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НОВЕ ЖИТТЯ
ОБСТРІЛЯНОЇ
ШКОЛИ
Інтерактивні дошки, відеокамери
у класах та сучасна їдальня з
ліфтом: як живе відбудована в
рамках децентралізації школа у
прифронтовій Красногорівці.

ДОВІДКА: школа №2 у Красногорівці по-

будована ще у 30-х роках минулого століття, у 50 -х роках з’явилась добудова. На
початку війни тут навчалося 450 учнів.
Після обстрілу 2015 року та прямого попадання снаряду у травні 2017 року було
зруйноване перекриття одного з корпусів
та повністю знищений дах. Кілька років
учні навчались в інших школах, допоки у
січні тут не відновилися заняття після капітального ремонту.

В

ідбудова розпочалася два роки тому,
коли навчальний заклад був визначений
опорним у Мар’їнському районі (разом із
школами в Мар’їнці, Кураховому та Єлизаветівці). Зараз ця найбільша в прифронтовому місті
школа – єдина, де є 10 та 11 класи.
Перше, що ми побачили, переступивши поріг
школи – диспетчерську з пультом відеоспостереження, куди поступають записи з камер,
розташованих у класах та коридорах. Там же –
пульт пожежної сигналізації та радіовузол (створення шкільного радіо поки лише планується).
– Статус опорної школи ми не отримали, але
ще 2016 року всі вчителі та керівництво пройшли
навчальні курси обласного інституту післядипломної освіти, – розповіла директорка Олена
Михацька. – Перед війною у школі працювало 40
вчителів, зараз 24, з них 14 старших вчителів і 13
– вищої категорії. Всі предмети викладають фахівці. У класах у середньому по 19-20 дітей, загалом 190 учнів, але ж заняття розпочалися лише
два місяці тому. У вересні, сподіваємось, до нас
прийде більше дітей, адже в опорній школі має
навчатися не менше 200 учнів. Передбачено,
що до нас підвозитимуть учнів з Галицинівської
та Зорянської шкіл (знаходяться за 20 кілометрів
від Красногорівки – прим. авторки).
Олена Михацька керує школою вже 14 років.
Незважаючи на 30-річний педагогічний стаж,
минулого року вона закінчила магістратуру
Слов’янського педуніверситету за напрямком
«керівник навчального закладу», адже директор
сучасної школи має насамперед бути – вправним менеджером.
Директорка провела для нас невелику екскурсію школою. Тут затишно, майже як вдома.
У коридорах – м’які лавки, стіни пофарбовані у
теплі кольори – рожевий, бежевий, жовтий.
Продовження на стор. 3

У РЕЖИМІ

БЕЗПЕКИ

Шановні наші читачі! Весна виявилася багатою на виклики, тож маємо тримати голову
холодною і розумно оцінювати загрози та ризики.

Ч

исло №13 нашої газети йде до
друку у п’ятницю, 13 березня
цього неспокійного високосного року. Чи нас це бентежить? От чесно – ні. Мабуть, тому що ми впевнені
в учасниках нашої команди. Є в нас
гарна прикмета: починати кожне нове
число з ваших відгуків про число попереднє. Їх збирають розповсюдники
газети, або ви особисто висловлюєтеся у дзвінках до колл-центру. Це дійсно надихає і змушує не зважати на
труднощі, будь там що.
Але ця впевненість дається нелегко на тлі інформаційного шуму,

що поширюється країною. Як так
відбувається, що у часи випробувань нашу свідомість наповнюють
геть забуті, здавалося б, забобони?
І ось вже люди двадцять першого
століття перетворюються на архаїчне плем’я з міфологічним способом
мислення та панічними реакціями на
власні домисли...
Що нам всім з цим робити? Мабуть,
тільки те, що в наших силах. Зберігати спокій. Дотримуватися порядку в
оселі – як не дивно, це сприятиме
порядку і в голові. Не поширювати
плітки. Дбати про себе та підтримува-

МОЛОДІ ВЧИТЕЛІ ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ ОТРИМАЮТЬ
ВИПЛАТУ В 21 ТИС ГРН
Кабмін спрямував у регіони субвенцію в розмірі
1 млрд 553 млн грн для виплати надбавок молодим
вчителям. Про це повідомило Міністерство освіти і
науки України.
Одноразова виплата становитиме 21 020 грн,
що еквівалентно десяти прожитковим мінімумам
для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року.
Її отримають понад 73 тисячі педагогів зі стажем
роботи до 10 років, які мають педагогічне навантаження у 2020 році та продовжують обіймати посаду вчителя.
Кошти виплачуватимуться вчителям за основним
місцем роботи у закладі освіти. Виплата здійснюватиметься наприкінці року, одноразово і в повному
розмірі.

ти одне одного. Адже виклики можна
подолати тільки разом.
Зараз, як ніколи, необхідна координація та взаємодія відповідальних
громадян. Створіть навколо себе
безпечне оточення. Разом зі своїм
найближчим колом — родиною, друзями, громадою — складіть план
дій на випадок будь-яких сценаріїв.
Поділіться повідомленнями про безпеку з тими, хто може не мати доступу до адекватної інформації. Допомагайте тим, хто цього потребує.
Бережіть себе і не хворійте!
Редакція газети/Громада

КОРОТКО

У СІЛЬСЬКИХ
ГРОМАДАХ ДОНЕЧЧИНИ
З’ЯВЛЯТЬСЯ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ОФІЦЕРИ
Проєкт «Поліцейський офіцер громади» стартував на початку березня на Донеччині. За словами заступника голови
Олександрівської селищної громади Сергія Марича, голови
громад самі звернулися до начальника Головного управління Нацполіції Донецької області Миколи Семенишина з
ініціативою додати поліцейських офіцерів до сільських дільничних, аби надати людям більше можливостей звернутися
до поліції для розв’язання своїх питань.
Окрім функцій дільничного, офіцери опікуватимуться дорожньою безпекою.
Меморандум про співпрацю з правоохоронцями підписали голови Іллінівської, Миколаївської, Черкаської, Лиманської, Соледарської, Олександрівської, Андріївської,
Званівської та Шахівської ОТГ, а також очільник Новотроїцької селищної ради.
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М

оя двоюрідна бабця ворожила на
картах. Тож ще маленькою, часто
бігаючи десь поруч, я чула дивні
діалоги про «казьонні дома».
- Падает тебе поздняя дорожка в
казенный дом, – серйозна ворожка дивиться на старі заяложені карти.
- Это куда?
- Ну, милиция, прокуратура, может,
судиться с кем-то будешь, - очі «клієнта» стають квадратними, обличчя – кольору крейди.
В мене немає карт, але є досвід спілкування з цими структурами вже після
реформ, тож лякати не буду, натомість
розповім, чому наразі все не так погано.
Правоохоронна система, що має захищати кожного з нас окремо і державу
взагалі, величенька – це й Національна поліція, і СБУ, і ДБР, і НАБУ, суди
різних спеціалізацій та інстанцій, митниця… А також окремі частини державних
органів, що здійснюють правоохоронні
функції – від силовиків екологічної інспекції до вертолітних підрозділів МВС
(це не жарт, їх справді хочуть утворити).
Всі вони працюють залежно від підслідності та підсудності.
Підслідність вказує, який злочин хто
має розслідувати. Наприклад, справи про розбите вікно, крадіжку чи
вбивство візьме в роботу Національна
поліція, про несплату податків – слідче
управління фінансових розслідувань
Державної фіскальної служби України,
мільйонний хабар чиновнику розслідуватиме Національне антикорупційне
бюро (НАБУ), сепаратизмом займуться
в СБУ, а ось некорупційними злочинами
чиновників найвищого рівня (міністрів,
очільників різних загальнонаціональних установ тощо) опікується ДБР –
Державне бюро розслідувань.
Після завершення розслідувань розглядати ці справи будуть також різні
суди. Деякі справи потраплять на стіл
судді звичайного окружного суду, деякі
підуть до адміністративного суду, якісь
- до господарчого, а, наприклад, справу
про корупцію, де йдеться про суми більше півмільйона гривень, розглядатиме
ВАКС – Вищий антикорупційний суд.
В повсякденному житті пересічні
громадяни найчастіше стикаються з
поліцією, прокуратурою та судом. Тож
про це детальніше.
Якщо порушені ваші права, пошкоджено ваше майно, завдано шкоди вашому здоров’ю, необхідно звертатися
до поліції. Ви можете написати заяву з
описом того, що трапилося, у найближчому відділку поліції або викликати поліцейських за номером 102 (з мобільного
без будь-якого коду і безоплатно, навіть
якщо на телефоні порожній рахунок).
Якщо ви бачите якусь дію, що вчиняється проти когось або порушує громадській порядок, дуже раджу вам набирати
102. Тільки так ми можемо навести лад

просвіта
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ФЕМІДА

В УКРАЇНІ ЯК ВОНА Є
В продовження циклу «Хто за що відповідає в Україні» розбираємо систему правосуддя
та правоохоронних органів. Підслідність, підсудність, розділення функцій– стисло і
доступно в огляді кореспондентки «ГРОМАДИ Схід», яка принагідно має багатий досвід
правозахисної діяльності та активної взаємодії із системою.

Суддя

Національне агентство
з питань запобігання корупції

Просвітницьку роботу з правової грамотності патрульні
поліцейські Донецької області розпочинають з малечі.

в країні і створити безпечні умови життя
для себе та близьких (наприкінці розкажу історію про те, як я сама це роблю).
Після того, як ви написали заяву,
співробітник поліції має визначити, про
яке порушення згідно із законодавством йдеться. Якщо це адміністративне
правопорушення, то поліція складає адміністративний протокол, і після нетривалого розслідування обставин (від 1 дня
до 15 діб) адміністративне провадження
розглядає суд. Є адмінпорушення, по
яких поліція може одразу винести постанову про покарання без долучення суду.
Як правило, це легкі правопорушення.
Наприклад, проступок у вигляді придбання самогону домашнього вироблення.
Цей факт розслідує поліція і вона ж приймає рішення щодо накладання штрафу
(від 1000 до 5000 гривень, до речі!). Так
само відбувається штрафування водіїв
– порушників правил дорожнього руху
– звісно, якщо обійшлося без жертв.
Якщо ви повідомили про тяжкий злочин, що підпадає під дію Кримінального
кодексу України, то повідомлення про
цей злочин поліціянт обов’язково та невідкладно має внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Ви та-
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ЦИФРи

Рівень злочинності в
Донецькій області – один
з найнижчих у державі та складає 52 кримінальних правопорушення на 10 тисяч населення.
Щороку поліція розкриває понад 9 тисяч
кримінальних правопорушень. 2019 року до
поліції області по допомогу звернулися понад
405 тисяч людей. За п’ять років кількість
звернень зросла вдвічі (2015 рік – 194
тисячі), що свідчить про зростання довіри
громадян до поліцейських (за даними Головного
управління Нацполіції в Донецькій області).
кож можете прийти із заявою
про кримінальний злочин до
прокуратури, і тоді повідомлення до ЄРДР мусить внести
прокурор, а вам видати витяг
про реєстрацію кримінального злочину в цьому реєстрі. З
внесення до ЄРДР починається досудове розслідування
справи. Однак функції розслідування прокуратура наразі
позбавлена. Тож протягом 24
годин прокурор має передати
справу на розслідування до
поліції (або СБУ, НАБУ, ДБР чи
інших органів залежно від підслідності, про яку я згадувала
на початку). Поліція працює
над справою разом із прокуратурою. Слідчий прокурор має
наглядати за ходом розслідування, дотримуванням всіх
правил та законності слідчих
дій. Обшуки та утримання під
вартою під час розслідування
можуть відбуватися тільки за
ухвалою суду на клопотання
прокурора чи слідчого.
Розслідування у кримінальних справах має тривати не
більше шести місяців. Якщо
не вдається закінчити розслідування за півроку, то слідчий
прокурор або слідчий поліції
звертаються до суду за дозволом продовжити розслідування. Якщо суддя відмовляє
у клопотанні, то справу або
закривають, або передають
на розгляд до суду.
Судочинство має будуватись на засадах рівності учасників процесу, змагальності
сторін та вільному наведенні
доказів, а також презумпції
невинуватості: забезпеченні
доведеності вини з боку органів слідства та забезпеченні
обвинуваченому права на захист. Конституція України передбачає право кожного обвинуваченого захищати себе
особисто або через вільно
вибраного ним на власний розсуд захисника з-поміж юристів,
які можуть надати ефективний
правовий захист (адвокатів).
Якщо середньомісячний дохід
громадянина не перевищує
4024 грн – два прожиткових
мінімуму станом на 2020 рік,
він має право вимагати адвоката за державний кошт.
Прокурор у суді завжди
виступає на стороні обвинувачення, захищаючи пору-

шені права громадянина або
держави. Також прокуратура
здійснює нагляд за виконанням рішення суду по справі.
Судові рішення обов’язкові
до виконання, якщо набули
законної сили і не оскаржені
в судах вищих інстанцій. Абсолютна більшість питань вирішується в місцевих судах,
отже вони є найчисленнішими. Якщо рішення місцевого
суду не задовільнило одну
зі сторін процесу, вона може
оскаржити це рішення в судах вищих інстанцій.
Треба зазначити, що останні роки українські суди досить прихильно ставляться до
вразливих категорій позивачів – пенсіонерів, переселенців, людей з окупованих територій. Тому не варто боятися
звертатися до суду за захистом своїх прав: відновленням
пенсій, встановленням фактів
народження або смерті на неконтрольованих територіях,
видачею відповідних документів українського зразка тощо.
Я не буду розповідати про
виконавчу службу, судових
приставів, слідчі ізолятори,
тюрми та колонії, бо це окрема
велика тема. А розповім обіцяну історію про те, як я особисто змінюю Україну на краще.
Довелося мені одного разу
їхати маршруткою, водій якої
все життя, мабуть, мріяв брати
участь у «Формулі-1». Про це ж
саме мріяв і водій іншого автобусу, тож просто посеред дороги вони вирішили з’ясувати,
хто тут король траси. І почалися перегони. Інколи автобуси
настільки зближувалися, що я
бачила паніку на обличчях пасажирів другої маршрутки. В
нашій, зрозуміло, теж кричали,
лаялися та намагалися втриматися за поручні на крутих
віражах. Водіям було байдуже,
вони продовжували змагання.
Я набрала 102, бо це ставало
аж надто небезпечно. Виклик
прийняли, і на кінцевій зупинці
на порушників вже чекали для
проведення «виховної роботи».
Тож будьте небайдужими
щодо захисту своїх прав та
безпеки, це здебільшого не
вимагає ані багато зусиль, ані
багато часу. Бережіть себе та
не порушуйте закон.
Ірина ПЕРКОВА/Громада

БФ «Карітас Маріуполь» за підтримки програми ООН із відновлення та розбудови миру в рамках проекту «Ефективне врядування і
залучення громадян задля досягнення правосуддя, безпеки, захисту
довкілля та соціальної єдності у східній Україні» проводить заходи по наданню безоплатної первинної правової допомоги у містах
Мар’їнка, Волноваха та Мангушському районі. Підготовка позовів
до суду, правові консультації з конфліктних питань – безоплатна
допомога надається всім потребуючим у приміщеннях районних рад
та телефоном (з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.00):
Мар’їнка: (050) 013 25 53, (067) 267 58 69
Мангуш: (050) 013 25 56, (067) 267 58 13
Волноваха: (050) 013 25 68, (067) 267 58 16.



ЗМІНИ

НОВЕ ЖИТТЯ
ОБСТРІЛЯНОЇ ШКОЛИ
(Закінчення. Початок на стор.1)
Заняття проходять у південному крилі, у північному розташовані їдальня, спеціалізовані
кабінети, актова зала. Їжу до їдальні на другому
поверсі вантажним ліфтом підіймають з харчоблоку, де готують. До речі, їдальня у яскравих
кольорах зі зручними стільцями взагалі не схожа на шкільну, виглядає, як затишне молодіжне
кафе. З другого поверху відкривається красивий вид на внутрішній дворик школи, також улаштований під час ремонту.
Від старої будівлі залишилися лише стіни, все
інше замінено: вікна, двері, системи опалення,
каналізації та водопостачання. Стіни утеплені,
кабінети та коридори, окрім системи відеоспостереження, обладнані протипожежною сигналізацією. Є ліфт, який дозволить дітям з особливими потребами потрапити до класів. Поруч зі
школою побудована котельня на два котли, яка
опалюватиме також дитячий садок поряд.
Опорна школа – це, передусім, сучасне обладнання та техніка. У кожному класі є інтерактивна дошка, проектор, ноутбук, принтер. Початкові класи обладнані комп’ютерами для вчителів
та 15 ноутбуками. По 10 ноутбуків є у спеціалізованих кабінетах – хімії, біології, 15 – у кабінеті
інформатики. Всі меблі, гаджети та обладнання
придбані за рахунок обласного бюджету. За
словами начальника відділу освіти Мар’їнської
райдержадміністрації Людмили Панченко, на
відбудову та «начинку» витрачено близько 100
млн грн, але відновлювальні роботи наразі ще
тривають, тож це ще не остаточна сума.
- Повернення до рідної школи ми сприйняли
як свято, - каже Наталія, мама шестикласниці Єлизавети. - Ми живемо за заводом вогнетривів, до школи йти хвилин 40, але дитина на це
не зважає. З 2015 року вона навчалась у школі
№5 у другу зміну. Було важко звикати до такого
графіку. Це заважало займатися музикою та малюванням, бо переважна більшість гуртків працює після обіду. Та й інформація краще сприймається зранку.
- Звісно, повернулись із задоволенням, бо
школа після ремонту виглядає прекрасно, най-

красивіша у місті. Не кожен обласний центр може
похвалитися таким навчальним закладом, як наш,
- вважає Марина, мама дев’ятикласниці Лізи.
Діти, які зараз навчаються у шостому класі,
пішли до школи 2014 року. Свята першого дзвоника в них не було, бо вже йшли активні бойові
дії. Повернутися у рідну школу після тривалої
перерви для них мов нагорода. Молодші ж діти
починали навчатися в інших школах, як ось третьокласник Сашко. Тут йому подобаються відеокамери та заняття тенісом на улюбленому уроку
фізкультури. Ходити до цієї школи Сашкові та його
однокласникові Тимофію далекувато, але їх підвозять та забирають батьки – навчання дітей за сучасними стандартами варте додаткового клопоту.
Ірина ДІМІТРОВА/громкор
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думка

ЛАЙФХАК

ЧИ ВІРИТЕ ВИ
У ПРИКМЕТИ?

Леонтій ЛОСОВИЧ:

– Напевно, мені зарано про це думати.
Можливо, туди далі. Не вірю я в прикмети
та й взагалі ні в що не вірю.

Тетяна ШКВАРЧУК:

– Ні. Хіба що дотримуюся обрядів, що
стосуються релігійних свят. Колись говорили, птахи піднялися високо – до дощу.
А зараз кажуть: на опади – коли птах
низько літає. Все навпаки, інакше все.

ПОВНИЙ ПОРЯДОК
Як тримати в чистоті свій життєвий простір та мати з цього приводу спокій? Як витрачати
на прибирання мінімум часу? Спеціальні системи організації домашнього господарства
стануть у нагоді не лише жінкам, а й чоловікам – адже дехто з них живе сам, а дехто не
раз на рік святкує 8 березня, а свідомо обирає розподіл хатніх обов’язків без прив’язки до
статі (наші журналісти саме такі).

В
Людмила ПАВЛЮК:

– Усе потрібно починати з позитиву.
Оце ось такий в мене забобон. Якщо
хочеш щось зробити, то треба хороший
настрій і, як-то кажуть, у кінці тунелю
побачимо світло.

идовище розкиданих речей, запахи в кухні з немитим посудом, заляпаною сантехнікою, брудом, що
відчувається ногами - неабияке джерело стресу. Навіть просто згадка про мотлох у кутках підвищує рівень кортизолу
(гормону стресу) та надовго псує настрій.
Ми почуваємося тривожно, винувато,
переймаємося, як же то все прибрати і
де взяти на це час.
Але не кваптеся з останніх сил розпочинати генеральне прибирання. В усьому важливі баланс, усвідомленість та
здоровий глузд. А ще раціональний підхід, за яким працюють більшість лайфхаків – життєвих хитрощів, що можуть
значно спростити нам життя.

Філософія «малих кроків»:
15 хвилин щодня

МАКСИМ:

- Не вірю ні у п’ятницю, 13, ні у чорну кішку. Це все вигадки. Я підходжу
до всього зі здоровим глуздом. Якщо
щось має трапитись – воно трапиться,
і цифри тут ні до чого.

Світлана ТАБАЛА:

– Вважаю, що все залежить від нас
самих. Тобто, якщо я живу з доброю душею, справедливо – так і до мене мають
інші ставитися. А те, що десь чорна кішка
перейшла дорогу – так то її шлях. Нехай
біжить собі.

Першою поставитися до прибирання
як до системи та відмовитися від хатніх
«авралів» запропонувала американка
Марлі Сіллі. Вона вирішила планувати
свій день щохвилини та з’ясувала, що
систематичність допомагає полегшити
домашню працю та звільнити час для
себе. Її система отримала назву «Флай
леді» (FLY – скорочено від англійського
словосполучення finally loving yourself «полюби себе, нарешті»).
Марла Сіллі радить розділити оселю на умовні зони (передпокій, кухня,
спальня, санвузол тощо) та протягом
тижня прибирати тільки в одній, і не
більше 15 хвилин. На практиці це виглядає так: засікаються ці самі 15 хвилин, і
протягом цього часу сьогодні ми миємо
кухонні шафки. Час вибіг – стоп, все полишаємо так, як є. Завтра миємо вікно,
післязавтра – начищаємо каструлі, потім
– миємо холодильник і так далі. Якщо
якась робота не доведена до кінця – не
страшно, адже «флайледі» вважають,
що головне – робити щось, поступово
наближаючись до досконалості, аніж
підривати здоров’я.
Є в цій системі ще один секретик
для створення порядку: щодня приділяти увагу так званим «гарячим зонам»
- поверхням, що найбільш захаращуються. Наприклад, тумбочка у вітальні,
на яку протягом дня ми скидаємо ключі, платіжки, газети. Або раковина, що
зранку наповнюється брудним посудом

і надвечір викликає гостру тугу. Або
незастелене зранку ліжко, яке викликає спокусу щось на нього накидати.
Авторка пропонує прибирати у міру появи безладу (мити посуд одразу, щоб
він не накопичувався) та виконувати
це якби між справами. Наприклад, ви
можете розібрати тумбочку, чекаючи,
поки суп закипить, чи вимити раковину,
розмовляючи із подругою телефоном.
Якщо протягом тижня ви паралельно
і сумлінно приділяли увагу всім зонам,
то «вилизувати» кожен куточок під час
«вологого» прибирання на вихідних вже
просто немає потреби.
Слід пам’ятати, що перфекціонізм
(нестримне
бажання
виконувати
будь-яку роботу «на виснаження» та
на «п’ять з плюсом») – не завжди є
корисною звичкою, а надмірна манія
чистоти та знищення мікробів взагалі
може бути ознакою обсесивно-компульсивного розладу. Цей той випадок, коли нема чого радіти відсутності
пилюки на поличках. Натомість теорія малих кроків і перелік зроблених
дрібних справ спричиняє почуття задоволення від себе та своєї домівки,
а це — один з ефектів дофаміну (так
званого гормону щастя).

Позбавитися зайвого.
Не без магії

Ще один з проявів ментального розладу – це компульсивне нагромадження речей. Про людей, які захаращують

власне житло зайвими речами, залишками їжі, мотлохом, сувенірами, упаковками у нас кажуть «плюшкіни», згадуючи
героя «Мертвих душ». У них власні речі
викликають сильний емоційний відгук.
Лікарі кажуть, що це можна навіть побачити на МРТ: при спогляданні особистого мотлоху сильно активується частина
мозку людини під назвою острівець.
«Не дайте речам розповзатися по
всьому вашому дому», - каже авторка
ще однієї системи з організації хатнього
простору японка Марі Кондо. На відміну
від Марли Сіллі, вона не вчить, коли та
як мити посуд, і пропонує звільнятися від
зайвого не поступово, а відразу. Мовляв, прибираючи щодня та потроху, ми
ризикуємо перетворити своє життя на
одне суцільне прибирання. А глобально
розібравши мотлох та знайшовши для
кожної справді необхідної речі своє місце, можемо розпрощатися із безладом
раз і назавжди.
В основі системи лежать мінімалізм і
грамотне зберігання, яке дозволяє наповнити дім «повітрям». Наводити порядок в цьому випадку рекомендується
не за зонами, а за категоріями речей. І
саме в такій послідовності: одяг, книжки, документи, різне (побутові прибори,
кухонне приладдя, косметика тощо),
пам’ятні речі.
Отже, починаємо з одягу. Треба
відразу дістати вміст усіх шаф та комодів,
передивитися кожну річ та вирішити: чи

колл-центр. Марiуполь: +380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11. Краматорськ: +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БЕЗОПЛАТНО
несе вона вам радість? Кондо пропонує
відразу ж позбуватися речей, які: заважають, дратують, дублюють одна одну,
довго не носилися, не пасують за фасоном чи кольором, асоціюються із неприємними моментами в житті.
Непотрібний одяг треба відкласти, а
той, що залишився, розмістити в одному місці - щоб він був перед очима весь і
відразу, а речі легко виймалися. Втім, головне в тому, щоб річ було легко класти
на місце - це шлях до того, що ви будете
підтримувати порядок автоматично, навіть
не замислюючись над цим. Всі інші предмети побуту також треба ретельно перебрати та позбутися тих, якими ви не користуєтеся. Розбиратися з речами треба в
тиші та на самоті, щоб ніхто не впливав на
ваш вибір. Саме тому не треба намагатися
самим звільняти від речей кімнати родичів
чи близьких без їхньої згоди.
В середньостатистичній домівці реально заново організувати простір за 3-9
місяців: протягом цього часу формуються нові звички, змінюється ставлення до
речей, у людини з’являється радість від
того, що їй підвладне все до останнього
ґудзика і найдальшої полиці.
До речі, саме Кондо перша вжила
модний термін «інформаційний шум».
Йдеться про те, що наш мозок «чіпляється» за численні надписи на пакуваннях
продуктів харчування, побутової хімії та
іншого. Це позбавляє нас повного спокою та умиротворення. Марі радить знімати етикетки з пляшок та баночок, все,
що можливо – перекладати в іншу, віль-

ну від написів, тару (наприклад, крупи та
спеції на кухні пересипати в банки). Скориставшись цією підказкою, ви помітите,
наскільки більш гармонійним та спокійним став ваш інтер’єр.
Метод Кондо називають ще «магічним
прибиранням», адже вона радить будувати відносини з речами: дякувати старим речам, акуратно складати шкарпетки, щоб дати їм відпочинок, запитувати
одяг, як він хоче зберігатися, складеним
чи на вішаку. В Японії ці рекомендації
абсолютно адекватні: там з більшою повагою ставляться до речей. Але в людей
з іншим культурним бекграундом такий

підхід може викликати різні емоції – від
здивування до обурення.
Щодо культурних розбіжностей: а чи
знали ви, що у Швеції існує феномен
fulskåp – «спеціальне сховище для некрасивих речей, на які не глянеш без
сліз і нікому не передаруєш». Як правило, їх презентують далекі родичі. Щоб
їх потішити, ці речі потрібно діставати і
ставити на видне місце, коли дарувальники приходять у гості. Окремої назви
для таких місць в українській мові немає, але складність того, щоб просто
викинути непотрібні подарунки, є чи не
в кожному домі.

Втім, що робити із зайвими речами, «гуру» порядку чомусь говорять мало.
Просто винести до смітника? Саме ця думка заважає нам позбутися зайвого – шкода викинути просто так. Тож пропонуємо декілька раціональних
розв’язань цієї задачі:
одяг, що дуже подобається, але поганенько сидить на вас, віднести до
швачки та спробувати підігнати по фігурі
речі у гарному стані можна продати через інтернет або віднести до комісіонки
випраний одяг та чисте взуття передаємо до соціальної служби у справах
дітей, сім’ї та молоді, а також у храми, притулки та благодійні організації
- там їх зможуть забрати нужденні
зношені речі із якісної тканини можна переробити: з джинсів пошити прихватки для гарячого посуду (така тканина досить цупка та не плавиться),
трикотажні речі порізати на смужки та сплести килимок, з непотрібних чоловічих сорочок пошити декоративні наволочки для подушок тощо
непотрібні книжки – в бібліотеку чи на макулатуру
скляний та пластиковий посуд можна здати на переробку – і для природи
корисно, і вам зайва копійчина не завадить.

Дотримання чистоти і порядку вливає також і на організацію соціального життя. Натомість ланцюгова
реакція безладу може перетворити на клоаку будьяке пристойне місто.
Як свідчить теорія розбитих вікон, сформульована
Джеймсом Вілсоном і Джорджем Келлінгом 1982 року,
якщо у будинку ніхто не вставив нове скло замість
розбитого, то незабаром жодного цілого вікна в
цьому будинку не залишиться, а згодом почнеться
мародерство.
Перші експерименти, проведені у Нідерландах, показали, що люди частіше порушують прийняті норми
поведінки, коли бачать, що інші теж так роблять і
їм це сходить з рук. Тобто якщо на вашому подвір’ї
хтось насмітив, а двірник цього не прибрав, то швидко знайдуться ті, хто також не донесе непотріб до
смітника. Якщо ж на тротуарі припарковано кілька
автомобілів, то точно знайдуться інші водії, які забажають залишити там і своє авто. А порушивши одне
з прийнятих правил, люди дозволяють собі порушувати й інші.

Чому десятки тисяч гопників припинили порушувати
закон і тримати у страху містян? А тому, що новий директор метрополітену Девід Ганн почав боротьбу з
графітчиками, які розмальовували вагони. «Графіті
- це символ краху системи. Немає сенсу впроваджувати нові вагони і техніку, якщо ми не можемо
захистити їх від вандалізму», - наголосив Ганн.
Ніхто не намагався спіймати «художників» за руку.
Але з депо розмальовані вагони виїжджали лише після того, як його працівники стирали усі новостворені
графіті. Коли райтери зрозуміли, що їхніх шедеврів
ніхто не побачить, тож витрачати час і зусилля немає сенсу - вагони метро стали чистими.
Після першої перемоги керівництво метрополітену
почало боротися з безквитковим проїздом. За турнікетами підземки десятки поліціянтів, одягнутих у
цивільне, арештовували осіб, які перестрибували
через турнікети, обшукували їх, одягали наручники і
ставили в ряд поруч із входом, щоб всі бачили. В кінці
дня їх садили в поліцейський автобус і везли у відді-

Валентина СКЛЯРОВА:

– Наш духовний рівень повинен
бути вище будь-яких упереджень.
Кожен з нас має свою місію на землі, яку має встигнути виконати. Тому
які тут можуть бути забобони? Просто потрібно любити це життя, людей
навколо. Важливо розуміти, що ми усі
неповторні і цінні тим, що неповторні.
А п’ятниця 13-го – гарне число.

Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада

ТЕОРІЯ РОЗБИТИХ ВІКОН

Але теорія працює і в зворотному напрямку. Найвідоміший приклад — реформа нью-йоркського метрополітену, який у 1980-х став розсадником стихійної
злочинності. Але, сягнувши піку 1990 року, епідемія
злочинності у місті різко пішла на спад, і відтоді НьюЙорк стає одним з найбезпечніших мегаполісів світу.



Людмила ЛИСЕНКО:

– Мама казала, що працювати
можна і у великі свята, і кішок чорних пережити можна, і п’ятниці 13те з понеділками разом. Тому я не
звертаю на це уваги. Чого я ніколи
не зроблю і вважаю, що це погана
прикмета, так це гроші на ніч комусь
давати або щось позичати. Ось в цю
прикмету вірю.

ПАВЛО:

лок. Часто у «зайців» при собі була незаконна зброя
чи наркотики. Так метрополітен став небезпечним
місцем для вуличних банд, тож рівень злочинів у підземці знизився на 75%.

– У п’ятницю, 13 не вірив і не вірю
досі. Як на мене, то дурниці. П’ятниця
не може бути поганим днем, тому що
завтра вихідний. А у прикмети вірю. Я
ніколи не покладу гаманець на ліжко, а
ключі на стіл – кажуть, що це на лихо.

Успіх керівництва метрополітену надихнув мера НьюЙорка розпочати 1994 року «політику нульової терпимості» до найдрібніших правопорушень. Для цього
він призначив начальника транспортної поліції метро
Вільяма Браттона шефом поліції міста. Поліціянти
карали навіть за папірець, кинутий поруч зі сміттєвою урною. Так Браттону вдалося за два роки скоротити рівень тяжких злочинів більш ніж на третину, а
вбивств — майже наполовину.
Цікаво, що теорія розбитих вікон працює в будь-якій
країні. Ось приклад з України. АТП. Якщо з автобуса,
який на окремому майданчику стоїть без водія в
черзі на ремонт, знімали хоча б поворотник, згодом
від нього залишався тільки остов. Почали стежити і
звільнили кількох водіїв-крадіїв, і проблема зникла.

Висновок простий. Теорія розбитих вікон працює. Хочеш жити в чистому місті - сам дотримуйся чистоти. Хочеш, щоб навколо було більше добра - сам роби добро.
Євген ТАРАН/Громада

Аліна НЕБОРАЧЕК:

– Ось в кішок чорних не вірю, а в
порожнє відро вірю. Дуже не люблю,
коли мені з порожнім відром дорогу
переходять, перевірено – не щастить
весь день. Що рік високосний, тут
нічого не поробиш. І поєднання високосного року з п’ятницею, 13 – тільки
збіг. У п’ятницю, 13-е не вірю, а вірю,
що шити-прати не можна у великі
релігійні свята.
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найти в місті житло Олександра
Федорова не важко: на табличці
поруч з назвою вулиці зазначене його прізвище. Непоказний, скажу
вам, райончик. «Азовсталь» в усій своїй
«красі» - незмінний пейзаж на задньому
тлі. Мене зустрічають і спокійно проводжають двором два невеликих собаки
– мабуть, вже звикли, що сюди часто заглядають незнайомці.
На ділянці у шість соток панує весняний безлад: десь улюлюкають індики
і кудкудакають кури, двір заставлений
горщиками з квітами, скрізь господарський інвентар. Поруч з маленькою
теплицею господар дбайливо перебирає цибулини тюльпанів – незабаром за
ними приїдуть мешканки міських багатоповерхівок.
Вибачається: «Ви не звертайте уваги
на безлад, зараз все зазеленіє - буде
веселіше виглядати, та й порядок наведу, а то все руки не доходять». Про
господаря будинку знає майже кожен у
Маріуполі. До Олександра звертаються
всі, хто хоче посадити квіти біля свого
під’їзду чи будинку, кому потрібна розсада овочевих культур або молоко, яйця,
індики для розведення. Щось відвідувачі в нього купують, а щось отримують
абсолютно безоплатно.
Я не приховую свого здивування:
мовляв, як безоплатно? На що пан Олександр доброзичливо усміхається: «Торгівля була 6-8 березня, а зараз вже
роздавати буду. Ще залишилися квіти в горщиках, трохи в ящиках є - все
пороздаю. Квіти закінчаться - розсаду
садити буду. Зароблю трохи для сім’ї,
решту роздам. Мене з дитинства вчили
ділитися. А мені й не шкода».
Не без гордості показує своє нехитре
господарство: «Ось у мене інжир росте,
на одному дереві кілька сортів - сам
прищеплював. Ось мімоза, я її з Італії
по інтернету виписав. Шкода, що у нас
клімат для неї не підходить, в теплиці
поки що живе. Ось кизил, ось хурма.
Відростки сусідам роздав недавно. А
ось Рогулька моя, коза, молоко в неї
смачне. Хочете скуштувати?».
Олександр народився у місті, та все
життя хотів жити і працювати на землі:
«Міська квартира - не моє. Я в дитинстві завжди пропадав у бабусі в селі. А
в батьківській квартирі у Маріуполі вічно садив в горщики то огірочки, то помідорчики, навіть кавуни вирощував.
Уявляєте п’ятиповерхівку і балкон, де
цілий рік зелено?». На початку 2000-х
зважився на покупку будинку, де і живе
зараз разом з дружиною і двома синами. І заводський пейзаж їх не бентежить:
«Хотілося б, звичайно, щоб подалі від
заводу. Мені подобаються місця, де є
ліс і річка. Але коли ми купували будинок, то виходили зі своїх можливостей.
Купили його за 5 тисяч гривень, скільки у нас було, стільки й витратили».
За 17 років життя в своєму будинку
Олександр перепробував все, що тільки можна перепробувати в сільському
господарстві. Каже, що розводив курей
і перепелів - не сподобалося. Зупинився
на розведенні індиків. Їх у нього півсотні.
Продає не тільки м’ясо, але й яйця. «Індики несуть десь 100 яєць на рік, я їх по

ЛЮДИ

НАВЧЕНИЙ ДІЛИТИСЯ
«Є можливість допомагати іншим – допомагай».
Маріуполець залишив завод, аби дарувати людям те, що
власноруч виростив на землі.

Повинні бути дах над головою, їжа та
трохи одягнутися. Я не вибагливий,
можу носити і те, що купив, і те, що подарували. Чистеньке й годі. Мені і телефон наворочений не потрібен, він має
дзвонити - це головне. Я мінімаліст в
цьому плані. І я щасливий. Щасливий,
що пішов з заводу, щасливий, що є
діти, щасливий, що є час присвячувати
родині і займатися улюбленою справою, щасливий, що жінка у всьому підтримує».
Ось чого б Олександрові ще хотілося б, так це пару гектарів землі. Мріє
створити екоферму, де можна було б не
тільки вирощувати все, що він вже вміє,
а ще й дітей привчати до цього. І не лише
своїх. Над цим Олександр зараз думає.
І помічники вже є – громадська організація «Берегиня» готова забезпечити
економічний супровід та допомогти з
бізнес-планом.
Є в Олександра ще один заробіток: він
допомагає людям знаходити загублені
речі. Особливо курортники часто звертаються. «Беру металошукач і шукаю. На березі, у морі. Такий собі маленький бізнес

Україні розсилаю через інтернет, люди
купують для розведення. Грошей від
продажу нам вистачає, тож я можу собі
дозволити індичат і дарувати. Можу
яйця подарувати. Ось сьогодні бабусі
приїдуть з села, знайшли мене через
знайомих, а знайомі про мене знають з
Фейсбуку, ось приїдуть і навіть ще не
знають, що я їм подарую (сміється)».
Олександр каже, що приїжджають до
нього звідусіль: з Маріуполя, з довколишніх сіл, з окупованих територій, навіть з Донецька. Він не відмовляє нікому.
А тих, хто ще не стикався з розведенням
птиці і тільки починає цим займатися,
Олександр готовий і навчити. Навіть інкубатори дає напрокат, щоб людина дарма гроші не витрачала і могла спробувати, аби зрозуміти, чи буде цією справою
займатися, чи ні.
Питаю у Олександра, чи є особлива
категорія людей, які можуть розраховувати на допомогу. «Я знаю, що таке голод. Були часи, коли харчувалися одними бичками, які перш за все наловити
треба було. Знаю, що означає «немає
грошей». Тому всюди пишу, що допомагаю незаможним. Тим, хто не може собі
дозволити купити яйця, курку, молоко.
Багато самотніх людей з дітьми, є багатодітні сім’ї, а є родина, де одна дитина
10 років живе серед важко хворих родичів. Як не допомогти? Мені їх жаль».
Оздоблення будинку найпростіше,
без надмірностей, таке можна побачити
мало не в кожному селі. До матеріальних благ Олександр ставиться стримано: «Мені всього цього вистачає.

- я копієчку зароблю, а людина зі своєю
коштовною річчю залишиться. Окуляри,
телефони, ключі від машини, каблучки,
ланцюжки, годинники - люди часто звертаються, ще й винагороду виплачують.
Ось такий собі стартап (сміється)». Оголошення про незвичайну послугу можна
побачити на усіх пляжах міста.
Йшла я від Федорова з чарівним
відчуттям умиротворення. Чи від того,
що поспілкувалася з доброю людиною,
небайдужою до чужих проблем, чи від
того, що ніби побувала у селі, не залишаючи міста.
Вже на зупинці автобуса я раптом подумала: індиків я, звичайно, розводити не
буду, та й квіти мені, мешканці багатоповерхівки, вирощувати нема де. Але шкода, що я не знала про цю людину раніше,
коли золоту каблучку у морі втратила та
багато часу боялася розповісти про це
своїй мамі. Подарунок був...
Олена СВІТЛА/Громада

колл-центр. Марiуполь: +380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11. Краматорськ: +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БЕЗОПЛАТНО
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таном на 13 березня в Україні
лабораторно підтверджені 3 випадки захворювання на COVID19. Як повідомляє Міністерство охорони
здоров’я України, пацієнти ізольовані, їм
надається симптоматичне лікування, відбувається робота з контактами.
Що стосується Донеччини, то, згідно
з інформацією Донецької облдержадміністрації, в області були зафіксовані 3
підозри на наявність коронавірусу, але
лабораторія їх не підтвердила. З 12 березня до 3 квітня у 223 закладах освіти
(в т. ч. позашкільної) оголошено карантин, під його дію потрапили 267 тис дітей.
Вжито заходів щодо недопущення потрапляння коронавірусу через
Маріупольський порт та чотири КПВВ
області (температурний скринінг). КПВВ
працюватимуть у штатному режимі до
особливих розпоряджень командування ООС.
Визначені інфекційні лікарні для перебування людей з підозрами на захворювання - у Мирнограді, Костянтинівці
та Маріуполі (лікарня №4 передбачена
для дітей, лікарня швидкої допомоги
– для дорослих). Облдержадміністрація
запевняє, що сімейні лікарі обізнані про
необхідні протоколи і радять у разі захворювання звертатися до цих лікарів
– з переліком симптомів та (головне!)
інформацією про те, чи перебувала людина за кордоном. Здається, саме ця інформація є тригером для призначення
тесту на COVID-19. Адже тестувати на
коронавірус всіх хворих із симптомами
респіраторної інфекції немає можливості: лабораторії на Донеччині не устатковані необхідним обладнанням, тож
у разі необхідності матеріали аналізів
досліджуватимуть у Дніпрі. Купити тест-

ЗДОРОВ’Я

Фото:
Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

КОРОНАВІРУС:
ЯК ВБЕРЕГТИСЯ?
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила
пандемію респіраторного коронавірусу COVID-19. Це
означає, що можуть захворіти понад 50% населення
планети. Кілька країн Європи вже запровадили карантинні
санкції, Україна стала однією з них.
систему для самостійного користування
неможливо.
МОЗ України закликає не поширювати паніку та дотримуватися правил необхідної профілактики. Запевняє, що 605
апаратів штучного дихання, що є у наявності в інфекційних лікарнях, достатньо
для проведення необхідних реанімацій-

них заходів (коронавірус дає ускладнення саме на легені, він викликає тяжку
форму пневмонії). Захворювання, викликане коронавірусом, пропонують не називати «смертельним», адже летальність
складає 3,4%. Однак 20% захворювань
є тяжкими. У зоні ризику – літні люди із
суміжними хронічними хворобами.



Медична маска не може вберегти
від зараження, але допомагає не торкатися брудними руками носу та роту
(вірус живе на поверхнях і передається через слизові). Оскільки масок в
аптеках вже немає, незайвим буде
згадати минуле і зробити її власноруч.
Якщо ви вже захворіли, маска збереже від інфекції оточуючих – інших медичних засобів профілактики просто
немає.

Як захистити себе від вірусних
інфекцій:
уникайте контакту з людьми, які мають симптоми застуди. Мінімальна
безпечна дистанція — 1,5 м
мийте часто руки милом упродовж
20-ти секунд та/або користуйтесь
антисептиком, в якому вміст спирту
складає не менше 60-80%
вживайте продукти після достатньої термічної обробки, не їжте сире
м’ясо, м’ясні субпродукти та яйця
уникайте дотиків до свого обличчя
(очі, ніс, рот), рукостискань. Вітайтесь по-іншому - стукайтесь кулаками чи ліктями, просто кивайте тощо
у разі появи перших симптомів ГРВІ
невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря.

І ще – допомагайте старим не наражатися на небезпеку. Заздалегідь
купіть їм ліки та їжу, щоб вони не ходили по аптеках та магазинах. Ми значно поширимо шанси «груп ризику» не
захворіти, якщо подбаємо хоча б кожен про «своїх». А як буде бажання та
натхнення - і про тих, хто, може, і не
дуже свій, але поряд.
Влад СУПРУНЕНКО/Громада

Посівний календар на 2020 рік

УРОЖАЙ
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НАЗВА ГОРОДНЬОЇ КУЛЬТУРИ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ

ПОМІДОРИ

1-6, 25-31

1, 2, 24-29

5-6, 23-26

2-4, 22, 23, 28-30

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ ТА ГІРКИЙ

1, 4-6, 26-28

1, 2, 7, 24, 25, 27-29

5-6, 25-27

1-4, 22, 23, 28-30

БАКЛАЖАНИ

1, 4-6, 26-28

1, 2, 7, 24, 25, 27-29

5-6, 25-27

1-4, 22, 23, 28-30

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА, ЦВІТНА

1, 4-6, 27, 28, 31

1, 2, 7, 9-14, 20, 21,
24-29

5-6, 25, 26

1-4, 22, 23, 28-30

ПЕТРУШКА ТА СЕЛЕРА ЛИСТОВІ

7-12, 15-16

1, 2, 7, 9, 10, 13-14

2-6, 15-17, 23-26, 29-31

1-4, 12, 13, 22-23, 25-30

ПЕТРУШКА КОРЕНЕВА

4-6, 11-14, 16-18

9-14, 20, 21

4-6, 10, 11, 20

1-4, 7, 8, 16-18, 28-30

КРІП, КМИН, КОРІАНДР,
ПРЯНІ ТРАВИ

7-12, 15-16, 23-24

1, 2, 5-7, 18, 19,
24-29

2-6, 10-11, 15-17, 20,
23-26, 29-31

1-4, 12, 13, 22-23, 25-30

ЦИБУЛЯ НА ПЕРО (ЗЕЛЕНА)

1-6, 27-31

1, 2, 5-7, 24-29

2-6, 23-26, 29-31

1-4, 22-23, 25-30

ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА (СІЯНКА)

4-6, 12-18

1-2, 9-14

6, 7, 8, 9, 10, 11, 20

3, 4, 6-8, 17, 18, 30

ЧАСНИК

4-6, 12-18

1-2, 9-14

6, 7, 8, 9, 10, 11, 20

3, 4, 6-8, 17, 18, 30

9-14, 20, 21

8-11, 18-20

6-8, 14-18

РЕДИСКА, РЕДЬКА

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18

МОРКВА, БУРЯК, СЕЛЕРА
КОРЕНЕВА, ПАСТЕРНАК

11-14, 16-18

9-14, 20, 21

10, 11, 20

7, 8, 16-18

ОГІРКИ

2-6, 25, 26, 29-31

1-2, 25-29

6, 8, 9, 23-27

2, 3, 4

САЛАТ, ЩАВЕЛЬ, ШПИНАТ,
РУКОЛА, КРЕС-САЛАТ, ГІРЧИЦЯ

1, 4-6, 22, 25-28, 31

1-2, 5-7, 18, 19,
24-29

4-6, 15-17, 25-26

1-4, 12-16, 22-23, 28-30

КАБАЧКИ, ПАТИСОНИ,
ГАРБУЗОВІ

1-6, 25-31

1, 2, 7, 24-29

7-8, 15, 17, 18

1-4, 22, 23, 28-30

ГОРОХ, БОБИ, КВАСОЛЯ

1-6, 25-31

1-2, 24-29

5-6, 23-27

2-4, 19, 22- 23, 30

9, 11, 12, 13, 14

8, 9, 10, 11, 20

6-8, 17, 18

КАРТОПЛЯ, ТОПІНАМБУР, БАТАТ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
КВІТИ З НАСІННЯ

1, 4-6, 22, 25-28, 31

9-10, 13-14

2-3, 23-26, 29-31

1-2, 22-23, 25-29

КВІТИ БУЛЬБО-ЦИБУЛИННІ,
З КОРЕНЕВИЩА

4-6, 8, 10, 13-14, 17-18

1-2, 5-6, 9-10, 13-14

2-3, 6, 10- 11, 20

2-4, 7-8, 16-18

8 (ПОВНЯ), 15, 22-23
(МОЛОДИК)

7 (ПОВНЯ), 13-14, 21-22
(МОЛОДИК)

5 (ПОВНЯ), 9-11, 21
(МОЛОДИК)

УВАГА!
НЕСПРИЯТЛИВІ ДНІ

9-10 (ПОВНЯ),
24 (МОЛОДИК)
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СМАЧНОГО

Для того, щоб приготувати МАРИНОВАНУ КАПУСТУ, треба:
• капуста – 1 кг
• морква – 200-300 г
• часник – 3-4 зубчики
• вода – 0,5 склянки
• олія рафінована – 0,5 склянки
• цукор - 0,5 склянки
• сіль – 1 ст. л
• оцет – 6-7 ст. л
Капусту шаткуємо, моркву натираємо. Воду, олію цукор та сіль змішуємо
в каструлі та ставимо на вогонь. Після
закипання додаємо оцет, знімаємо з
вогню. Капусту з морквою заливаємо
теплим маринадом та ретельно перемішуємо. Ставимо у холодильник у закритому посуді на ніч. На ранок мариновану
капусту вже можна їсти. Зберігаючи цю
страву в холодильнику, треба її час від
часу струшувати або перемішувати, щоб
маринад рівномірно вкривав овочі.
Ще простіше приготувати МАРИНОВАНУ МОРКВУ ПО-КОРЕЙСЬКИ. Для
цього візьмемо:
• морква – 800 г
• сіль за смаком
• цукор – 2 ст. л
• часник – 2 зубчики
• приправа для моркви по-корейськи
– 2 ч. л
• олія – 60 г
• оцет – 30 г
• суміш перців (за бажанням) – 0,5 ч. л

ПІСНО ТА КОРИСНО
У розпалі Великого посту саме час згадати про корисні та
смачні рецепти приготування овочів. Але ж зараз так багато
роботи на подвір’ї та в городі, що зовсім не хочеться довго
стояти біля плити. Тому пропонуємо овочі замаринувати.
Моркву натираємо на тертушці. Поєднуємо з іншими інгредієнтами та ставимо
до холодильника на 5 годин. Все! Нічого
не треба нагрівати та кип’ятити. Але будьте уважні із приправою для моркви - часто в ній вже міститься сіль, тому окремо
додавати її не потрібно. Читайте уважно
склад та довіряйте своєму смаку.

Перепрошуємо щиро за помилку з відповідями на сканворд №2 (11),
які не потрапили до друку минулого числа. Виправляємося.

А ще можна приготувати МАРИНОВАНІ ШАМПІНЬЙОНИ. Вони виходять
значно смачнішими та й дешевшими за
магазинні.
Отже, нам знадобиться:
• шампіньйони – 1 кг
• вода, доведена до кипіння – 1 л
• сіль – 1,5 ст. л

• цукор – 2 ст. л
• гвоздика – 5 шт
• чорний перець горошком – 5 шт
• перець духмяний – 5 шт
• оцет – 70 г

В каструлі поєднати всі інгредієнти, окрім оцту. Кип’ятити гриби в маринаді 20 хвилин. Додати оцет та
кип’ятити ще 5 хвилин. Далі гриби
розкласти по банках та залити маринадом. Коли охолонуть, поставити у
холодильник. Страву можна вживати
відразу, а можна дати настоятися декілька годин.

ПОГОДА

ПРИЙШЛА ВЕСНА
І ПІСНЮ ЗАСПІВАЛА
Протягом другої половини березня погода на території
Донецької області очікується переважно хмарна з проясненнями. Температура повітря вдень сягатиме +12°С, вночі прогнозуються
заморозки до -2°С (19 березня – до -4°С).
Опади у вигляді дощу очікуються 18, 19, 28 та 30 березня.
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