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Понад 130 млн грн субвенції на розвиток своїх гро-
мад отримає Донецька область з державного бюд-
жету 2020 року. Відповідне розпорядження прийняв 
уряд України.

80% коштів від загальної суми 1,68 млрд грн були 
розподілені відповідно до чисельності населення в 
регіонах. Найбільше по цій квоті коштів отримали До-
нецька (134 млн грн) і Дніпропетровська (103 млн грн) 
області, а також місто Київ (96 млн грн).

Зокрема, обласний бюджет Донецької області от-
римає 82,29 млн грн. Левова частка цих коштів буде 
спрямована на ремонт відділень обласних лікарень.

Бюджети міст, у свою чергу, отримають кошти на 
реалізацію локальних інфраструктурних проєктів (тер-
момодернізацію житлових будинків, ремонти дитсад-
ків, спортивних об’єктів, комунальних мереж, систем 
вуличного освітлення тощо).

ДОНЕЧЧИНА ОТРИМАЄ 
НАЙБІЛЬШУ ДЕРЖАВНУ 
СУБВЕНЦІЮ НА РОЗВИТОК

З 1 липня 2020 року пенсія громадянам України 
призначається автоматично при досягненні пенсійно-
го віку. Впровадження нової сервісної послуги «Авто-
матичне призначення пенсії» проанонсувала очільни-
ця Головного управління Пенсійного фонду України в 
Донецькій області Наталія Рад.

За її словами, більше немає необхідності додатко-
во звертатись та особисто відвідувати органи Пенсій-
ного фонду. Сервіс дозволяє надати всю необхідну 
інформацію завчасно та провести перевірку наявних 
у Пенсійному фонді даних.

Для отримання послуги потрібно авторизуватися 
на порталі Пенсійного фонду (https://portal.pfu.gov.ua/), 
заповнити анкету-заяву з доданням сканованих копій 
документів та надіслати її до органу Фонду. Після опра-
цювання заяви користувач отримає повідомлення про 
автоматичне призначення пенсії, дату та розмір виплат.

ПЕНСІЇ  
УКРАЇНЦЯМ ПРИЗНАЧАТИМУТЬ 
АВТОМАТИЧНО 

ВІД РЕДАКЦІЇ

КОРОТКО

Час – дуже дивний вимір. Ми 
не бачимо його плину і мо-
жемо лише спостерігати за 

результатами його дії. Те, що вчо-
ра здавалося повсякденністю, на-
завтра сприйматиметься як подвиг. 
І навпаки: оспівані сучасниками 
люди-міфи здуваються до несуттє-
вої рисочки між двома датами.

Архітектура життя є такою, що 
складається з імен. Своє унікаль-
не ім’я має кожна жива душа. Ці 
імена-цеглинки і зберігає пам’ять 
людська. Чиїсь недовго, чиїсь 
– навічно. Тож залишити по собі 

щось істотне, щось важливе за 
рисочку між датами, щось таке, за 
що подякують наступні поколін-
ня– в цьому і є, мабуть, сенс життя 
людини.

Все, що створено до нас, ство-
рено для нас. Те, що створюємо 
ми – ми створюємо для тих, хто 
прийде після нас. І якщо ми хоче-
мо подбати про свою душу, то чи 
варто сповідувати принцип «Після 
нас хоч потоп», проголошений Лю-
довиком XV (а українці кажуть «Хоч  
вовк  траву їж»)? Ось і герої наших 
публікацій кажуть «ні».

Якщо ви також знаєте таких 
героїв і хочете познайомити з 
ними наших читачів – ставайте 
позаштатними громадськими ко-
респондентами нашого видання. 
Ми пропонуємо гідні гонорари за 
сюжети, новини чи фото з життя 
своїх громад. Зв’язатися з редак-
цією можна через колл-центр, 
соцмережі, електронну пошту 
newspapergromada@gmail.com або 
на сайті https://gromadaskhid.com.ua/ 
у розділі «Контакти».

Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

Так сталося, що більшість матеріалів цього числа газети так чи інакше –  про те, що 
залишають люди після себе. Яку спадщину, з якою метою, з якими думками? І чи 
розуміємо ми цінність отриманих здобутків, чи здатні використати їх во благо?

СПІЛЬНОКОШТ 
НА «ПЕТРИКІВКУ»

ЗМІНИ

На білому тлі, що символізує чистоту 
та щирість, розквітають сині та жовті 
кольори – кольори спокою, сили і 
мудрості, кольори життя, багатства, 
врожаю та радості. 

Такою одну з непримітних раніше церков До-
неччини побачила майстриня з петриківського 
розпису Ольга ЧЕРЬОМУШКІНА.

ЗАКОДОВАНІ СИМВОЛИ 
Храм Святого Петра Могили і собор Успіння 

Пресвятої Богородиці Православної Церкви Ук-
раїни вже понад 20 років будується у Маріуполі 
на гроші парафіян. Віднині – вже на пожертви лю-
дей різних віросповідань – цей храм ПЦУ стане не 
лише художньою пам’яткою, а й чи не єдиною у 
світі великою спорудою, прикрашеною розписом у 
стилі «петриківка».

ДОВІДКА: Традиція прикрашати оселю, одяг і 
зброю декоративними візерунками зародилася 
в Україні задовго до появи християнства. Люди 
вірили, що у вигадливих орнаментах ховається 
магічна сила, яка захищає господарів від злих 
сил та нещастя. Окремі речі з візерунками у 
стилі петриківського розпису збереглися ще з 
XVIII століття, його походження пов’язують з 
козацтвом і заселенням Дніпровщини (зокре-
ма, села Петриківка) вихідцями з Полтавщини, 
Слобожанщини та Поділля. Будуючи світлі хати-
мазанки, люди розписували їх розкішними квіт-
ковими малюнками, прикрашали колоритними 
орнаментами печі, меблі, скрині та посуд. Зоб-
раження будь-якої квітки чи птаха, колір фарби 
не є випадковими – це закодовані символи, які 
можна читати, як книгу. 

(Закінчення на стор. 6)

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

МАЙБУТНЬОГО
ЗАРАДИ
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Олександр МИХЕД, письменник:
- Деякі речі стають зрозумілими, якщо 
розмотаємо плівку часу трохи далі. Це 
щодо історії про міфічний Золотий ра-
дянський вік, який минув. Коли ми бігали 
швидше, фрукти пахнули сильніше, бабу-
ся була жива, а жили ми буцімто однією 
великою братською родиною. І коли 
комусь дуже закортить його повернути 
– тут і стане у нагоді Залізняк та його 
літопис про те, як все було насправді. 
Залізняк ніколи нічого не забував. Його 
особливість  — пам’ять і про добрі, і про 
погані речі, які робили з ним і з його се-
лищем. В його світлинах часто можна 
прочитати прихований зміст щодо тих, хто здійснював розкуркулення, хто 
гнобив особисто його родину. Чи простив він – не знаю. Але знаю, що для 
мене Залізняк  — не просто фотограф. Я бачу подвиг видатної людини, яка 
щоразу опинялася в епіцентрі історії і не заплющувала очі, фіксувала для нас 
всю правду першої половини ХХ сторіччя.

ФОТОПОДВИГ  

ІСТОРІЯ

СВІДОК

ДОВІДКА: Залізняк (Желізняк) Мар-
ко Микитович (1893–1982) наро-
дився в селі Сергіївці Бахмутського 
повіту Катеринославської губернії 
(нині – Покровський район Донець-
кої області). Закінчив двокласну 
школу, з дитинства захопився фо-
тографуванням. За службу під час 
Першої світової війни був нагород-
жений Георгіївським хрестом 4 сту-
пеню. Автор документальних світ-
лин про сільське життя Донеччини, 
зроблених у селі Удачне поблизу ху-
тора Романівки (Костянтинівський 
район). Мав чотирьох синів і чоти- 
рьох дочок. Помер 10 листопада 
1982 року. Похований у Романівці.

 ЖИВІ КАРТИНИ ЖИВОГО ЖИТТЯ
Марко Залізняк фотографував усе сві-

доме життя, більше 70 років – відтоді, як 
батько порадив обирати ремесло, здатне 
прогодувати. 12-річний хлопець побачив 
рекламу «Хочете заробляти 100 карбо-
ванців на місяць – займіться фотогра-
фією». Наколядував 4 карбованці і замо-
вив перший фотоапарат. Довгий час не 
міг порозумітися на техніці проявлення, 
щоразу засвітлював фото – поки не під-
гледив, як проявляють світлини сусіди-
німці: у повній темряві, закриваючи вікна 
ковдрою. Тоді все стало гаразд.

Далі були окопи Першої світової, де 
молодий Марко також фотографував, 
вже як військовий кореспондент. Був по-
ранений, загубив той перший фотоапа-
рат, але став популярним через публіка-
цію світлини свого полку на обкладинці 
журналу «Огонёк». 

Після революції рік пішки повертався 
аж з Румунії додому на Донбас, а там був 
призваний до Червоної армії. Служив до 
1923 року, потім оселився з родиною у Ро-
манівці, літописцем якої він зрештою став.

Відомий історик Дмитро Яворницький 
називав світлини Залізняка «живими 
картинами з живого життя українсько-
го народу». 1931 року Марко майже рік 
працював фотографом в археологічній 
експедиції Яворницького на Дніпрі, а ще 
на прохання вченого, який здружився із 
сім’єю Залізняків, протягом десяти років 
збирав для нього етнографічні матеріа-
ли. «Йдіть і далі по тому ж шляху: знімай-
те характерні типи людей, їх житла, оде-
жу, хазяйські приладдя, худобу — все, що 
коло чоловіка й для чоловіка. Записуйте 
народні пісні, казки, прислів’я, загадки, 
окремі виразні слова, лайки, вуличні 
прізвища — в усьому цьому виявляється 
душа, серце, розум, бажання живого чо-
ловіка», — писав йому Яворницький.

КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ, 
РОЗКУРКУЛЕННЯ, ГОЛОД
На хуторі Романівці Залізняк оселив-

ся через те, що поряд був дубовий гай 
— красиво. Але побутові картини сільсь-
кого життя ставали дедалі страшнішими. 
Люди опиралися утворенню колгоспів, їх 
розкуркулювали та висилали – кого до 
інших районів, а кого за Волгу, ба навіть 
до Сибіру. Місцеві можновладці охоче 
запрошували Залізняка фотографува-
ти їхні «подвиги» (до речі, безоплатно), 
чекіст-енкавеесник під’юджував: «Снімай, 
Желєзняк, нам врєдітєлєй!»

Фотограф-аматор з Донеччини Марко Залізняк прожив 
майже 90 років і залишив архів свідчень про непересічні 
події від Першої світової війни до 1970-х років. Унікальну 
спадщину з тисяч світлин зібрав онук Залізняка Володимир 
Гавщук. У своїй книжці про діда він вперше спробував 
реконструювати його біографію за щоденниками. А розповів 
нам про цю постать дослідник та популяризатор історії 
Донеччини й Луганщини Олександр МИХЕД, автор книги 
«”Я змішаю твою кров із вугіллям”. Зрозуміти український 
Cхід», виданої 2020 року.

Залізняк йти на службу до НКВС 
відмовився, від участі у колективному 
господарстві – також. Кілька разів він 
мав неприємності через свої фото, хо-
див на допити. 1934 року його навіть 
засудили за нібито розкрадання кол-
госпної пасіки (насправді Марко, який 
тоді був бджолярем, відмовився давати 
мед голові сільради), проте жорстоких 
репресій він не зазнав. Але зазнав під-
ступної зради: 16 односельців свідчили 
проти нього у цій недолугій справі, що 
тягнула, між тим, на 10 років ув’язнення. 
А його сім’я зазнала голоду – під час 
слідства дружині Марії Леонтіївні до-
велося жебракувати, аби прогодувати 
дітей. На зароблені в колгоспі трудодні 
– а їх було 600 – родині нічого не дали 
через арешт батька. Восени 1935-го 
Марія зуміла пробитися на прийом до 
секретаря облвиконкому. Той прислав 
до села уповноваженого. У крадіжці 
визнали винним голову сільради, а За-
лізняка виправдали.

Рятуючи сім’ю від голоду, Марко Ми-
китович обміняв свій Георгіївський хрест 
та інші нагороди на два пуди хліба. А далі 
вивіз усіх Залізняків з села до станції 
Гришине (нині місто Покровськ) і влашту-
вався там на завод – робітникам давали 
хлібні картки. Опанував професію слю-
саря, принагідно створив докладний фо-
толітопис будівництва заводу – зараз він 
показаний у музеї міста.

Навіть коли людоїдські роки спали і 
Залізняки повернулися до свого села, 
жили все одно упроголодь. Донька Мар-
ка писала, що закінчивши 1938 року 7-й 
клас, нікуди не поступила — «по бідності» 
— і вирішила вдруге ходити до того са-
мого класу, аби дослухатися заповіту 
Леніна «Вчитися, вчитися і вчитися». Ці-
каво, що писала вона все це до Сталіна, 
жаліючись, що через нужду не може гар-
но вчитися: «Просю я Вас щоби ви мені 
допомогли в моєму учені. (…) гола (прихо-
дилось мені шукать всі старі чоботи ри-
зові і скакати в їх цілу зіму) і боса (плать-
тя зовсім нема, є юпка одна і батькова 
сорочка, а пальта зовсім нема ніякого 
драненький піджачок та тонкий платок, 
оце все в чому я ходила й хожу в школу 
зараз. Коли прийдеш додому їсти нема 
чого подивишся на батька й матір, братів 
і сестрів, серце заболить і нічого не зро-
биш, починаєш учити уроки (…) починаєш 
думати починає в очах жовтіти голова 
кружиться і тоді нещуєса коли і падаєш 
в постелі і прокидаєся коли йти в шко-
лу знову отак я провадю своє учення в  
цьому році».

Цей лист дівчинки до «вождя народів» 
має ніби свідчити про те, що виховання 
у родині відбувалося за усталеними ра-
дянськими принципами. Та й біографія 
Залізняка є начебто суто радянською. Під 
час німецької окупації 1941-1943 років він 
перебував удома, після приходу Черво-
ної армії у 50-річному віці був призваний 
на фронт. Воював у Карелії, де був пора-
нений, лікувався у Ленінграді, завідував 
там городно-підсобним господарством 
при шпиталю. Згодом знов повернув-
ся до Романівки, де спочатку працю-
вав конюхом, а потім зливачем молока 
від міськмолокозаводу і візником — від  

Олександр Михед та Володимир Гавщук на виставці «Uтопія:  
трансформації українського Сходу» (Київ, 2018)

МАРКА  
ЗАЛІЗНЯКА
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Активісти села Удачне з конфіскованими колосками біля сільради, 1932 р.

колгоспу. Не «бандерівець», не бунтів-
ник, не дисидент.

Але не все так просто. За словами 
Олександра Михеда, є сімейний пере-
каз про те, що Залізняк віддав дружині 
останні гроші, щоб та купила портрет 
Сталіна, а потім довго бив той портрет 
черевиком.

На звороті багатьох своїх світлин Мар-
ко Микитович, україномовний у повсяк-
денному житті, писав коментарі – чи то 
українською, чи то ламаною російською. І 
що він пише 1932 року на фото сина, яко-
го тримає на руках дружина? Він пише: 
«Колгосп є зовсім невдячна організація», 
«експлуатування труда», «дальніше пере-
бування вважаю для себе недоцільним».

Розкуркулена родина біля своєї хати, с. Удачне, 1930-ті роки

Діти збирають мерзлу картоплю, с. Удачне

Видача продуктів колгоспникам за трудодні, с. Удачне

Ось кінець 1933-го, у колгоспі імені 
Дем’яна Бєдного платять за роботу. На 
звороті знімка коментар: «Конюха полу-
чают авансом муку на трудодни у кладов-
щика и гнут маты за такой заработок. За 
это фото целую неделю потом водили на 
допрос. Но они сказали: мы попросили 
Железняка и он нас снял». 

Приблизно тоді ж — узимку 1933-го 
— зроблене фото дітей з Удачного, які 
збирають мерзлу картоплю на колгосп-
ному полі. Марко Микитович підписав 
його: «Здобутки колективізації».

А ось вже 1963 рік: «Враження таке, 
наче пахне якоюсь мертвечиною на на-
шій Україні. Людей мало бачиш і ті якісь 
сумні, мовчазні, сердиті, виснажені. Вид-
но, що чимось незадоволені і враження 
таке, що дай якось сірника і почнуть один 

видно на свою голову та своїх невинних 
дітей в такій дурості, бо як жилось добре, 
спокійно, весело, та захотілося ще чогось 
кращого, кращого не одержали, а тільки 
як видно на віки зіпсували всім — собі і 
своїм дітям життя на своїй милій Україні. 
(…) Я згадав факти, які були у ті далекі 
часи і про які усі люди не хочуть чути, і 
якось заплювали ці часи, а на сьогодні 
може б і були раді, щоб такі часи були, та 
вже їх не буде, бо самі деякі люди запи-
сались, пошились у дурні» — писав Мар-
ко Залізняк у своєму щоденнику.

Як не дивно, але його думки цілком 
співпадають із думками тодішнього кер-
манича країни – Микити Хрущова. Обид-
ва вони були свого часу слюсарями, оби-
два могли порівнювати. 

«Я женился в 1914-м, двадцати лет от 
роду. Поскольку у меня была хорошая 
профессия (слесарь), я смог сразу же 
снять квартиру. В ней были гостиная, 
кухня, спальня, столовая. Прошли годы 
после революции, и мне больно думать, 
что я, рабочий, жил при капитализме 
гораздо лучше, чем живут рабочие 
при Советской власти. Вот мы свергли 
монархию, буржуазию, мы завоевали 
нашу свободу, а люди живут хуже, чем 
прежде», – замислювався Хрущов у 
своїх мемуарах.

відпусток, ані пенсій. Довідку, на основі 
якої райвідділ НКВС видавав «зелену 
книжечку» (тоді паспорти були зелени-
ми), можна було отримати від голови кол-
госпу і голови сільради тільки за хабар. 
За свідченням Віди Шашкіної, вчительки 
школи у селі Малоянісоль під Маріуполем 
(Нікольський район), «паспортних» у селі 
було всього дві – вона та її однокласни-
ця, яка викладала в паралельному класі.

Саме ці кріпосницькі порядки і фік-
сував Залізняк у своєму літописі, який 
наразі зберігається у Центральному дер-
жавному кінофотофоноархіві України 
імені Г. С. Пшеничного у Києві.

«А в самому ділі от чого на сьогодні 
таке сталося на нашій колись квітучій та 
веселій Україні, яку я знаю і яке веселе 
та безтурботне життя сам переживав до 
революції, тобто при царизмі, буття яко-
го знищили, заганили та зіпсували, як 

одного розривати на шматки. Особливо 
у мене склалося це враження, коли я не-
довго побув (...) на Кураховці, де робочі 
билися за одержання буханки чорного 
хліба, як кирпичини. Який гідний тільки 
свиням за свої гроші і як і того не хвата-
ло всім». 

СПРАВИ НАШІ СЛЮСАРСЬКІ
Як зазначає дослідниця Олена Стяж-

кіна, до 1974 року селяни СРСР юридич-
но взагалі не були громадянами жодної 
країни (тож і вибори впродовж поперед-
нього радянського періоду були нечин-
ними? – Авт.). Мало хто зараз згадує, 
але 50 років селяни не мали паспортів 
і жили наче кріпаки, отримуючи за свою 
працю лише трудодні. Ані лікарняних, ані 

До речі, за царату сам Хрущов приїхав 
на заробітки з рідної Калинівки на Кур-
щині до Рутченкового (нині територія До-
нецька). Але за часів його правління після 
смерті Сталіна  пленум ЦК КПРС 1953 року 
хоч і покращив становище селян, змен-
шивши численні податки, паспортів селя-
ни так і не отримали.  Адже саме у «покрі-
паченні» селян Хрущов убачав запоруку 
існування сільського господарства СРСР 
і побоювався, що в разі запровадження 
паспортів села стануть пустками. 

Втім, за роки радянської влади селяни 
вже звикли покладатися лише на власні 
руки у власному подвір’ї. Так і Марко За-
лізняк, вийшовши на пенсію 1954 року, 
продовжував займатися виноградар-
ством, бджільництвом, садівництвом. І 
фотографуванням, авжеж.

ПРОЙШЛИ РОКИ
Олександр Михед зазначає, що од-

носельці неприхильно ставилися до 
Залізняка. Він постійно писав скарги на 
розкрадання та інші злочини місцевої 
влади. За це його не любили – сутяга, 
гордій. Можливо, заздрили успіхам: 1970 
року вже у дуже похилому віці Марко 
Залізняк став лауреатом фестивалю са-
модіяльного мистецтва УРСР, володарем 
бронзової медалі, переможцем обласно-
го фестивалю самодіяльного мистецтва, 
1972 року — знову переможцем області 
за серію знімків «Пройшли роки».

Років відтоді пройшло ще багато. 
Відійшов фотограф, відійшли його од-
носельці, хороші та не дуже. А світлини 
залишилися, залишилися і щоденники. А 
в них залишився Марко Залізняк та його 
Донеччина – такою, про яку він мав муж-
ність нам розповісти.  

Єгор ТОПОР/Громада
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ЧИ ПІШЛИ ГРОШІ 
ЗА ПАЦІЄНТОМ?
З 1 квітня 2020 року в Україні розпочалася реформа другого рівня надання спеціалізованої 
медичної допомоги. Вона передбачає впровадження на «вторинці» програми медичних 
гарантій. Це коли люди безоплатно отримують медичні послуги, а лікарня за ці види 
медичної допомоги отримує гроші від Національної служби здоров’я України (НСЗУ). То що 
ж відбувається наразі на Донеччині у лікарнях другої ланки? 

ЗДОРОВ’ЯМаксимальна кількість угод, які 
можна було укласти з НСЗУ – 27, 
кількість залежала від наявних 

кадрів та медичного обладнання закла-
ду. Найбільше договорів у Донецькій 
області – на 17 пакетів послуг – уклала 
Багатопрофільна лікарня інтенсивного 
лікування у Бахмуті. 

– За квітень-травень наша лікарня 
отримала по 9,5 мільйона гривень на мі-
сяць, – рахує головна бухгалтерка кому-
нального неприбуткового підприємства  
«БЛІЛ» Бахмута Марина Шумац. – Після 
звірки з НСЗУ ці суми можуть змінитись. 
Але у третьому-четвертому кварталах 
ми очікуємо менше фінансування, бо 
НСЗУ мотивує нас надавати більше 
платних послуг. Так, на третій квартал 
заплановано 25,5 мільйона гривень, або 
8,5 мільйона на місяць. А потім, залежно 
від фактично пролікованих випадків, ми 
зможемо отримати ще додаткові кошти. 

Найбільшу суму в області від НСЗУ 
отримає за угодою Донецький облас-
ний центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф (Краматорськ) 
– 285 мільйонів гривень на рік. Онко-
диспансер у Краматорську («Обласне те-
риторіальне медичне об’єднання») буде 
профінансований на понад 214 мільйонів 
гривень, це на 140 мільйонів більше, ніж 
минулого року. 

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ФІНАНСУВАННЯ? 
На початку місяця лікарня отримує 

50% грошей – свого роду аванс за пролі-
кованих пацієнтів. За основу НСЗУ бере 
статистичну інформацію 2018 року, яку 
надавали лікарні. Якщо на кінець місяця 
буде розбіжність, заклад отримає допла-
ту за більшу кількість пацієнтів. 

– У квітні 2018 року ми пролікували 
17 інсультних хворих, тож на початку 
квітня 2020 року отримали за них 50%. 
Але на кінець місяця таких хворих було 
22, і тоді різницю НСЗУ нам доплатила. 
З пологами вийшло інакше. 2018 року 
у Костянтинівці у квітні народилося 39 
немовлят, а 2020 року – 33. Зайві гроші 
ми не отримали, так працює нова сис-
тема фінансування, – каже директорка 
Багатопрофільної лікарні інтенсивного 
лікування Костянтинівської міської ради 
Олена Руденко.

Схожа ситуація у Бахмуті. Там у лікарні 
запланували лікувати 19 інсультних хво-
рих щомісяця. У квітні їх було 29, у травні 
– 33 людини. За кожного пацієнта лікар-
ня додатково отримає 19 300 гривень. 

У Костянтинівці наразі укладено 6 
угод на 6 пакетів послуг – на більшу кіль-
кість не вистачило необхідних ресурсів. 
Між тим, до впровадження реформи у 
Костянтинівці готувалися кілька років. 
Лікарня отримала статус комунального 
неприбуткового підприємства, тут про-
вели оцінку майна, отримали ліцензії. 
Замість трьох лікарень зі своєю бух-
галтерією у кожній був створений один 
медзаклад – Багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування Костянтинів-
ської міської ради. Останні два роки 
робили ремонти у відділеннях, на нове 

обладнання витратили кілька мільйонів 
гривень. Зокрема, за гроші з держбюд-
жету придбали комп’ютерний томограф, 
додаткове обладнання до нього оплатив 
місцевий бюджет. Капітально відремон-
тували пологовий будинок, придбали 
апарати штучної вентиляції легенів (за-
раз у лікарні 21 апарат ШВЛ – частину 
передали спонсори, частину купили за 
гроші з міського бюджету), обладнання 
для кардіології, спеціальні безтіньові 
лампи для проведення операцій, авто-
мобіль для перевезення пацієнтів між 
відділеннями у разі потреби. 

Попри це у місті не зможуть нада-
вати психіатричну допомогу, допомо-
гу новонародженим з ускладненнями 
і хоспісним хворим (пацієнтам різних 
вікових груп, які страждають на не-
виліковні хвороби). На пакет з надан-
ня допомоги немовлятам не вистачає 
неонатолога і пересувного рентген-
апарата. На хоспісних хворих у штаті 
немає лікаря-реабілітолога, психоло-
га, відсутні спеціальні матраци, помпи 
для примусового харчування. Це все у 

проєкті на 2021 рік. До того часу най-
ближчі лікарні для отримання такої до-
помоги – у Бахмуті і Краматорську. 

– Щоб укласти угоду, потрібно мати 
певну кількість лікарів, обладнання. Якщо 
хоча б одна позиція не співпадає, угоди 
не буде, – розповідає Олена Руденко. – 
Наприклад, ми уклали пакет «Стаціонар-
на допомога хворим з хірургічними втру-
чаннями». Це усі відділення, які надають 
хірургічну допомогу – хірургія, травмато-
логія, гінекологія, очне відділення. Цей 
пакет вимагав функціональних ліжок, 
анестезіологів, усього, що потрібно при 
наданні такої допомоги.

Інші п’ять пакетів – це стаціонарна 
допомога хворим без хірургічних втру-
чань, амбулаторна допомога, допомога 
ВІЛ-інфікованим і два пакети пріоритет-
ного напрямку по пологах та інсультах. 
Гроші за них лікарня отримує за підви-
щеним тарифом. На лікування інсульту 
держава виділяє 19 300 грн, на пологи 
– 8 136 грн. 

– Щоб укласти пакет на лікування 
хворих з інсультом, ми відремонтували 
неврологічне відділення, купили нове 
обладнання – кисневі концентратори, 
монітори пацієнта, пульсоксиметри, 
впровадили цілодобову комп’ютерну то-
мографію, відкрили дві палати інтенсив-
ної терапії. До цієї суми у 19 300 гривень 
входять багато складових: ліжко в лікар-
ні, білизна, харчування, зарплата лікаря, 
комунальні послуги, комп’ютерна томо-
графія, ліки, які мають бути у відділен-
ні. Але ця сума точно не покриває усіх 
витрат на препарати, а разом з ними лі-
кування інсульту коштує понад 100 тисяч 
гривень. Зараз, наприклад, інсульти лі-
кують введенням тромболітичних препа-
ратів, які розчиняють тромб. Одна доза 
коштує 17 тисяч гривень, така методика 
дозволяє повернути втрачені мозкові 
функції і відновити кровообіг. Ми заку-
пили препарати, щоб забезпечити па-
цієнта хоча б на перші три дні лікування, 
– каже Олена Руденко.

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

МЕДРЕФОРМА НА СХОДІ: 

Відремонтоване відділення Костянтинівської лікарні

Олена Руденко, директорка  
Багатопрофільної лікарні інтенсивного  

лікування Костянтинівської міської ради
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Додатково у 1 кварталі 2020 року 

лікарня Костянтинівки отримала від 
НСЗУ три мільйони гривень за ліку-
вання пацієнтів із COVID-19. На та-
кий вид допомоги уклали додаткову 
угоду. А от із соціальною складовою 
важче: наприклад, покинуті діти, які 
завжди перебувають у лікарнях, не 
відносяться до пролікованих пацієн-
тів і на їхнє утримання фінансування 
НСЗУ не передбачене. Тож гроші 
на те, щоб такі діти були нагодовані, 
одягнені і отримували медичний  
догляд, доводиться брати з місцево-
го бюджету. За словами директорки, 
2020 року за спеціально розробле-
ною програмою місцевої підтримки 
на соціальні ліжка для покинутих 
дітей, самотніх людей, яких ніхто не 
забирає з лікарні, заклад отримає  
17 мільйонів гривень.

А ЩО ОТРИМУЮТЬ ЛІКАРІ?
У першому кварталі 2020 року, коли 

фінансування здійснювали за старою 
системою, лікарня у Костянтинівці от-
римала 16,4 мільйона гривень субвен-
ції з держбюджету. Цих грошей не вис-
тачило на заробітну плату, з місцевого 
бюджету додавали 4,3 мільйона. У квіт-
ні 2020 року від НСЗУ Костянтинівська 
лікарня отримала 5 мільйонів гривень. 
Ці гроші повністю пішли на заробітну 
плату медикам, але їх не вистачило, 
і понад 300 тисяч гривень знов виді-
ляли з міського бюджету. У травні фі-
нансування НСЗУ на заробітну плату 
вистачило. Грошей з місцевого бюд-
жету вже не просили.

А ось медики Дружківки на почат-
ку червня озвучили, що їм на виплату 
заробітної плати грошей не вистачає. 
У Дружківці, як і у Краматорську, лі-
карні не об’єднувалися в один заклад 
за прикладом Бахмута і Костянтинівки. 
З 14 лікарень Краматорська, кожна з 
яких самостійно укладала договори з 
НСЗУ, 10 отримали більше фінансуван-
ня, ніж було до реформи. Але ж кожна 
лікарня уклала певну кількість угод 
– від 1 (наприклад, стоматологія) до 13 
(онкодиспансер). Відповідно, гроші усі 
отримують різні, і це відбивається на 
статках лікарів. 

Станом на сьогодні НСЗУ підписала 
угоди з 1662 закладами вторинної до-
помоги – це майже всі комунальні ме-
дичні заклади України (районні, міські, 
обласні лікарні). З них чи не половина 
має дефіцит бюджету, в багатьох лікар-
нях відбулося скорочення медпраців-
ників. У більшості випадків оптималь-
не використання бюджету – результат 
умілого менеджменту лікарень, їхніх 
власників (міських чи сільських рад) 
і тих кроків, які були зроблені ще до 
старту реформи. 

До речі, згідно з дослідженням 
USAID Ukraine, де була проаналізо-
вана робота 163 українських закладів 
первинної ланки, лікарі загалом задо-
волені своєю роботою (80,6%) та за-
значають, що задоволеність збільши-
лася після змін в системі фінансування 
медзакладів (91,3%). 86,5% лікарень 
мають бізнес-плани для перспектив-
ного розвитку (навчання персона-
лу, ремонти і закупівля обладнання,  
покращення сервісу). 

Але ж, нагадаємо, реформа «пер-
винки» розпочалася майже два роки 
тому. Має пройти час, аби менеджери 
закладів змогли підлаштуватися до 
нової системи, а пацієнти і лікарі - зро-
зуміти і оцінити другий крок реформи. 
Тож наша  співрозмовниця Олена Ру-
денко сподівається, що у подальшому 
за рахунок надання якісних послуг лі-
карні вторинної ланки також зможуть 
забезпечити своїх медиків гідною за-
робітною платою.

Дмитро СТЕПОВиЙ/Громада
Проєкт “Висвітлення медичної ре-

форми у Бахмуті, Краматорську та 
Костянтинівці» впроваджується за під-
тримки Медійної програми в Україні, 
яка фінансується Агентством США з 
міжнародного розвитку (USAID) і ви-
конується міжнародною організацією 
Internews.

Ольга ТАУШАН – лікарка у тре-
тьому поколінні. Вже кілька мі-
сяців вона бере участь у проєкті 

міжнародної медичної гуманітарної ор-
ганізації «Лікарі без кордонів», що діє у 
Мар’їнському районі. Проєкт спрямова-
ний на допомогу місцевим медичним за-
кладам щодо тестування жителів району 
на наявність СOVID-19 та консультуван-
ня тих, хто знаходиться на самоізоляції. 
Працюють двома бригадами: лікар та 
медична сестра виїжджають на виклики, 
інша група транспортує тести до лабора-
торій у Слов’янську та Маріуполі. 

– Переважно виїжджаємо додому до 
людей, які повернулись з-зі кордону та 
знаходяться на самоізоляції, а також тих, 
хто контактував з особами, у яких вияв-
лено вірус. Кілька разів наша бригада 
виїздила у поліклініку та лікарні, де мед-
працівники контактували із захворілими, 
– розповідає Ольга Таушан. – У нас роз-
поділ обов’язків: медсестра бере проби 
з носо- та ротоглотки пацієнта, вносить 
запис до спеціального журналу, а лікар 
вимірює тиск, пульс, температуру та са-
турацію – рівень насиченості крові кис-
нем. Цей показник дуже важливий, адже 
при ускладненнях захворювання рівень 
кисню у крові знижується. 

Проби з носа та горла беруться спе-
ціальним медичним тампоном, він ви-
глядає як звичайна вушна паличка, але 
тампон зроблено з дакрону – спеціаль-
ного стерильного матеріалу підвищеної 
міцності та вологостійкості. Кожен такий 

тампон герметично запакований і роз-
паковується лише перед взяттям проби. 
Процедура безболісна і займає менше 
пів хвилини, пацієнт відчуває мінімаль-
ний дискомфорт. Далі обидва тампони 
окремо складаються у спеціальний кон-
тейнер з абсорбуючим шаром, потім – у 
спеціальну колбу і в ще один контейнер, 
а вже наостанок – у спеціальну медичну 
сумку-холодильник, де температура не 
перевищує 4°С. Це обов’язкова умова 
перевезення проб, які того ж дня на-
правляють до вірусологічної лабораторії 
обласного центру боротьби зі СНІДом у 
Слов’янську або у лабораторію міської 
лікарня № 4 у Маріуполі, де проводять 
ПЛР-тестування. Рішення про те, до 
якого міста везти проби, приймають в 
залежності від завантаженості лабора-
торій. Результати тестів отримують сі-
мейні лікарі. 

За словами Ольги Таушан, людина не 
може сама попросити зробити їй тесту-
вання. Якщо вона має побоювання сто-
совно можливого інфікування, треба 

П’ятий місяць Донеччина 
залишається у зоні 
ризику розповсюдження 
коронавірусу. «ГРОМАДА 
Схід» дізналася, як у 
Мар’їнському районі 
борються із епідемією  
«Лікарі без кордонів».

звернутися до сімейного лікаря. За його 
спрямуванням і виїжджають «Лікарі без 
кордонів» – не лише обстежити пацієнта, 
а й заспокоїти, адже дуже часто їх зустрі-
чають люди розгублені і знервовані.

– При відвідуванні пацієнтів вживає-
мо заходів максимальної безпеки. Ог-
ляд проводимо в ізоляційних халатах, 
шапочках, рукавичках, бахілах, респіра-
торах та захисних щитках. Якщо за вка-
заною адресою проживають п’ятеро 
людей, яких треба оглянути, ми беремо 
із собою п’ять комплектів. Після огляду 
кожного пацієнта обробляємо сертифі-
кованими антисептиками медичне об-
ладнання, сумки, кілька разів на день 
обробляється автомобіль, яким виїзди-
мо на виклики, – каже лікарка.

Навіть на вихідні та свята Ользі не зав-
жди вдається побачитись із рідними, які 
живуть у Маріуполі. Бригади виїжджають 
на виклики з понеділка по п’ятницю з 
8.00 до 17.00, але часто доводиться відві-
дувати пацієнтів у наднормативні години. 
Проте рідні розуміють її краще, ніж будь-
хто: тато, як і Ольга – сімейний лікар, 
мама та бабуся – педіатри, ще одна бабу-
ся – провізор. Тож лікарем жінка мріяла 
стати з дитинства. Навчалась у Донець-
кому медуніверситеті, після закінчення 
працювала у сільській лабораторії, потім 
– лікарем приймального відділення у лі-
карні Маріуполя. У міжнародній організа-
ції «Лікарі без кордонів» – з 2015 року. За 
п’ять років, що працювала у селах на лінії 
розмежування, майже звикла до вибухів 
та пострілів. А от до сліз та розпачу тих, 
хто все втратив на війні – ні. 

– Людям тут набагато складніше, ніж 
нам. Бо ми поїдемо додому, а вони на 
війні живуть постійно, – пояснює Ольга 
Таушан сумлінність свою та колег.

Ірина ДиМиТРОВА/Громкор 

Олександр СКОРОБАГАТЬКО, помічник керівни-
ка проєкту міжнародної медичної гуманітарної 
організації «Лікарі без кордонів»:
– Наші медпрацівники з Маріуполя, Курахового 
працюють у Мар’їнському районі паралельно із 
бригадами місцевих медиків. Збір зразків у пацієн-
тів з підозрою на коронавірус розпочали у квітні. 
За цей час у межах проєкту взяли більше 700 проб 
у жителів Курахового, Мар’їнки, Красногорівки, 
Єлизаветівки, Максимільянівки, Георгіївки та ще 
понад 20 сіл району. У більшості випадків тести 
виявились негативними, але лікарям вдалось ви-
явити кілька інфікованих пацієнтів. Все захисне 
обладнання наших медиків придбане за рахунок 
фондів «Лікарів без кордонів», які складаються з 
приватних пожертв.

БЕЗ КОРДОНІВ ТА ВИХІДНИХ
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ЗМІНИ(Закінчення. Початок на стор.1)
До речі, синій та блакитний кольори, 

що переважають у Маріуполі, не є кла-
сичними для «петриківки». Для неї більш 
характерні теплі кольори – червоний та 
жовтий. Але кожний художник бачить 
своє.

– Ми хочемо трішки відійти від класи-
ки і зробити поєднання між небом, мо-
рем та українською символікою, – каже 
майстриня пані Ольга. – А ще блакитний 
та синій – це кольори Пресвятої Богоро-
диці, кольори спокою та захисту, кольо-
ри-обереги. До речі, фарби для розпису 
храму використовуємо українські. Їх не 
злякають ані солоний вітер Приазов’я, 
ані пекуче сонце, ані дощі. Перевірено! 

З ПРИЦІЛОМ НА РЕКОРД
Розписати храм у незвичному для 

нашого регіону стилі майстриня запро-
понувала навесні цього року. Взагалі-то 
Ольга родом з Дніпра, петриківський 
розпис опановувала саме в художньому 
училищі Петриківки, куди пішла навчати-
ся одразу після школи. 

Себе називає жінкою сильною, адже 
її вистачає і на трьох синів, і на сім’ю, і 
на роботу. Вона професійно займаєть-
ся розписом, об’єднує у соцмережах 
майстрів «петриківум» з усієї України, ви-
робляє сувенірну продукцію, проводить 
майстер-класи для дітей та дорослих. До 
Маріуполя заради розпису храму вона 
приїхала аж зі Львова, де зараз живе з 
родиною.

– Малюю я з дитинства, але вели-
ка справжня робота почалась тут, у 
Приазов’ї. 2014 року я брала участь у 
розписі тетраподів, які зараз стоять на 
блокпостах. Ці роботи побачили вій- 
ськові з «Азову», запросили розмалюва-
ти паркан військової частини в Урзуфі. 
Так стався мій перший рекорд – робота з 
розпису цього паркану занесена до Кни-
ги рекордів України як найдовший роз-
пис у стилі «петриківка», його довжина 
сягає понад 150 метрів, – згадує Ольга.

Приїхала майстриня на запрошення 
місцевого волонтера Кирила ДОЛІМ-
БАЄВА (нещодавно ми писали у «ГРО-
МАДІ Схід», як він допомагає годувати 
людей при храмі ПЦУ). Саме за його 
ініціативи відбувається робота з пере-
творення споруди храму на цікавий ху-
дожній об’єкт. «Ви коли-небудь замис-
лювалися, що залишиться після вас? Чи 
не відійде ваше ім’я в забуття? Сьогод-
ні я можу запропонувати тим, хто хоче 
щось залишити після себе, варіант, який 
не тільки стане пам’яттю, а й буде зігрі-
вати душу і радувати око вам та іншим 
людям вже зараз» – з цього емоційного 
заклику Кирила у фейсбуці розпочався 
збір коштів, що триває донині. 

На розпис храму потрібно було 3 000 
доларів, і за декілька днів небайдужі 
містяни та українці з-за кордону – зараз 
таких вже понад 150 людей – зібрали 
необхідну суму. На них придбали фарбу, 
пензлі і почалася кропітка робота. 

НА «ПЕТРИКІВКУ»
Серед благодійників є також приватні 

підприємства, які себе не афішують, але 
підтримують не тільки грошима. Зокре-
ма, місцева будівельна організація ви-
конує деякі роботи, надає будматеріали 
і страхувальне обладнання для робіт 
на висоті. За словами Кирила, це дуже 
великі кошти: оренда такого обладнан-
ня обходиться у 1500-2000 гривень на 
день, а розпис триває вже три тижні, і 
виконано лише половину обсягу.

– Як з’ясувалося, можна втілювати 
безліч проєктів, не чіпаючи міський бюд-
жет, – розповідає волонтер. – І втілюва-
ти не за шалені гроші, як у нас робиться 
у більшості випадків, а за відносно малі. 
У Маріуполі пів мільйона людей, якщо 
хоча б 10% населення дасть по 100 гри-
вень, то грошей буде дуже багато. На 
них можна було б не лише фасад при-
красити! 

Подальші плани Кирила Долімбаєва 
такі: як закінчиться будівництво, храм 
розпишуть не тільки зовні, а й зсереди-
ни – на кшталт Володимирського собору 
у Києві. Майстри для цього вже є. Площу 
біля храму прикрасить металева скульп-
тура Архангела Михаїла, її зробить ко-
валь з Чернівців Андрій Хорт – він не 
вперше виконує роботи для міста, його 
скульптури вже прикрашають один з 

СПІЛЬНОКОШТ 
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ПРОПУЩЕНО  
ТЕРМІН ПРИЙНЯТТЯ  
СПАДЩИНИ:  
ЩО РОБИТИ?
Смерть близьких – завжди великий біль 
для кожної людини, у цей час навіть 
не згадуєш про юридичні аспекти. Але 
законодавство встановлює терміни, 
порушення яких може привести до 
неприємних наслідків.

Пані Олена перевезла до себе матір 11 років тому, 
бо та була вже старенька, попіклуватися про 
себе не могла, а їздити до іншого села не зовсім 

зручно. Після смерті матері донька мала отримати спад-
щину: два земельні паї загальною площею більше 15 га, 
житловий будинок з усіма будівлями, спорудами та зе-
мельною ділянкою.

Жінка не квапилася з оформленням спадщини, адже 
не знала, що на це законодавством встановлений 6-мі-
сячний термін. Тож коли цей час минув, нотаріус відмо-
вив їй в оформленні спадщини та порадив звернутись 
до суду для поновлення строку прийняття спадщини. 
Коштів для оплати юридичних послуг пані Олена не 
мала, тому вирішила звернутися з позовом до суду са-
мостійно. 

У позовній заяві жінка посилалась на свою юридич-
ну необізнаність, однак наведені причини суд не визнав 
поважними, оскільки вони не пов`язані з об`єктивними, 
непереборними, істотними труднощами для подачі но-
таріусу відповідної заяви. Тому у задоволенні позову їй 
було відмовлено.

Пані Олена у відчаї поділилась своєю проблемою 
з сусідкою. Та вислухала і порадила звернутись до Ні-
кольського бюро вторинної правової допомоги (БВПД), 
до якого сама неодноразово зверталася для отримання 
консультацій та роз’яснень з юридичних питань.

Ознайомившись з історією пані Олени та наявними 
документами, юристка Нікольського БВПД Марія Ко-
марова з’ясувала важливу обставину: на час відкриття 
спадщини жінка постійно проживала разом зі спадко-
давцем, тобто автоматично прийняла спадщину. Однак 
встановлення такого факту потребувало ще одного 
звернення до суду.

Оскільки пані Олена має середньомісячний дохід 
менший за 4 540 гривень, вона належить до категорії 
осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 
допомогу. Тож юристка бюро підготувала позов до суду 
і долучила до нього всі документи, що підтверджували 
факт постійного проживання жінок разом.

Зрештою суд виніс рішення про задоволення заяви і 
відновив право пані Олени на спадщину.

Нагадуємо, що отримати юридичну консультацію 
або роз’яснення з правових питань можна за безоп-
латним телефоном системи БВПД 0 800 213 103.

ПРЯМА ЛІНІЯ

парків Маріуполя. Тут будуть но-
вий паркан та великі сходи, буде 
фотозона для туристів.

Кирило впевнений, що цей 
об’єкт стане прикрасою міста і 
має бути зареєстрований у Книзі 
рекордів Ґіннесса. А ще передба-
чаються меморіальні таблички з 
іменами всіх, хто пожертвував на 
це диво бодай 50 гривень. Волон-
тер особисто веде записи і фіксує 
кожного благодійника. 

ТЕ, ЩО ЗАЛИШИТЬСЯ 
ПІСЛЯ НАС
Таке питання може виникнути: 

навіщо це йому, він навіть не при-
хожанин храму?

– Для мене перша і головна 
мета – показати, що українська 
культура, український аутентич-
ний розпис дуже красиві. Адже 
«петриківка» – це козацький 
стиль, ним з давніх часів розпи-
сували хати та церкви. На сході 
України, на жаль, з ним практично 
не знайомі, – каже Кирило. – Ну а 
друга мета – показати єдність гро-
мадян у досягненні перетворень 
на краще. Те, що тут відбувається, 
робиться без особистої користі, 
без політики, без бізнесових ін-
тересів. І зовсім не має значення, 
якої церкви ти вірянин. Аби зро-
бити місто красивим, неважливо, 
християнин ти чи мусульманин. 

Важливі загальнолюдські цін-
ності, однакові для всіх. 

Поки що храм виглядає 
як суцільний будмайданчик, 
але весь цей безлад – явище 
тимчасове. За два тижні робо-
ти смілива Ольга Черьомушкіна 
подолала страх висоти і тепер 
працює, як справжній верхолаз 
– будівля храму має три повер-
хи, забралися вже височенько. 
А попереду ще розпис дзвіниці, 
яку майстриня буде малювати 
за спеціальною технікою. Каже, 

що не боїться помилитися, коли 
працює, бо має тверду руку і 
дуже любить свою роботу. 

Настане час і з розписної дзві-
ниці лунатимуть святкові дзвони, 
а на стінах храму будуть розквіта-
ти наповнені сонцем петриківські 
мальви з півоніями, наївні та чисті, 
наче родом з дитинства. Настане 
час і храм стане міською дивиною, 
яку люди створили власноруч. 
Створили не для себе, а для спіль-
ноти. Для всіх майбутніх спільнот. 

Олесь ТЕМНиЙ/Громада

Марія КОМАРОВА, юристка:
- Клієнтка за законом є спадкоємицею першої чер-
ги, але втратила таке право через пропуск строків 
звернення до нотаріуса із заявою про видачу сві-
доцтва про право на спадщину. Враховуючи, що 
на момент смерті матері жінка постійно прожива-
ла спільно з нею, в порядку, передбаченому стат-
тями 1268 та 1269 Цивільного Кодексу України, 
вона вважається такою, що автоматично прийняла 
спадщину. Саме це було доведено у суді.
Зверніть увагу, що навіть відсутність реєстрації 
місця проживання спадкоємця за місцем прожи-
вання спадкодавця не є підставою вважати, що 
вони не проживали разом.
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СКАНВОРД

ПОГОДА
СПИНИЛОСЬ  
ЛІТО НА ПОРОЗІ  
І ДИШЕ ПОЛУМ’ЯМ НА ВСЕ

Друга половина липня залишатиметься дуже спекотною. Максимальна тем-
пература вдень становитиме +37°С, мінімальна вночі – +19°С.

Невеличкий дощ синоптики прогнозують на 19 та 21 липня. Довгоочікуване 
зниження температури відбудеться лише у кінці місяця. 

Сильного вітру на цей період синоптики не передбачають. 

Відповідь на сканворд №11 (20)

Калдейрада – страва, яку найчастіше 
готували місцеві рибалки, викорис-
товуючи будь-яку рибу. Ми також 

легко можемо її приготувати із простих та 
доступних нам продуктів. 

Що потрібно:
• ріпчаста цибуля –  200 г
• червоний солодкий перець – 300 г
• молода картопля – 600 г
• біле сухе вино – 150 мл
• вода – 100 мл
• філе білої морської або річкової риби 

– 600 г
• оливкова олія – 4 ст. л.
• зелень петрушки – 30 г
• сіль, перець – за смаком.
Як готувати:
1. Поріжте крупними частинами цибу-

лю, картоплю і солодкий перець. 
2. У жаровню з товстим дном налийте 

2 ложки оливкової олії та поставте на се-
редній вогонь. Додайте воду, вино, сіль 
і перець за смаком. Накрийте кришкою і 
готуйте на слабкому вогні протягом го-
дини.

3. Філе риби трохи посоліть. Викладіть 
на овочі нарізане крупними шматками 
філе, знову накрийте кришкою і готуйте 
ще 30 хвилин. 

4. Перед подачею на стіл посипте 
подрібненою зеленню і полийте ще 2 
ложками оливкової олії.

СМАЧНОГО

Основу португальської кухні складають свіжі овочі та морепродукти. Але також португальці 
полюбляють страви з овочів тушкованих, варених або запечених з м’ясом чи рибою.

ІЗ УКРАЇНСЬКИХ ПРОДУКТІВ

КАЛДЕЙРАДА – 
ПОРТУГАЛЬСЬКА ПЕЧЕНЯ


