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НАВЧИТИСЯ
КАЗАТИ «ТЮ»

«В Трьохізбенці синє небо, зелені
дерева та спокій. Там з одного боку
лісові пожежі, з іншого – лінія
розмежування та війна. І школа
з чудовими дітьми, в яких ми
закохалися. Трьохізбенка назавжди
в моєму серці», – підсумовує Діана
БЕРГ свою подорож до прифронтового
села на Луганщині. Вона приїхала
сюди з Маріуполя, аби навчити дітей…
креативно протестувати.
ДОВІДКА: Діана Берг – переселенка з Донецька,

дизайнерка, відома на всю Україну громадська та
культурна діячка. Навесні 2014 року стала натхненницею руху «Донецьк – це Україна». Через переслідування бойовиків змушена була покинути рідне
місто. 2016 року створила у Маріуполі арт-платформу «ТЮ» задля проведення непересічних культурних заходів та акцій на захист прав людини.

В

ід Трьохізбенки – колись досить величенького та квітучого села Слов’яносербського (нині
Новоайдарського) району Луганської області –
війна «відкусила» половину, розділивши по Сіверському Дінцю.
До початку війни величезну місцеву школу на три
корпуси (лише уявіть, загальна площа разом із прилеглим парком складає 5 гектарів!) відвідували майже
700 учнів, а сьогодні – всього 67. Це і місцеві, і діти з
сусіднього села.
Попри обставини, діти є діти, їм хочеться вчитися
новому, жити цікавим та сучасним життям. Минулого
року старшокласник Антон Кубарєв відвідав молодіжний форум «Мирополіс» у Святогірську, де вподобав
воркшоп з креативного протесту від маріупольської
арт-платформи «ТЮ». Цьогоріч запросив команду
«ТЮ» до рідного селища, і – вийшло.

(Продовження на стор. 7)

НАЗУСТРІЧ

СВІТЛУ
Відповідальність за все, що з нами відбувається, лежить лише на нас
– незалежно від того, погоджуємося ми із подіями, що відбуваються, чи ні.
Хтось з великих з цього приводу говорив: «Те, що ви потрапили на дно, не
означає, що ви повинні там залишатися».

З

хороших новин – все більше
українців розуміють, що змінювати їхнє життя на краще
ніхто «дорослий» не буде. Хочемо
змін – робимо їх самі. Шукаємо
можливості – вони є. Гуртуємось,
аби відчувати підтримку і збільшувати коефіцієнт корисної дії. Рухаємося вперед. Святкуємо навіть маленькі, навіть незначні перемоги.
Новина так собі – обставини
поки не на нашому боці. Все відвойоване кров’ю та відбудоване
потом ніби змивається новою хвилею випробувань. І доводиться
щоразу переконувати самого себе,
що ти – зможеш, твоя праця – не
марна. Не в усіх витримують нерви

і «чекалка». Це як будувати велику
фортецю: не факт, що зможеш оцінити власний внесок у майбутню
міць, можливо, це буде очевидно
лише тим, хто прийде по тобі. Але
якщо опустиш руки – фортеці точно не буде.
Зрештою, може той, хто вважає, що може. А не може той, хто
вважає, що не може. Це так казав
Пікассо. І кажуть герої всіх наших
репортажів – цього числа і у всіх
попередніх. Ми тут порахували, що
за рік написали майже про сотню
людей, які випромінюють світло, і
не лише для себе.
Впевнені, що такі люди є і поруч з вами. Розкажіть нам про них.

ПІДПРИЄМЦІВ
ДОНБАСУ ЗАПРОШУЮТЬ
НА ВИСТАВКУ
«СХІД-ЕКСПО 2020»
Мікро-, малі та середні підприємства Донецької та
Луганської областей можуть презентувати свою продукцію на виставці «Схід-Експо 2020», яка відбудеться у Києві 21-22 жовтня.
Понад 100 компаній вже підтвердили свою
участь. На виставкових стендах будуть представлені товари харчової промисловості, текстилю,
кераміки, а також соляні вироби, сувенірна продукція, 3D-принтери тощо. У рамках виставки відбудеться ярмарок, де всі учасники та учасниці
виставки зможуть реалізувати свою продукцію
відвідувачам.
За підсумками торішніх заходів 70% учасників завели під час виставки нові ділові знайомства та встановили корисні партнерські відносини.
Дата проведення – попередня, вона буде залежати від епідеміологічної ситуації в Україні. З метою
захисту здоров’я учасників та відвідувачів організаторами під час проведення виставки будуть вжиті
необхідні заходи для протидії поширенню коронавірусу.

Адже чим більше світла, тим менше тінь, тим міцніша віра, що з темрявою можна впоратися.
Тож ставайте позаштатними
кореспондентами газети «ГРОМАДА Схід» та отримуйте гідні гонорари за репортажі про
яскравих людей або корисні громадські ініціативи будь-де на теренах прифронтових Донеччини
та Луганщини. Зв’язатися з редакцією 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

КОРОТКО

УРЯД
ШУКАТИМЕ 800 МЛН ГРН НА
БЕЗПЕРЕБОЙНЕ
ВОДОПОСТАЧАННЯ ДОНЕЧЧИНИ
Верховна Рада України звернеться до Кабінету
Міністрів України щодо вжиття заходів по забезпеченню населення Донецької області безперебійним
водопостачанням. Відповідну постанову народні депутати підтримали 16 вересня.
Для ліквідації дефіциту питного водопостачання
населенню необхідно, зокрема, понад 800 млн грн на
ремонт магістральних водоводів КП «Вода Донбасу».
Якщо кошти на виконання ремонтних робіт знайдуть
у бюджеті, втрати питної води мають скоротитись на
майже 2 млн кубометрів на рік.
Наразі близько 600 тисяч споживачів Донеччини
страждають через аварійний стан споруд Другого Донецького водогону. Здебільшого це мешканці Слов’янського
та Костянтинівського районів, частково Краматорська,
а також Покровського, Добропільського районів та міста Торецьк. КП «Вода Донбасу» не в змозі самостійно
розв’язати проблему. Адже має 6,5 млрд грн боргів – у
тому числі через несплату споживачів за водопостачання.
Так, населення заборгувало за воду понад 607 млн грн, а
муніципальні водоканали – понад 1,5 млрд грн.
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тже, 25 жовтня мають відбутися
вибори голів ОТГ, сільських та
районних депутатів. Депутатів
облрад Донеччина та Луганщина не обиратимуть, скоріш за все, тут продовжуватимуть діяти обласні військово-цивільні
адміністрації (які не обираються, а призначаються). За рекомендаціями ВЦА
Донецької та Луганської областей 18
прифронтових громад цих областей не
братимуть участь у виборах через небезпеку їхнього проведення. Центральна
виборча комісія повідомляла про можливість змінити таке рішення, проте станом на середину вересня жодних змін не
відбулося.
Нагадаємо, що багато гасел, які вже
активно просувають кандидати від різних партій – від лукавого, адже виходять
за межі повноважень органів місцевого
самоврядування.
ЧИМ САМЕ НЕ ЗАЙМАЄТЬСЯ МІСЦЕВЕ
САМОВРЯДУВАННЯ:
• питаннями війни та миру
• пенсійним забезпеченням
• встановленням чи скасуванням загальнодержавних податків та мит
• встановленням більшості тарифів на
комунальні послуги
• кримінальними розслідуваннями та притягненням до відповідальності корупціонерів.
А чим тоді воно займається? Розглянемо детальніше, зокрема, на рівні сільської об’єднаної територіальної
громади (ОТГ).
Реформа децентралізації передбачає
проведення виборів керівних органів
адміністративного центру ОТГ (голови і
депутатів ради ОТГ). Кількість депутатів у
раді залежить від чисельності виборців у
громаді: до 10 тисяч виборців – 22 депутати, від 10 до 30 тисяч виборців – 26 депутатів, від 30 до 50 тисяч виборців – 34
депутати тощо.

ГОЛОВА ОТГ

ГОЛОВИ, ДЕПУТАТИ,
СТАРОСТИ – ХТО ЗА ЩО

ВІДПОВІДАТИМЕ НА СЕЛІ?
Продовжуємо цикл публікацій, що стануть у нагоді виборцям громад Донеччини
та Луганщини, де місцеві вибори-2020 все ж таки відбудуться. Наразі розглянемо
повноваження тих, кого ми обиратимемо до місцевих та районних рад. Це допоможе
розрізнити дієві пропозиції кандидатів від популістської брехні.

ратимуть депутатів не за мажоритарним
Головна посадова особа територіаль- принципом, як це було раніше, а лише
ної громади села чи кількох сіл обираєть- за партійними списками. Місцеві обранся на основі загального, рівного, прямо- ці мають право направляти депутатські
го виборчого права шляхом таємного
голосування терміном на 5 років. Голова
очолює виконавчий комітет ради ОТГ,
головує на скликаних ним сесіях ради,
формує їхній порядок денний, затверджує рішення ради, ухвалені на засіданнях сесій.
Саме голова ОТГ призначає на посади та звільняє керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради,
підприємств, установ та організацій, що
належать до комунальної власності громади (крім керівників сфери освіти). Він
також є розпорядником бюджетних коштів і представляє ОТГ у відносинах з державними органами або ж у міжнародних
відносинах.
Варто знати, що більшість своїх рішень
голова має узгоджувати з радою. Позаяк
депутати чи самі виборці мають право
висловити керівникові громади недовіру
– наприклад, у разі порушення ним законодавства України або неналежного виконання своїх повноважень.

ДЕПУТАТИ РАДИ ОТГ

Представники інтересів територіальної громади села/селища обираються також на 5 років. За цьогорічними змінами,
громади з виборцями понад 10 тисяч оби-

ВИБІР
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звернення та депутатські запити, а також
бути вхожими на законних підставах до
владних кабінетів, де розв’язуються важливі питання. Але треба пам’ятати, що
значна частина повноважень, які вони
здійснюють колегіально, належить раді
як представницькому органу. Жоден
депутат не може одноосібно приймати
юридично оформлені розпорядчі рішення – наприклад, видавати обов’язкові до
виконання накази чи розпорядження.
Депутати здійснюють свої повноваження, не пориваючи з виробничою або
службовою діяльністю (окрім депутата,
обраного секретарем ради), тобто не
щоденно і не на постійній основі. Значна
частина повноважень здійснюється депутатами здебільшого напередодні чи упродовж сесії (чергової чи позачергової).
Не рідше одного разу на рік депутати
мають звітувати про свою роботу перед
виборцями. Виборці ж можуть давати
своїм депутатам доручення, що випливають з їхніх потреб, а у разі незадоволен-

ня роботою свого депутата – відкликати
його у будь-який час.

ХТО ТАКИЙ СТАРОСТА?

Також реформою децентралізації 2015
року закладено формування старостинських округів та появу у селах та селищах
нової посадової особи місцевого самоврядування – старости. Рада ОТГ вирішує, де
саме будуть старости – може бути один староста на окремий населений пункт або на
кілька сіл/селищ (старостинський округ).
Староста має працювати на території
свого округу, а не в адміністративному
центрі громади. Тобто його робочий кабінет має знаходитися в конкретному селі/
селищі, куди селяни можуть прийти зі
своїми скаргами та пропозиціями. Саме
він має стати голосом жителів населених
пунктів округу.
ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ СТАРОСТА:
• представляє інтереси жителів сіл свого
округу у раді територіальної громади та її
виконкомі
• бере участь у підготовці бюджету громади в частині фінансового забезпечення
округу; вказує, чому і на які саме потреби
необхідні кошти на розвиток села/селища
• має гарантоване право виступу у раді
громади у питаннях, що зачіпають інтереси жителів округу, бере участь у підготовці
проєктів рішень ради, що стосуються майна, розташованого на території округу
• контролює виконання робіт об’єктів комунальної власності, благоустрою сіл округу, за потреби може ініціювати перевірку
їхньої діяльності
• взаємодіє і може отримувати потрібну
для його роботи інформацію від усіх організацій, що працюють в окрузі; сприяє
залученню жителів округу до прийняття
рішень в громаді
• відслідковує проблеми жителів округу
і пропонує варіанти їх розв’язання, здійснює комунікацію між місцевою владою та
жителями округу
• допомагає жителям з документами: за
рішенням ради ОТГ староста може або сам
видавати певні довідки, або брати у жителів
документи і відвозити їх до адміністративного центру громади (адже відстань до
нього може доходити до 20 кілометрів).

колл-центр. 380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11. +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БЕЗОПЛАТНО

944 грн – грошова застава для

ЦИФРи



кандидатів, які йдуть самовисуванцями
в депутати сільської, селищної, міської ради з кількістю
виборців до 10 тисяч. Кандидат на посаду голови села,
селища чи міста з кількістю виборців до 10 тисяч
за висування має внести заставу в розмірі 4723 грн.
Для висування списку до районної, міської, селищної, сільської
ради з кількістю більше 10 тисяч виборців, а також
за кандидата на посаду голови громади/міста з кількістю
більше 75 тисяч виборців застава становить 18 900 грн
на кожні 90

ХТО І ЯК ОБИРАТИМЕ СТАРОСТУ?

Донедавна староста, як і голова ОТГ,
обирався жителями на місцевих виборах.
Мав звітувати раз на рік перед своїми
виборцями та радою і не був підлеглим
голові ОТГ. Та за останніми новелами
у законодавстві багато чого змінилося.
Тепер староста затверджується місцевою радою за поданням голови ОТГ. Не
рідше одного разу на рік він звітує про
свою роботу перед радою, а на вимогу
не менш як третини депутатів – у визначений радою термін.

– Те, що тепер староста не звітує перед людьми, змінює його статус. І можна
сказати, що вплив жителів старостинського округу послаблюється, а вплив
сільського голови посилюється, – зазначає керівник Донецького офісу Програми «U-LEAD з Європою» Максим Ткач.
За його словами, наразі в Україні 3 200
старостинських округів, у 800 з них вже
відбулися вибори. Але у більшості випадків обранці лише виконують обов’язки
старости. Саме вибори 25 жовтня мають
визначити їхню легітимність.

тисяч виборців.

Олександр СОЛОНТАЙ,
експерт з політики та місцевого
розвитку:
– Повноваження старости не змінилися. Але є юридичні повноваження, а є політичний статус. Тобто: коли людину обирають всією
громадою, то вона як «фігура»
відчуває себе значно сильнішою,
ніж коли її обрали у сесійній залі.
Це така неписана політична вага.
Він і до того був підзвітний голові, а тепер – значно більше, бо є
фактично членом його команди.
Раніше були випадки, коли у них
розходилися думки щодо якихось питань стосовно громади і
вони були у «конфлікті». Тепер вони будуть заодно, принаймні на початку, якщо далі не розсваряться. Плюс це чи мінус – думок багато. Дехто
відгукується позитивно, бо усі процеси контролюються, не створюються
«роздуті» старостинські округи там, де вони не потрібні, команда працює
більш злагоджено тощо. Є й такі думки, що, коли староста самостійний
– він більш ефективний. І ті, і ті мають рацію.

ЧОМУ ЗАЯВИ ПОПУЛІСТІВ ВАРТО ДІЛИТИ НА ДЕСЯТЬ
ЧАСТИНА ТРЕТЯ

залишилася без фінансової «подушки» з населенням, що на 40% звикло жити на субсидії.

І знову з вами енциклопедія популізму. Ми ж не
хочемо вчергове бути ошуканими, повіривши
обіцянкам, які популісти ніколи не виконують?
Популізм існує в різних версіях. Країнам, що
постають перед труднощами економічного характеру та високою нерівністю, властиві прояви
лівого популізму. Ліві популісти завжди вишукують внутрішнього ворога. Здебільшого це
якісь інституції (фінансові, політичні, культурні),
які нібито заважають щастю «простого народу».
Праві популісти люблять оголошувати хрестові походи ще й проти ворога зовнішнього.
Зазвичай це мігранти чи просто певні етнічні чи
культурні групи, несхожі на пересічного виборця. В Україні, де з економікою не дуже, більш
розвинений лівий популізм. Втім, обидві течії
спираються на незадоволених життям людей,
роздмухуючи їхні проблеми з пропозиціями
розв’язати всі питання за чийсь рахунок.
Таким «вождем незадоволених» був винищувач
американських індіанців сьомий президент США
Ендрю Джексон. Після «перемоги» над аборигенами, яких він силою позбавив громадянських
прав і загнав до резервацій, Джексон висувався на другий президентський термін із закликом
наступу на Другий банк США – приватної корпорації із 20-відсотковою участю держави, що
обслуговувала всі фіскальні операції уряду та
відповідала за національну валюту. Не будучи
компетентним у фінансових питаннях, Джексон
вважав банк надто потужною організацією, що
здатна впливати на внутрішню політику країни,
зокрема, підтримати його політичних опонентів. 1833 року президент добився вилучення з
Другого банку державних коштів та передачі їх
численним «банкам-улюбленчикам», спричинивши потужну фінансову кризу. Знищення національного фінансового регулятора призвело
до масштабних спекуляцій, масової появи ненадійних кредитних білетів дрібних банківських
установ тощо.
Сучасний приклад руйнівних дій популістів
– президенти Венесуели, яка за часів стабільно високих цін на нафту була найбагатшою

Після смерті Чавеса, коли президентом став
його послідовник Ніколас Мадуро, ціни на нафту раптом обвалилися, а разом з ними – весь
добробут держави, заснований на нафтодоларах. У падінні економіки спочатку Чавес, а
потім і Мадуро звинувачували імперіалістів, Захід і окремо – США.

країною Південної Америки. 1998 року завдяки популістським обіцянкам «повернути владу
народу» країну спочатку очолив Уго Чавес. Він
розпочав боротьбу з інституціями, водночас
націоналізував багато землі і приватних підприємств та знищив практично всі незалежні організації, у тому числі ліберальні ЗМІ.
Певна частина нафтових грошей країни просто роздавалася бідним. Державні програми
забезпечували освіту, медицину, недорогі або
безоплатні побутові прилади, житло, субсидований бензин, найдешевший у світі. Така політика
мала назву «боліваріанської місії». Мінімальна
зарплата в країні становила приблизно 170 доларів, тоді як допомога по безробіттю і бідності
– близько 300 доларів. Зрозуміло, що серед
справжньої бідноти 70-80% і не думали працювати, а решта громадян воліли вважатися
бідними. Саме тоді столиця Венесуели Каракас стала найнебезпечнішим містом у світі: тут
щорічно відбувалося від 130 до 200 вбивств на
100 тисяч населення.
Більшість доходів від нафти розподілялися у тісному колі наближених до Чавеса. Тож зрештою
запаси готівки виснажилися, а проекти розвитку застопорилися. Венесуельська економіка

Не маючи можливості оплачувати субсидії і програми соціального забезпечення, Мадуро просто друкував більше грошей. 2017 року інфляція в країні склала 800%, гроші доводилося
возити у візках. Оскільки Венесуела не виробляла нічого, крім нафти, а грошей для імпорту
продуктів не було, люди почали голодувати. За
товарами першої необхідності їм довелося їздити до сусідньої Колумбії. Надання медичної
допомоги зупинилося через нестачу медикаментів, в результаті в країні спалахнула малярія.
2016 року країну залишило 150 000 людей, а на
вулицях почалися безлади та акції протесту.
Щоб покрити дефіцит бюджету, Мадуро вирішив розширити податкову базу і цим практично вбив весь бізнес. Бідними стали просто всі!
Вулична жорстокість зросла, багато силовиків
і військових самі стали злочинцями і мародерами. Венесуела також накопичила величезний
зовнішній борг, що ще більше ускладнює для
країни вихід з нинішньої кризи.
2018 року Мадуро сфальсифікував своє друге
обрання президентом, за що отримав додаткові економічні санкції від США. Свої санкції запровадив і Європарламент. Наступного
року у Венесуелі почалися масові протести.
Зрештою лідер опозиції Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом республіки.
Більшість країн визнали його головою держави.
Натомість Туреччина, Росія і Китай підтримали
Мадуро як легітимного президента.
У березні 2020 року США пообіцяли 15 мільйонів
доларів за допомогу в затриманні Мадуро, який з
цілою низкою довірених осіб був звинувачений
у торгівлі наркотиками і відмиванні грошей.
Далі буде…



ГРОМАДА СХiД

17 (26) / 2020

ВЛАСНА СПРАВА

думка

НА ЩО ОЧІКУЄТЕ
ЦІЄЇ ОСЕНІ ДЛЯ
СВОГО СЕЛИЩА?

Олена МАКУЩЕНКО:
– З найголовніших очікувань
– щоб підприємства почали працювати. Далі – охорона здоров’я. У нас
же працює лікарка, якій вже 70 років,
і вона одна на кілька сіл. Транспорт:
один-єдиний автобус ходить один
раз на тиждень, а раніше було сім
автобусів, дістатися можна було у
будь-якому напрямку.

ТРИМАЙТЕ,

ВАМ СУШІ!

Доставку страв японської кухні вже звикли замовляти у 27-річного підприємця
Микити ЗГУР’ЄВА не лише земляки з Курахового, а й жителі сусідніх Єлизаветівки,
Максимільянівки, Гірника. Секрет успіху – якість на першому місці і клієнт завжди правий.

С

Інна БАГАТЮК:
– Чого чекаю від осені? Щоб транспорт у нас почав ходити, щоб була
робота і щоб настав мир. Тоді повернуться люди. У нас же стільки квартир
порожніх! Люди точно повернуться
сюди, а деякі навіть переїдуть до нас,
я впевнена. І тоді в школі будуть діти,
багато дітей.

Світлана ЛЕВАДА:
– Від осені, крім похолодання,
чекаю підвищення цін, особливо на
електроенергію – наше селище повністю залежить від неї. Ціни на вугілля
підвищаться, на воду. Якщо чесно, то
ані від виборів, ані від Мінських переговорів нічого не чекаю, та й не вірю.
За шість років мало що змінилося.
Багато людей виїхали і живуть зараз
по орендованих квартирах далеко
від дому. Селище, по суті, покинуте.
Для молоді взагалі роботи немає,
залишилися здебільшого люди похилого віку. І кожен пристосовується,
як може. Думаю, повернуться люди
сюди, якщо тут буде робота.

вого часу Микита вивчився на кухаря та чотири роки працював у
японському ресторані «Кабукі» у
Донецьку. На початку війни хлопець повернувся до Курахового, але роботу за
спеціальністю знайти не зміг, тож майже п’ять років працював водієм вантажівки. Аж поки одного дня, сидячи за
святковим столом разом з кумами, не
вирішив замовити роли. Доставили їх
лише за дві години. Тоді й прийшла думка відкрити власну справу – готувати та
доставляти японські смаколики.
– Написали на аркуші бізнес-план.
Придбали рисоварку, японський ніж та
дощечку, орендували приміщення та
обладнали його під кухню, – розповідає Микита про початок власної справи.
– Спочатку працювали вчотирьох: ми з
дружиною та куми. Я з дівчатами готував
та приймав замовлення, Денис розвозив.
Рекламувати бізнес вирішили через
соцмережі та розповсюдження візитівок.
– Почали ми працювати 25 лютого
минулого року. У перший день роботи у
нашому меню було п’ять видів ролів. Ми
приготували три сети, їх розібрали дуже
швидко. А вже за 11 днів – 8 березня – ми
видали 34 замовлення, на приготування
яких витратили 28 кілограмів рису.
Доставляти спочатку хотіли велосипедом або мопедом, проте від цієї думки відмовилися – роли досить легко пом’яти, тож
всі замовлення возять автомобілем. Водія,
а також бухгалтера і двох кухарів Микита
запросив собі на допомогу за півроку.
Зараз для шанувальників японської
кухні у Кураховому готують 27 видів ролів.

Найдешевший сет з овочами для вегетаріанців коштує 150 гривень. Доставка
замовлень від 200 гривень по місту безоплатна, за містом – за тарифами таксі.
Зазвичай клієнти чекають замовлення 4060 хвилин. Щодня «Roll Club» приймає 1517 замовлень, на свята буває і більше 100.
Відкривати стаціонарний заклад харчування на кшталт кафе або ресторану
підприємець не планує. На його думку,
японська кухня специфічна, щодня її не
їдять, то ж на велику кількість відвідувачів у маленькому місті розраховувати не
доводиться.
– Наша «фішка» – якість. Від початку
ми вирішили, що будемо готувати лише
з якісних продуктів. Тому ретельно оби-

рали постачальників рису, риби, норі,
майонезу, який, до речі, у нас виключно
японського виробництва. Роли у Японії
відрізняються від вітчизняних. У них рол
– це великий шматок сирої риби та невелика кількість відварного рису. У нас не
зовсім так, але ті роли, які потрібно готувати з сирого лосося, ми готуємо саме
з нього. Звісно, попереджаємо про це
клієнта і, якщо він хоче роли з засоленої
риби, то виконуємо його замовлення.
Але лосося купуємо лише охолодженими тушками, нам їх доставляють прямо з
літака у шузі – подрібненому льоді, – ділиться Микита секретами власної кухні.
Він власноруч філірує рибу та перший її куштує, аби перевірити свіжість
та смак. Вдома він не готує, роли та суші
для себе та родини замовляє виключно
у своєму закладі, аби особисто оцінити
всі плюси і мінуси своєї роботи та роботи
кухарів.
Однією з відзнак закладу є те, що тут
не заощаджують на роботі кухарів.
– Наші працівники отримують на 2030% більше, ніж у середньому кухарі
у місті. До того ж, якщо кухар працює
старанно, знає меню, він додатково отримує проценти від щоденного виторгу.
Але знайти фахівця не так вже й просто.
Тож кухарів вчу всьому сам – навчити з
нуля набагато простіше, ніж перевчити.
В принципі, навчитися робити якісні роли
можна за два тижні, було б бажання.
Авжеж, бувають незадоволені замовленням клієнти. Тоді замовлення переробляють безоплатно або, у випадку незначних недоліків, продають зі знижкою.
За словами Микити Згур’єва, карантин суттєво не вплинув на роботу закладу. Навпаки, довів, що ідея організувати
у невеликому місті доставку була дуже
доречною. У закладі дотримуються усіх
карантинних вимог: кухарі та кур’єр
працюють тільки у масках та рукавичках. Клієнти, які забирають замовлення
самостійно, напряму не контактують з
працівницею на видачі, а отримують пакунок через віконце.
Саме під час карантину Микита подав
заявку на участь у проєкті Міжнародної
Організації з Міграції (МОМ), спрямованому на підтримку підприємців у прифронтових районах. Захистив бізнес-план та
отримав кошти на придбання морозилки,
холодильника та ще однієї плити.
У вільний час підприємець та шефкухар Микита Згур’єв вчить дітей робити
роли. А ще – мріє поїхати до Японії постажуватися у місцевих кухарів.

К

омісійний магазин у Кураховому
Олена заснувала три роки тому.
За освітою жінка бухгалтер. Довгий час працювала на заправці, але
змушена була покинути роботу.
– Вирішили з чоловіком, який тоді
працював вдома та заробляв ремонтом
ювелірних виробів, орендувати на речовому ринку невелике приміщення –
9 квадратних метрів. Зробили невеликий
ремонт, в одній кімнаті працював мій чоловік, інша була моєю. Довго розмірковувала, чим саме займатися. Спочатку
думала про невелике кафе, але неподалік
відкрилася їдальня. Тож побоялась конкуренції і вирішила торгувати речами, які
були у використанні. Зайвих грошей на
закупівлю товару не було, починала я з
кількох речей, розкладених на дерев’яних
полицях, – розповідає Олена.
За її словами, у місті до цього працювала лише одна «комісіонка», але згодом
вона закрилася, її власники навіть подарували своїй «наступниці» банер.
Перший касовий товар принесли
відвідувачі відділення Нової пошти, що
було поруч. Хтось замовляв речі в інтернет-магазинах, а вони не підходили за
розміром або колір відрізнявся від очікуваного, тож люди почали приносити і
здавати на комісію нові по суті речі. Потім
прийшли мами малюків – діти швидко
ростуть, буває так, що повзунки ще не
встигли одягти, а вони вже маленькі.
Згодом щоденний виторг став 500600 гривень. Кошти вкладали в добудову приміщення, згодом воно «підросло»
до 18 квадратних метрів. На рекламу у
Олени не було часу, але магазин став
відомим завдяки популярному у невеликих містах «сарафанному радіо». Щодня
люди приносять та здають для продажу
речі, іграшки, посуд, техніку. Це комісіанти, а Олена – комісіонер, який виступає
посередником у торговій угоді.
– Ціну на будь-яку річ визначає той, хто
її приніс. Іноді я раджу, що можна ціну підняти або трішки опустити, але якщо люди
наполягають на своїй ціні, я не сперечаюся, звісно. Як посередник, я маю 30% з
продажу кожної речі, решту забирає комісіант. Вимоги до речей, які приносять
на продаж, прості і без винятків: вони повинні бути чисті, охайні, випрасувані, без
браку і не такими, що 30-40 років лежали
на горищі чи вийшли з моди у 70-х роках
минулого століття, – пояснює Олена.
Свій бізнес вона визначає як побудований на довірі, чесності та якості. Всі
угоди з комісіантами вона документує, а
її покупці отримують чеки. Усю техніку
приймає лише з документами та продає з гарантією на 2 тижні. Якщо за цей
термін прилад вийде з ладу – покупець
повертає його до магазину, а комісіант
повертає отримані гроші. Спочатку підприємниця зіткнулася з тим, що підозрілі
люди намагались здати до магазину техніку без документів. Але таких собі «ко-
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СТАРИХ РЕЧЕЙ

У вік чисельних інтернет-магазинів продавати через «комісіонку» речі, які до того ж були у
використанні – великий ризик. Олена КУШНАРЕНКО це розуміла. Але також розуміла, що люди
у віці, особливо ті, котрі живуть у селі, навряд чи купують речі онлайн. Тож вирішила ризикнути.

місіантів» Олена швидко відвадила.
Постійні комісіанти – це багатодітні батьки, люди старшого віку, молоді
матусі, які перебувають у декретній
відпустці та намагаються підробити. Покупці приходять різні: військовослужбовці, літні люди, втім, буває і молодь.
Часто приїздять люди з сусідніх сіл.
На думку Олени, працювати у комісій-

ному магазині зможуть не всі, бо треба
вести справи так, аби задоволеними залишились і комісіанти, і покупці.
– Власник «комісіонки» має тонко відчувати, які речі будуть запитувати. Коли ми
відкрилися, то частіше запитували дитяче, пізніше чоловічий одяг користувався
попитом, – зазначає жінка. – Однієї зими
дівчина, яка шиє вдома, принесла мені
дитячі карнавальні костюми, я їх купила
і зараз здаю в оренду, бо не всі батьки
можуть придбати одяг на один раз. Один
костюм у мене коштує 50-150 грн. А ось
ділові чоловічі та жіночі костюми не беру,
бо їх майже ніколи не запитують.
Авжеж, успіх комісійного магазину
свідчить про те, що покупна спроможність
місцевих жителів доволі низька, зайвих
коштів на нові речі у людей немає. Тим
важливіше, що бізнес Олени Кушнаренко
– соціально орієнтований, адже підприєм-

ниця не лише допомагає жителям позбутися зайвих речей, а й заробити на цьому.
– Можна сказати, що мій бізнес допомагає людям. Одна бабуся часто приносить до мене посуд, аби продати його та
віддати гроші своїй онуці, яка навчається
у виші в іншому місті. Допомагати зі своєї
маленької пенсії вона не має можливості.
Ще зазначу, що ми разом з чоловіком, як
два окремих ФОПи, платимо щомісяця
4 000 гривень податків і не чекаємо допомоги від держави чи благодійників.
Втім, від нових можливостей Олена не
відмовляється. Тим більше, що має плани
щодо розвитку своєї справи, пов’язані із
продажем нових речей. Напередодні
карантину вона придбала партію чоловічого взуття, але продати не встигла. Три
місяці не працювали, ще й треба було
приділити увагу трьом дітям, які навчалися дистанційно. Тож коли дізналася
про програми, спрямовані на підтримку
підприємців – подалася, виграла грант,
купила кондиціонер, полички та стойки
для розвішування одягу.
– Як відкрилися після карантину, пару
місяців покупців було дуже мало. Зараз
ситуація вирівнялася, торгівля пожвавилася. Поступово розпродаю партію нового взуття, розумію, що зайвих коштів у
людей немає, тож не накручую ціну у два
рази. Планую розширити асортимент,
продавати нове жіноче взуття і вазони
для квітів. А ще мені один місцевий художник обіцяв картини на продаж принести, – каже підприємниця.
Найближчі плани – створити пару
нових робочих міст та завести власний
сайт, аби продавати товари не лише у
«комісіонці», а й онлайн.
Ірина ДИМИТРОВА/Громкор

2020 року Україна отримає найменший
урожай за останні 4 роки – менше
68 млн тонн зерна. Минулого року цей показник становив
рекордну цифру 75 млн тонн.
Капітальні інвестиції в економіку України за перше півріччя
2020 року скоротилися до 163,78 млрд грн,
що на 30% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

ЦИФРи

Дефіцит Пенсійного фонду зріс до 16

млрд грн.

Грошова маса за 8 місяців 2020 року збільшилася на 16,6%
(+238,6 млрд грн), а в річному вимірі (тобто порівняно з
серпнем-2019) – на 28,7% (+373,6 млрд грн) – до
1,677 трлн грн. Тоді як у квітні НБУ прогнозував, що
грошова маса поточного року зросте на 3,5%.
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ародилася у селищі Благодатне Волноваського району. Тут
зростала, закінчила школу, після
педучилища 15 років працювала вчителькою початкової школи, а після університету викладала українську мову і
літературу.

ЛЮДИ

«ПОПЕРЕДУ ГОПАК ТАНЦЮЮ»

Життя не було легким. Її батьки виховували трьох дітей, Надія – молодша.
Батько був землеміром, тяжко трудився,
рано помер. 1935 року сім’я залишилася
без годувальника, а у матері відібрали
до колгоспу майже все майно.
– У дитячому садочку нас годували молочною кашею, на обід варили суп та кашу
з могару. Цю рослину вирощували для худоби, але голова колгоспу замість того,
щоб годувати коней, віддавав її людям,
– розповідає Надія Петрівна про голод
1932-1933 років, коли їй було 5 років. – Також з цього могару пекли хліб і роздавали
по шматочку на одну людину. Розмір його
був, як коробка сірників. Пам’ятаю, як ми
з родиною сиділи за столом і біля кожного
лежав шматочок хліба. Я дивилась на нього і уявляла, як буду ним смакувати.
За її словами, комуністи забирали у
людей все, навіть незважаючи на те, що
у сім’ях є діти:
– До цієї групи входили місцеві мешканці, які виконували накази своїх керівників,
а якщо їх хвалили, то це ще більше їх стимулювало, вони ще дужче старались.
Втім, у Благодатному від голоду ніхто
не помер, каже пані Надія. Це вона дізналася вже пізніше, коли збирала матеріал
для книжки. А у родині тоді про таке не
говорили. Раділи тільки, що їм залишили
корову, вона і врятувала всім життя.
Зрештою Надія виросла сумлінною
радянською людиною. У школі вже з
четвертого класу була у числі активістів:
на свята читала зі сцени вірші.
– На 1 Травня у нас була традиція: жителі селища приходили на мітинг до центру, а потім йшли назустріч до студентів
лісового технікуму. Так ось, всі з прапорами йдуть, з горнами, гармошкою, а я в
українському костюмі танцюю. Це, я пригадую, 5-й клас. Попереду гопак танцюю.
Навчання в школі від початку було українською. Коли перед війною, десь 1939
року до Благодатного приїхала вчителька російської мови з Єнакієвого, їй довго
довелося ставити дітям вимову.
– Вона жахнулася, наскільки в нас була
запущена російська. Тоді почала залишати ввечері всіх з 5-го до 7-го класу на
додаткові заняття і вчила нас правильно
вимовляти звуки в словах. Ми говорили
«часи», а треба було «чіси». І ця вчителька, Лідія Григорівна Денченко, одних вчила вимові, інших – письмовій грамотності.
Отак групами сиділи і займалися тим, що
вона рекомендувала. Я якось швидко те
зрозуміла і опанувала. Вчителька мене
називала «камінь», і вже до кінця навчального року я їй допомагала з нашими
однокласниками. У мене з російської завжди був вищий бал, навіть в університеті.

ДОРОГА НАДІЯ
Дівоче прізвище пані Надії – П’ятигорець. Але більшість зі
своїх 92 років вона Дорога. Дорога ще й тим, що протягом
десятиліть по крихті збирала все, що стосується історії її
села та п’яти поколінь його жителів. Почесний краєзнавець
Донеччини, Надія Дорога справою свого життя вважає
відкриття музею рушників та видання двох книжок:
«Історія селища Благодатне» та «Рушники Донеччини з
бабусиної скрині».

Після першої лекції на першому курсі у
мене запитали, звідки такі пізнання. А я
відповіла, що ми село, колгосп, у нашому
домі ані радіо, ані газет не було. Знаю, що
була «Піонерська правда», «Зірка» була
газета, але мої батьки не передплачували. Просто мені мова давалася легко.
За
словами
Надії
Петрівни,
нав’язування російської мови вона не
відчувала, як і нав’язування героїв. Коли
її допустили до захисту дипломної роботи (а таких студентів було лише троє на
курсі, інші складали іспити), вона самостійно обрала тему «Образ Леніна в український радянський літературі».
– Українська, російська – для мене
абсолютно не було різниці. Через те я
спокійно все сприймала. До нас в університет прийшов один студент Мушенко, він
обурювався и казав: чого це на українському відділенні лише один предмет –
українська мова – читається українською
мовою, а всі інші – російською? І врешті
решт його не стало. Може, перевівся до
іншого вишу або кудись на захід. І я думаю сама: дійсно, чому так було?
Кар’єра Надії Дорогої склалася доволі
успішно. 40 років вона відпрацювала у
школі, яка вважалася передовою, 20 з
них була завучем. Користувалася авторитетом земляків. Тож коли вийшла на
пенсію і вирішила створити музей селища, всюди отримувала зелене світло.
– У мене давно вже була така думка, аби зберегти історію нашу і молоді
передати. Тому я запитала у директора будинку культури, чи зможе він мені
виділити хоча б одну кімнату для музею. Він дозволив. Я почала ходити до
старожилів, їздити до архівів – збирала
матеріал історичний: як воно було, коли
тощо. А рушники вже потім, пізніше.
Надалі їй виділили другу кімнату,
третю, четверту... Район допоміг з матеріалами, приїхали майстри від Донецького краєзнавчого музею у Донецьку – зробили оформлення. Залу
бойової слави робили самотужки ветерани Благодатного та чоловік Надії
Петрівни, вчитель праці.

ЧАРІВНІСТЬ ВИШИТОГО РУШНИКА

Музей, заснований Надією Дорогою,
працює з 1987 року. Тут представлені
побутові речі, знаряддя праці, народний
одяг. І рушники.
– Любов до вишитого рушника у мене
з’явилась у 1950-х роках. Після окупації
Україна збідніла, але ж кожна жінка хотіла прикрасити свою оселю, то ми вчилися вишивати різними техніками, – розповідає Надія Петрівна.
Відроджуючи вишивку Сходу, майстрині
шукали забуті візерунки в альбомах, які,
на щастя, ще збереглися. Опановуючи це
мистецтво-священнодійство, вони дізнавалися, що прабабусі вишивали багато
рушників-оберегів на всі випадки життя.
Рушники були не просто побутовою прикрасою, а неодмінним атрибутом святкової й весільної обрядовості, їх кріпили над
вікнами та дверима, аби захистити житло
від стихійного лиха, хвороб, наговорів.
Для рушників, зібраних Надією Дорогою, характерні візерунки, виконані
рослинним орнаментом, нитки найчастіше – чорного та червоного кольорів.
За словами директорки Волноваського
районного краєзнавчого музею Марини
Густери, до цього часу Донеччина мало
досліджувалася етнографами, адже матеріалу було замало. Колекція Дорогої
вперше представила орнаментику донецького вишиваного рушника у такому
широкому діапазоні і значно підняла престиж донецької вишивки.
До речі, предки пані Надії не зі Сходу. Вони були переселенцями і хату, де
зараз живе жінка, побудували вже тоді,
коли трохи обжилися у Благодатному.
– Оце я не знаю, – відповідає краєзнавиця на питання щодо її коріння. – Знаю
тільки, що сюди з двох повітів їхали: з Полтавського та Чернігівського. Хотіла дізнатися, звідки саме ми, П’ятигорці, але так і
не змогла дістатися Чернігівського архіву.
Колись спілкувалася з одним чоловіком,
то він казав, що це прізвище зустрічається
у нас у Чернігівській області. Тобто я вважаю, що предки мої з Чернігівщини.
YuliyaGL/Громкор
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– Ми були дуже здивовані, що дітям
з прифронтового населеного пункту, та
ще й такого, що потерпає від лісових пожеж, хочеться вивчати тему протестів,
– розповіла Діана. – Авжеж, для сприйняття школярів ми адаптували дводенний мультимедійний воркшоп. Намагалися донести, що право на протест треба
використовувати, аби змінити ту чи іншу
ситуацію на краще, що не варто боятися
самовиражатися та вільно висловлювати свою думку.
Ідею підтримав Фонд Народонаселення ООН в Україні (UNFPA). До її реалізації
доєдналися режисер Сашко Протяг, художниця-арттерапевтка Маша Проніна та
консультантка спецпроєкту «Психея» Юта
Коргу. Разом з 25 учнями 6-11 класів протягом двох днів вони створювали прапор
Трьохізбенки, розвивали креативність за
допомогою тематичних ігор, читали реп,
майстрували колажі, а врешті – прямо в
школі організували протест проти нецікавого домашнього завдання.
За словами директорки школи Галини
Васильєвої, від цього заходу діти були
просто щасливі:
– Справа в тому, що жителі Трьохізбенки досить обмежені у пересуванні. Районний центр – аж за 40 кілометрів, дороги
погані, розклад руху єдиного міжміського
автобусу, яким можна хоч кудись виїхати
– незручний, ще й квитки недешеві. Тож
вивезти кудись дітей, щось нове їм показати вдається дуже рідко. Та й позашкільних закладів освіти в селі немає. Звісно,
починаючи з 2016 року до нас приїжджали представники різних організацій
із кількагодинними тренінгами. Але так,
щоби зайняти школярів на цілих два дні

ЗМІНИ



НАвчиТИСЯ

КАЗАТИ «ТЮ»
– це вперше. Вперше й те, що приїхали
до нас аж з Маріуполя.
В організаторів були сумніви, чи
з’являться діти на другий (а це був вихідний) день воркшопу. Але ж прибули, всі
двадцять п’ятеро. Окрім цікавої програми, підкупило дітей ще й те, що серед
гостей були чоловіки.
– Так склалося, що не завжди у дітей
поряд є ті, хто надає приклад гідної чоловічої поведінки. Та й в педколективі

лише один чоловік працює, решта – жінки. Тому тільки те, що молоді та розумні
хлопці розповідали про різні цікаві речі
нашим дітям – на вагу золота, – пояснює пані Галина. – А тему підняли дуже
важливу й актуальну.
Спільнодія митців та дітей подовжиться і після завершення заходу. З відео,
яке знімали ці два дні, режисер Сашко
Протяг змонтує фільм, а саундтрек до
нього школярі створюватимуть самі.

– Згодом будемо шукати фінансову
можливість організувати показ фільму
– краще навіть не в самій Трьохізбенці,
а в тому ж Сєвєродонецьку. Була б прекрасна нагода школярам отримати нові
враження та побачити себе на великому екрані. Ми обмінялися контактами
із хлопцями та дівчатами та наразі продовжуємо спілкуватися у соцмережах,
– каже Діана Берг.
Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада

ПОМИЛКА В ОДНУ ЛІТЕРУ – МІНУС ЧОТИРИ РОКИ СТАЖУ
Помилки у трудових книжках, на жаль, трапляються часто.
Одна пропущена буква в імені – і чоловік 35 років потому
ледь не втратив пенсію.

У

60 років житель села Нікольське Валладдін Зуфарович почав
збирати документи, необхідні для
оформлення пенсії за віком. Однак у
трудовій книжці радянського зразка виявив помилку: на першій сторінці його
ім’я вказано російською як «Валаддин»
замість «Валладдин». Це дуже збентежило чоловіка, адже у разі відмови управління ПФУ зарахувати стаж з трудової книжки йому доведеться працювати
ще принаймні три роки, аби вийти на
пенсію за віком.
Чоловік є постійним клієнтом відділу
«Нікольське бюро правової допомоги»
Маріупольського центру безоплатної

вторинної правової допомоги, тож звернувся до юристів за допомогою ще до
того, як почалися проблеми. Фахівчиня
Марія Комарова допомогла йому скласти письмове звернення до управління
ПФУ щодо врахування стажу, зазначеного в трудовій книжці.
Передчуття підтвердилися. Управління ПФУ відмовилося врахувати чотири
роки стажу через те, що зазначене у
трудовій книжці ім’я не відповідало імені
у паспорті громадянина України.
Запис з помилкою було зроблено за
радянських часів, архівні дані не збереглися, виправити помилку не представлялося можливим через відсутність зако-

ПРЯМА ЛІНІЯ

Марія КОМАРОВА, юристка БВПД:
– Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників визначено, що виправляти записи в
трудовій книжці можуть виключно роботодавці, які
власне і припустилися помилки. У зв’язку з тим, що
підприємства вже не існує, виправити запис можливо
тільки через суд. У позовній заяві про встановлення
факту, що має юридичне значення, необхідно зазначити, який саме факт необхідно встановити та з
якою метою, а також надати докази, які можуть підтвердити цей факт. У даному випадку це може бути
свідоцтво про шлюб, паспорт, посвідчення тощо.

нодавчого регулювання такого питання.
Єдиний вихід – звернення до суду.
Юристка підготувала відповідний позов, до якого долучила документи, що
підтверджували факт належності трудової книжки з іменем «Валаддин» саме

Валладдіну Зуфаровичу.
У порядку окремого провадження
суд задовольнив позов. Так чоловік
підтвердив свій стаж і тепер упевнено
може звертатися до управління ПФУ
для оформлення пенсії за віком.

ЦЕНТРИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ у Луганській області
Біловодське бюро правової допомоги смт Біловодськ,
вул. П. Біловоди, 9. Пн-пт 08.00 – 17.00, (06466) 9 12 78
Білокуракинське бюро правової допомоги смт. Білокуракино,
вул. Базарна, 13. Пн-пт 08.00 – 17.00, (095) 918 64 31
Гірське бюро правової допомоги м. Гірське, вул. Центральна, 7.
Пн-пт 08.00 – 17.00, (05016) 8 44 36
Кремінське бюро правової допомоги м. Кремінна, пл. Красна, 20.
Пн-пт 08.00 – 17.00, (06454) 2 31 18
Лисичанське бюро правової допомоги м. Лисичанськ,
вул. О. Довженка, 5. Пн-пт 08.00 – 17.00, (06451) 7 25 30
Міловський місцевий центр з надання безоплатної вторинної

правової допомоги смт Мілове, вул. Миру, 37. Пн-пт 08.00 – 17.00,
(098) 446 26 91, (050) 514 62 48
Новоайдарське бюро правової допомоги смт. Новоайдар,
вул. Дружби, 1. (06445) 9 20 29
Новопсковське бюро правової допомоги смт. Новопсков,
вул. Українська, 114. Пн-пт 08.00 – 17.00, (099) 743 03 78
Попаснянське бюро правової допомоги м. Попасна, пл. Миру, 2.
Пн-пт 08.00 – 17.00, (06474) 3 11 70
Рубіжанське бюро правової допомоги м. Рубіжне, пл. Володимирська, 2. Пн-пт 08.00 – 17.00, (06453) 6 14 49
Сватівське бюро правової допомоги м. Сватове, Майдан Злагоди, 25.

(06471) 3 27 47, (066) 041 06 80
Сєвєродонецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 24.
Пн-пт 08.00 – 17.00, (099) 526 48 54, (06452) 4 25 43
Станично-Луганське бюро правової допомоги смт. Станиця Луганська,
вул. Центральна, 31, 2-й поверх. Пн-пт 08.00 – 17.00, (06472) 2 14 54
Старобільський місцевий центр з надання безоплатної вторинної
правової допомоги м. Старобільськ, вул. Руднєва, 6.
Пн-пт 09.00 – 18.00, (06461) 2 46 46
Щастинське бюро правової допомоги м. Щастя, вул. Донецька,91/1. Пн-пт 08.00 – 17.00, (095) 144 04 80
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Цей салат ми зазвичай готуємо на новорічні
свята. Та чому б не приготувати його восени, із
свіжих стиглих овочів? Пропонуємо вам
авторський рецепт всім знайомого салату від
всім знайомого майстер-шефа Євгена
Клопотенка. Заодно навчимося самі готувати
майонез – таке вміння завжди стане у нагоді.

О

ЩО НЕ ДЕНЬ, ТО – СВЯТО:
ОЛІВ’Є ІЗ ЗАПЕЧЕНИХ ОВОЧІВ
Відповідь на сканворд №16 (25)

тже, Євген пропонує нам
взяти не відварені, а запечені овочі та м’ясо. В них і
смак більш насичений, і вітамінів
зберігається більше. Спробуймо!
Що потрібно (на 2 порції):
• морква – 2 шт.
• картопля – 2 шт.
• телятина – 200 г
• зелений горошок (заморожений) – 100 г
• огірки солоні – 2 шт.
• яйця – 2 шт.
• ріпчаста цибуля (невелика)
– половинка
• вершкове масло (для смаження)
• сіль та перець (за смаком).
Для соусу:
• яєчний жовток – 2 шт.
• гірчиця (французька із зернами) – 1 ст. ложка
• сік половини лимону – 20 мл
• сіль – дрібка
• соняшникова олія – 100 мл.
Як готувати:
1. Овочі миємо і відправляємо

до духовки запікатися при температурі 180 градусів. Разом з овочами запікаємо м’ясо у фользі з
невеликою кількістю солі. Яйце
варимо круто.
2. Коли м’ясо і овочі будуть
готові, виймаємо з духовки, даємо їм трохи охолонути і ріжемо
крупними шматочками. Так само
ріжемо огірок та яйце, а цибулю
– дрібно. У пательні припускаємо
горошок з вершковим маслом
протягом 5 хвилин.
3. Готуємо майонез. У мисці
збиваємо вінчиком жовтки з сіллю, гірчицею і лимонним соком
до отримання однорідної маси.
Потім невеликими порціями починаємо вливати олію і продовжуємо збивати, поки не додамо
всю олію, а майонез не набуде
однорідної консистенції.
4. У салатнику змішуємо всі
інгредієнти, заправляємо майонезом, додаємо сіль і перець.
Смачного!

ПОГОДА

Вишиває
осінь на канві зеленій
золоті квітки

За прогнозами синоптиків погода другої половини вересня залишатиметься досить
теплою, дощитиме – зрідка.
На Луганщині максимальна температура повітря становитиме +26°С, мінімальна – +7°С.
Дощі очікуються 19, 25 та 29 вересня. Хмарну погоду прогнозують 16, 18, 20, 28 вересня,
решта днів – сонячні. Швидкість вітру – не більше, ніж 5 м/с.
На Донеччині дощитиме 19 та 25 вересня, всі інші дні зберігатиметься безхмарна погода. Температура вдень підніметься до +26°С, вночі опуститься до +8°С. Максимальна
швидкість вітру становитиме 5 м/с.
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