКА ЛАНКА ВЕЛИКОГО 
ЛАНЦЮжКА
До моменту створення ГО на Мирне 

мало хто звертав увагу. Авжеж, з почат-
ку війни допомогу надавали багато бла-
годійних та міжнародних організацій 
(БФ «Карітас Маріуполь» та Міжнарод-
ний Комітет Червоного Хреста, Данська 
Рада у справах біженців та Лікарі без 
кордонів, Медичний корпус, грецька 
спільнота, маріупольська «Берегиня» 
тощо), але це була допомога окремим 
верствам населення, які опинилися у 
скрутному стані. 

– Спільні проєкти з великими органі-
заціями почалися зі створенням «Мир-
ного світанку». Тепер ми приваблюємо 
тих, хто сильніший за нас. Поки що ми 
– маленька ланка, яка з’єднує потужні 
організації з мешканцями селища. Але 
свій статут ми складали на перспекти-

У МИРНОМУ
Створення громадських організацій в населених пунктах уздовж лінії розмежування набирає 
обертів. Вже понад 40 таких об’єднань (і це тільки жіночих!) діють лише у Донецькій області. 
Серед них «Мирний світанок» – організація, яка створена 2017 року і вже має безліч добрих 
справ. А починалось все з трьох активісток та невеличкого конкурсу на найкраще подвір’я. 

комп’ютерах та у соціальних мережах, 
в’яжуть, майструють та печуть солодощі. 
Саме тут народжуються плани роботи 
організації. 

Серед справ, які вже є в активі «Сві-
танку» – допомога сім’ї інвалідів, куль-
турні заходи з сусідніми населеними пун-
ктами, проведення ярмарків, конкурсів 
та масових свят, організація відпочинку 
для дітей, спільні проєкти з обласною 
жіночою гільдією щодо запобігання на-
сильству та гендерній нерівності. Наразі 
за розв’язанням будь-якої проблеми се-
ляни звертаються вже не тільки до вла-
ди, а й до громадської організації. 

– Особистий приклад іноді стає вирі-
шальним, – вважає Марина. – Нещодав-
но ми ініціювали проведення суботника 
під свята. Хоча одразу і небагато людей 
відгукнулися, але наші дії підштовхнули 
інших зробити селище чистішим. Диви-
мося – Будинок культури прибрав біля 
себе, ще хтось навів порядок, щось 
побілив, пофарбував. І все це без яки-
хось грошових вкладень від влади, на 
ентузіазмі.

ВЧИМОСЯ ЗАРОБЛЯТИ САМОСТІЙНО
Наразі «Мирний світанок» працює над 

обладнанням у селищі альтернативного 
освітлення, намагається відкрити кулі-
нарію, аби випікати на продаж смаколи-
ки, відновити роботу будинку побуту, де 
були б і перукарня, і швейна майстерня, 
і хімчистка. Є бажання багато чого ство-
рити, але на все потрібні гроші, хоча б 
для старту.

– Ми дуже хочемо навчитися само-
стійно заробляти гроші. Зараз є спро-
би заробляти на рукоділлі – багато на-
ших активісток в’яжуть. Нещодавно до 
нас приїздив журналіст з Австрії, купив 
в’язану шапку собі, був дуже задоволе-
ний. Наші дівчата так надихнулися цим, 
що тепер думають, як почати продава-
ти свої вироби в інтернеті. Спеціаліст з 
маріупольської «Берегині» Анжела Зін-
ченко має в цьому досвід, тож проведе 
для нас тренінг: як це правильно робити, 
як оцінювати свої вироби, до якої групи 
долучитися…

Марина Крива каже, що «Світанку» 
бракує фахівців, які змогли б залучати 
гроші на проєкти, шукати гранти. Тому 
члени громадської організації беруть 
собі тренінги, семінари та майстер-кла-
си. Навчаються ті, кому не байдуже, як 
буде розвиватися селище, і чи дійсно 
той світанок у найближчому майбут-
ньому буде мирним та сповненим пер-
спектив. 

Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

МИРНИЙ СВІТАНОК 

ву, і наша діяльність не обмежується 
тільки селищем, навіть зараз. Головне, 
ми виконуємо свою головну функцію 
– забезпечуємо комунікацію між вла-
дою та населенням. Сподіваюсь, що з 
часом і ми станемо потужним, великим 
осередком.

Марина каже, що першою організа-
цією, яка прийшла до «Мирного світан-
ку» з пропозиціями, була Данська Рада. 
Саме вони допомогли зі створенням 
статуту, з юридичним супроводом. Спо-
чатку «маленька ланка» складалася з 
дев’яти активістів – засновників органі-
зації, людей різного віку від 30 до 70 
років. Тепер організація налічує понад 
20 членів, має власноруч відремонто-
ване приміщення у селищному Будинку 
культури. Тут активісти декілька разів на 
тиждень збираються, проводять майстер-
класи, опановують навички роботи на 
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ШЛЯХ ДО КАВУНІВ
Мирослава Царюк родом з селища 

Побєда, жила там все життя до війни. Її 
родина займалася землеробством. Лю-
бов до землі передалася і доньці. Вона 
ніколи не боялася важкої роботи, а у 
шкільних творах писала, що мріє стати 
комбайнером. 

Із майбутнім чоловіком Мирослава 
познайомилася, коли навчалася на аг-
рарія. Він наразі працює регіональним 
агрономом у сільськогосподарській ви-
робничій фірмі. А власні поля родина по-
чала розвивати з 2008 року — спочатку 
невеличкі ділянки, потім більші.

— На початку ми сіяли столовий бу-
ряк, пшеницю, ячмінь, садили поля на 
10-20 гектарів, — розповідає Мирослава. 
— Був досвід посіву гарбузів на насіння, 
але зазнали збитків, бо ми експортували 
насіння до Сирії, а там саме почалася вій-
на. Цікавий факт: біле гарбузове насіння 
дуже популярне в арабських країнах, 
там зовсім не їдять чорного насіння, як у 
нас. Того року гарбузове насіння впало 
у ціні із трьох доларів за кілограм до 80 
центів, тож ми ледь вийшли на нуль. 

Займалася родина і продажем са-
джанців плодових дерев, але Миросла-
ва народила доньку, і їздити торгувати 
на ринок вже не вистачало сил. Тож Ца-
рюки змінили діяльність, їхній напрямок 
зараз – пшениця, соняшник, просо, ку-
курудза, ячмінь ярий і озимий.

Спочатку землю обробляли самостій-
но. Батько Мирослави їздив на тракторі, 
вона допомагала, навіть і мішки тягала. 
Пізніше вже змогли винаймати техніку і 
людей для роботи у полі. 

— Щоб зібрати врожай, потрібен ком-
байн. У нас його немає і купляти не пла-
нуємо, тому завжди винаймаємо. Взагалі 
у селах зараз дуже мало спеціалістів, яких 
можна найняти, більшість з них розбіга-
ються по агрофірмах, які платять більшу 
зарплатню, – говорить Мирослава. 

2014 року війна не обійшла Побєду, 
селище зазнало суттєвих обстрілів. Тоді 
родина переїхала до Новоайдару, де 
живе і понині.

Тим часом подорослішав старший син 
Назар. Коли йому було 13, батьки припи-
нили давати кишенькові гроші і запро-
понували навчатися роботі. Запропону-
вали власне і роботу: дали синові гектар 
землі під кавуни. Авжеж, допомагали із 
сіянням та доглядом, а врожай він про-
давав разом із сестрою. Так і склалося, 
що почали займатися кавунами. 

БІЗНЕС НА КАНІКУЛАХ
— До праці ми дітей не змушували 

ніколи, навпаки, довго не брали їх з со-
бою, — каже Мирослава. — Але вони самі 
почали проявляти цікавість та ініціативу. 
Влітку син підробляв у нас на тракторі, 
а після закінчення школи знову посіяв 
гектар баштану і займався цим вже са-
мостійно. 

Наразі хлопець навчається у Хар-
ківському національному аграрному уні-
верситеті на третьому курсі. В «некавун-
ний» сезон вирощує ще й овочі. 

— Мені з самого дитинства подобало-
ся працювати з землею. Я спостерігав 
за батьками, тому і знав, що як росте. 
На першому курсі, коли впровадили 
карантин, я приїхав з Харкова додому і 
вирішив не сидіти, а вирощувати овочі 
з насіння. Ставку вирішив зробити на 
ранні кабачки. У спеціальних місткос-
тях для насіння висадив три сорти, три-
мав розсаду під спеціальними лампами,  

поливав та доглядав за нею кілька тиж-
нів. Наприкінці квітня з настанням тепла 
я зробив невеликі парники з агроволок-
на та висадив розсаду у відкритий ґрунт. 
Обробляв від комах та захворювань, ви-
користовував крапельний полив. У трав-
ні вже був результат. 

Тоді навесні хлопець вдало продав 
врожай кабачків і знову взявся за свій 
гектар кавунів, бо саме у травні їх і сіють.

ТО ЯК ВИРОСТИТИ КАВУНИ?
Все починається з підготовки ґрунту. 

Назар використовував поле, де раніше 
росла пшениця. Перед тим, як щось сади-
ти, його треба зорати і прокультивувати. 

— Цьогоріч я вирішив змінити сорт ка-
вунів. Сорти обирав в інтернеті, дивився 
багато інформації, читав відгуки. Зупи-
нився на сорті «Продюсер». Він може 
досягати великих розмірів, дуже солод-
кий, а через те, що товстокорий, довго 
зберігається. 

До речі, на довше зберігання кавунів 
впливає також вирощування без доб-
рив. У Царюків саме так: у вирощуванні 
продукції принципово не використову-
ються хімікати, бо має бути, як для себе.

Вручну висадити гектар насіння важ-
ко, тому Назар підключив фантазію і ви-
користав сіялку з посіву пшениці. На ній 
сиділо троє людей, які кидали насіння, 
а сам хлопець повільно їхав трактором. 
Так висадили 10 тисяч насінин, з них ви-
зріло 6 тисяч.

Назар не використовує не лише хімі-
кати, а й полив. Все росте самостійно, з 
догляду — лише вчасна прополка будя-
ків. Іноді на прополку винаймає робочих.

Після збору врожаю потрібно продис-
кувати ґрунт, і можна висаджувати ози-
мину. Щоб було менше захворювань та 
шкідників, потрібні сівозміни, тож Назар 
просто міняється полями з батьками. 

— Я відчуваю щастя, коли бачу, як 
сходять кавуни. А ще більше радію, коли 
збираю врожай. Пам’ятаю, як вперше 
малим посіяв кавуни, то кожного дня 
приходив на поле і навіть відривав на-
сінини з землі, аби подивитися, чи вони 
проростають. 

ЩО ПО КОШТАХ?
Хлопець каже, що він не просто так 

вирощує невеликий об’єм, бо кавун – це 
виключно сезонна продукція, і потрібно 
ще вчасно встигнути продати. 

Найсмачніші кавуни без добрив до-
зрівають на початку серпня, тоді їх і по-
чинають продавати. На продукцію Ца-
рюків завжди є попит. Кавуни продають 
у Новоайдарі і селах поблизу, ще – на 
ринках у Лисичанську, Сєвєродонецьку 
і навіть Старобільську. Кавунчики цього 
року вродили від 2 кілограмів до 12, у се-
редньому — по 5 кілограмів. Ціна у них –  
3-4 гривні за кілограм, це не дорого. Тож 
люди купують  і по 100 кілограмів. 

Зрештою, насіння та допомога лю-
дей у роботі обійшлися Назару близько  
7 тисяч гривень. Якщо до цього ж ще ви-
наймати техніку та орендувати поле, то 
для старту потрібно 10-15 тисяч гривень. 
Заробити можна близько 25-30 тисяч. 
Можливі і непередбачені збитки – як 
от нещодавно з поля Царюків викрали 
вдень близько двох тонн кавунів.

У подальшому Назар планує продов-
жити розвиток у аграрному напрямку, в 
ідеалі — потрапити на стажування до ве-
ликого агрохолдингу. Проте на літо, як 
завжди, в планах — кавуни. 

Лілія УДОДЕНКО/Громада

ВЛАСНА СПРАВА

Вся родина Царюків займається на Луганщині агробізнесом, 
а старший син змалечку знає, як заробити на кавунах. Так 
буває, коли справа життя передається по роду. Хто знає, 
може, колись не лише Херсонщина буде славитися своїми 
кавунами, а й Схід України. 

КАВУНОВИЙ 

СХІД

Батько і син Назар Царюк

Родина Царюків
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ЗДОРОВ’Я

ГАРЯЧЕ І БЕЗОПЛАТНО
16-77

Почнемо з історії, яку розповіла ко-
ординаторка з медичних питань 
та прав пацієнтів ГО «Обличчям 

до обличчя» Галина Помазан: 
– Кілька місяців тому до мене зверну-

лася жінка, чия сестра зламала руку та 
пішла до лікарні. Їй сказали, що за наркоз 
треба заплатити 1 500 гривень, через те, 
що вона не уклала декларацію із сімей-
ним лікарем. Коли жінка поскаржилася 
на гарячу лінію, у лікарні повідомили, що 
це гроші нібито за операцію. Але офіцій-
них документів для оплати не надали.

Бачимо тут одразу два порушення з 
боку лікарні. По-перше, перелом входить 
до переліку станів, з якими можна звер-
татися по безоплатну екстрену меддопо-
могу, при чому надаватися вона має усім 
без винятку без направлення і деклара-
ції з сімейним лікарем. А по-друге, навіть 
якщо ця лікарня не має договору з На-
ціональною службою здоров’я України 
(НСЗУ) і не надає послугу безоплатно, 
оплата має йти не через кишеню лікаря, 
а офіційно, через «паперовий слід». 

Чому ж таких історій відбувається 
безліч, і люди інколи навіть не здогаду-
ються, що проблеми зі здоров’ям можна 
розв’язувати без грошей? Галина Пома-
зан зазначає, що часто пацієнти оплачу-
ють послуги навіть коли знають, що цього 
можна не робити – побоюються, що у разі 
відмови ставлення медичного персоналу 
до них погіршиться, і допомогу нададуть у 
неповному обсязі. Так, це є проблема. Але 
головна причина – все ж у необізнаності.

А ЩО, ТАК МОжНА БУЛО?
Ну от згадайте: коли медична рефор-

ма запускалася у первинній ланці, то 
про неї не чув хіба той, хто жив у лісі. 
Заклики «Підпишіть декларацію з сімей-
ним лікарем!» лунали мало  не з кожної 
праски. І попри певні шорсткості, систе-
ма сімейних лікарів запрацювала, люди 
швидко до неї звикли. Сімейні терапев-
ти через конкуренцію (гроші ж пішли за 
пацієнтом) почали всміхатися, залишати 
контактні телефони, безоплатно прий-
мати аналізи, пропонувати хворим на 
серцево-судинні захворювання, астму та 
діабет рецепти на «Доступні ліки». 

Реформування ж другої ланки вузь-
копрофільної медицини відбувалося 
майже у тиші. На сайті Міністерства охо-
рони здоров’я у розділі «Трансформація 
системи» остання новина – про старт 
другого етапу медреформи за 1 квітня 
2020 року. І все. Ніби міністерство вза-
галі припинило реформою цікавитися. 
Ніби вона взагалі зійшла нанівець.

Але ж з 1 квітня 2021 року запрацювала 
нова Програма медичних гарантій, на яку 
в держбюджеті закладено 123,5 млрд грн. 
Нею передбачено 36 пакетів медичних 
послуг, що надаються на безоплатній ос-
нові. Для порівняння: на старті Програ-
ми 1 квітня 2020 року у переліку було 26 
пакетів, а їхнє фінансування у бюджеті-
2020 складало 72 млрд грн. 

Як бачимо, медреформа відбуваєть-
ся і фінансується попри ігнор профіль-
ного міністерства. До речі, програма 
«Доступні ліки» теж розширюється: окрім 
додаткових препаратів з профілактики 
інфарктів та інсультів, з 1 липня до перелі-
ку безоплатних ліків додали інсулін, а з 1 
жовтня мають з’явитися ліки від розладів 
психіки та неврологічних захворювань. 

Ви не повірите, але деякі медзаклади 
можливостями другого етапу реформи 
вже користуються у повному обсязі. Так, 
одна з прифронтових лікарень Сходу 
підняла заробітні плати лікарям у серед-
ньому до 73 тисяч гривень. Керівництво 
лікарні просило не писати її назву, аби 
«не почали грабувати лікарів». Але це не 
жарт, дані перевірені.

То хто ж є оператором реформи, якщо 
МОЗ вже рік її ігнорує? І якщо гроші від дер-
жави і далі прямують за пацієнтом, то чому 
лікарні продовжують брати гроші і з пацієн-
тів також, а більшість вузьких спеціалістів 
досі перебуває на низьких зарплатах?

Ми вже згадували НСЗУ – Національ-
ну службу здоров’я України. Ось вона 
і займається медреформою, хоча від 
початку її функції полягали у розподілі 
фінансів, аж ніяк в інформуванні. Ось 
чому на другому етапі, коли від просу-
вання реформи самоусунувся МОЗ, так 
загострилася проблема слабкої комуні-
кації між пацієнтами, лікарями і керівни-
ками медичних закладів.

Коли йдеться про загрозу життю, мало хто з пацієнтів відмовиться оплачувати медичну 
послугу. Більшість людей готові без вагань викласти гроші, аби вчасно і повному обсязі 
отримати допомогу. Але чи завжди вимога лікарні оплатити операцію чи наркоз є 
законною? «ГРОМАДА Схід» розбиралася, коли платити не варто, чому потрібно вимагати 
чек і куди звертатися зі скаргою на відмову у безоплатному лікуванні чи обстеженні.

– Головна умова отримання безоплат-
ної допомоги – угода, укладена між ме-
дичним закладом та НСЗУ. Це означає, 
що держава вже сплатила медзакладу 
за послуги, – пояснює Галина Помазан. 
– Далі лишається записатися на прийом 
телефоном або онлайн, якщо є така мож-
ливість. Запис до вузького спеціаліста 
може бути не на наступний день, тож вар-
то уточнити у сімейного лікаря, наскільки 
терміново потрібно звернутися до спе-
ціаліста або пройти обстеження.

Однозначно не варто платити, якщо у 
вас: 1) є скерування від сімейного лікаря;  
2) стан здоров’я різко погіршився через 
серцевий напад, приступ апендициту, трав-
му, опіки тощо. За ургентними показника-
ми до вузьких спеціалістів у найближчій 
амбулаторії можна звертатися навіть тоді, 
коли ви не маєте декларації з сімейним 
лікарем. Якщо вам відмовляють у наданні 
невідкладної допомоги, варто звернутися 
до завідуючого амбулаторією. Швидше 
за все, ваше питання буде розв’язано, а 
якщо ні – знову ж таки необхідно набрати 
16-77 і повідомити про цей випадок.

НаПравлеННя Не ПотрібНе 
При ЗверНеННя До таких 
фахівців:
P гінеколога, у тому числі дитячого та 

підліткового
P психіатра, в тому числі дитячого та 

підліткового
P нарколога
P стоматолога
P фтизіатра, зокрема дитячого
P педіатра
P лікаря, у якого під наглядом перебу-

ває пацієнт із хронічними захворю-
ваннями.

До речі, для дорослих Програма ме-
дичних гарантій покриває лише ургентну 
стоматологію – зняття гострого болю та 
лікування станів, які загрожують життю. 
Натомість дітям до 18 років повністю по- 
кривається планова стоматологія, оскіль-
ки вона запобігає погіршенню загально-
го здоров’я. До гарантованого пакету не 
входять лише протезування, брекети та 
інші дорогі стоматологічні послуги.

ЯКЩО ОПЛАЧУВАТИ, ТО ЩО САМЕ?
– Інформація про безоплатні послуги 

міститься на дашбордах у лікарнях. Але 
вона складена, так би мовити, «медич-
ною» мовою, тобто є зрозумілою для лі-
карів, а не для пацієнтів. Тим, хто не має 

Так от, у НСЗУ наполягають, що гроші 
на підвищення зарплат і покращення 
умов у лікарнях є, але не всі їхні керів-
ники здатні ефективно їх використову-
вати, і гроші просто лежать на рахунках  
закладів. Мільйони незатребуваних коштів, 
у великих лікарнях – десятки мільйонів.

НАШІ ГРОШІ
Тут варто усвідомити, що державні 

гроші, які через НСЗУ виділяються лікар-
ням на надання медичних послуг на бе-
зоплатній для пацієнта основі – це наші 
гроші. Вважається, що громадяни Украї-
ни вже заробили для себе медичну до-
помогу своїми податками до бюджету.

Коли пацієнт приходить до лікаря і 
платить йому «на кишеню», НСЗУ про та-
кий візит, звісно, нічого не знає, і закла-
ду за це нічого не платить. Але якщо па-
цієнт потребує операції і його кладуть до 
стаціонару, НСЗУ має оплатити цю пос-
лугу коштами з бюджету. Тобто, пацієнт 
оплачує операцію двічі: спочатку подат-
ками, потім готівкою-хабарем. Лікарі жи-
вуть за ці хабарі і не вимагають у керів-
ництва підняти зарплату. А керівництво 
лікарень накопичує гроші від НСЗУ на 
рахунках, не розуміючи, що з ними ро-
бити. Тим часом пацієнт, якому потрібна 
операція, збирає у соцмережах гроші на 
хабар лікарю. Зачароване коло…

Як вийти із нього? Стати союзником 
НСЗУ і захищати свої гроші на всіх етапах 
спілкування з медзакладами та медпра-
цівниками. Вимагати підстав для оплати 
послуг, прозорої документації, письмо-
вих відмов надати безоплатну медпос-
лугу з подальшим оскарженням у НСЗУ. 
Запам’ятайте номер гарячої лінії 16-77: за 

цим телефоном НСЗУ надає інформацій-
ні послуги та реагує на скарги, у деяких 
випадках навіть передає їх до поліції. 

Якщо не скаржитися на проблему 
– проблема не зникне ніколи. І керівниц-
тво лікарень далі сидітиме на бюджетних 
коштах, як дракон на золоті; лікарі бу-
дуть залежати від хабарів (що, повірте, їх 
і самих не влаштовує), а умови лікування 
не покращуватимуться і далі. 

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНІ 
ПОСЛУГИ?
Якщо ми вимагаємо від лікарів діяти 

за правилами, то маємо такі ж вимоги 
висувати й до себе. Тож насамперед 
треба все ж таки підписати декларацію 
із сімейним лікарем – це нескладно. Тим 
більше, що без декларації практично 
всю планову медичну допомогу на вто-
ринній або третинній ланці ви зможете 
отримати лише платно. 

Саме сімейний лікар після огляду та пер-
винного обстеження направляє пацієнта 
на вторинну ланку меддопомоги до вузько-
го спеціаліста (кардіолога, ендокринолога 
тощо) задля проходження поглибленого 
обстеження або на лікування у стаціонарі. 

Лише при наявності у пацієнта на-
правлення від сімейного лікаря можна 
отримати більшість безоплатних послуг 
вузьких спеціалістів. Таке скерування лі-
карі наразі видають в електронній фор-
мі: пацієнт просто отримує на телефон 
повідомлення з певним набором цифр.

Далі ви самостійно обираєте медич-
ний заклад, де хочете отримати кон-
сультацію лікаря чи пройти обстежен-
ня. Обрати заклад можна на сайті НСЗУ 
або на гарячій лінії 16 -77. 

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада



кОлл-центР. 380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11.   +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БеЗОПлАтнО �

16-77

медичної освіти, її треба пояснювати, 
– розповіла Галина Помазан. 

З цим також впораються оператори га-
рячої лінії 16-77: вони підкажуть вам, чи тре-
ба оплачувати послугу в обраній лікарні.

Оплатити доведеться, якщо у вас не-
має направлення від сімейного лікаря, 
але ви все одно хочете пройти обстежен-
ня або проконсультуватися у профільно-
го спеціаліста за власним бажанням.

Платити також доведеться, якщо у лі-
карні, куди ви звернулися, немає угоди 
з НСЗУ на надання даної послуги. Тобто 
медичний заклад міг з якихось причин 
не заключити таку угоду, але готовий на-
давати цю послугу платно. Це цілком за-
конно. Але тоді у реєстратурі лікарні має 
бути роздрукований прейскурант. Якщо 
у прейскуранті послуги немає, лікарня 
не може просити у вас гроші.

Пацієнта можуть також попросити оп-
латити не послуги, а вартість ліків або вит-
ратних матеріалів. Дійсно, буває таке, що 
їх не закупили у лікарні у достатній кіль-
кості. Перелік ліків, які є в наявності в лі-
карні, має бути доступним для пацієнта – у 
самому закладі та на його сайті. Перевіри-
ти наявність ліків можна і за допомогою 
спеціального сервісу eliky.in.ua. Крім того, 
можна звертатися до місцевого департа-
менту охорони здоров’я, аби дізнатися, чи 
дійсно у лікарні немає, наприклад, стентів, 
і коли вони мають з’явитися.

Рахунок згідно з прейскурантом, який 
вам надали у реєстратурі, можна оплати-
ти через банк, касу медзакладу або тер-
мінал. Після цього ви отримаєте квитан-
цію про оплату, а тоді вже – послугу. 

– На жаль, не всі лікарні мають касу. Іноді 
пацієнтові просто видають рахунок, з яким 
треба йти до банку. У цьому випадку, крім 
послуги, ще треба сплатити комісію банку. 
Так, це не зовсім зручно для пацієнта, але 
зробити це треба, аби мати квитанцію про 
оплату, – каже Галина Помазан. 

За її словами, найчастіше у лікарні 
просять оплатити наркоз чи операцію. 
Але в жодній з лікарень, звідки були 
сигнали, правозахисниця не побачила ці 
послуги у прейскурантах.

– Якщо вам пропонують сплатити, 
зберігайте спокій та погоджуйтеся це зро-
бити лише згідно з чинним прейскуран-
том, через касу чи банк, – радить Галина. 
– Якщо у прейскуранті послуги немає, то 
за що ви платите? Також у платіжці до 
оплати перевірте, чи правильно названа 
послуга, яку ви хочете отримати. 

ОЧІКУВАЛА РАХУНОК, 
АЛЕ ЙОГО НЕ БУЛО
Закінчимо розповіддю курахівчанки 

Юлії Джеріної, яка у липні потрапила з 
дитиною до обласної дитячої лікарні у 
Слов’янську:

– Коли дитина захворіла, ми одра-
зу звернулися до Курахівської лікарні.  

На санпропускнику нам вкололи ліки, які 
ми самі й придбали, та відправили додо-
му. Лікар рекомендував наступного дня 
звернутися до отоларинголога, мовляв, 
швидше за все, є необхідність видалити 
мигдалини. Але дитині вдома стало пога-

но, і довелося викликати «швидку». Нас 
відвезли до Покровська, де безоплатно 
зробили цифровий рентген (ще й ПЛР-
тести на СOVID-19, які виявилися нега-
тивними). Вивчивши знімок, лікар видав 
електронне направлення до обласної 

лікарні, і нас «швидкою» відвезли до 
Слов’янська. Ми лежали у лікарні май-
же два тижні, вранці та ввечері дитина 
приймала антибіотики. За ці ліки ми нічо-
го не платили, лише придбали у аптеці 
призначені лікарем пробіотики. Майже 
всі аналізи були безоплатними. До того 
ж, у лікарні дитину оглянули кардіолог, 
невропатолог. Весь час я очікувала, 
що виставлять рахунок, але так і не до-
чекалася. Знайомі, дізнавшись, що ми 
екстрено потрапили до лікарні, пропону-
вали допомогти грошима і не вірили, що 
за лікування ми не платимо. Від лікарні 
та медперсоналу у мене залишилися 
приємні враження. Хоча приміщення ста-
ре, але вікна пластикові, меблі у палатах 
та кабінетах нові. Годували пацієнтів тричі 
на день: супи, парові котлети та риба, каші, 
картопля, компот. Все смачне і порції не 
малі. У палатах, коридорах, санвузлах при-
бирали кілька разів на день. Лікарі, медич-
ні сестри, санітарки – професійні, уважні, 
привітні. Перед випискою лікар на місяць 
розписав нам схему лікування вдома, дав 
докладні рекомендації щодо занять спор-
том та відвідування уроків фізкультури. 

Ірина ДІМІТРОВА,  
Влад СУПРУНЕНКО/Громада

  1. Екстрена медична допомога (на догоспітальному етапі). 
  2. Первинна медична допомога.
  3. Медична допомога при гострому мозковому інсульті.
  4. Медична допомога при гострому інфаркті міокарда.
  5. Медична допомога при пологах.
  6. Медична допомога новонародженим у складних неонаталь-
       них випадках.
  7. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. 
 8. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення 
       хірургічних операцій.
 9. Готовність до реагування на інфекційні захворювання та 
      епідемії.
10. Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та ре-

абілітація пацієнтів в амбулаторних умовах.
11. Стоматологічна допомога дорослим та дітям.
12. Ведення вагітності в амбулаторних умовах.
13. Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних  

умовах.
14. Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в ам-

булаторних умовах.
15. Мамографія.
16. Гістероскопія.
17. Езофагогастродуоденоскопія.
18. Колоноскопія.
19. Цистоскопія.
20. Бронхоскопія.
21. Стаціонарна допомога пацієнтам з Сovid-19.
22. Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберку-

льоз, на первинному рівні медичної допомоги.

23. Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом 
у амбулаторних та стаціонарних умовах.

24. Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імуноде-
фіциту людини (та підозрою на ВІЛ).

25. Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами 
внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів 
замісної підтримувальної терапії.

26. Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онко-
логічними захворюваннями у дорослих та дітей у амбула-
торних та стаціонарних умовах.

27. Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічни-
ми захворюваннями у дорослих та дітей у амбулаторних та 
стаціонарних умовах.

28. Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та он-
когематологічними захворюваннями у дорослих та дітей у 
амбулаторних та стаціонарних умовах.

29. Стаціонарна психіатрична допомога.
30. Психіатрична допомога, яка надається мобільними мульти-

дисциплінарними командами.
31. Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно 

та/або хворими, упродовж перших трьох років життя.
32. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з 

ураженням опорно-рухового апарату.
33. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з 

ураженням нервової системи.
34. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.
35. Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям.
36. Вакцинація від Сovid-19.

Під час перевірки було нібито вста-
новлено порушення правил роздріб-
ного ринку електричної енергії (далі – 
ПРРЕЕ), а саме самовільне підключення 
електроустановок до електромережі з 
порушенням правил системи обліку (під-
ключення фазного та нульового дроту 
в обхід приладу обліку). Представники 
енергопостачальника склали відповід-
ний акт, але Микола Олександрович від-
мовився його підписувати, бо зі встанов-
леним порушенням не погодився. 

Через декілька днів пенсіонер отримав 
протокол засідання комісії енергопоста-
чальної компанії, в якому було зазначе-
но, що у зв’язку з встановленням факту 
порушення ПРРЕЕ йому нараховано за-
боргованість за необліковану електричну 
енергію у сумі понад півмільйона гривень. 
Згодом він також отримав позов щодо 
стягнення заборгованості згідно з актом 
про порушення. Сума для чоловіка, звісно, 
непідйомна, тому пан Микола звернувся 
до фахівців відділу «Костянтинівське бюро 
правової допомоги» Краматорського міс-
цевого центру. Там він повідомив, що 2015 
року під час кампанії із заміни старих лі-

чильників новий кабель від лічильника до 
стовбура опори не натягнули через полом-
ку автовишки. Кабель скрутили та поклали 
на горищі. З того часу більше жодних робіт 
не проводилося, а коли до пенсіонера що-
місяця приходили оглядати лічильник та 
перевіряти дотримання ПРРЕЕ, то жодних 
порушень ніколи не виявляли.

За справу взялася юристка Марина 
Янинович. Оскільки Микола Олексан-
дрович є особою малозабезпеченою, 
послуги з вторинної правової допомоги 
йому надавалися безоплатно. Фахівчи-
ня ознайомилася з обставинами спра-
ви і підготувала зустрічний позов щодо 
захисту прав споживача, визнання дій 
енергопостачальної компанії незаконни-
ми та стягнення з неї моральної шкоди.

Рішенням Костянтинівського міськрайон-
ного суду акт про порушення ПРРЕЕ було 
скасовано. Енергопостачальна організація 
не погодилася з цим рішенням та подала 
апеляційну скаргу. Рішенням Донецького 
апеляційного суду від 18 травня 2021 року 
апеляційну заяву енергопостачальної ор-
ганізації було залишено без розгляду, тож 
пенсіонер позбувся боргу, якого не робив.

ПРЯМА ЛІНІЯ

Марина ЯНИНОВИЧ, юристка:
Акт про порушення, на який посилалася 
енергопостачальна організація, був під-
писаний лише представниками цієї ор-
ганізації. А між тим, при складанні акту 
представники енергопостачальника мали 
дотримуватися вимог пункту 8.2.5 ПРРЕЕ, 
які діяли на момент складання акту. Тоб-
то, у разі відмови споживача підписувати 
акт про порушення, в ньому робиться за-
пис про відмову. Аби такий акт вважався 
дійсним, його в обов’язковому порядку 
мали підписати ще дві незацікавлені особи 
(представники ОСББ, ОМС, інші споживачі 
тощо) за умови посвідчення цих осіб. 
Далі. Засідання комісії з розгляду актів 
про порушення відбулося через два дні 
після виявлення порушення та складання 

акту, про що Микола Олександрович не був повідомлений належним чином. 
Адже пунктом 8.2.6. встановлено, що споживач має право бути присутнім на 
засіданні комісії та повинен бути про це повідомлений не менше ніж за 7 ка-
лендарних днів до призначеної дати засідання. 
Щодо заборгованості, то її нарахування здійснювалося на підставі Методи-
ки визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслі-
док порушення споживачами правил користування електричною енергією 
(далі – Методика). Пунктом 3.1 Методики визначено, що методика застосо-
вується на підставі акту про порушення. Тобто, якщо акт визнається недій-
сним, бо складений з недотриманням вимог ПРРЕЕ, то нарахування забор-
гованості за необліковану електричну енергію є необґрунтованим і не може 
бути застосовано відносно Миколи Олександровича.

ЯК ОСКАРЖИТИ НЕОБҐРУНТОВАНУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ?
Ще в квітні 2019 року до Миколи Олександровича завітали 
представники енергопостачальної компанії. Попри невелику 
пенсію чоловік завжди вчасно сплачував комунальні послуги, 
тому був спокійний. Проте за результатами перевірки показників 
лічильника йому нарахували борг за порушення правил 
споживання електроенергії на суму понад 500 000 гривень. 
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ГРОМАДА СХiД

СКАНВОРД

СМАЧНОГО

ПОГОДА
ЦЕ НА ПРОЩАННЯ ВЕРЕСЕНЬ  
ЗАПЛАКАВ, БО ОСІНЬ ЙОГО ДАЛІ ПОВЕЛА

Протягом другої половини вересня на Луганщині та Донеччині пануватиме по-осінньому 
прохолодна погода. Сонячні дні чергуватимуться із хмарними та дощовими. 

На території Донецької області температура повітря прогріється до +25°С вдень. Вночі 
буде +7°С. За прогнозами синоптиків, дощитиме 20, 26-28 вересня. Ясну та безхмарну 
погоду обіцяють 21, 24 та 25 вересня, решта днів – хмарні із проясненнями. Швидкість 
вітру – до 5 м/с.

В Луганській області температура повітря залишатиметься в межах від +6°С до +26°С. 
Дощі також прогнозують 20, 26-28 вересня. Сонячні дні очікуємо 21-22, 25 та 29 верес-
ня, всі інші дні – хмарно з проясненнями. Швидкість вітру – не вище 4 м/с. 

Відповідь на сканворд №15 (48)

Із вказаної кількості інг-
редієнтів вийде досить 
великий пиріг – на всіх 

родичів та гостей виста-
чить. Для начинки можна 
об’єднати звичайне філе 
білої риби типу минтай і 
будь-яку червону рибу, 
навіть обрізки (аби надати 
благородного смаку). 

Що потрібно:
• цибуля невелика – 4 шт. 
• часник – 3 зубчики
• вершкове масло – 10 г
• рослинна олія – 1 ст. л. 

для смаження
• сіль, перець – за сма-

ком
• лавровий лист – 3 шт.
• філе або обрізки риби 

– 500 г
• минтай – 1 кг
• листкове бездріжджове 

тісто – 1 пачка
• петрушка – 1 пучок
• яйце – 1 шт. для змащу-

вання
• крохмаль – 1 ст. л.
як готувати:
1. Філе риби розморозити 

та порізати кубиками роз-
міром 1,5 см. Уважно очисти-
ти від кісток.

2. На середньому вогні на 
суміші вершкового масла та 

олії томити 5 хвилин дрібно 
нарізані цибулю та часник. 
Туди ж додати сіль, перець 
та лавровий лист (потім, пе-
ред формуванням пирога, 
ми його приберемо).

3. Додати до цибулі рибу. 
Під кришкою на середньому 
вогні тушкувати 20 хвилин, 
за цей час два-три рази пе-
ремішати. Якщо наприкінці 
залишиться багато соку, 
можна згустити крохмалем: 
розвести 1 ст. л. у невели-
кій кількості холодної води і 
влити, постійно помішуючи.

4. Начинку зняти з вог-
ню, додати дрібно порізану 
петрушку та ретельно пере-
мішати.

5. Притрусити робочу по-
верхню борошном, розкача-
ти на ній один шар тіста. Пе-
ренести на глибоку форму 
за допомогою качалки.

6. Викласти начинку на 
тісто. Зверху накрити дру-
гим шаром розкачаного 
тіста. Краї защипнути, верх 
пирога змастити збитим яй-
цем. «Кришку» пирога про-
ткнути в декількох місцях 
ножем.

7. Випікати при темпера-
турі 180 градусів хвилин 30.

На вулиці стає прохолодніше, і ось душа вже просить чаю та чогось ситного і 
смачненького на додачу. Це не обов’язково має бути солодке – пропонуємо 
поласувати рибним пирогом. 

РИБНИЙ ПИРІГ ІЗ ЛИСТКОВОГО ТІСТА


