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Вступ

Ідея зібрати успішні історії людей, котрі внаслідок анексії Криму 
та вторгнення у східні області України вимушені були покинути свою 
малу батьківщину, виникла у нас кілька років тому. Від початку появи 
перших «переселенців» ми відстежували повідомлення про них у 
медіа, знайомилися особисто, дивувалися і втішалися тому, як вони 
не лише знаходили спільну мову з місцевими жителями, а й ставали 
для них взірцем, відкривали у собі нові можливості, і, попри сум за 
рідним домом, були щасливими.  

З одного боку, ми воліли би, щоб такого збірника не було. Адже 
подані в ньому історії — складні і навіть трагічні: це біль, розчару-
вання, фізичні та моральні втрати… Три роки тому наші герої та геро-
їні навіть не планували опинитися там, де є сьогодні. Хтось інший за 
них вирішив, що Крим повинен належати Росії, а населення Доне-
цької та Луганської областей потрібно «рятувати».

А з іншого боку — ми надзвичайно тішимося, що цей збірник 
існує. Ми щасливі, що змогли знайти і познайомитись із людьми, які 
наповнили цю книгу яскравими моментами зі свого життя. І саме їхні 
історії підтверджують, що ця книга — не про біль і розчарування, а 
про любов, примирення і бажання жити. Один із наших героїв каже, 
що теперішня ситуація в країні — це перспектива нових можливо-
стей. Однаковою мірою як для цих людей, так і для громад, в яких 
вони зараз перебувають.

Цей збірник і про те, наскільки важливо не зневірюватись і 
допомагати одне одному не залежно від зовнішніх обставин, вірити і 
впевнено йти до перемоги. Цю книгу створило саме Життя, а історії, 
які вона описує, без сумніву, творять Історію нашої країни, Нашої 
Нової Країни.

Команда проекту
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Олена Ольшанська: 
«ЗараЗ мОє життя  
не має меж, і я від цьОгО 
щаслива»
(Луганськ — Запоріжжя)

Олена Ольшанська — молода 
українська поетка, яка за кілька 
років творчої діяльності встигла 
сформувати навколо себе цілу 
когорту прихильників її віршо-
ваного слова. Особливо після 
виходу в світ першої україномов-
ної поетичної збірки «Перепро-
шивка». 

Народилася на Луганщині, 
викладала українську мову в 
одному з луганських ліцеїв. 
Однак прийшов 2014 рік, і все, 
що наповнювало її розмірене 

життя, опинилося в минулому, а новим домом стало Запоріжжя. Із 
цього регіону — її бабусі і дідусі, а прадід навіть воював разом із 
Нестором Махном. «Я цим фактом неймовірно пишаюся і навіть 
думаю, що все насправді не випадково, бо я приїхала туди, де жили 
мої пращури, — на ту ж сильну землю з потужною енергетикою. 
Дуже люблю Луганщину, бо я там народилася, виросла, люблю як 
свою батьківщину, але також у серці живе любов і до Запоріжжя, і 
до Києва, і до Львова, і до всіх міст, де я побувала, — каже Олена. — 
Із виходом поетичної збірки «Перепрошивка» я стала багато подо-
рожувати. З’явилася внутрішня легкість і відкритість до світу. З 
дитинства я мріяла бути вчителькою. І моя мрія здійснилася, але 

Історія перша
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весь мій всесвіт тоді обмежувався класом і дітьми. А тепер моя 
діяльність набагато ширша. Загалом моє життя пов’язане зараз із 
мовою та літературою, але по суті — не має меж, і я від цього дуже 
щаслива». 

Олена Ольшанська працює в Запорізькій обласній бібліотеці для 
юнацтва, координує проект «Безкоштовні курси української мови у 
Запоріжжі». За останній рік кількість слухачів зросла вдвічі — від 
3 до 6 груп. Олена каже, що від кожної зустрічі отримує справжню 
насолоду і дуже сподівається, що цей проект буде потрібним і надалі.

Окрім того, започаткувала відкритий майданчик «Літературна 
штольня», де збирається творча молодь, читає і пише поезію та прозу, 
вчиться креативно мислити. 

Пережити втрату малої батьківщини було нелегко. «Для мене най-
важчими були перша зима, перша весна… тобто перший рік. Бо коли 
вдруге прийшла осінь, а потім зима — я вже відчувала себе комфортно. 
Мені дуже хотілося познайомитися, подружитися, щоб якомога більше 
було знайомих облич у натовпі. Коли приїжджаєш до нового міста, 
шукаєш якісь схожі риси — у формах будівель, поворотах вулиць, мос-
тах і, відповідно, в людях. Дуже важко було переживати відірваність 
від рідного дому, від того місця, де я виросла. Не бачити мою кім-
нату, вулицю, будинок, мою кішку, за якою і досі сумую… Такі прості 
щоденні дрібниці, але дуже дорогі серцю. Тут я накопичила для себе 
нові приємні дрібниці, але ті, які були, зберігаються в окремій шух-
лядці у серці», — каже Олена Ольшанська.

Попри те, вона позитивно дивиться на життя: «Я розумію, що і 
тоді було добре, і зараз я вже адаптувалася і більш-менш налагодила 
життя. Далі буде інакше, але це не означає, що буде погано. Людина 
завжди боїться чогось нового — це абсолютно природній страх. Коли 
їхала сюди, не планувала надовго лишатися. Думала — приїду, подив-
люся. А сталося так, що вийшла книжка, з’явився проект, бібліо-
тека… Зараз я теж пишу. Продовжую працювати, бо хочеться нових 
книжок». 
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владислава крижна:
«мені пОдОбається це — 
відчувати неОбхідність 
щОсь ствОрювати і цим 
ділитися» 
(Донецьк — Запоріжжя)

Владислава Крижна — родом 
із Горлівки Донецької області. Із 
того часу, коли пішла навчатися 
до Донецького відділення Київ-
ського університету культури 
та мистецтв, а також Інституту 
післядипломної освіти інженер-
но-педагогічних працівників, 
залишилася в Донецьку. Згодом 
стала волонтеркою, потім пішла 
працювати у громадську органі-

зацію, місто стало для неї другим домом на 7 років. Будучи асистент-
кою керівника проектів, активно займалася неформальною освітою — 
навчала молодь, зокрема, і студентську, правам людини. Крім того, 
частково займалася програмою «Молодь в дії», яка надавала можли-
вість молоді з країн Європи, у тому числі й України, брати участь у 
міжнародних обмінах та волонтерській співпраці. Завдяки цій програмі 
побувала в Польщі, Іспанії, Німеччині. Була стипендіаткою програми 
«StudyTourstoPoland» і пройшла двотижневе стажування в  Польщі.

Пізніше з колегами-однодумцями почала практикувати в роботі з 
молоддю методику форум-театру, долучилася з ними до діяльності ГО 
«Фонд соціального розвитку «Наше майбутнє», яку згодом очолила.

А потім був червень 2014-го. Родина виїхала до Бердянська Запо-
різької області, а Владислава спершу подалась у Львів, потім прожи-

Історія друга
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вала та працювала в Краматорську. Разом з колегами по громадській 
організації реалізовувала культурно-просвітницькі проекти та ініціа-
тиви у Слов’янську і Краматорську. 

Війна і втрата власного дому — непроста сторінка в життєвій 
історії Владислави. Проте, вона продовжує свою громадську діяль-
ність і намагається активізувати інших. 

Сьогодні Владислава проживає в місті Запоріжжі, працює в про-
екті, який спрямований на протидію наслідкам війни, — допомагає 
координувати й займається форум-театром із майбутніми тренерами. 
Окрім того, цікавиться арт-терапевтичними методиками, до яких 
прийшла через власний досвід, займається тренінговою діяльністю 
з питань  лідерства і роботи в команді, працевлаштування, розвитку 
творчого мислення. Отримала грант на навчання у Школі бізнес-тре-
нерів, яке успішно закінчила та отримала сертифікат. Як тренерку й 
експертку для роботи з цільовими аудиторіями її запрошували Центр 
правових та політичних досліджень «СІМ» (Львів) (зокрема —  про-
ект «Школа громадського активіста / активістки»), Благодійна орга-
нізація «БФ «Карітас Запоріжжя»», ГО «Діалог» (Миколаїв), Плат-
форма ініціатив «Вільна хата» (Краматорськ), Платформа ініціатив 
«Теплиця» (Слов’янськ) та ін.

«Мені подобається це — відчувати необхідність щось створю-
вати і цим ділитися, — каже Владислава. — Це не лише цікаво, — я 
бачу в цьому гостру необхідність, адже корінь багатьох проблем — 
низький рівень активності, ініціативності, критичного мислення. А 
неформальна освіта допомагає розвиватися, здобувати знання та 
практичний досвід, пізнавати себе та навколишній світ, приходити 
до розуміння того, що кожна людина може змінювати своє життя, та 
допомагати іншим».

Особливе захоплення форму-театральною методикою зумовлене 
тим, що вона, за словами Владислави, є «прекрасним ресурсом для 
неформальної освіти»: «Це — творчість, велике поле для ініціатив 
та ідей, багатий набір технік та інструментів, самовираження — 
мене й учасників».

Владислава Крижна бачить себе громадською активістко. При-
наймні, так є зараз. 
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марина й кирилО ткачОви та їх «Innerspace» у 
луцьку
(Луганськ — Луцьк)

Сім’я Ткачових — родом із Луганська. Кирило — дизайнер, один 
із відомих в Україні шрифтовиків. Марина за освітою — хімік-біолог,  
за додатковою освітою: сімейний педагог і тренера з фізичного вихо-
вання. Згодом здобула ще освіту дизайнера-графіка.

У Луганську в них був сімейний бізнес — клуб розвитку дітей 
«КлубОк». Подружжя ще встигло відсвяткувати річницю з дня ство-
рення, проте вже в червні 2014 року у зв’язку з подіями на Сході 
України сім’я Ткачових (у них є син Лев і донечка Варвара) змушені 
були покинути рідне місто і переїхати до Луцька, куди їх запросила 
знайома Кирилової мами. 

Історія третя
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«Спочатку нам було трошки важкувато, тому що в нас була лише 
одна знайома людина, яка допомогла на новому місці. Було важко 
ходити містом і не бачити знайомих облич. Але ми розуміли, що краще 
не бачити знайомих облич, ніж бути в Луганську. В нас є діти, їх 
потрібно ставити на ноги, їм потрібне нормальне життя. Я не хочу, 
щоб вони страждали і бачили те, що зараз відбувається в рідному 
місті», — вважає Марина.

За рік подружжя адаптувалося до нового життя. Марина продов-
жила займатися творчістю, влаштувалася працювати в сімейну ака-
демію «Плай», а згодом створила дитячу театральну студію «Бяка-За-
каляка».

Однак хотілося чогось iще… І згодом Марина та Кирило відкрили 
«Innerspace». Так збулися їхні мрії: її — організувати простір, у якому 
було би затишно та комфортно працювати, зустрічатися з друзями 
чи відпочивати, а його — відкрити школу каліграфії. 

Марина Ткачова вважає, що ніколи не треба боятися братися за 
будь-яку роботу. Тож її життя наповнене різними цікавими справами: 
вона вже організувала виставку графічних робіт «Дерево до неба», 
стала акторкою народного аматорського театру-студії «ГаРмИдЕр». 

І хоча причина від’їзду з Луганська — війна, хоч і сумують Тка-
чови за рідним домом, зараз у їхньому житті відбуваються позитивні 
зміни, вони проходять новий шлях. А наснаги дають діти, надихають 
друзі та їхні добрі справи.  
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«гравітація» Олександра ратундалОва
(Горлівка — Харків)

Горлівчанин Олександр Ратундалов за освітою інженер-механік. 
Працював технологом, конструктором на машинобудівних заводах 
Горлівки, викладачем у місцевому машинобудівному технікумі, про-
відним конструктором у лабораторії засобів механізації горлівської 
філії Донбаського науково-дослідного інституту Міністерства вугіль-
ної промисловості. 

Ще з дитинства чоловік захоплювався малюванням і фокусами. 
На заводі, де він працював, був гурток самодіяльності, і протягом 5 

Історія четверта
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років на різних святах Олександр показував фокуси. Костюми та все 
приладдя для фокусів виготовляв сам. 

У березні 2010 року лабораторію засобів механізації зненацька 
закрили, і чоловік, якому до пенсії лишалося 2 роки, вирішив почати 
трудову діяльність «з чистого аркуша» — зареєструвався підприєм-
цем. «Так я став ілюзіоністом», — каже пан Олександр. І хоча фокуси 
були нескладні, але справляли певний ефект. Виступи відбувалися не 
тільки в Горлівці і прилеглих населених пунктах, але й у Донецьку, 
Луганську, Полтаві та Харкові. 

У січні 2015 року, через бойові дії в Горлівці, йому довелося з 
дружиною і сім’єю доньки переїхати саме до Харкова. І тут він не 
став сидіти, склавши руки, а вирішив відновити свій малий бізнес, 
взяв участь у конкурсі грантів для переселенців  — і став одним із 
переможців.

Завдяки невеличкій сумі гранту Олександр Ратундалов зміг 
пошити нові яскраві сценічні костюми та закупити якісний реквізит. 
«Назвав свій проект «Гравітація», тому що це слово означає «при-
тяжіння», і мені хочеться, щоб до наших вистав глядачі тяжіли та 
поверталися ще», — каже ілюзіоніст.

Допомагають йому донька і внучка, котра вже виступає разом із 
дідусем. У своїй діяльності Олександр орієнтується, насамперед, на 
дитячу аудиторію. «Маленьким дітлахам у віці від 4 до 6 років кон-
церти провожу без музичного супроводу — всі дії доводиться комен-
тувати, пояснювати, застосовувати особливий підхід для кращого 
сприйняття програми. Діти дуже люблять брати участь в ілюзійний 
номерах — і в Харкові, і в Донецькій області. Діти — вони скрізь 
діти», — додає із посмішкою чоловік.
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ОлексIй бIда: «Зміну місця прОживання вартО 
рОЗглядати як перспективу нОвих мОжливОстей»
(Луганськ — Київ)

Олексій Біда наро-
дився й виростав у Луган-
ську. Працював операто-
ром комп’ютерної верстки 
у виданнях «Молодогварді-
єць» і «Ярмарка», займався 
громадською діяльністю, 
зокрема — у 2008 році 
став регіональним коор-
динатором Мандрівного 
міжнародного фестивалю 
документального кіно про 
права людини Docudays 
UA.

«Війна для мене поча-
лася ще в листопаді 2013 

року і триває досі», — каже Олексій, котрий тоді став одним із орга-
нізаторів євромайдану в Луганську. Пізніше, у травні 2014 року, його 
впізнають бойовики і візьмуть у полон за спробу відео-зйомки штурму 
обласного військкомату. Завдяки втручанню впливових людей Олексія 
відпустили, і він виїхав з міста на непримітному авто у Дніпро. Там 
влаштувався працювати у філіал луганського видання, а в липні, коли 
було створено так звану ЛНР і його знов оголосили в розшук, пере-
їхав із дружиною у Київ. Подружжя побоювалося, що може трапитися 
показове викрадення.

Ще в Дніпрі зайнявся волонтерством — узявся допомагати мир-
ним мешканцям і військовим у зоні АТО. Це тривало до березня 
2015 року — доки держава почала нормально забезпечувати бійців 

Історія п’ята
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необхідними речами і потреба у посиленій волонтерській допомозі 
спала. У лютому Олексій влаштувався в ГО «Волонтерський воєн-
пром» і продавав військове обладнання. Однак грошей на утримання 
родини бракувало, тож активіст почав шукати іншу роботу. «Відпра-
вив декілька резюме у київські періодичні видання, але відповіді не 
отримав, — пригадує Олексій. —  То була вимушена міра, бо просид-
жувати штани в офісі з дев’ятої до п’ятої бажання не мав, тож і 
звернув увагу на громадський сектор».

Невдовзі чоловік отримав дві пропозиції, однією з яких і ско-
ристався — став координатором моніторингових місій у зону АТО 
Української Гельсінської спілки з прав людини. Олексій піджартовує, 
що в нагоді стали навички в туризмі й прийнятті рішень у кризових 
ситуаціях. Однак, очевидно, що велику школу дала обізнаність у темі 
прав людини, полон і активна громадська діяльність.

Олексій Біда каже, що найважче в його нинішній діяльності — 
психологічна складова, бо доводиться вислуховувати дуже важкі істо-
рії людей, котрі постраждали внаслідок військового конфлікту. Щоб 
якось частково абстрагуватися від цього, чоловік займається йогою, 
подорожує, грає у настільні інтелектуальні ігри. У перспективі хотів 
би зайнятися освітньою діяльністю в сфері прав людини і туризмом, 
хоча й полишати документування не планує. 

Усім, хто змушений був не із власної волі покинути малу батьків-
щину, Олексій радить розглядати цю ситуацію як перспективу нових 
можливостей: «Я завжди мріяв бути космополітом, але не вигнанцем. 
Так трапилося, що я був вимушений виїхати з рідного міста і влаш-
товувати наново свій побут, і побут моєї родини. Важливо було пере-
стати асоціювати себе з жертвою та знову стати господарем свого 
життя. Можливо, саме тому, ми з дружиною незабаром перестали 
отримувати гуманітарну допомогу та відмовились від соціальних 
виплат як ВПО. Розглянувши зміну місця проживання як перспективу 
нових можливостей, перетворив старі хобі на цікаву роботу. Невдовзі 
зрозумів, що ККД моїх зусиль у Києві набагато вищий, аніж у Луган-
ську, і повернення стане кроком назад. Шкодую лише, що клімат тут 
не такий сухий і жаркий, як у рідних степах».
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аЗа гОлОщапОва: «шлях дО перемОги складний. 
Об’єднуймОсь! і не ЗдаваймОся!» 
(Донецьк — Луцьк) 

Аза Голощапова — корінна донеччанка, за фахом — соціальний 
педагог.  Громадською діяльністю займалася в Донецькій обласній 
Лізі ділових та професійних жінок з 1999 р. Працюючи в Кризовому 
центрі для жінок «виросла» від консультантки «телефону довіри» до 
керівниці декількох проектів, стала тренеркою. «У мене в підпоряд-
куванні було 8 тренерів і 5 викладачів курсів із різних фахових нави-
чок. За 4 роки роботи в Центрі я прийняла більше 8 тисяч жінок, 

Історія шоста
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які перебували в кризовій ситуації та потребували допомоги. Саме 
цей досвід став мені у нагоді, коли в моє місто прийшла біда. Я 
знала «про вудочку, яку треба дати», у мене був перевірений часом 
успішний досвід вирішення проблем працевлаштування та самоза-
йнятості людей, який і почала реалізовувати у роботі з такими ж 
переселенцями, як і я», — каже Аза Голощапова. 

До Луцька пані Аза переїхала із сім’єю в 2014 році — далі зали-
шатися в рідному місті стало небезпечним. Одночасно із пошуком 
роботи для себе, взялася допомагати іншим внутрішньо переміщеним 
особам відстоювати їхні права. У лютому 2015 р. стала заступницею 
голови ГО «Переселенці Криму та Донбасу». В травні активістка іні-
ціювала відкриття регіонального офісу ГО «Центр зайнятості вільних 
людей» (ЦЗВЛ) у м. Луцьку і стала його координаторкою.

«Для отримання державної допомоги переселенцям  потрібно 
бути офіційно працевлаштованими, а таких пропозицій було дуже 
мало. Більшість із них — із робочим днем до 19 та навіть 23 години, 
що не підходило нашим жінкам, адже в багатьох були малі діти. Їх 
потрібно було зустрічати зі школи, забирати з дитячого садочка. 
Тому жінки-переселенки зголошувалися на некваліфіковану та мало 
оплачувану роботу, але зі зручним графіком роботи. Коштів сім’ям 
не вистачало, тому почали вивчати і  шукати можливості  додатко-
вого заробітку», — розповідає пані Аза. 

Серед «переселенок» знайшлися фахівчині з певних питань, які 
гуртом організували для членів організації безоплатні курси копірай-
тингу та HandMade.  На волонтерських засадах упродовж 6 місяців 
надавали послуги з пошуку роботи, написання резюме та перенав-
чання. А коли в грудні 2015 р. отримали фінансування від донорів, за 
наступні 6 місяців реалізації проекту навички пошуку роботи, копі-
райтингу, створення та верстки сайтів, SMM, фотографування, ство-
рення відеоролику для YouTube, виготовлення виробів HandMade 
отримали близько 300 осіб. «Проект був успішним, тому що біль-
шість його учасників змогли знайти роботу за допомогою набутих 
навичок, отримали гранти на розвиток своєї справи, створили ама-
торське об’єднання «Дари Макошь», вийшли з депресивного настрою, 
повірили в свої сили, змінили відношення до свого життя», — вважає 
Аза Голощапова. 



16

Громадська активістка стала однією з ініціаторок створення в 2015 
р. «Альянсу організацій переселенців Західної України» і представляла 
його на парламентських слуханнях в 2016 р. Задля кращого розуміння 
життя ВПО провела для волинських журналістів тренінг «Один день з 
життя переселенця». Також за підтримки Волинської Єпархії УПЦ у 
серпні 2016 р. вдалося оздоровити діток 4-7 років, які після зміни клі-
мату стали  часто хворіти. 

Сьогодні Аза Голощапова координує свій проект «Український 
Донбас: незнайомі сторінки», метою якого є сприяння руйнуванню 
негативних стереотипів та формування адекватного сприйняття 
переселенців молодіжною аудиторією Волині через розвиток між-
культурного діалогу. 

«Найважливіше для мене в громадській діяльності — бачити пер-
спективу. Створити і фахово виростити свою команду. Всім, хто 
змушений був покинути свій дім, скажу: швидкі результати — це 
виняток, а не правило, і шлях до перемоги складний. Об’єднуймось! І 
не здаваймося!», — резюмує Аза Голощапова.

свIтлана кОбОЗєва: «кОжна людина мОже 
реаліЗувати себе»
(Алчевськ — Харків)

Світлана Кобозєва з Алчевська — перекладачка з англійської, 
педагог. Здобула дві вищі освіти, однак раніше не працювала, а 
займалася своїми малолітніми дітьми.

Коли сім’я через війну на Сході України переїхала до Харкова, 
потрібно було за щось жити, і Світлана вирішила взятися за рес-
таврацію старих меблів, а згодом зайнялася дизайном інтер’єрів. 

Історія сьома
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«Раніше я не працювала, бо чоловік повністю забезпечував сім’ю, але 
коли переїхали, то вирішила розвивати своє хобі», — розповідає Світ-
лана. У рідному Алчевську вона нерідко рятувала знайомим речі або 
робила оригінальні подарунки своїми руками. Отримавши грант 50 
тис. гривень на підтримку власної справи — проекту Арт-майстерня 
«Нове життя», — Світлана поповнила набір інструментів і приладів 
для обробки поверхонь та випалювання.

Майстриня виступила  основним дизайнером  при відкритті у 
Харкові IDP-центру «Карітас Україна» — коворкінгу для вимушених 
переселенців. «Ми розробляли концепцію, все до останньої деталі, і 
мені це дуже сподобалося. Тому переключилася з реставрації меблів 
на дизайн інтер’єрів», — зазначає Світлана. Цікаво, що таланти й 
активність Світлани не залишились непоміченими — зараз вона пра-
цює в IDP-центрі PR-менеджером та регулярно організовує різнома-
нітні заходи для інших переселенців. Вона має намір знайти тут своє 
місце, адже Харків уже став для неї рідним.

«Кожна людина може реалізувати себе, якщо докладе для цього 
всі зусилля», — переконана Світлана Кобозєва.
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амет бекірОв: «якщО хОчеш, щОб булО дОбре, — 
ЗрОби йОгО сам! пОчни іЗ себе!»
(Бахчисарай — Дрогобич)

Амет Бекіров, як і багато кримських татар, народився в Узбекис-
тані, куди були депортовані його предки. Чоловік каже, що поверну-
тися на батьківщину мріяв із 5 років, а мрія здійснилася в дорослому 
віці.

Працюючи вчителем англійської мови в Намангані, взяв участь 
у конкурсі Програми педагогічної майстерності та досягнень вчите-
лів шкіл Євразії та Південної Азії (ТEA) і виграв поїздку в Америку. 
Там познайомився з учителькою з Бахчисараю, яка підбадьорювала 
повернутися на свою справжню батьківщину. Через кілька місяців 
після повернення зі США Амет так і зробив, тим паче, що в Бахчиса-
раї проживали родичі дружини.

Історія восьма
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Чоловік спершу працював у приватному ліцеї, згодом у звичайній 
школі, куди залучив волонтера з Корпусу Миру. Там, у Криму, він 
прожив 13 щасливих років.

А потім був 2014 рік. Амет із дружиною — вчителькою інформа-
тики — не втекли після сумнозвісного референдуму, не кинули своїх 
учнів, а довели їх до кінця навчального року. Взяли відпустку і почали 
подумувати про від’їзд. «Я вже відчував, що таке несвобода, — каже 
Амет. — Нам заборонили траурний мітинг 18 травня. На день пра-
пора 26 червня нас обгородили, кругом було повно озброєних чоловіків, 
навіть чергували снайпери. Ще в 2007 році на параді в Севастополі 
кричали «Севастополь — Крим — Росія! А потім нас не захистили 
в 2014, коли прийшли російські війська. Ми звикли жити в свободі і 
зрозуміли, що не зможемо щодня переступати поріг школи і бачити 
кольори чужого прапора». 

Так було прийнято рішення залишити Крим. Їхати туди, де нікого 
немає, бо двоюрідні брати і сестри взяти до себе Амета із сім’єю 
не мали змоги. Вибір випав на Львів, бо саме про нього в той день 
йшлося в передачі «Орел і решка».  

Перетнути кордон спокійно не вдалося — окупанти вигнали сина з 
потяга, вимагаючи довідки про громадянство. Дружина Амета лишилася 
з сином, а він з донькою поїхав до Львова. Зустріли їх працівники облас-
ного управління МНС і відвезли у Дрогобицьке відділення Карітасу, а 
міграційна служба допомогла виробити довідку про українське грома-
дянство сина і через кілька днів він із матір’ю вже були в Дрогобичі.

Так почався новий життєвий етап родини. Упродовж трьох реа-
білітаційних місяців Амет із дружиною набували досвіду роботи 
менеджерів з написання проектів в Карітасі. Незабаром один із 
них — «Дрогобич — культурний простір» —  отримав фінансову 
підтримку. Це — історії дрогобичан, які подорожували Кримом до 
його окупації. 

Згодом, за умовами одного з конкурсів проектів, Амет створив 
громадську організацію «Арекет» (Рух), яка виграла перший свій про-
ект — «Мандрівний музей». «Кожна людина — це всесвіт, — каже 
Амет. — Зі своїм досвідом, захопленнями, інтересами. Ми намагалися 
розкрити людину, показати її право на свободу, на власну думку».
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У найближчих планах Амета — провезти цей Музей Україною. 
Дрогобицька громада його дуже підтримує. «У нас уже ціла команда, 
ми їздимо разом і хочемо показати історію нашої інтеграції», — 
зазначає Амет Бекіров і додає: «Дрогобич дає сили дивитися на все 
по-іншому. Завдяки Дрогобичу і його людям у мене з’явилася молитва 
в одне слово: «Дякую!» Дуже важливо говорити це вчасно». 

Син Амета Мустафа теж відомий не тільки у цьому містечку. Свого 
часу, за спогади про події в Криму, він став лауреатом Міжнародного 
літературно-мистецького конкурсу «Життя — Тобі..» Пізніше театраль-
ний колектив ЗОШ №4 м. Дрогобича переміг у всеукраїнському кон-
курсі «Сурми звитяги» із виставою, головну роль у якій грав Мустафа. 
Зараз хлопчина навчається в Українській Академії Лідерства.

Амет Бекіров вважає, що потрібно посміхатися людям — і тоді 
вони посміхатимуться у відповідь, робити добро — і тоді добро повер-
неться: «Якщо хочеш, щоб було добре, — зроби добре! Почни із себе!» 

наталка марійчук: «переселенці —
це не дОдаткОвий «вантаж», а люди, які хОчуть 
багатО ЗрОбити»
(Алчевськ — с. Солонка на Львівщині)

Наталія Марійчук з Алчевська пройшла у рідному місті трудо-
вий шлях від секретаря до директорки торгового підприємства. Після 
драматичних подій на Сході України та через підтримку Майдану їй 
з родиною довелося покинути дім та поїхати до подруги на Львів-
щину. Спочатку сім’я Марійчуків жила у різних селах, а згодом опи-
нилась у Солонці. Власноруч відновили стару хату, і до них пере-
їхали родичі. Оскільки влаштуватися на роботу в селі практично 
неможливо, почали думати, звідки брати кошти. Спочатку засадили 

Історія дев’ята
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город — цибулею, кропом, петрушкою, салатом, — і Наталка почала 
возити їх на продаж до Львова. 

Згодом вона дізналася про грантову програму допомоги внутріш-
ньо переміщеним особам на розвиток власної справи. Подала біз-
нес-план з розведення перепелів і отримала $2,5 тис. Зараз у пташ-
нику, яким займаються Наталчині мама і діти, 1,5 тис. птиць, згодом 
їх кількість планують розширити до 2 тис. 

Якось Наталка натрапила в Інтернеті на повідомлення про набір 
на участь у проекті «Новий відлік», куди запрошували  переселенців 
і демобілізованих учасників АТО. Подала заявку на навчання та біз-
нес-ідею — створення теплиці для вирощування зелені. «Після інтен-
сивного бізнес-курсу і численних консультацій з експертами,  під час 
захисту бізнес-планів я представила підприємство з вирощування 
зелені методом гідропоніки для подальшої дистрибуції до торгових 
та ресторанних мереж. Розраховувала отримувати три тисячі кг 
зелені на рік. Донорів моя ідея зацікавила. Згодом керівником про-
екту став директор «Ресурсного Центру Бізнесу» Володимир Худо. 
У грудні 2015 року ми разом оголосили про початок інвестиційного 
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проекту «Зелений Кошик». Плани були грандіозними, тож довелося 
в рази збільшувати початкові бюджети проекту», — розповідає 
Наталка Марійчук. Її ідею профінансувало 55 акціонерів — львів-
ських і київських бізнесменів, — тож, таким чином зародилося акці-
онерне товариство. Вони і стали фактично співучасниками проекту. 
Кожен з них вклав у проект від 19 до 95 тисяч гривень.  Відремон-
тували приміщення колишньої грибної ферми площею 465 мІ, яке 
розташоване у Солонці, встановили обладнання та закупили насіння 
і створили робочі місця для односельців. 

Так з’явилася теплиця зі стелажним методом вирощування 
зелені. На реалізацію проекту було витрачено більше 2,5 млн. гри-
вень. Однією з особливостей Наталчиного бізнесу є те, що рослини 
продаватимуться в горщечках, аби могли якнайдовше залишатися 
свіжими. АТ «Зелений кошик» вирощує зелену петрушку, базилік, 
м’яту, цибулю, кінзу, селеру листову, салат та рукколу. Наталка каже, 
що щодня можна назбирати 10-20 кг різноманітної зелені.

«Наша теплиця це, фактично, бізнес для бізнесу. Ми працюємо 
із 30-ма ресторанами львівської мережі «Фест!», магазинами мережі 
«Рукавичка», іноді продаємо на ринку «Шувар», — зауважує Наталка 
Марійчук. Однак попит перевищує пропозицію, тож до кінця 2017 
року родина планує ввести в експлуатацію ще 2 приміщення загаль-
ною площею 400 мІ. Бізнес-леді переконана, що такий успішний дос-
від однозначно потрібно поширювати і хоче, аби люди дослухалися 
до їх ідеї. А ще — вона в пошуках нових проектів. «У нас, у селі, не 
всі позитивно сприймають наші новації, проте мені хочеться дове-
сти, що переселенці — це  аж ніяк не додатковий «вантаж», а люди, 
які  хочуть і можуть  власними силами багато зробити для розвитку 
села», — запевняє Наталка. 

Матеріал і фото із сайту Аграрного інформаційного агентства 
Agravery  — http://agravery.com/uk/posts/show/teplica-na-miljon-
ak-pereselenka-z-alcevsku-zrobila-biznes-na-zeleni
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катерина самарська-сагайдаченкО

печивО, щО «ЗавОювалО» харків.
(Луганськ — Харків)

Мешканка Луганська Катерина Самарська-Сагайдаченко 
майже десять років займалася професійним вокалом, виступала 
разом зі своїм гуртом в Україні та за кордоном. Коли з’явилася так 
звана «ЛНР» і місто фактично опинилося на лінії фронту, вона з 
родиною змушена була виїхати до Харкова.  

Це місто за кілька років стало Катерині другим домом і саме 
тут вона відкрила у собі підприємницький хист — дівчина взялася 

Історія десята
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випікати й продавати різноманітної форми печиво, яке підкорило 
харків’ян не тільки смаком й ароматом, але й оригінальним розпи-
сом. Почавши з невеличкої кількості (по 10 штук), уже невдовзі вона 
разом із матір’ю виготовила понад 5 тис. виробів. «Це якось пішло 
само собою, з хобі переросло у щось більше», — зазначає Катерина. 

Завдяки своєму таланту і працьовитості майстриня отримала 
фінансову підтримку на реалізацію проекту «Кондитерська «Sugar 
and Canela». Виробництво з найнятої квартири переїхало до цеху, в 
який жінка придбала два холодильники, столи для борошняних робіт 
і художнього розпису, піч та інше обладнання, взяла на роботу ще 
двох працівниць.

Співпрацюючи з кондитерами (Катерина ще виготовляє печиво, 
яким прикрашають торти), вона добре вивчила ринок. Тож у най-
ближчих планах — ще й розширення асортименту продукції: «Зараз 
у мене достатньо клієнтів, є постійні, я думаю, що змогла зайняти 
певну нішу. Хочу випікати й інші солодощі, але конкуренція у Харкові 
значна, тому я придумую для втілення оригінальні ідеї».

Успіх прийшов до Катерини Самарської-Сагайдаченко завдяки 
наполегливій праці з дня в день. Розвиваючи свій бізнес, вона про-
довжує співати, активно займається волонтерською діяльністю. Катя 
бере участь у благодійних ярмарках і передає волонтерами печиво 
для українських військовослужбовців, що стоять на блокпостах. «Я 
дуже хочу, щоб закінчилась війна і настав мир! Щоб наші воїни пере-
стали віддавати життя під час бойових дій, щоб усі переселенці 
змогли повернутися додому, в свої рідні місця. Для цього я вношу 
свою лепту, роблю те, що в моїх силах», — каже Катерина.
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«Центр правових та політичних досліджень «СІМ» – недер-
жавна, неприбуткова, неполітична громадська організація, місія 
якої — сприяння посиленню громадянського суспільства, верховен-
ства права, захисту людської гідності та прав людини, здійсненню 
правової реформи та публічної політики в Україні.

ЦППД «СІМ» працює з 1999 року, є членом та одним із засновни-
ків Української Гельсінської спілки з прав людини, учасником Коалі-
ції «Проти катувань», а також регіональним координатором Мандрів-
ного Міжнародного фестивалю документального кіно з прав людини 
Docudays UА у Львівській області.

У своїй діяльності Організація дотримується семи принципів: 
активність, відкритість і прозорість, корисність для суспільства, від-
повідальність, самоврядність, політична незаангажованість, солідар-
ність.

Діяльність ЦППД «СІМ», зокрема, спрямована на розвиток укра-
їнської правової думки та культури, забезпечення прав і свобод 
людини та громадянина в Україні, сприяння трансформації правової 
системи України на засадах демократії, розвитку принципів публічної 
політики, дослідження політичної ситуації в країні та впровадження 
політики інтеграції у європейські державні та недержавні структури.
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