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КРАСИВИЙ ШТРИХ

Нова заповідь любові
Великдень — одне із найвеличніших християнсь-

ких свят, яке надихає на зміни, дає сподівання на кра-
ще і стверджує перемогу життя над смертю. Радіють 
йому і дорослі, і малеча. Цей день сповнений світлом, 
яке ніби пронизує все оточуюче, проходить через 
кожну клітиночку тіла і говорить до наших сердець 
неймовірну новину: «Христос воскрес!»

Не просто цей день, а вся суть цього свята 
трансформує нас. Бо саме у цьому його зміст — аби 
ми так вдивилися у вічі, у серце Творця, щоб наше 
єство відступило, полишило грішні думки та спра-
ви, неправильні висновки, нерівні шляхи, і повер-
нулося до того стану, в якому створив нас Господь. 
Аби ми стали його образом та подобою. Із добрими 
відкритими серцями до всякого болю та чужих бід. 
Із бажанням змінювати світ на краще. Із великою 
любов’ю до ближнього, не меншою ніж до себе. Бо 
саме це заповідав нам Божий син, коли був тут на 
землі:

«Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одно-
го! Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного!» 
(Біблія, Йоана 13:34).

Заради такої зміни нас — свого улюблено-
го творіння — він і постраждав невинно. Те, що, 
здавалося б, було абсолютно неможливо, стало-
ся. Великий Бог Ісус Христос прийшов на землю у 
вигляді звичайної людини, прожив тут земне життя, 
розділивши із людьми їх біди, турботи, поневіряння. 
Абсолютно безгрішний та досконалий був звинуваче-
ний, страчений у великій ганьбі. А потім перекреслив 
усі плани пітьми. 

Бачити серцем
Все, що тоді сталося, спочатку здавалося повною 

поразкою. Святе письмо пише про те, що весь ад 
після страти Ісуса вже відзначав перемогу. Адже того, 
хто погрожував його існуванню, не стало. Звістку 
Божого сина про примирення людства із Творцем, 
про спасіння не прийняли. Здавалося б, пітьма тепер 
може взяти верх над нами. 

Та не всьому очевидному треба вірити. Необхідно 
дослухатися до голосу серця, в якому говорить Істина. 
І завжди пам’ятати, що Бог ніколи не обманює. Раз він 
пообіцяв не залишити — так і зробить. Якщо обіцяв 
дати перемогу — вона відбудеться. Проголосив, 
що ми матимемо не просто життя, а повноцінне, 
процвітаюче і сповнене всього найкращого — то 
ніхто не може цього перекреслити та відмінити. 

Велич Божого слова та Божої любові перемог-
ла. Христос отримав перемогу над злом та смертю, 
відібрав у неї владу над людством. Він воскрес, і силу 
воскресіння передав нам. 

А це значить, що, якщо ми будемо визнавати його 
своїм Богом, то матимемо силу приносити добрі 
зміни як у своє життя, так і у життя наших рідних, 
близьких, своєї громади та країни. Так, саме таку ве-
лику владу нам вручено тією жертвою на хресті, де 
був розп’ятий наш Спаситель. 

«Смерте, де твоя перемога? Де твоє, смерте, 
жало?» (Біблія, 1 Коринтянам 15:55)

Адже разом із ним були розп’яті наші поневіряння, 
туга, нестатки, біди та негаразди. 

Сила змін
Тепер у нашій владі втілювати всі найкращі плани 

у життя, та приносити позитивні зміни. Звичайно, до 
цього треба докласти багато зусиль та наполегливості, 
але пам’ятаючи, що на нашому боці Великий Бог, ми 
все можемо здолати, і зробити наші міста і села, всю 
нашу Україну процвітаючою державою. Адже Господь 
дав нам настанову бути гарними господарями нашої 
землі, відповідати за неї, шанувати та вдосконалю-
вати. Тим більше, що Слово Боже каже, що то достой-
ний труд, який поклав на нас Господь.

І ми будемо працювати на благо своєї землі як 
каже апостол Павло:

«...знаючи, що ваша праця в Господі не даремна» 
(Біблія, 1 Коринтянам 15:58).

Бог дав нам заповідь відповідальності за місце де 
ми живемо. Він хоче, аби ми протистояли злу, аби з 
нашої землі пішло зло, яке зараз заполонило села та 
міста: сирітство, нестатки, наркоманія, алкоголізм, 
корупція… Цей список можна продовжувати та про-
довжувати. Та сила реформації нам дана небесами. 
За нею заплачено кров’ю нашого Бога. 

І зараз у ці пасхальні дні, коли ми, представники 
численних християнських конфесій йдемо до різних 
храмів, ми однаково дякуємо Богу за те, що він вико-
нав свою обіцянку. Він нас врятував, і дав можливість 
творити все краще. І в наших руках робити добро. 
Давайте будемо пам’ятати таїнство воскресіння, 
коли те, що здавалося повною поразкою, насправді 
було величезною перемогою. Це послання крізь 
тисячоліття дійшло і до нас. Якщо нам здається, що 
на нашій землі суцільні негаразди, нам треба з Божою 
допомогою втілювати свої плани у життя, і перемога 
буде. 

Тож дякуємо Богу за все! За його безмірну любов та 
жертву. За виконане слово! Бог з нами!

Юліана БОГДАНОВИЧ

Ісус Христос — Господь усієї Землі!
Вітаємо всіх з Великоднем!

Славні дні настали зараз. Ми так довго до них готувались насамперед серцем і душею. 
Воскресіння Господа Ісуса Христа — неймовірна подія, яка перевернула життя всієї земної кулі, 
як і життя кожного з нас. Адже тепер напевне знаєм — ми не одинокі. 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Сила, 
яка дарована нам небесами



ОСВІТА

День перший
Щороку, більше трьох десятиліть поспіль, прово-

диться в районі фестиваль «Олійниківські дні», який 
в повній мірі є святом гумору, сердечності, зустрічей 
і привітань. Щороку приїздять сюди письменники, 
журналісти, співаки, композитори, актори театрів та 
кіно та інші митці. Ось і цього року район відвідала 
почесна делегація на чолі з заслуженим діячем 
мистецтв України, мистецтвознавця, доктором 
філософії мистецтва, донькою письменника Лесею 
Степанівною Олійник.

Фестиваль-2018 в Миколаївському районі тривав 
два дні. Першого дня, в суботу, почесні гості відвідали 
палац Куріса, що в селі Ісаєве, де зустрілись з головою 
Миколаївської районної державної адміністрації 
Висоцькою Л. А., Ісаївським сільським головою 
Черненко Л. В., директором Ісаївського професійного 
аграрного ліцею Ісаєнком С. А., оглянули палац, 
поспілкувались та почаювали за старовинним 
сімейним столом сім’ї Курісів. Потім делегація при-
була до Ісаївського будинку культури, де на артистів 
вже очікували ісаївці та жителі району.

Неабияке задоволення отримали глядачі від 
концерту цього вечора. До концертної програми 
увійшли виступи гостей свята, учасників художньої 
самодіяльності Ісаївського будинку культури та пе-
регляд знаменитого фільму за твором С. І. Олійника 
«Пес Барбос і незвичайний крос». Леся Степанівна 
теж тепло вітала ісаївців та подарувала жителям села 
нещодавно надруковану книгу творів С. І. Олійника.

День другий
Наступного дня свято продовжилось в селі 

Левадівка, на батьківщині великого сатирика. Зранку 
на подвір’ї Левадівського НВК зібрались учні, педаго-
ги з усього району та громадськість. Вони зустріли по-
чесних гостей та всі разом біля погруддя С. І. Олійника 
вшанували його пам’ять, поклали до підніжжя квіти. 
Біля входу до музею С. І. Олійника гостей зустріли та 
привітали виступами і українським короваєм дітки в 
українських костюмах.

Завідуюча меморіального музею С. І. Олійника 
Валентина Панкова провела для гостей «Степанової 
весни» традиційну змістовну екскурсію залами му-
зею, розповідаючи про славетного земляка, а учні 
читали його вірші та прозу.

Також цього дня до уваги левадівців був представ-
лений святковий концерт за участю іменитих гостей 
та учасників художньої самодіяльності, під час якого 
з вітальним словом до присутніх звернулась голова 
Миколаївської районної державної адміністрації 
Лариса Висоцька: 

— Нам необхідно шанувати пам’ять наших предків. 
Дотримання традицій — є запорукою гарної держа-
ви. Бажаю нам всім і надалі щороку продовжувати 
традиційно відзначати «Олійниківські дні» в районі. 
Сподіваюсь, що Леся Степанівна Олійник ще довгі 
роки приїздитиме до нашого району та дарувати-
ме нам спілкування з митцями української культу-
ри та своїм прикладом показуватиме, що сім’я — це 
найголовніше в житті. Бажаю всім присутнім гарно 
відпочити та отримати задоволення від концерту.

А далі всіх присутніх радували своїми запаль-
ними виступами гості свята та учасники художньої 
самодіяльності.

Лідія ЛАГОДА

Зігріті гумором «Олійниківські дні»
Українська культура багата на славетні імена. Одне з них — Степан Олійник, видатний поет-
сатирик, який народився на Одещині. Цьогоріч Миколаївський район традиційно святкував 
110-річницю з Дня народження Степана Івановича Олійника.

Цькування —  
не норма поведінки школярів

Нік — віруюча людина. І саме віра допомогла йому 
відчути себе гідною людиною, яка може принести 
багато користі суспільству. Він впевнений, що саме 
духовність і моральність є фундаментом країни 

Тому Нік Вуйчич допомагатиме у боротьбі зі цьку-
ванням дітей у школах. Він сам пройшов непростий 
шлях, і має великий досвід, яким хоче поділитися. 
Робитиме він це на загальнонаціональному рівні. 
Насамперед, він хоче надихнути батьків, вчителів, 
дітей ніколи не здаватися, любити себе і любити інших. 

Він особливо підкреслив проблему булінгу, тоб-
то цькування однієї дитини іншою, агресивне 
переслідування, яке часто поширене в школах. Під 
час зустрічі він поділився власним досвідом бороть-
би з цим важким явищем:

— Булінг — це хвороба. 30 років тому було мен-
ше відкритих дверей для цькувань у школі, які мог-
ли б вплинути на вас. Еволюція медіа дозволила 
нам відчути, що булінг та пліткування — це норма. 
В Австралії 29 років тому я був першою дитиною з 
особливими потребами в школі, і це було найкраще 
рішення, яке могли прийняти мої батьки. Не просто 
закрити мене в кімнаті, а й навчити жити з усіма, 
дати мені можливість літати. Коли я був у школі, це 
було важко, бо багато людей витріщалися на мене, 
цькували мене. Але я навчився жити своїм життям. 
І для запобігання цькуванню може допомогти або 
не допомогти, якщо звернутися до батьків, може 
допомогти або не допомогти, якщо звернутися до 
вчителів. Але, з мого досвіду, якщо розповісти на-
ступному поколінню про цінність кожної людини, 
дати йому це усвідомлення — це завжди ефективно.

Нік зізнався, що в школі йому було дуже важко. 
Але батьки своєю любов’ю та підтримкою допомогли 
йому пройти скрізь усі труднощі. 

Бути особистостями
Зараз, коли в Україні в життя втілюється важлива 

реформа «Нова українська школа», вона, насампе-
ред, викорінює радянський підхід до дітей, поведінку 
яких програмували. І вчить їх насамперед, бути 
особистостями. 

— Нинішня робота з цькуванням, яка існує в наших 
школах, не є системою. Тому для нас надзвичайно 
важливо, щоб ми розпочали розбудовувати в Україні 
безпечну школу з різних аспектів. І безпечною вона 

має бути не лише з точки зору фізичної безпеки, а й 
моральної також. Це необхідно, адже зараз в Україні 
поширюється інклюзивна освіта. Діти, спроможні 
нормально навчатися, але ізольовані в інтернатних 
закладах, мають ходити в школу поруч зі своїми 
однолітками. Цей крок не лише допоможе дітям з осо-
бливими освітніми потребами краще соціалізуватися, 
а й навчити усіх дітей гармонійно співіснувати», — за-
значила Міністр світи і науки України, представниця 
ПП «Народний фронт» Лілія Гриневич.

Як вже зазначалося, робота матиме системний ха-
рактер, і принесе зміни на законодавчому рівні. 

— Одним з результатів особисто для мене, як 
для депутата, стане напрацювання декількох 
законопроектів на тему боротьби з жорстокістю у 
школах, із насильством серед підлітків, — так проко-
ментував цю зустріч парламентарій від «Народного 
фронту» Павло Унгурян.

Софія ЛІСОВСЬКА

Цей маленький чоловік має чарівну посмішку і велетенську силу волі. Маленький — бо він не має 
рук та ніг. Таким вродився. Але це не завадило йому жити повноцінним життям, мати дружину 
та дітей. Австралієць Нік ВУЙЧИЧ їздить по всьому світу і допомагає людям почуватися себе 
гідними. Своїм досвідом ділитиметься він і в Україні.

Ніколи не здаватися, 
любити себе і любити інших

КУЛЬТУРА



Час змін системи
— В’ячеслав Олексійович, як ви оцінюєте на 

сьогодні стан медичного обслуговування населення? 
Які напрямки реформи заплановано?

— Основними критеріями оцінки медичної допо-
моги в державі є те, скільки живуть її громадяни. На 
жаль, українці живуть на 5-6 років менше, аніж гро-
мадяни наших сусідів — Польщі, Молдови, Румунії, 
Прибалтики. Це говорить про те, що вітчизняна си-
стема медицини неефективна. Ми не можемо забез-
печити доступність і якість безкоштовної медичної 
допомоги, яку держава декларативно гарантує, але 
в силу своєї фінансової неспроможності не може 
забезпечити ці декларації. Тому потрібні інші 
інструменти. Ми нічого нового не придумуємо, є 
моделі, які були реалізовані в інших пострадянських 
республіках, вони показують кращий результат за-
безпечення своїх громадян медичною допомогою. 
Медична реформа, яка стартувала цього року, прохо-
дитиме протягом двох років. Вона якраз спрямована 
на зміну фінансування, зміну розподілу державних 
коштів, аби задовольнити інтереси наших пацієнтів.

— У нас до цього часу дуже багато від радянської си-
стеми. Від чого саме з цього потрібно позбавитись?

— Потрібно реалізувати основний принцип: 
гроші ідуть за пацієнтом, і абсолютний вибір лікаря 
чи лікарні для отримання медичної допомоги 
залишається за громадянами. Потрібно створити 
такі умови, щоб медики були зацікавлені в пацієнтах. 
Коли існуватиме конкуренція між закладами, коли 
заклад буде цінувати кожного пацієнта, який до них 
зайде і за рахунок чого вони отримають платню. 

— Тобто, ви як менеджер організуєте конкуренцію 
в медичній галузі? 

— Так, коли є ринок, то є боротьба за якість, коли 
ринку немає, то немає і якості.

— А якщо окремий медичний заклад стане про-
гравати в конкуренції, то він просто зникне?

— Якщо є попит на цих лікарів, то вони будуть 
успішними. Але якщо вони не хочуть змінюватись, 
щоб бути конкурентоспроможними, то повинна 
відбуватися якась трансформація. Держава не може 
собі дозволити утримувати неефективні медичні за-
клади. Вони або зливаються з іншими, або вони вико-
нують іншу функцію. Іншого шляху немає.

— Які нові можливості і нові перспективи 
відкриє реформа для всієї системи охорони здоров’я 
України?

— Медична реформа — одна з найскладніших ре-
форм, результати якої можна буде побачити не че-
рез місяць чи рік, а через 5-7 років. Зазвичай, в усіх 
державах реформи дуже заполітизовані, і в усіх дер-
жавах населення не зовсім задоволене наданням 
медичної допомоги. Тому, безумовно, це буде ви-
кликати якийсь супротив. Як з боку самих медичних 
працівників, так і з боку населення, яке не зовсім 
розуміє, що відбувається в галузі. І саме це є певними 
ризиками, які можуть змінити її, або не дозволити 
довести до логічного кінця. 

Замало інформації
— Може держава не допрацьовує в інформа-

ційному плані щодо популяризації реформи? 
Можливо варто посилити інформаційну компанію, 
яка пояснювала б людям, яка перспектива цієї 
реформи?

— Безумовно, є багато зауважень до основного 
модератора цієї реформи — Міністерства охорони 
здоров’я щодо популяризації цих змін. І це пробле-
ма, бо якщо немає нормального інформаційного 
простору, це викликає якісь фобії або міфи стосовно 
тих чи інших процесів. Ми з свого боку також про-
водимо заходи і намагаємось популяризувати дане 
питання в Одеській області. У нас є своє бачення де-
яких процесів, і ми відстоюємо свою точку зору. Як 
відомо, ми відстояли свою позицію стосовно утво-
рення 9 госпітальних округів в області. Основне під 
час реформи — аби населення не відчуло зниження 
якості надання медичної допомоги. 

— Які існують ризики реформи?
— Я б розділив їх на різні категорії. Це ризики для 

населення і ризики для медичної частини. Як я вже 
казав, для населення головне, щоб не було знижен-
ня якості послуг. А от для медицини є безумовно ри-
зики при неправильному формуванні логістики всієї 
галузі. Ми пропонуємо на території Одеської області 
модульний підхід, за якого жодна лікарня не буде за-
криватись, і при правильному аналізі можна сформу-
вати саме ту її функцію, на яку вона буде спроможна. 
Всі лікарні, а особливо в сільській місцевості, повинні 
мати мінімальний набір послуг, які вони зможуть нада-
вати, аби задовольняти потреби тої чи іншої території. 

— Це означає, що жоден ФАП і жодна лікарня на 
Одещині не закриється?

— Так, може лише бути змінений її профіль. 
Планується формувати гарантований пакет медич-
них послуг, які держава буде прописувати згідно 
рішень Кабінету міністрів. Формуватиметься перелік 
невідкладних медичних станів.

Невідкладні медичні стани
— Що входить до переліку невідкладних медичних 

станів?
— Такі випадки будуть визначатись відповідно до 

постанови Кабміна і прийняття бюджету на поточний 
рік. Туди ввійдуть всі гострі хірургічні стани, інфаркт, 
інсульт, пологи, медична допомога дітям. Також будуть 
соціально значимі хвороби — туберкульоз, СНІД та інше, 
хоча вони будуть фінансуватися іншим механізмом, не 
за принципом «гроші за пацієнтом». Це держава бере 
на себе в 100% відношенні і буде забезпечувати екстре-
ну медичну допомогу, первинну медичну допомогу, 
супровід лікаря, якого ми з вами виберемо. 

— Що не буде фінансувати держава?
— Витрати на стоматологію, пластичну хірургію, 

які не входять до гарантованого пакету. Але на 
100% буде забезпечуватися паліативна медична 
допомога і онкологічна допомога. Як все це буде 
реалізовуватись — покаже час. Все буде залежати від 
бюджету та спроможності нашої держави.

— Які існують ризики для лікарів?
— На сьогодні відсутність конкуренції зовсім не 

мотивує лікарів професійно розвиватися. Інститути 
післядипломного навчання малоефективні, потрібно 
створювати нові форми навчання. Адже поїхати раз 
в 5 років на курси підвищення кваліфікації — це не є 
професійним навчанням. У такому випадку у лікарів 
виникають певні проблеми. Так, якщо лікар-хірург в 
районній лікарні робить 120 операцій на рік, то він є 
небезпечним для пацієнтів. Бо лікар повинен роби-
ти близько 600 операцій на рік. А коли він оперує раз 
на тиждень, то не має достатньо професійних нави-
чок. І йому треба приймати рішення: або йти в лікарі 
загальної практики, або їхати і навчатись. От тут дер-
жава і повинна створити такі умови, аби лікарі могли 
підвищувати свій рівень.

— Навіщо створюється Національна медична 
служба (НМС), якщо у нас є Міністерство охорони 
здоров’я?

— Міністерство буде не інститутом, а інституцією, 
яка формуватиме політику на території держа-
ви. А НМС буде транзитером, через неї будуть 
фінансуватися всі заходи охорони здоров’я. Медичної 
ж субвенції вже не буде. Я поясню на прикладі 
первинної медичної допомоги. Приватний лікар, або 
група лікарів, чи амбулаторія з 1 квітня цього року 
повинна заключати контракт з НМС. Лікарі, які пра-
цюють на первинці, будуть підписувати договори 
з громадянами і ці три позиції з’єднуються в єдину 
первинну базу. І НМС через систему eHealth буде ба-
чити з ким заключили контракт, і таким чином буде 
створюватися фінансування. Робота представництв 
НМС передбачається і в регіонах.

З чого починати кожному громадянину
— Як треба діяти тепер пацієнту?
— Кожному треба подумати, якому лікарю довірити 

себе і свою сім’ю, можливо декільком лікарям. Це 
може бути і педіатр, і терапевт, і сімейний лікар. 

Передбачаю стосовно міста, що після того, як поч-
неться компанія із залучення нас як пацієнтів до 
сімейних лікарів, багато медиків будуть ходити і сту-
кати до кожних дверей. Але у нас буде право вибору, 
ми можемо на певному етапі відмовитись від його 
послуг. Також може бути так, що в місті лікарів буде 
більше, аніж місто може їх забезпечити роботою, а 
на периферії їх буде менше. І для того, щоб отриму-
вати гідну заробітну плату, лікарі будуть їхати в інші 
міста. Так формуватиметься певний ринок медичних 
пропозицій. 

— А що буде з тими громадянами, які вчасно не 
виберуть собі лікаря?

— Будуть певні інструменти, які будуть стимулю-
вати нас шукати собі сімейного лікаря, бо лікар буде 
мати право на виписку рецептів на безкоштовні пре-
парати за програмою «Доступні ліки». Без направлен-
ня сімейного лікаря на отримання спеціалізованої 
медичної допомоги в спеціалізованих медичних 
закладах отримати допомогу буде неможливо. 
Фактично нам держава купує страховий продукт, 
який буде забезпечувати нам медичний супровід 
на первинному рівні. Передбачається, що сімейний 
лікар буде в кожному селі, наскільки це можливо. Бо 
я знаю ситуацію в Одеській області, і не в кожному 
селі є навіть кваліфікований фельдшер, а про лікаря і 
мови не може бути. 

Медицина 21 століття
— Чи можливі якісь технічні рішення влашту-

вання спілкування пацієнта і лікаря?
— Основна маса людей хворіє на хронічні хворо-

би, які потребують певного інструментного супрово-
ду. При цьому не завжди потрібен прямий фізичний 
контакт між лікарем і пацієнтом. Ми вже презентува-
ли такий проект в Окнах. Для цього забезпечили кож-
ного медичного працівника, який працює в команді 
сімейного лікаря, інструментами, якими можливо 
зняти кардіограму, спірограму, зробити фото чи відео, 
дані внести в планшет, і з нього інформація фактич-
но інтегрується з робочим місцем сімейного лікаря, 
де є електронна медична картка цього пацієнта. 
Сімейний лікар може відразу прийняти рішення, 
або зробити якесь призначення, або запропонувати 
приїхати до себе. Телемедицина досить поширена в 
багатьох державах. Вона є Південній Африці, Індії, 
Канаді, де щільність населення дуже низька, і там 
невигідно утримувати багато працівників.

— А що буде з доступністю ліків, як регламентує 
реформа саме цю сферу?

— Програма «Доступні ліки» один з найуспішних 
проектів, який реалізується і користується попитом 
у населення, особливо у сільського. Він забезпечує 
доступність по трьох групах: серцево-судинні за-
хворювання, цукровий діабет і астма, перелік ліків 
збільшується. І можна сказати, що ліки будуть.

Дивіться телевізійну авторську програму  
Олександра ОСТАПЕНКА «Другий фронт»  

на телеканалі «Медіа-Інформ»,  
в якій постійно обговорюються найгарячіші теми.

РЕФОРМИ

Олександр ОСТАПЕНКО  
у телевізійній авторській програмі 

про спроможну медицину
Українська медицина давно потребує змін. Стан та напрямки такої реформи сьогодні 
винятково актуальні, тому що більшість громадян зовсім не розуміють суть цих перетворень 
та своє місце в них. Випуск авторської програми депутата Одеської обласної ради Олександра 
ОСТАПЕНКА «Другий фронт» присвячений питанням медичної реформи. Гість у студії — 
В’ячеслав ПОЛЯСНИЙ, директор департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної 
адміністрації.
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НАШЕ ДЕЛО

Сьогодні волонтери Корпусу Миру проходять 
службу і в Одеській області. Один із них Роберт 
Фресенієс — «ровесник» Савранського молодіжного 
центру «Нове покоління», який 2 роки свого жит-
тя в Україні присвятив безоплатній допомозі дітям 
та молоді не лише Савранщини, а й інших регіонів 
країни: Хмельницька, Миколаївська, Львівська, 
Одеська, Рівненська, Київська, Вінницька області.

Роберт психолог-криміналіст і в минулому морсь-
кий піхотинець, який побував у гарячих точках Іраку 
та Афганістану. Ми часто цікавимось: Чому Україна? 
«Я бачив по новинах революцію та інформацію про 
військові дії. Я був на війні. Це завжди погано. Від 
цього страждають всі, але найбільша підтримка 
потрібна дітям» — відповідає він. 

Саме тому свої зусилля Роберт поклав на надан-
ня можливостей місцевій молоді та підготовці до 
змістовного самостійного життя в демократично-
му суспільстві. Він проводить заняття з англійської, 
навчає гри в бейсбол, фрізбі та американський фут-
бол, проводить табори та семінари на різні актуальні 
теми, розробляє методики роботи з молоддю, 
розвиває громадянське суспільство та багато іншого. 
А нещодавно розповів про своє життя в Саврані теле-
каналу «1+1».

Для багатьох він не просто наставник чи товариш, а 
й приклад для наслідування. Він щирий, усміхнений, 
чутливий та завжди готовий прийти на допомо-
гу в будь-якій ситуації. Роберт полюбляє та цінує 
українські традиції, історію і культуру, захоплюється 

людьми та природою, а ще називає свою українську 
сім’ю другою родиною. 

Завдяки старанням та самовіддачі Роберта молодь 
Савранщини має інвентар для гри в бейсбол, більше 
140 книг англійською мовою та інший інвентар. У 
2017-2018 рр. Роберт Фресенієс розробив проект ство-
рення молодіжного центру в с. Концеба Савранського 
району. Частину коштів на створення центру на-
дала Концебівська сільська рада, іншу — громадяни 
США через краудфандингову платформу Корпусу 
Миру. 13 лютого 2018 року відкрився молодіжний 
центр, який є одним із перших в Україні філіалів і 
напрацьовує унікальні практики роботи з сільською 
молоддю, що може стати міцним базисом для по-
дальшого впровадження досвіду в селах та селищах 
по всій країні.

Вже через 3 тижні в Роберта закінчується контракт 
на волонтерську службу в Україні і він повертається в 
рідне містечко Оранж-Каунті, штат Каліфорнія, США. 
Тож, якщо ви ще не знайомі з Робертом або давно не 
зустрічались — саме час надолужити, бо він вартий 
вашої уваги!

А ми тим часом бажаємо Роберту великих мрій та 
сил на їх втілення, бо добрі справи добрим людям 
завжди повертаються! 

Сергій НИЗЬКОХАТ

Корпус Миру є урядовою організацією США, що скеровує американських добровольців до країн 
світу з метою надання технічної допомоги та зміцнення миру і дружби між людьми різних 
національностей і культур. З часу заснування організації президентом Джоном Ф. Кеннеді 
у 1961 році, більш ніж 210 000 добровольців Корпусу Миру працювали у 139 країнах світу та 
реалізовували програми у сфері освіти, розвитку бізнесу, захисту навколишнього середовища, 
сільського господарства та охорони здоров’я.

Американські волонтери Корпусу Миру  
в Саврані

Коли до справи береться господар
Так, саме зараз гаряче і в ТОВ «ТАК Агро», розта-

шованому у с. Новопетрівка Великомихайлівського 
району. З самісінького ранку до пізнього вечо-
ра керівника відділку Вадима Володимировича 
Недоступа можна знайти, швидше за все, саме 
на полях. В лютневі, сприятливі для роботи дні, 
механізатори цього товариства вже розпочали вно-
сити добрива на озимі посіви. А тепер напружлива та 
копітка робота в повному розпалі, від якої залежить 
очікування бажаного результату — хорошого врожаю. 
Вносяться добрива під озимі пшеницю та ячмінь, 
проводиться закриття вологи під соняшник та сорго, 

через день-два буде проведена культивація під со-
няшник. І так щодня.

За 6 років роботи керівником відділку ТОВ «ТАК 
Агро» багато чого зроблено в господарстві. 
Проведено благоустрій території польового ста-
ну, відремонтовані виробничі приміщення, дахи, 
створені умови для дотримання особистої гігієни 
механізаторів та інших працівників. Не залишився 
без уваги і гарман, який теж відремонтовано. До речі, 
всі ремонтні, будівельні роботи у господарстві ви-
конують сільгосппрацівники в вільний від основної 
роботи час. Ніякі чужі будівельні бригади не найма-
ються, надаючи при цьому можливість своїм людям 
заробити додаткові кошти для сім’ї.

Обіди, варті зірки
А ще товариство «ТАК Агро» може пишатись своєю 

їдальнею, з якої смачно пахне, та навколо якої по-
саджено молодий сад. Він згодом дасть різноманітні 
смачні плоди. Жінці не треба перейматись, що приго-
тувати та дати чоловіку на роботу, аби не був голодний. 
На роботі безкоштовно і обідом нагодують, і вечерю 
дадуть. На взаємовигідних умова м’ясо для їдальні 
господарство закуповує лише у своїх робітників, да-
ючи змогу заробити місцевому трударю, а не чужій 
особі. На кухні після шикарного ремонту та з новим 
сучасним обладнанням господарюють дві молоді ку-
харочки — Алла Григоренко та Ольга Соколик. Вони 
не лише готують смачні обіди та вечерю, а й до чаю 
щось приготують, ще й щоденно свіжий хліб спечуть. 
Минулого року ці молоді господині своїми стравами 
частували зіркового гостя — співака Олега Винника, 
який був приємно вражений їдальнею. Йому було 
не просто усвідомити, що вона створена для обслу-
говування сільгосппрацівників. Ольга та Алла без-
межно вдячні своєму керівнику — Вадиму Недоступу 
за чудово створені умови для роботи, що значно її 
полегшує.

Вадим Недоступ — молодий, енергійний, спра-
ведливий та турботливий керівник, який не лише 
обіцяє, але й робить все не лише для своїх підлеглих, 
а й для села. Сільський стадіон, дитячий майдан-
чик — це заслуга агротовариства. Через кожних два 

тижні бульдозер товариства працює на сільському 
смітнику, підгрібаючи сміття. Знаходяться кошти і 
для костюмів їхнього ж ансамблю.

Незважаючи на те, що значно менше стало 
вільного часу для спілкування з дітьми, відколи 
Вадим Володимирович очолив агропідприємство в 
с. Новопетрівка, він знаходить можливість з двома 
своїми доньками та дружиною, хоч не надовго, але 
побувати влітку на морі, взимку поїхати в Карпати, 
приділивши своїм рідним максимум своєї уваги, теп-
ла та турботи. 

Людмила КРУГЛОВА

Що так вразило Олега Винника  
у сільській їдальні

Зараз у всіх аграріїв країни гаряча пора. Хоча, насправді, коли вона в них не гаряча?.. Починаючи 
з лютневих вікон — теплих днів, та закінчуючи посівом озимих культур — вони в полі.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО


