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Інформаційна кампанія «Маєш інформацію про небез-
пеку — телефонуй до СБУ» три місяці триватиме у регіо-
нах, що становлять підвищений інтерес для іноземних 
спецслужб. Про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях.

У випадках, коли громадяни мають дані про можливу 
загрозу нацбезпеці України, їм пропонують звертатися 
на «гарячу лінію» СБУ 0 800 501 482. Отримана інформа-
ція є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

Головна мета кампанії — боротьба з сепаратистськими 
діями, вербуванням громадян України з боку іноземних 
спецслужб, а також протидія поширенню фейків та про-
паганди країни-агресора.

Окрім зони проведення ООС, задіяні будуть Сумська, 
Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, 
Миколаївська, Запорізька та Херсонська області. 

 «СБУ бореться з сепаратизмом і спробами поруши-
ти суверенітет України не лише на Донбасі, а й у мир-
них регіонах. Наша мета — блокувати ворожу пропа-
ганду та діяльність російських агентів із розпалювання 
міжнаціональної ворожнечі, створення штучних кон-
фліктів і вербування місцевих громадян», — йдеться у 
повідомленні.

СБУ РОЗПОЧИНАЄ КАМПАНІЮ 
З ПРОТИДІЇ АНТИУКРАЇНСЬКІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Адаптивний карантин в Україні подовжено до кінця 
року, а з 23 вересня на всю країну запроваджені обме-
ження «жовтого» рівня. Про це повідомляє МОЗ Украї-
ни. 

Рішення про перехід до «жовтої» зони карантину спри-
чинив різкий спалах коронавірусної хвороби. За тиждень 
напередодні впровадження додаткових обмежень кіль-
кість хворих, госпіталізованих до українських лікарень, 
збільшилася на 46%. У Донецькій області на 21 вересня 
цей показник становив 50%, у Луганській – 40%. 

Серед обмежень «жовтого» рівня –  дотримання дис-
танції у 1,5 метра і заборона проводити заходи за участю 
понад 1 людини на 4 м². Зокрема, це стосується закладів 
освіти, де менш ніж 80% працівників мають «жовтий» 
сертифікат (тобто, зробили хоча б одне щеплення або 
мають негативний результат ПЛР-тесту чи документ про 
одужання від коронавірусу).

Уникнути обмежень зможуть організатори масових 
заходів, якщо всі відвідувачі та хоча б 80% працівників 
матимуть «зелені» або «жовті» ковід-сертифікати. При  
цьому власники закладів зможуть самі вирішувати, чи 
надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримувати-
ся усіх карантинних обмежень.

АДАПТИВНИЙ  
КАРАНТИН ПОДОВЖЕНО  
ДО КІНЦЯ РОКУ

КОРОТКО

ФЕСТИВАЛЬ

СВЯТО ФЕРМЕРІВ
18-19 вересня у Маріуполі вчетвер-
те відбувся фестиваль фермерів 
Сходу Local Farmer Fest. Ескарго 
та панір, мед з кизилом та крафто-
вий шоколад – понад 60 фермерів 
пригощали смаколиками власного 
виробництва просто на вулиці.

Свої фермерські продукти представляли на 
фестивалі переважно виробники з Донець-
кої, Луганської та Запорізької областей, 

але були й учасники з Дніпра та Харкова. Дехто з 
фермерів приїхав вперше, для інших такі заходи 
стали традиційними.

Участь у фестивалі взяли виробники сиру, ков-
бас, меду, солодощів, напоїв, соусів, джемів, мо-
репродуктів. Усю продукцію можна було скушту-
вати та розпитати про неї.

Впродовж двох днів захід відвідали понад 50 
тисяч містян та гостей міста. І це свідчить про над-
звичайно високий інтерес до крафтової продукції 
та її виробників. Тут не було дешевих товарів, але 
до багатьох фермерів стояли черги – скуштувати, 
придбати, а то й власноруч приготувати смаколик 
під час майстер-класу. 

Найбільший вибір на фестивалі був у сиро-
варів. При цьому фермери не вважали себе 
конкурентами, а дружньо спілкувалися та обмі-
нювалися рецептами. Крім традиційних були й 
авторські, можна було скуштувати і сири, зварені 
за рецептами європейських ченців. Сири покупці 
обирали на різний смак та гаманець – від 200 до 
800 гривень за кілограм. 

Вікторія Шемякова з Великоновосілківського 
району Донецької області на фестиваль такого 
рівня приїхала вперше, тож хвилювалася, чи спо-
добається гостям її продукція. Свої сири жінка 
продавала переважно селянам та онлайн, а тут і 
містяни оцінили – у перший же день фестивалю 
маріупольці скупили геть усе, що привезла пані 
Вікторія.

Фото авторки

ВІД РЕДАКЦІЇ Ох вже ці теоретики… От 
не можна стояти, завж-
ди треба обов’язково 

кудись йти. А якщо ти відчу-
ваєш, що не треба поки йти? 
Змінилися обставини, потьмяні-
ли маяки, немає сил, зрештою. 
А от постояти на «своєму», вже 
здобутому – треба: аби зафік-
сувати позначку пройденого, 
аби не втратити орієнтири, не 
звернути помилково вбік або 
не повернути назад. А потім 
знов йти, коли те, що скида-
лося на безнадійну поразку, 
перетвориться на досяжну пе-
ремогу.

Тридцятий президент США 
Калвін Кулідж казав, що прин- 
цип «стояти на своєму» зав-
жди «розв’язував і буде 
розв’язувати проблеми люд-
ства». Він практик, і він не мар-
но вважав, що впертість все-
сильна, і саме вона впливає на 
успіх у бізнесі та повсякденно-
му житті.

Цілі байдуже, в який саме 
спосіб ми її досягнемо – через 
безперервний рух чи вперте 
риття окопів на кожному відріз-
ку шляху. Головне – напрямок 
та амбіція долати перешкоди. А 
як зветься те, що рухає амбіцію 
– чи так вже це важливо?

Тож ми у «ГРОМАДІ Схід» 
вітаємо всіх – і впертих, і напо-
легливих – коли пропонуємо 
можливості додаткового за-
робітку селянам Донеччини та 
Луганщини. Ставайте нашими 
позаштатними кореспондента-
ми та отримуйте гідні гонорари 
за сюжети, новини чи фото з 
життя своїх громад. Це можуть 
бути інтерв’ю, репортажі про 
корисні громадські ініціативи 
або про власний успіх у будь-
якій діяльності. 

Зв’язатися з редакцією 
можна через колл-центр, соц-
мережі, електронну пошту  
newspapergromada@gmail.com  
або у розділі «Контакти» на сайті  
https://gromadaskhid.com.ua/. 

Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

Фото: Сергій ІЗ’ЮРОВ

СТОЯТИ  
НА СВОЄМУ

Чомусь вважається, що впертість – риса негативна. От на-
полегливість – це чеснота, а впертість – ну таке собі. Дитя-
ча якась поведінка, демонстративна, неефективна. Навіть 
література існує на кшталт «Як перемогти впертість дити-
ни». Там розповідається, що впертість – то є непоступлива 
звичка стояти на своєму, тоді як наполегливість – це нев-
пинний рух за «дорослими» правилами.

(Закінчення на стор. 6)
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Місцевий осередок Українського 
товариства сліпих (УТОС) у Пок-
ровську існує з 1953 року. Органі-

зація розташована у будівлі 1932 року, 
що давно «плаче» за ремонтом: дах тече, 
немає води, опалення, жодних зручнос-
тей, вбиральня – і та надворі.

В ОЧІКУВАННІ ДИВА
– Сторожили кажуть, що колись у цьому 

приміщенні був кінний двір, а потім дит-
садок, – каже голова осередку Євген 
Бичек. – Свого часу члени товариства 
плели тут кошики, віники робили, сидіння 
для автобусів, щітки, дрібні електропри-
лади. На жаль, з 2011 року виробництво 
не функціонує. Орендарів сюди завести 
– диво, бо по факту тут одні стіни, й ті, 
якщо не підтримувати, можуть впасти. 

Втім, люди з вадами зору продовжува-
ли відвідувати заклад, оскільки це одне 
з небагатьох місць, де вони почувають-
ся комфортно. Нині до складу первинки 
УТОС входять 137 людей з Селидового, 
Покровська, Мирнограда, Добропілля, 
Родинського. Тут вони знайомляться, 
спілкуються, відзначають свята і… одру-
жуються. Так-так, саме зараз колектив 
активно готується до весілля. Побратися 
вирішила пара, яка побудувала стосунки 
саме через УТОС.

Яна Нагай – голос покровського осе-
редку. Вона самотужки освоїла програ-
ми монтажу зображення та звуку і нині 
«зводить» відео- та аудіоролики, сама їх 
озвучує. Жінка не бачить взагалі, але є 
активною користувачкою соціальних ме-
реж і неабиякою рукодільницею: виши-
ває, в’яже, робить вироби із стрічок. Щоб 
вишивати бісером за схемою, майстриня 
користується спеціальною програмою у 
смартфоні: за голосовим підказувачем 
вона робить визначену кількість стібків 
червоного кольору праворуч, зеленого 
– ліворуч тощо. 

Анастасія Суліма – приваблива, зі 
смаком вдягнена дівчина, дуже жвава 
і енергійна. Зовні нічого не вказує на 
серйозні проблеми із зором, відсутні на-
віть окуляри. У дитинстві нічого не віщу-
вало біди: як і однолітки, Настя ходила 
до школи, потім вступила до педагогіч-
ного коледжу. А десь за пів року почала 
скаржитися на головні болі. Коли пігулки 
вже не допомагали, дівчину направили 
на обстеження. Лікарі виявили пухлину, 
через яку тодішня студентка втратила 
зір – жодні окуляри вже не впливають 
на його якість. Нині вона молода мама, 
виховує синочка і активно бере участь в 
усіх заходах товариства.

У кожного тут своя непроста історія. 
Товариство відвідують адміністраторка 
і масажист, шахіст і прибиральниця, і усі 
вони прагнуть бути повноцінними члена-
ми суспільства. І суспільство – відгукну-
лося.

БІЗНЕС, ЩО РЯТУЄ
Сталося це, як часто буває у житті, ви-

падково. Доля звела голову організації 
з Тетяною Сушко та Костянтином Ігна-
тенком – приватними підприємцями, які 
шукали приміщення в оренду під вироб-
ництво. 

Тетяна займається перетяжкою м’яких 
меблів, Костянтин утеплює будинки. Аби 
розмістити на орендованій площі своє ус-
таткування, вони вивезли із занедбаного 
приміщення дев’ять тонн сміття і трошки 

15 жовтня – Міжнародний день білої тростини, який 
в Україні залишається майже «невидимим» для 
широкого загалу. Це символ незрячої людини, прийнятий 
Міжнародною федерацією сліпих (США). Його історія 
почалася з Великобританії, де молодий фотограф, котрий 
втратив зір, аби стати «помітним», перефарбував у білий 
колір палицю, за допомогою якої пересувався. На Донеччині 
до проблем людей з порушенням зору привертають увагу 
підприємці Покровська.

НЕЗРЯЧІ
АЛЕ ВИДИМІ

привели до ладу територію. А потім від-
крили кілька вакансій, на які запросили 
людей з вадами зору. Анастасія Суліма 
тоді приймала замовлення телефоном, 
ще одна жінка – Марина – працювала 
прибиральницею. 

Згодом, познайомившись з усім колек-
тивом товариства, підприємці не змогли 
лишитися осторонь проблем «невиди-
мих» людей. Тетяна увійшла до правлін-
ня УТОС, Костянтин очолив громадську 
організацію «Покровське товариство слі-
пих». Частину свого прибутку підприємці 
віддають на спільні соціальні проєкти, 
спрямовані на створення для людей з ін-
валідністю гідних умов та залучення їх до 
життя громади. 

– Ще три роки тому люди тут бідкалися, 
що нікому не потрібні, жалілися на владу 
та долю. А сьогодні мають розуміння, що 
багато чого залежить від них самих. У них 
є мрія відновити УТОС, а ми хочемо їм у 
цьому допомогти, хоча роботи ще дуже 
багато, – наголошують підприємці.

У тандемі з УТОС вони організували 
і провели низку заходів, деякі навіть за-
гальноміські. З останніх – акція «Міняє-
мо цигарки на цукерки», тренування у 
скандинавській ході, туристичні уікенди, 
толоки, а також конкурси та чаювання у 
дружньому колі свого колективу. 

– Ми вже не існуємо окремо, – каже 
Тетяна. – До роботи беруться усі. Кожен 
по своїх силах. Хтось шпаклює, хтось 
миє, а хтось просто чай наливає, але це 
так само потрібно і цінно. Моя діяльність 
в УТОС– це частина мого життя. Я вкла-
даю в це сили, душу і відчуваю віддачу. 

СПІЛЬНОДІЯ
Наразі на порядку денному – спільна 

ініціатива зі створення соціального адап-
таційного центру. Для нього більш-менш 
відремонтували колишню бібліотеку, 50 
квадратних метрів. Вже є спортивний 
куточок, до його створення долучилися 
і бізнес, і громада, власний внесок зро-
били також організація та її члени. За ці 
кошти придбали спортивне обладнан-
ня: орбітрек, велотренажер, незабаром 
буде ще й шведська стінка. Мотивацією 
стали «голосові» ваги, які багатьом учас-
никам експерименту дали зрозуміти, що 
час звернути увагу на фізичний стан. 

Нині проєкт адаптаційного центру 
підтримали міжнародні партнери. На 
виграні за Програмою ООН із відновлен-
ня та розбудови миру п’ять тисяч доларів 
наразі створюється кухня, пристосована 
для людей з обмеженням зору. Тут буде 
індукційна піч, холодильник, мульти-
варка з розмовною функцією, датчики 
проливання рідини. А ще комп’ютер (бо 
карантин всіх привчив до «дистанційки») 
та 32-дюймовий телевізійний екран, який 
використовуватимуть і для онлайн-тре-
нувань. Уроки з фізичних навантажень 
братимуть у майстрині спорту з пауерліф-
тингу зі Слов’янська Василиси Козирєвої. 
Попередня домовленість з нею вже є.

– У межах цього проєкту у нас також 
заплановане проведення пізнаваль-
ного конкурсу, в якому візьмуть участь 
представники влади та нашої організації, 
– каже підприємець Костянтин Ігнатен-
ко. – Змагатимуться вони у приготуванні 
борщу. Потрібно буде чистити та різати 
картоплю, шаткувати капусту. Переможе 
той, хто буде вправніший та швидший. 

ЗМІНИ

Костянтин Ігнатенко

Ремонт кімнати УТОС Тетяна Сушко 

Толока УТОС
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ОФІЦІЙНО

УКРАЇНСЬКОГО СХОДУ?
«Стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської областей» – так зветься документ 
на 300 сторінок, підготовлений урядом України і презентований днями на Донеччині. В ньому 
вже не йдеться про близький мир. Перспективний розвиток планується з урахуванням того, що 
жити поруч з окупованими територіями і театром бойових дій нам доведеться тривалий час.

ДВА ЧАРІВНІ СЛОВА
Зрештою, на грі у контрасти і будуєть-

ся економічна стратегія, яка готувалася 
цілий рік. На першому етапі вона має 
бути реалізована до 2025 року, а пов-
ністю – до 2030-го. Про обсяг грошей 
поки не йдеться. Йдеться про «пояс ус-
піху», який планують створити на підкон-
трольній Україні території на противагу 
економічному колапсу, який відбуваєть-
ся на території окупованій. 

Стрімкий розвиток Донеччини та 
Луганщини на 400 кілометрах вздовж 
лінії розмежування не допоможе, зви-
чайно, повернути окуповані території, 
але допоможе повернути свідомість 
окупованих людей у світ бажань жити 
нормальним цивілізованим життям. Що, 
зрештою, спростить процес деокупації, 
коли агресора змусять піти з україн- 
ських земель.

Що ж планують зробити, аби ук-
раїнський Схід став привабливим «Сін-
гапуром» навколо розграбованих і де-
пресивних «народних республік»?

11 «ЩО?» І ДЕКІЛЬКА «ЯК?»
По-перше, нанівець зійде концепція 

«вугільного Донбасу». Факт, що шахти 
приречені, вже не підлягає сумніву. Це 
відбувається не тільки через війну. Сві-
това тенденція до відмови від спалюван-
ня корисних копалин призводить до ско-
рочення попиту на вугілля. А вугілля, яке 
добувають на Донеччині та Луганщині, 
ще й дуже дороге у собівартості. Бага-
то шахт давно вичерпали свій технічний 
ресурс і не підлягають модернізації. Тож 
поступово вони будуть закриватися. 

Натомість уряд обіцяє врахувати до-
свід регіонів, які максимально ефек-
тивно пройшли через закриття шахт 
і наразі демонструють світові сталий 
економічний розвиток. Замість шахт на 
Сході планують розвивати переробну 
харчову промисловість, біотехнології, 
пов’язані з очищенням води, виробниц-
тво будівельних матеріалів, сільське 
господарство, туризм, IT-напрямок.

По-друге. Перезапуск економіки на 
Сході потребуватиме гігантських кош-
тів, яких у державному бюджеті немає. 
Отже, потрібні інвестори. А інвесторам 
потрібні преференції.

Щоб забезпечити приплив інвести-
ційного бізнесу, на території Донецької 
і Луганської областей буде створена 
територія пріоритетного розвитку (ТПР). 
В уряді свідомо пішли від більш звич-
ного терміну «вільна економічна зона», 
аби позбутися негативного сенсу – такі 
зони вже існували у 90-х і зрештою пе-
ретворили регіон на чорну діру, де від-
мивалися кримінальні гроші. 

Особливі умови у межах ТПР створю-
ються для іноземних інвесторів. Вони 

ПОЯС УСПІХУ – ЦЕ ЗАВТРА

Подібний захід, на нашу думку, має не 
тільки згуртувати різні верстви населен-
ня, а й повернути їх обличчям до людей 
з інвалідністю.

У планах – обладнати у приміщенні 
опалення, також підприємці готуються 
перенести зручності з вулиці до будівлі 
та осучаснити їх. До слова, вони завжди 
готові брати на підприємство працівників 
з інвалідністю. Турбота про людей враз-
ливої категорії стала частиною діяльності 
підприємців з Покровська. Саме про них 
я згадуватиму, коли потрібно буде пояс-
нити, що таке «соціальний бізнес». 

Лілія АНДРУСИК/Громада

не будуть поширюватися на підакцизну 
групу товарів, щоб не сприяти виникнен-
ню чорного ринку алкоголю і тютюну.

Загалом небачені можливості для ін-
вестиційного бізнесу можна викласти в 
11 тезах:

1. Донецька та Луганська області стануть 
територією економічного експерименту, 
який, у разі успіху, буде масштабований 
на всю Україну і на повернуті після визво-
лення території.

2. Інвесторам запропонують пільгове опо-
даткування: звільнять від ввізного мита 
на обладнання, а також від сплати ПДВ.

3. Держава запровадить гарантії для за-
хисту інвестицій на випадок військових дій.

4. Замість контролюючих органів у ТПР 
буде введено страхування відповідаль-
ності підприємця.

5. Старт виробництва спрощуватимуть 
індустріальні парки.

6. Вперше в Україні саме в ТПР податок 
на прибуток буде замінений податком на 
виведений капітал. 

7. Передбачено перерозподіл податків 
з доходів фізичних осіб. Наразі 40% цього 

податку йде до держбюджету. Плануєть-
ся зменшити цю частину до 20%. 

8. Буде спрощена процедура видачі доз- 
волів і технічних умов.

9. Для інвестування бізнесу держава 
створить консорціумний фонд, залуча-
тися до нього будуть в тому числі кошти 
іноземних інвесторів.

10. Держава бере на себе зобов’язання 
створити умови для повноцінного транс-
портного сполучення, аби забезпечити 
доступ бізнесу до споживачів продукції. 
Йдеться насамперед про відновлення па-
сажирського та вантажного авіасполучен-
ня з Донецькою і Луганською областями.

11. Також важливим завданням буде 
модернізація системи постачання питної 
води. На сьогодні це інструмент війни і 
одна з найгостріших соціальних проблем, 
здатна паралізувати життєзабезпечення 
регіону. З великою ймовірністю, підпри-
ємство «Вода Донбасу» у недалекому 
майбутньому припинить своє існування 
через технічну зношеність Південно-
Донбаського водогону, який будувався 
у 50-х роках минулого століття. Навіть 

при стовідсотковому фінансуванні на 
його повну реконструкцію знадобиться 
10 років. Але необхідних грошей не дасть 
ніякий донор, бо сума непід’ємна. Тому 
наразі увага приділяється локальним 
проєктам автономного забезпечення во-
дою, як от «Вода Маріуполя», який вже 
має французьких інвесторів.

– «Вода Маріуполя» – перший, зо-
ряний пілотний проєкт, але не єдиний. 
Якщо все вийде, слідом підуть «Вода 
Попасної», «Вода Донеччини», – наго-
лосив очільник Міністерства з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих те-
риторій  Олексій Резніков.

Поки що більшість пунктів з урядово-
го документа виглядають, м’яко кажучи, 
захмарними. Тим більше, що деякі з них 
вже неодноразово проголошувалися, 
але поточний стан речей вичавлював 
їх з порядку денного. Зокрема, проєкту 
«Вода Маріуполя» незабаром виповнить-
ся чотири роки, навіть гроші є, а його ре-
алізація ще навіть не розпочалася. Втім, 
хто зна… Сінгапурське економічне диво 
теж, зрештою, не одразу збудувалося. 

Дмитро ЛЕЩУК/Громада

Попри війну і спричинену нею еконо-
мічну нестабільність (а скоріше, саме 
завдяки цим чинникам) в Україні наби-
рає обертів таке явище, як соціальне 
підприємництво. І хоча законодавчо 
такого поняття не існує взагалі, це не 
стає на заваді бізнесу гуртуватися нав-
коло соціальних проблем. 

– Це явище можна охарактеризува-
ти як бізнес, який не намагається 
максимізувати прибуток за будь-яку 
ціну, а, заробляючи, розв’язує певні 
соціальні проблеми або створює со-
ціальні цінності для суспільства. Отри-
мання прибутку, створення приват-
ного багатства можуть бути частиною 
моделі, але це лише засіб для досяг-
нення соціальної мети, а не самоціль. 
У розвинених країнах світу вважається, 
що соціальне підприємництво – це та-
кий новий тип бізнесу, до якого ми всі 
колись прийдемо, і бізнесу у звичному 
нині розумінні взагалі не залишиться, 
– пояснює доктор філософії, викладач 
курсу із соціального підприємництва в 
інституті лідерства та управління УКУ 
Артем Корнецький.

Він звертає увагу на сам термін, до яко-
го в українців специфічне ставлення. 

Ми звикли, що «соціальне», наприклад, 
соціальний хліб – це щось неякісне, бо 
на ньому зекономили, аби було дешев-
ше. Втім, наголошує експерт, ці поняття 
ототожнювати не можна. Соціальні під-
приємці прагнуть створити умови саме 
для якісного, сталого поліпшення.

Сьогодні в Україні працюють близько  
1 000 підприємств, які можна від-
нести до соціальних. У трійці лідерів 
по створенню таких ініціатив – До-
неччина з 6% від загального обсягу 
бізнесу (поступається лише Києву та 
Львівській області). 

Серед «двигунів» соціальної складової у 
підприємництві – атовці та переселенці. 

Для порівняння: в Європі сьогодні 
– понад 2 мільйони соціальних під-
приємств, на яких працюють майже  
11 мільйонів людей (6% від всіх пра-
цюючих). Це становить 10% від всьо-
го європейського бізнесу. Лідером 
європейського регіону в розвитку 
соціального підприємництва вважаєть-
ся Велика Британія. 68% соціальних 
підприємств підтримують там людей з 
уразливих груп, 44% працевлаштову-
ють цих людей, 28% працюють у най-
більш депресивних районах країни. 

СОЦІАЛЬНЕ – НЕ ЗНАЧИТЬ НЕЯКІСНЕЦИФРИ
285 МільйОнів люДей у світі 

мають порушення зору:  
39 МільйОнів – неЗРячі,  

246 МільйОнів страждають 
від значного ступеню зни-

ження зору. 90% неЗРячиХ 
люДей живуть в країнах з 

низьким рівнем доходу. В Ук-
раїні, за неофіційними даними, 

таких людей – ПРиБлиЗнО 
100 тиСяч (точної офіційної 

статистики немає).
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Дехто називає їх активістами, агентами змін, а для когось вони – «міські божевільні», 
котрим чомусь «більше всіх треба». Спілкуючись з людьми, які фонтанують ідеями і не 
зупиняються, навіть коли потрапляють у скрутні ситуації, мимоволі починаєш будувати 
власні плани, які відкладав у дальню шухляду. Бо розумієш, що завтрашній день 
обов’язково буде кращим. Це історія про Вікторію МОРЕВУ, хіміка за освітою, викладачку, 
доцентку хімічних наук кафедри екологічного менеджменту Донецького університету 
управління, яка у селі Приазовському підіймає проєкт вартістю понад 5 мільйонів доларів. 

Макіївчанка Вікторія Морева все 
життя мріяла про створення су-
часного притулку для тварин. 

Завжди підбирала з вулиці безхазяйних 
кішок та собак, допомагала знайомим 
та знайомим знайомих «перетримувати» 
домашніх улюбленців під час відряджень 
та відпусток. На власній дачі «подарува-
ла» тваринам 200 квадратів житла – ра-
зом з чоловіком переобладнала під їхні 
потреби цілий будинок. 

– Ідею створення сучасного центру 
адаптації для тварин ми практично ре-
алізували у Харцизьку, шахтарському 
містечку поблизу Макіївки. Мерія Хар-
цизька, з якою ми працювали з 2012 
року, проєкт підтримувала. Вже було 
проведено тендер, перераховані гроші 
на будівництво, але почалася війна і все 
закінчилося. Земля в нас там є, ми за неї 
досі сплачуємо до бюджету України, а 
робити нічого не можемо. 

Війна переінакшила не тільки плани на 
будівництво. Люди тікали із зони бойо-
вих дій, залишаючи своїх улюбленців у 
міні-притулку Вікторії. Вважали, що їдуть 
ненадовго, що зовсім скоро повернуть-
ся до своїх домівок. Хто влаштувався, 
той потім забирав тваринок до нового 
місця. Хтось просто пересилав гроші, а 
хтось і забув, що залишив під обстрілами 
пухнастих членів родини. З тих брошен-
ців на сьогодні не вижив ніхто – тварини 
були у стресі, тяжко хворіли, потребува-
ли коштовних операцій і ретельного дог-
ляду, проте все одно помирали... 

Коли Вікторія вже жила і працювала 
у Маріуполі, кожні вихідні возила для 
своїх утриманців корми і весь час мрія-
ла перевезти їх подалі від війни. Поки не 
сталося лихо… 

«ШПИГУН» З СОБАЧИМ КОРМОМ
Навесні 2017 року, під час чергової 

подорожі звичним маршрутом Макіївка 
– Маріуполь на КПВВ «Октябрь» маши-
ну Вікторії затримали так звані «опол-
ченці». Далі були два з половиною мі-
сяці полону...

– Забрали документи, телефон, клю-
чі від машини, наказали сидіти і чекати, 
поки за нами не приїдуть. Нас було чет-
веро: я, моя донька та колеги по кафедрі. 
Чекали до шостої вечора, поки приїхала 
машина з «емдебешниками» і повезла 
нас до Донецька. Колег відпустили, а 
нас привезли до «МДБ» у кайданках та з 
мішками на голові. Ніч мене допитували: 
де і чим займається чоловік, чому я не 
працюю у «республіці». І тільки напри-
кінці почали питати, де я була третього 
лютого, куди їздила в той день. Те, що я 
змогла згадати, їх не задовольнило. 

У нас забрали все, що пише і знімає: 
телефон, ноутбук, планшет. У всієї сім’ї 
забрали, навіть у хлопця моєї доньки. Ка-
зали, що після експертизи раптом щось 
знайдеться – шукали щось «шпигунське». 
Знайшли мої пости за Україну, але не це 
був привід для арешту, мої проукраїнські 
погляди їх не цікавили. Навіть сказали, 
що до людей, які не зрадили свою віру, 
поваги більше, ніж до тих «ополченців», 
що сиділи разом з нами у камерах. 

Протягом першого тижня мене вози-
ли до медичного центру, де перед де-
тектором брехні проводили якісь тести і 
дослідження. Перевірка на детекторі їх 
розлютила: «Де ви пройшли таку підго-
товку?». Потім я два місяці сиділа в ізо-
ляторі, а вони на всі запити ззовні від-
повідали, що мене немає, що я буцімто 
виїхала в Україну. Навіть мамі спочатку 
так сказали. Доньку випустили через 
тиждень, а я все сиділа… 

Незабаром виявилося, що у військо-
вій прокуратурі Вікторія проходить як 
свідок у справі замаху на Гіві. Того дня 
вона їхала забирати безпритульну соба-
ку, і її авто «засвітилося» поруч з офісом, 
де стався вибух.

– Зоозахисниця, з подачі якої я поїха-
ла шукати собаку, на очній ставці пово-
дилася якось дивно. Здається мені, що 
хтось її використовував, і не випадково 
ми біля того офісу опинилися. А найці-
кавіше, що одна з тих подружок, з якими 
нас затримали на КПВВ, працює у школі 
з мамою того, хто нас затримував від 
«МДБ». Це вже потім з’ясувалося, а  тоді 
насторожило, що моїм попутницям не 
одягли ані мішки, ані кайданки, у них не 
забрали нічого, відпустили одразу. А я, 
коли у Маріуполі почула про підрив Гіві, 

ВІКА, КОТИКИ
ТА ЕКОПОСЕЛЕННЯ

ще при них пожартувала: мовляв, хоч 
би не потрапити в халепу, бо саме була 
поблизу цього місця зі своєю машиною. 
Не вірю я в таку кількість збігів. 

Відпустили Вікторію так само раптово, 
як і затримали. Півроку вона залишала-
ся «невиїзною», бо паспорт не віддавали. 
Потім поступово повернули і документи, 
і ґаджети, і ключі від машини. Вона від-
новилася на роботі у Маріуполі і аж до 
карантину продовжувати возити до сво-
го притулку корми, на які йшла практич-
но вся зарплатня.

МРІЯ НЕ ЗНИКАЄ, 
ВОНА ЗМІНЮЄ АДРЕСУ
Через закриті «ополченцями» КПВВ 

Віка вже більше року не була вдома. За 
тваринами (а у міні-притулку у Макіївці 
наразі 52 кішки та 12 собак) доглядає чо-
ловік. А наша героїня тим часом продов-
жує втілювати свою мрію у реальність і 
створює для них умови на вільній тери-
торії. Війна зруйнувала лише її життя, але 
не вбила ідею. 

– Спочатку я хотіла побудувати при-
тулок у Маріуполі, бо я й досі активна 
учасниця міської програми регулювання 
чисельності безпритульних тварин. Саме 
я і запропонувала ту програму, бо вона 
працювала у нас у Донецьку. Проблема 
з безпритульними тваринами у Маріуполі 
дуже серйозна, і мені пообіцяли: якщо я 
допоможу з її розв’язанням, мені, мож-
ливо, виділять землю під притулок. А 
мій знайомий, теж переселенець, член 
громадської організації «Громада за май-
бутнє України», запропонував пошукати 
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землю самостійно. Мовляв, тут такі ма-
льовничі місця, може, вдасться щось для 
людей побудувати, не тільки для тварин. 

У пошуках земельної ділянки Вікторія 
об’їхала майже всі села поблизу Маріу-
поля. Були думки про Сартану, Гнутове, 
але довгий час нічого не виходило. Зреш- 
тою вона зупинилася на невеличкому 
селі Приазовському під Мангушем, що 
налічує трохи більше 800 людей. Саме 
тут народилася ідея, більш масштабна 
за будівництво центру адаптації тварин. 
Звісно, він нікуди не подівся, просто 
«вписався» в концепцію нового амбіцій-
ного проєкту і став його частиною.

– Після довгих пошуків ми приїхали до 
Приазовського. Це вже був розпал ковіду, 
карантин, але тут дуже легко дихалося. Не 
знаю, що це було, але якийсь внутрішній 
голос підказав, що саме тут треба зупини-
тися. А коли голова сільради сказав: «Хо-
чете землю – будь ласка!», сумнівів вже 
не було. Це була зустріч несподівана, доб-
розичлива, це нас дуже вразило. Ми йому: 
а нас багато. А він: все одно, будь ласка, 
беріть землю безоплатно. І ми подумали: 
а чому б ні? Чому б тут не побудуватися 
тим, хто вже ніколи не повернеться до 
Донецька, чому б не змінити ситуацію так, 
щоб той Донецьк був не там десь далеко, 
а тут, з нами? Так з’явилося місце для май-
бутнього поселення. Завдяки голові сіль-
ради Івану Івановичу Бєлозерцеву всіх 
нас прийняли до громади. Він виходив з 
того, що розвиток у село прийде тільки 
з активними людьми, і треба зробити так, 
щоб у це село вони прийшли. Тепер ми всі 
разом будемо втілювати в життя все, що 
напланували.

А «напланували» люди, що прийшли, 
безліч чого. ГО «Громада за майбутнє 
України» об’єднує 78 родин переселен-
ців, учасників АТО та людей, які постраж-
дали від російської агресії. І вони хочуть 
не лише побудувати для себе житло, а й 
відновити інфраструктуру села. Тут буде 
вуличне освітлення та нові дороги, відре-
монтовані будинок культури та лікарня, 
транспортне сполучення між селом та міс-
том, спортивний комплекс, парк та ставок 
з прокатом човнів і риболовного знаряд-
дя, осучаснені школа, бібліотека та центр 
побутового обслуговування; підприєм-
ство з виробництва альтернативного па-
лива і будівельних матеріалів, свій ЦНАП 
та молодіжний центр, готель, паркінг та 
іподром. Планується розвиток рибного 
господарства, виноградарства та овочів-
ництва. Передбачено будівництво страу-
сової ферми, пекарні, власної теплиці та, 
авжеж, центру адаптації для тварин. 

– Ми подивилися, які є ресурси у 
села, що можна зробити для покра-
щення. От тоді прийшла ідея створення 
екомістечка. Виникла якось природньо, 
сама по собі. Ми хотіли, щоб люди, які тут 
оселяться, мешкали у селі, але так, наче 
живуть у зручному місті за європейськи-
ми стандартами. 

Тільки на будівництво житла необхід-
но знайти 5 мільйонів доларів, проєкти 
ремонту існуючого фонду та розвитку 

підприємств теж потребують коштів. Але 
нові поселенці вже почали і зупинятися 
не збираються: доводять свою спромож-
ність відновити регіон, втілюючи один 
проєкт за іншим. 

– Зараз ми запускаємо у селі ті на-
прямки, які вкрай необхідні: медицина, 
транспорт та освіта. Пишемо проєкти, 
взяли участь у багатьох міських програ-
мах, отримуємо кошти і потихеньку роби-
мо все, що потрібно. Написали багато за-
явок на гранти. Сподіваємося, що щось 
виграємо. Працюємо з міжнародними 
фондами. Ще є державна програма з 
відновлення сіл України, хочемо й до неї 
потрапити. Написали запит через депу-
татів Верховної Ради, чекаємо наразі на 
відповідь. Будемо брати участь скрізь, 
де тільки можна, для нас це найактуаль-
ніше завдання.

Проєкт екопоселення Вікторія разом 
з однодумцями з ГО «Громада за майбут-
нє України» вже презентувала у Маріу-
полі. А міський голова вже навіть анон-
сував появу у регіоні іподрому – плідно 
опрацював візію «нових» приазовців.

Тож не дивуйтеся, якщо невдовзі у 
невеличкому селі степового Приазов’я 
виросте дивовижне містечко, де будуть 
жити люди, які самі створили своє життя 
за власним планом. Спитаєте, чи змо-
жуть вони знайти стільки грошей? Не 
сумнівайтеся – обов’язково зможуть. Бо 
коли є мета, десь поряд є і можливості.

Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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ФЕСТИВАЛЬ(Закінчення. Початок на стор. 1)
– Я живу у селі Нескучне, тому і сир в 

мене нескучний, – каже фермерка. – Мені 
завжди було цікаво приготувати твердий 
сир або моцарелу у домашніх умовах. 
Першим зварила качоту, потім сулугуні, 
згодом пішли сири з пліснявою, козині та 
інші. На фестиваль я приїхала за новими 
клієнтами, тож дуже сподіваюся, що після 
заходу буду отримувати більше замов-
лень через соціальні мережі. 

Фермери з Луганщини привезли мед 
та продукти з нього. Цьогоріч мед кошту-
вав від 30 до 900 гривень. Мед з акації, 
чорноклена, буркуну, соняшника, гречки 
у банках від 30 мілілітрів до 3 літрів – усе 
бджолярі давали скуштувати під опові-
дання про свої пасіки та любов до бджіл. 

Новинкою на фестивалі став крем-мед 
з кизилом. Його виготовляє фермерка 
Наталія Губарєва із Запорізької області. 
Торік на такому ж фестивалі у Бердян-
ську вона познайомилася з тими, хто ви-
рощує кизил і домовилася про співпрацю. 

Запахами на фестивалі вабили м’ясні 
смаколики. «Донецький куркуль» з Іва-
нопілля Сергій Свириденко смажив на 
мангалі шашлик зі свинини та ягнятини. 
Його родина продавала ковбаси, тушон-
ку та козячі сири, за якими теж вишику-
валася черга. 

Також відвідувачі могли спробувати 
фаршированих равликів – ескарго. Цю 
французьку страву презентували два 
виробники із Запорізької області. 

– Під час карантину ми зробили ставку 
на розвиток та популяризацію равликів в 
Україні і не прогадали. На фестивалі ми 
продаємо ескарго, паштет та слойки з 
равликів. Шість фаршированих равликів 
різних смаків коштують 150 гривень. Бага-
то людей смакують ними вперше, їм подо-
бається. Так ми урізноманітнюємо смаки 
жителів Сходу, змінюємо певні стереоти-
пи, – вважає фермер Олексій Сорокін.

Розмаїття нових смаків равликами не 
обмежувалося. Відвідувачі дегустували 
та варили індійський панір у домашніх 
умовах, дізнавалися секрети виготов-
лення крафтового шоколаду та пастили 
без цукру. 

Під смаколики виноробня Ігоря Заїки з 
Дніпра пропонувала біле, рожеве та чер-
воне вино. Пляшка сухого червоного кош-
тувала від 150 гривень. Ігор розповів, що 
спочатку вирощував виноград лише для 
себе, але ця справа так захопила його, що 
поступово стала бізнесом. І зараз він ви-
робляє понад одну тонну вина за сезон. 

– Спочатку вирощував різні сорти 
просто щоб їсти, пригощати родичів, 
– згадує пан Ігор. – За кілька років спро-
бував зробити перше вино, вийшло 150 
літрів. Друзі оцінили, з того часу я і роб-
лю вино. Став вивчати літературу, збіль-
шив об’єми виробництва, поїздив до 
фахівців в Україні і зрештою збудував 
власну виноробню. 

Усі фермери, з якими я на фестивалі 
спілкувалася, охоче розповідали про 
себе. У кожного з них горіли очі, і відчутно 
було, що у свою продукцію вони вклада-
ють не лише час, сили та гроші, а й душу. 

– Я купила вина, смачного сиру та 
меду з акації, вперше скуштувала рав-
ликів та лавандовий лимонад, – ділить-
ся враженнями маріупольчанка Олена.   

– Усе дуже смачне, таких продуктів не-
має у магазинах. У деяких фермерів я 
взяла візитки і планую замовляти їхню 
продукцію онлайн. Такий фестиваль 
– чудова можливість побачити людей, 
які вкладають багато праці та енергії у 
розвиток своєї справи. Я бачу, що Схід 
України має талановитих крафтових ви-
робників, що розвивається малий біз-
нес. Це надзвичайно тішить. 

Наступного року організатор фести-
валю – Проєкт USAID «Економічна під-
тримка Східної України» – планує про-
ведення фестивальних заходів не лише 
у Бердянську та Маріуполі, а й в інших 
містах Сходу. Адже готовність людей під-
тримати місцевих виробників і придбати 
їхню з любов’ю виготовлену продукцію 
сумнівів більше не викликає. 

Наталка СТЕПОВА/Громада

СВЯТО ФЕРМЕРІВ

Фото авторки
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БАЧУ ЦІЛЬ, НЕ БАЧУ ПЕРЕШКОД 
Любов до квітів передалася жінці від 

матері, ще у дитинстві. А от започаткува-
ти «квітковий» бізнес вона наважилася 
лише кілька років тому. 

Для мами трьох дітей робота вдома 
є великою перевагою: і діти доглянуті, і 
власна справа годує. Та й взагалі працю-
вати за суворим графіком не для Ганни. 
Хоча іноді обробляти замовлення дово-
диться навіть вночі.

За словами Ганни, найбільше корис-
туються попитом ті рослини, яких немає 
у масовому продажу. Вона не спеціалі-
зується на чомусь одному, адже на все є 
власний сезон, тож завжди треба дбати 
про розширення асортименту. 

— До букетів гарно йдуть троянди, 
жоржини, крокуси, лілії, гіацинти, гладіо-
луси, клематиси. На початку весни тра-
диційно робимо вигонку тюльпанів. 
Чудово купують декоративні чагарники 
– барбарис, хвойні. Також є попит на кім-
натні рослини та матеріал для висадки: 
цибулини, саджанці. Ціна визначається 
від рідкісності сорту — є дешеві варіан-
ти, а є і дорогі. 

Жінка вже має своїх клієнтів не лише 
серед місцевих жителів, а й по всій 
країні. Якщо раніше рослини замовляли 
через журнали із садівництва, то з інтер-
нетом все стало легше і простіше. Ганна 
продає рослини через тематичні групи 
у соцмережах, її віртуальна крамничка 
має назву «Віола». Найбільше замовлень 
вона отримує з центральної України.

Розвивати бізнес жінці допомагає 
підтримка чоловіка. Але у нагоді стала 
і грантова підтримка. 2019 року жінка 
випадково потрапила на тренінг від 
ПРООН та пройшла навчання з підпри-
ємництва. Тоді написала бізнес-план і 
виграла матеріали на будівництво під-
земної теплиці-термоса. 

— У мене зовсім не було досвіду у 
написанні проєктів, але я вмію швидко 
вчитися і не боюся нового. Тому, коли 
отримала пояснення, було нескладно 
розробити проєкт. Є такий вислів: «Бачу 
ціль, не бачу перешкод» — ось це про 
мене. 

Теплиця, до слова, у Ганни задіяна 
цілий рік. Тут зберігаються кімнатні рос-
лини та ті види квітів, які потребують ви-
сокої температури.

— Якби я десять років тому замисли-
лася над власною справою, то, гадаю, я її 
не започаткувала би, — зізнається Ганна 

Ганна ЗОРНА з Новоайдару на Луганщині точно знає, як на власній ділянці розвивати 
домашній бізнес на декоративних рослинах. У вирощенні квітів є свої секрети, і жінка 
радо поділилася ними з читачами «ГРОМАДИ Схід». Бонусом – корисна інформація про 
виготовлення компосту.

ВЛАСНА СПРАВА

КВІТИ ЯК БІЗНЕС

Щоосені люди згортають опале листя та спалюють його. 
Через це зростає ризик пожеж, до того ж спалювання 
листя є небезпечним для здоров’я людей, адже у часточ-
ках твердих згорілих речовин містяться подразнюючі 
та канцерогенні компоненти. Ці мікроскопічні шкідливі 
часточки потрапляють до легень і можуть залишатися 
там надовго, ба навіть спричинити астму. Сам дим від 
спаленого листя містить окис вуглецю. Зрештою, за таке 
забруднення навколишнього середовища та створення 
небезпеки для людей накладається штраф, якщо навіть 
люди про це не обізнані.
Тож яка є альтернатива порушенню закону та загрозі влас-
ному здоров’ю? Рішення просте і корисне: компостування. І 
природа не страждає, і добриво виходить якісне, збагачене.
Компостну купу зручно облаштувати неподалік від вашої 
ділянки. Можна обрати ємкість для компосту, а можна 
просто викопати яму у землі. Чудове добриво вийде із 
змішування бур’янів, листя, трави. Ідеально, аби до скла-
ду перегною входили такі елементи: сіно, зелена трава, 
солома, листя, коріння рослин, кора, гній, за необхідності 

— добавки для прискорення процесу компостування. 
Швидкість дозрівання компосту залежить від вологості, 
температури і розміру компостної ями. Зазвичай для 
природного процесу виготовлення добрива необхідно від 
3 місяців. 

ПОРАДА ВІД ГАННИ: ЩО РОБИТИ З ОПАЛИМ ЛИСТЯМ

Зорна. — Бо тоді були невпевненість і 
острах нового. Але я вирішила стати на 
шлях саморозвитку та навчання, і страх 
минув. Не потрібно боятися щось розпо-
чинати. Адже якщо ви будете довго на-
важуватися, то шансу може й не бути. 

ПЕРШІ МОРОЗИ – НЕ ПОСПІШАЙ
Зі свого досвіду жінка впевнена, що 

восени не треба поспішати висаджувати 
цибулини квітів. Сама вона робить це аж 
у листопаді. 

– Зазвичай люди рано викопують або 
висаджують квіти, поки немає дощів та 
заморозків — бояться не встигнути. Але 
якщо робити це раніше, ніж потрібно, 
такі дії тільки шкодять рослинам. Я вза-
галі висаджую цибулини у листопаді, і 
ще жодного разу не зазнавала збитків. 

Також підприємниця радить не вико-
пувати лілії:

– Ці квіти зовсім не примхливі і дуже 
морозостійкі. З інших країн лілії взагалі 
приходять замороженими, а на складах 
їх розморожують і вже потім продають. 

Лілія УДОДЕНКО/Громада
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ГРОМАДА СХiД

СКАНВОРД

СМАЧНОГО

ПОГОДА
ВОДИТЬ ОСІНЬ  
ХОРОВОДИ ПІД МЕЛОДІЮ ДОЩІВ

Першої половини жовтня на території Донеччини та Луганщини пануватиме переваж-
но похмура та дощова погода.

Жителям Донецької області варто брати із собою парасольки 4-5 та 11-13 жовтня – 
дощитиме. Стовпчики термометрів піднімуться до +17°С вдень і впадуть до +4°С вночі. 
Безхмарно, як прогнозують синоптики, буде 6, 9 та 16 жовтня, всі інші дні – хмарно із 
проясненнями. Швидкість вітру – до 5 м/с.

Мешканцям Луганської області також слід очікувати дощів 4-5 та 11-13 жовтня. Темпе-
ратурні межі становитимуть від +3°С  до +17°С. Сонячну погоду обіцяють 3, 6-7, 10 та 14 
жовтня, решта днів – хмарно із проясненнями. Швидкість вітру – не вище 4 м/с. 

Відповідь на сканворд №16 (49)

На цей випадок чудо-
во підходить східна 
страва ханум. Вона 

самодостатня, не потребує 
гарнірів. Готується на пару, 
просто і досить швидко. Для 
начинки використовують 
картоплю, гарбуз, цибулю у 
поєднанні з різним м’ясом чи 
без. Пропонуємо приготувати 
один з найсмачніших варіан-
тів – із м’ясом і картоплею.

Що потрібно:
• борошно пшеничне – 400-

450 г
• яйце куряче – 1 шт.
• вода – 250 мл
• рослинна олія – 1 ст. л. 
• сіль – 0,5 ч. л.
• цукор – 0,5 ч. л.
• м’ясо (будь-яке) – 400 г
• картопля – 3-4 шт.
• цибуля ріпчаста – 1-2 шт.
• чорний перець та улюб-

лені приправи – за смаком.
Як готувати:
1. Змішуємо в мисці теплу 

воду, сіль, цукор, яйце і олію. 
Поступово починаємо додава-
ти просіяне борошно.

2. Як тільки стане важко пе-
ремішувати ложкою, перекла-
даємо тісто на стіл і продовжує-
мо вимішувати руками. Робимо 
це до тих пір, поки тісто не ста-

не м’яке та еластичне. Після 
цього обертаємо його плівкою 
і залишаємо на 10-15 хвилин.

3. М’ясо промиваємо, звіль-
нюємо від плівок і зайвого 
жиру. Картоплю та цибулю 
очищаємо. М’ясо, картоплю і 
цибулю нарізаємо невеликими 
кубиками. Солимо і перчимо за 
смаком, додаємо улюблені спе-
ції. Все добре перемішуємо.

4. Тісто ділимо на дві рівні 
частини. Одну частину приби-
раємо в пакет або загортаємо 
у плівку. Другу частину викла-
даємо на притрушений борош-
ном стіл і дуже тонко розкочує-
мо. 

5. Змащуємо шар тіста олією 
і рівномірно розподіляємо по-
ловину начинки. Після цього 
акуратно починаємо згортати 
тісто у рулет. Щільно з’єднуємо 
край. Кінчики защипуємо, на-
магаючись зробити їх якомога 
тоншими. 

6. Форму для готування 
на пару змащуємо олією. Пе-
рекладаємо до неї рулет. Так 
само змащуємо його олією. 
Готуємо на пару близько 30-35 
хвилин.

7. Готовий ханум з м’ясом і 
картоплею подаємо із улюбле-
ним соусом. 

Щоденні страви вже набридли, а що приготувати новенького, та з доступ-
них продуктів – на думку не спадає? Ще важче, коли хочеться додати до 
буденності екзотичних ноток.

РУЛЕТ ХАНУМ НА ПАРУ


