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Дивно було дивитися, як інші ЗМІ два тижні передруковують тексти щодо
розташування бомбосховищ, реагування на сирену сповіщення та інші нагадування
про те, як діяти у разі воєнного загострення. А чому ж ми про це не писали? Бо ми
єдине видання Сходу, яке працює для сільських жителів прифронту.

Т

ож, по-перше, наші читачі вже
живуть ледь не на передовій і
про війну знають все. Куди бігти, де ховатися, що мати у аптечці
та «тривожній» сумці. На відміну від
містян, вони всі сім років не розслаблялися навіть під час відносної тиші.
Наскільки 2014 року ніхто навіть подумати не міг про ймовірність війни,
настільки зараз ця реальність стала
звичною. Буденність. Це неправильно, і так не має бути. Але так є.
По-друге, розганяти паніку – не
наш метод. Ми уважно слідкуємо
за ситуацією на фронті і намагаємося відрізняти військові операції від
маніпуляцій. Теж за сім років навчилися вже. Тому без зайвої потреби
хвилювати своїх читачів примарними
загрозами нам зовсім не хочеться.
А хочеться сказати ось що. Нам
всім взагалі наразі важко почуватися

захищеними. А інформаційний «шум»
ще більше цьому заважає. Але. Давайте замислимося – аби ми народилися, потрібно було вижити понад 4
тисячам нашим пра-пра-пра-родичам.
Навички ефективного захисту себе
та своїх родин всі ці люди здобували
протягом також дуже і дуже непростих років. І здобули ж, бо ми тут, ми є.
Зрештою, весь світ навчався виробляти антитіла проти нищівних воєн
та пандемій – і всі їх пережив. І ми переживемо. Переживемо і захистимо
своїх рідних – тих, яких вже маємо, і
тих, які ще мають народитися. Якщо
тільки будемо не забувати здобуті
предками знання і постійно оволодівати новими. Тоді жодні маніпуляції
не зможуть завадити нам подовжити
свій рід ще принаймні років на 100.
Отже, зберігаємо голову холодною, ретельно аналізуємо можли-

ПІСЛЯ ДЕОКУПАЦІЇ ПОСАДИ
ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ ЗАЙМУТЬ
ПЕРЕСЕЛЕНЦІ
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України формують кадровий резерв
держслужбовців для територій Донбасу, які будуть деокуповані. Аби запустити процеси, пов’язані із керівництвом державними і територіальними структурами, потрібно підготувати як мінімум 1 000 управлінців з числа
мотивованих громадян. Про це повідомив державний
секретар міністерства Костянтин Ващенко
«Коли тимчасово окуповані території України будуть
звільнені, постане питання — а хто ж має одразу зайти в
кабінети і виконувати свої функції у ВЦА та територіальних громадах. Ми вже зараз думаємо про це. Ми плануємо відкритий конкурс-добір мотивованих людей, і я хочу
підкреслити, що ми орієнтуємося на наших громадян з
числа внутрішньо переміщених осіб, які б хотіли повернутися не просто додому, а й послужити своїй країні»,
— зазначив Ващенко.
Проєкт орієнтовано не лише на чинних держслужбовців, а й на тих, хто не має досвіду роботи на державній
службі, проте володіє відповідними професійними та управлінськими компетенціями.

вості кращою оборони від підступних
загроз, дбаємо про свою безпеку та
антитіла. Самі стаємо антитілами для
рідних та близьких. А там, як казав
цар Соломон, і це мине…
А ще читайте «ГРОМАДУ Схід» і
надсилайте нам новини, репортажі,
фотографії – будемо раді отримати
інформацію з перших рук і підтримати своїх сількорів та сількорок
гонорарами. Зв’язатися з редакцією завжди можна через коллцентр, соцмережі, електронну пошту
newspapergromada@gmail.com або
на сайті https://gromadaskhid.com.ua/
у розділі «Контакти». Надсилайте
нам також свої запитання і побажання щодо тем публікацій – адже «ГРОМАДА Схід» існує саме для того, щоб
бути вам корисною.
Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

КОРОТКО

«ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»
ПОЗБАВИЛИ ЛІЦЕНЗІЇ
РОЗПОДІЛЬНИКА

Ліцензію з розподілу газу ПАТ «Донецькоблгаз» анулювано через несанкціоновані відключення підприємств
теплокомуненерго. Таке рішення було ухвалено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Нагадаємо, що на початку березня, коли температура
повітря трималася на мінусових позначках, «Донецькоблгаз»
відключив подачу газу до 59 котелень обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго». Внаслідок
цього без тепла залишилися 714 житлових будинків, 23 школи, 16 дитячих садків, 4 лікарні, 106 інших об’єктів.
Відключення відбулися попри чітку позицію НКРЕКП,
оператора газотранспортної системи (ГТС) та «Нафтогазу
України» щодо неприпустимості таких дій з боку приватного підприємства.
«Державі не потрібен ліцензіат, що накопичує борги
перед оператором ГТС та відключає теплокомуненерго.
Це диверсія проти споживачів, проти країни», – зазначив
голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.
Дія ліцензії припиниться 1 серпня цього року. Якому
підприємству будуть передані мережі «Донецькоблгазу»,
наразі вирішується.

Багато дослідників вважають, що
історія індустріального Донбасу
розпочалася з міста Лисичанська
на Луганщині, адже саме тут 1795
року було закладено першу шахту
вугільного басейну. Гроші у будівництво перших підприємств у
Лисичанську, Костянтинівці та інших містах Сходу щедро вкладали
європейці, зокрема – бельгійські
промисловці.

К

оли поблизу покритої лісом та багатою на лисиць балки осіли люди, вони дали поселенню
назву Лисичий Байрак (зустрічається і інша
назва — Лисича Балка). Автор першої краєзнавчої книги про Лисичанськ «Біля колиски Донбасу»
Микита Лопатін стверджує, що з 1710 року на цій
території жили запорізькі козаки.
Згодом тут розташовувалися царські військові, а також була заснована німецька колонія
Мессарош. Селяни до скасування кріпосного
права мали обслуговувати господ та працювати
на заводах, яких з’являлося дедалі більше.
У радянську добу Лисичанськ зайшов вже
як великий індустріальний центр. Проте початок промислового розквіту тут, як і на Донеччині, відбувся на багато десятиліть раніше.
Його зумовили вливання інвестицій з Європи –
Бельгії, Франції, Англії, Німеччини. Прогресивних європейців, які мали вільний капітал, наш
край приваблював величезними природними
багатствами, дешевою робочою силою та преференціями, що надавалися царським урядом.
Тож розвиток Лисичанська відбувся завдяки…
бельгійському хіміку.
(Закінчення на стор. 4-5)
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тім, ми теж гарнюні. Ми не хочемо носити маски та уникати скупчень, натомість відкрили «другий фронт», де
нам не подобається правда щодо необхідності вакцинації. Тому ми щиро поширюємо ще один вірус – вірус маячні.
Нам вже замало фантасмагоричної теорії, що щеплення — найкоротший шлях,
аби вийти на прямий зв’язок з Біллом
Гейтсом через його чипи та 5G-технології. Міфи про вакцинацію стають дедалі
жахливішими, деякі навіть отримують
«наукове» підґрунтя. Причина виникнення фейків і активізації «антивакцинаторів» одна: дефіцит даних через недолугу комунікацію.
Як би нескладно пояснити, що таке
криза комунікації? Ну от коли військові
нікому не сказали, що утилізуватимуть
боєприпаси у кар’єрі під Хлібодарівкою,
і люди у Волновасі почали чути «прильоти» і пити корвалол, то це – криза комунікації. Або коли один з викрадачів партії
препарату для щеплення пацієнтів 80+ з
лікарні Маріуполя каже, що мета вакцини
– «знищити літнє населення України», це
також – криза комунікації.
Тож виправляємо системну помилку,
якої постійно допускається владна вертикаль, не розмовляючи із громадянами
щодо життєво важливих питань. В очікуванні своєї дози вивчаємо «матчастину»
– інакше так і залишимося на відстані 5
років до набуття колективного імунітету.

МІФ 1. Для виготовлення вакцин використовуються живі людські ембріони.
Заради отримання доз вже вбито 293
дитини.

Це практично новий «розіп’ятий хлопчик» – живі діти приносяться у жертву
вакцинації!!! На жаль, цей фейк розносять окремі релігійні спільноти, спекулюючи на дражливій для багатьох вірян
темі. От просто так і пишуть: «Для медичних потреб необхідні живі і здорові клітини. Під час процедури вилучення тканин
і органів діти, витягнуті з матері, повинні
бути живими, вилучення проводяться
без анестезії, що не можна не назвати
садизмом».
ФАКТ. Походження фейку, ймовірно,
відбулося від кепського перекладу українською інструкції, де міститься сполучення «human embryonic kidney (HEK) 293
cells». Переклали так: «Вироблено у 293
клітинах генетично модифікованих нирок ембріону людини». А коректно мало
б виглядати так: «Вироблено у генетично
модифікованих клітинах ембріональної
клітинної лінії нирок людини HEK293».
Що це означає? Клітинна лінія — це
безсмертні клітини, які 1973 року дійсно штучно отримали з нирки ОДНОГО
абортованого людського ембріона невідомого походження. Вже багато років ці
клітини ростуть у пробірках у спеціальній
культурі та є доступними для медичних
виробників. Саме цю культуру, вирощену ПОЗА живим організмом, використали виробники вакцин Pfizer та Moderna.
А складові вакцини Johnson & Johnson
походять із тканини, взятої під час планового аборту 1985 року у Нідерландах. Цю
лінію клітин також широко використовують, оскільки вона зарекомендувала
себе як безпечна, вивчена та надійна.
Тож знайте, що жодна з вакцин проти
COVID-19 не містить клітини плоду, взяті
з недавніх абортів. І пам’ятайте — церкви
України не проти вакцинації вірян.

МІФ 2. Вакцина втручатиметься у
вашу ДНК.
ФАКТ. Цей фейк з’явився відразу піс-
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Що ж, маємо чи не найгірші показники боротьби з коронавірусом у світі. Лікарні забиті,
ніяких безоплатних ліків немає – хворі все купують самі, кисень – у дефіциті, лікарі
скаржаться на відсутність доплат. Лише менше 1,5% українців отримали першу ін’єкцію
вакцини. У травні всім їм треба робити друге щеплення, проте вакцина у достатній
кількості існує лише у виступах міністра, який мав би охороняти наше здоров’я.

Щодо розсіяного склерозу, то був зафіксований лише один випадок при випробуванні AstraZeneca, проте експерти
дійшли висновку, що хвороба не мала
причетності до вакцинації.
Сильну алергічну реакцію після вакцинації фіксують лише в одному випадку
на сотні тисяч вакцинованих. У більшості
пацієнтів, які їх мали, у минулому була
тяжка алергія на інші ліки. У США на
мільйон введених доз препарату Pfizer
зафіксували 11,1 випадку важких алергічних реакцій, під час щеплень вакциною
Moderna – 2,5 випадки алергічних реакцій на мільйон доз.

ФАКТ. Насправді назва компанії (а відтак і вакцини) AstraZeneca походить від
грецького слова «astron», що означає
«зірка». Тоді як слово «Zeneca» взагалі
нічого не означає, бо так було задумано:
коли рекламникам доручили придумати
назву компанії, вона на жодній з мов не
повинна була мати образливе значення.
Про походження цієї назви виконавчий
директор британської кампанії розповів
задовго до коронавірусу, ще 2001 року.
МІФ 4. Препарат Covishield не має нічого спільного з вакциною AstraZeneca.
ФАКТ. Неправда. Covishield – та сама
вакцина AstraZeneca, тільки виготовлена не на європейському, а на індійському заводі. Вона схвалена для застосування Всесвітньою організацією
охорони здоров’я (ВООЗ). Дозвіл на її
використання дали також Велика Британія, Канада, Європейський Союз та
Індія. Втім, наразі Індія призупинила виробництво вакцин на експорт на користь
внутрішнього ринку.

ля заяви про закупівлю Україною американської вакцини Pfizer. Люди, які таке
поширюють, геть не розуміють генетики. Насправді цей тип вакцини містить
фрагмент генетичного матеріалу вірусу
МІФ 5. В Україні внаслідок вакцинації
– РНК. Введення РНК ніяк не впливає на
вже
померли 2 людини.
ДНК людської клітини, оскільки вона не
У соцмережах активно поширюють
проникає у ядро клітини, де, власне, ДНК
фотографії жінки та чоловіка, які буцімто
і міститься.
МІФ 3. У назвах вакцин закодовані стали жертвами вакцинації.
ФАКТ. В Україні не зареєстровано
смертоносні послання.
жодної
смерті внаслідок вакцинації.
Спільнота противників вакцини вваЗворотній
пошук цих фото показав, що
жає, зокрема, що назва британськошведської вакцини AstraZeneca означає на них зображені американські актори
Пайпер Перрі та Джонні Сінс.
«зброя, яка вбиває».

МІФ 6. Здорові люди через щеплення
заразилися коронавірусом.
ФАКТ. Від вакцин неможливо зарази-

тися, бо жодна з них не містить живого
вірусу, здатного спричинити хворобу.
Якщо невдовзі після вакцинації ви все ж
отримали позитивний тест на COVID-19, то
можливо, що на момент щеплення вже
були інфіковані коронавірусом, але не
знали цього.

МІФ 7. Вакцини спричиняють сильний
анафілактичний шок, призводять до імпотенції у чоловіків, безпліддя у жінок,
розсіяного склерозу.
ФАКТ. Не було зафіксовано жодного

випадку, коли щеплення проти Covid-19
спричинило б імпотенцію. І не дивно — ці
вакцини не впливають на статеву систему. Вони стимулюють лише імунну систему, в них немає допоміжних інгредієнтів,
які можуть викликати проблему органів.
Так само не підтверджується фейк
про те, що вакцина спричиняє безпліддя та викидні у жінок, бо начебто вчить
організм атакувати білок синцитин,
який бере участь у формуванні плаценти. Якщо припустити, що вакцина може
викликати імунну відповідь проти плацентарного білка, те саме відбувалося
б під час захворювання на коронавірус.
Це означало б, що мільйони жінок дітородного віку, які перенесли COVID-19 за
останній рік, не можуть мати дітей. А це
неправда.

МІФ 8. Вакцини вимивають з організму кальцій, тож випадають зуби та волосся, псуються шкіра та нігті.

Натомість «ативакцинатори» пропонують харчуватися паростками і зеленню. Мовляв, найкраща «вакцина» — від
«матінки природи».
ФАКТ. Ці твердження безпідставні.
Серед побічних реакцій на щеплення
такі симптоми не зафіксовані. Щодо натуральних дієт – немає жодних доказів,
що вживання в їжу паростків і зелені допоможе запобігти коронавірусній інфекції, тим більше – вилікувати COVID-19.
Жодна фітотерапія або дієта не може запобігти та/або вилікувати коронавірусну
хворобу. ВООЗ не перевіряла та не сертифікувала ефективність так званої «народної медицини», до якої, серед іншого,
відносять і фітотерапію.

МІФ 9. Вакцина AstraZeneca масово
викликає тромбоз.
ФАКТ. Тромбоз дійсно мають внести

до переліку можливих побічних ефектів від вакцини. Це сталося, коли кількість випадків тромбозу досягла 169, з
них 18 виявилися летальними. Проте
це показник на 34 МІЛЬЙОНИ отриманих людьми доз. Тобто, шанси померти
від блискавки (1 випадок на мільйон)
майже у два рази більші, ніж частка летальних випадків від тромбозу серед
вакцинованих.
Щодоби в Україні фіксується в середньому 400-500 смертей від ковіду. От і
рахуйте — які ризики більші.
Дмитро ЛЕЩУК/Громада
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и вже писали про те, як завдяки
пасторові-волонтерові Сергієві Косяку про Гранітне дізнався світ, і
з 2019 року у селі на лінії розмежування
розпочалося створення благодійного
закладу для самотніх літніх людей. Карантинні обмеження дещо загальмували
його відкриття – куплений та відремонтований будинок довго стояв пустим. І от
нарешті він відчинив свої двері і зустрів
72-річну Нелю Малімонову.
– Раніше можна було жити, але все зіпсувала війна… Чоловік помер — залишилася сама, – розповідає Неля Олексіївна.
– Коли ми були удвох, було легше, а зараз навіть немає з ким поговорити. Ось
тільки Наталя, соціальна працівниця, до
мене двічі на тиждень приходила. Поговорю із нею й стає менше дурних думок
у голові. Адже іноді й жити не хочеться,
бо пенсії маленької у 1 850 гривень на
життя не вистачає. Топити нічим – 1 500
гривень за дрова треба платити, а це ж
навіть не на всю зиму, а на 20 днів.
За словами Наталії Собчак, яка вже 20
років працює соціальною працівницею у
Гранітному, бабуся Неля ледь пережила
зиму:
– Коли я до неї приходила, вона завжди була вдягнена у теплі речі, бо в будинку було дуже холодно. Вона не тільки
мерзла, але й була голодна, бо всі гроші
з пенсії витрачала на ліки, комунальні
послуги та дрова.
– Я голодувала, бо якось не могла
попросити про допомогу. Раніше ж ми
з Віктором жили нормально, самі навіть
людям допомагали. Чоловік, як наловить
риби, так всім сусідам роздає. Я працювала на хлібозаводі комірником, тож
вдома завжди був хліб, також ділилися з
сусідами. Хазяйство ми тримали — свині
були й птиця. Я ніколи не могла уявити,
що колись можу опинитися у такому становищі, що не буде чого їсти.
Важко стало, коли чоловік захворів.
Його пенсія повністю витрачалася на
ліки. Це вже було не життя — ми виживали. Мені порадили поставити банку
для збору пожертвувань у магазині, але
Віктор відмовився, бо це для нього було
ганебно. Він був сильний духом і ніколи
навіть мені ні на що не жалівся.
2019 року я сама захворіла. Швидка
відвезла мене до Волновахи. Я якраз
тоді пенсію отримала. Три дні мене там
тримали, кожного дня на лікування та
крапельниці гроші брали, а на четвертий
день в мене грошей залишилося тільки
на автобус додому, на швидкій мене ж
не повезуть назад? Сказала, що грошей
немає, то мене й виписали — під нагляд
сімейного лікаря. Ще направлення до
Маріуполя дали, але я не поїхала, бо
куди ж мені їхати, якщо чоловіка не можна надовго самого залишати?
Неля Олексіївна досі корить себе, що
тоді не попросила допомоги у людей
– можливо, це хоча б трошки подовжило
чоловікові життя. Але їй було соромно,
як було соромно просити цієї зими під
час найсильнішої скрути.
– Що їла? Та хто що дасть — хліб та
чай. Я навіть вже не хотіла їсти. Мріяла
тільки про смерть і думала, як би ранком
не прокинутися. Мене вбивали думки
про Віктора, якого не стало вісім місяців
тому. Він був сенсом мого життя, бо я
знала, що потрібна йому. Як він помер, я
залишилася нікому не потрібною, – каже
бабуся.
Зрештою соціальна працівниця запропонувала їй пожити у Будинку Милосердя, і пані Неля залюбки погодилася
туди переїхати. Адже там створено всі
умови для самотніх пенсіонерів: тепло

ДОПОМОГА

ТЕПЕР

НЕ САМА

Людям літнього віку особливо важко залишитися на самоті,
без грошей та підтримки. Тим більше – на лінії розмежування
під час війни та пандемії коронавірусу. Аби подарувати надію
на краще та забезпечити людям гідну старість, волонтери
створили у селі Гранітному на Донеччині благодійний притулок.
19 квітня до Будинку Милосердя заїхала перша мешканка.



та чисто, у приміщенні є спальні кімнати,
кухня, кімната для відпочинку з великим
телевізором, гаряча вода та туалет, облаштований для людей з інвалідністю.
Волонтери кожного дня готують смачну
їжу та перуть у пральній машинці речі для
нужденних, якими опікуються.
За словами Сергія Косяка, який наразі є керівником гуманітарних проєктів
у Гранітному, під опікою волонтерів тут
знаходиться близько півсотні самотніх
людей похилого віку. Для тих з них, хто
не має здоров’я, аби сходити за ліками,
продуктами та навіть приготувати собі
їжу, Міжнародний центр допомоги спільно з командою волонтерів FrontLine організували доставку гарячих обідів та
створення Будинку Милосердя. Сергій
досі переймається, що волонтери щодня
годували старих гарячими стравами, а голодна бабуся Неля сиділа на самоті, про
неї і не знали. Він сам приїхав перевезти
першу мешканку до нової домівки.
– Звісно, мені страшно. Страшно покидати дім, який береже багато спогадів,
– хвилюється Неля Олексіївна, пакуючи
речі для переїзду. – Як мені буде на новому місці? Там же будуть незнайомі люди.
Як ми з ними будемо жити та спілкуватися? Напевно, деякий час мені буде незвично, але іншого виходу в мене просто
немає, бо ще одну зиму я так не переживу. Бо доводилося самій дрова рубати, з пічкою возитися, таскати воду... Як
дрова колола, поліно відскочило прямо
в лоба — все обличчя в крові тоді було. А
з роками я ж старшою роблюся, а раптом
прийде час, коли я води не зможу собі
принести? Авжеж, шкода залишати будинок, бо розкрадуть все — у нас же жахіття як будинки обкрадають. Хоча що тут
брати? Неробочі холодильники, старий
телевізор, застарілі меблі та одяг — все
моє нажите добро. Але, звісно, я радію,
що буду жити серед людей.
Вона поправляє барвисту хустку і
посміхається нам. Каже, що нудьгує за
спілкуванням і їй приємно, коли люди так
уважно її слухають. Ділиться спогадами
про дитинство, розповідає про улюблені
книжки та кросворди, які рятували її від
самотності цієї зими.
— Я змалку мала багато захоплень, гарно навчалася у школі та знаю три мови:
українську, російську та греко-татарську.
Бо народилася у селі Білокам’янці, де
жили переважно греко-татари. Його зараз немає, бо повністю розбомбили.
При вході у Будинок Милосердя пахне
борщем. Бабусі Нелі насипають тарілку,
а вона зізнається, що вже вісім місяців
не їла рідкого. Після обіду жінка оглядає
свій новий будинок, знайомиться з волонтерами та посміхається: «Привіт, мій
новий дім! Тепер я не сама».
Анастасія ХАРІНА/Громкор
Фото авторки
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ЕРНЕСТ СОЛЬВЕ – ХТО ВІН?

Багато років нам розповідали, що капіталісти, які засновували підприємства
на сході та півдні тодішньої Російської
імперії, були авантюристами та шукачами легкої наживи. Заради надприбутків
вони експлуатували місцевих робітників, не переймаючись щодо їхнього
здоров’я та комфорту. Проте навіть коротке знайомство з біографією Ернеста
Сольве спростовує таке примітивне та
дещо глузливе ставлення до європейських інвесторів Сходу.
На час підписання концесії щодо
створення содового заводу у Лисичанську Сольве вже заробив чималі статки
і був власником понад 30 замків та двох
найбільших бельгійських банків – адже
його концерн тримав під контролем усе
світове виробництво соди.
І був він не лише промисловцем, а
ще й науковцем та меценатом. За 60
років своєї діяльності Сольве самотужки винайшов революційний метод
промислового отримання соди, здобув
міжнародне визнання, побудував десятки ефективних підприємств, став монополістом на світовому содовому ринку
та профінансував створення визначних
наукових установ, у тому числі – Міжнародного інституту фізики і хімії. А на
перший науковий Сольвеївський конгрес на його запрошення з’їхалися Марія
Склодовська-Кюрі, Альберт Ейнштейн,
Анрі Пуанкаре та ще вісім (!) нобелівських лауреатів.
Саме цей успішний та ушанований
світом чоловік стояв за будівництвом
содового заводу у Лисичанську. Сюди
він вклав не лише свої гроші, а й своє
бачення організації праці та стандартів
життя.

ІСТОРІЯ

БЕЛЬГІЙСЬКИЙ

ЛИСИЧАНСЬК
Завод «Донсода» (дореволюційне фото)

ЯК У ЄВРОПІ

– Навіщо службовцю заводу стільки
кімнат загальною площею близько 120
квадратних метрів? – дивується науковий співробітник та екскурсовод Лисичанського міського краєзнавчого музею, головний архітектор Лисичанська з
1987 по 2016 роки Микола Ломако.
А навіщо європейці взагалі відтворювали на сході все, що мали у себе вдома:
лікарні, книгарні, оркестри, спортивні
змагання, навіть рослинну культуру (ми
вже якось писали про те, що акацію на
Донеччину завезли французи – ред.)?
Отже, завод і все, що з ним пов’язано...
А пов’язано багато, бо виробництво
вимагало нової інфраструктури, і її будували. Незабаром після того, як 1892
року запрацював Донецький содовий
завод (таку назву він отримав), поруч з
ним з’явилася залізнична станція і перша канатна дорога для доставки крейди
з кар’єру. До речі, місце для заводу у
селищі Верхньому було вибране вкрай
вдало – на березі Дінця під крейдяною
горою. Поблизу – сировина і паливо: багаті поклади вугілля у Лисичанську і соляні копальні Бахмута. До родовища солі
Карфаген, що поблизу Бахмута, проклали трубопровід з багатьма насосними
станціями підкачки на електродвигунах.
По одній трубі качали воду з Дінця до
родовища, по іншій, у зворотному напрямку – соляний розчин.
Створена біля заводу колонія містила не лише будинки для працівників та
керівників «Донсоди» (300 квартир для

Ернест Сольве
сімейних і три казарми для самотніх). Також побудували двокласне міністерське
училище, лікарню на 40 ліжко-місць,
готель, адміністративну будівлю тощо.
Була також їдальня для робітників, тут
влаштовувалися спектаклі, взимку грав
духовий оркестр з робочих. Влітку оркестр тричі на тиждень виступав у заводському парку. Школа мала свій кінозал.
Наразі будівлі «Бельгійського кварталу», зведені на замовлення бельгійців
українськими будівельниками, виглядають наче засланці з якогось іншого світу. Частина з них не дожила до нашого
часу: деякі зруйновано зсувами, деякі
– пожежами чи недбалістю господарів.
Але ті, що вціліли, і зараз залишаються
досить міцними та вражають своєю нетривіальною красою.
– Особняк зведено в архітектурному
стилі модерн, який тоді ще тільки почав
зароджуватися в європейській культурі,
– розповідає Микола Ломако про двоповерхову споруду 1891 року, колишній буЗанедбана лікарня

динок директора содового заводу. – У
цокольному поверсі – підвал, є горищне
приміщення. Побудова симетрична, посередині виступає п’ятигранний еркер з
балконом на другому поверсі. Дах шатровий, фундамент – з блоків пісковика,
стіни – з червоної керамічної цегли.
За радянських часів особняк використовувався як дитячий сад «Незабудка»,
тож до нього прибудували господарські
споруди. З 2001 року тут знаходиться
поліклініка туберкульозного диспансеру.
Наразі частина «Бельгійського кварталу» – дев’ять двоповерхових будинків
– розташована по вулиці Енергетиків. В
деяких досі живуть люди, які перебудовують житло під свої потреби.
Валентина Карапуз мешкає тут з 1981
року:
– Наскільки мені відомо, ці будинки були здані в експлуатацію 1910 року.
Кожен розрахований на чотири хазяїна,
в кожної з чотирьох квартир – окремий
вхід. До квартир на першому поверсі

вхід із двору. З вулиці – вхід на другий
поверх, там дворівневі квартири. Були
раніше в кожного дерев’яні балкони, а
зараз їх переважно самі мешканці перебудували на кухні, аби пристосувати для
житла третю невеличку кімнатку, яка до
цього була кухнею. Окрім цієї кімнатки, у
кожній квартирі є просторі зал і спальня,
по 17-19 квадратних метрів. Висота стелі
– 3,1 метра. Загальна площа квартир на
першому поверсі – 56 квадратних метрів,
а на другому – всі 80. Під кожною квартирою ще є підвальне приміщення площею
з пів квартири. У користуванні мешканців
другого поверху – горища із входом прямо з квартири. Стіни дуже товсті, метрові,
цегляні. Взимку тут тепло, влітку – прохолодно. Раніше в будинку була тільки вода,
згодом з’явилося і газопостачання.
Роздивляючись план підвалу, Микола
Ломако зазначає, що, скоріше за все, будинки були розділені на чотирьох власників вже після 1917 року, а до того вони
складалися з двох величезних квартир.
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Ці квартири через велику площу зараз утримувати дорого. Тож коштують
вони не більше 4 000 доларів, каже Валентина Миколаївна. Раніше люди дуже
цікавилися цим житлом, приходили, пропонували обмін, а тепер з тридцяти шести квартир дев’ять – порожні, закриті.
Ніхто там не живе, і купляти це житло не
хочуть.
– За сорок років, що ми тут живемо,
ці будинки жодного разу не реставрувалися. Місто збереженням архітектурного обличчя не переймається. Квартири
самі по собі гарні, шкода, що місце зараз
для них невдале.
У «Бельгійському кварталі» залишилися старожили або такі, хто отримав це
житло у спадок. Роботи у районі нема,
лікарню закрили. Залишилися тільки
школа, будинок культури, магазини та
невеликий риночок. І вид на завод, який
розвалюється з початку 2010-х. І згадки
про нього.
Краєзнавець Михайло Костянтинов
працював на «Донсоді» з 1974 року.
Люди про історію заводу знали, бо переважно працювали трудовими династіями
від діда-прадіда. Та й стан заводу був такий, що нагадував про минуле щодня:
– Працював слюсарем-ремонтником
ще в старих цехах кальцинації дореволюційної побудови. Вапняні печі ще
царських часів працювали аж до закриття заводу. Стан їх був жахливий. Неначе
в печерах, сталактити і сталагміти бруду
висіли і стирчали. Коли траплялися сильні пориви старого обладнання, у повітрі
стояв туман від аміаку. Ми вилазили на
дах із вікон, із усіх щілин, і сиділи там,
доки не перекриють цей газ, аби в цеху
було чим дихати. Хоча ремонт старого
обладнання відбувався щороку, на умови праці людей це суттєво не впливало.
У цеху стояли металеві колони, склепані
заклепками ще в ті часи, коли зварювання не існувало…
Пільг за таке шкідливе виробництво
працівники заводу не отримували, хіба
що на пенсію йшли з 50 років. Навіть
зарплатня була нижче, ніж на інших заводах. Щоправда, давали профспілкові
путівки до будинків відпочинку чи оздоровчих таборів для дітей.
– Був шикарний заводський парк з
1930-го до 1963-го, із довгими алеями,
літньою сценою, павільйонами для гри
в шахи. Купа атракціонів, стадіон, човнова станція, профілакторій – зараз вже й
сліду від всього цього немає. Завод закрили 2009 року. Нам навіть не давали
вихідних виплат – відправили на пенсію,
та й усе.
З початком незалежності України підприємство було приватизовано та пережило чотирьох власників. 2011 року
господарський суд Луганської області
визнав завод банкрутом, почався його
демонтаж.
Як бачимо, у занепаду лисичанської
промисловості багато «батьків». У різні
роки люди потроху втрачали те, що було
створено для них бельгійцями. За гіркою іронією долі «колиска Донбасу», як
називають Лисичанськ, втратила усі підприємства, які працювали за царських
та радянських часів, саме під час правління «своїх» – донецьких «міцних господарників».

Бельгійська лікарня до революції...



...і зараз

Чотириквартирний будинок на вулиці
Енергетиків

Великий бізнес з міста пішов, а середній не зайшов. Може, вчасно не встиг, а
може, не дали. Тому і можливостей для
реставрації історичних будинків (це могло
Будинок директора заводу «Донсода»

бути цікавим саме представникам буржуазного «середнього класу») взяти нема де.
Як і робочих місць для лисичан, до речі.

ДАЛІ БУДЕ?

Втім, надія на відновлення міста ще
жевріє. Два роки тому комплекс бельгійських споруд Лисичанська потрапив
до п’ятірки номінантів конкурсу, який
щорічно проводять за підтримки фонду
короля Бельгії. З цього приводу на Луганщину прибув Посол Бельгії в Україні
Люк Якобс і на зустрічі з керівництвом
міста обговорив збереження бельгійської спадщини. Свою допомогу пообіцяла і заступниця голови Представництва Європейського Союзу в Україні
Анніка Вайденманн. Нині обговорюються варіанти реставрації історичної лікарні у Лисичанську та пошук інвесторів.
Можливо, за умови реставрації бельгійських споруд Лисичанськ отримає
друге життя як непересічний туристичний осередок? Саме так вважає молодий активіст з Сєвєродонецька Левон
Азізян. На його думку, несправедливо,
що Луганщину сприймають лише як індустріальну локацію. Насправді ж ре-

гіон має свої унікальні пам’ятки історії,
архітектури, природи та культури, якими
можна пишатися і відкривати їх усьому
світові. Це той потенціал, який наразі
майже не використовується.
– Шахти рано чи пізно припинять
роботу, тисячі людей залишаться без
заробітку, а шахтарські селища стануть
депресивними. Тому саме час шукати
нові напрямки для розвитку регіону, —
говорить Левон. — Туризм — найбільш
недооцінена і перспективна галузь для
Луганщини і, зокрема – Лисичанська з
його архітектурними цікавинками.
Активіст вважає, що покинуті промислові об’єкти могли б стати магнітами
для поціновувачів урбаністики. Навіть
сліди бойових дій на території регіону
можна використати собі на користь – через розвиток так званого мілітарі-туризму, який є досить популярним у світі. Як
аварія у Чорнобилі стала каталізатором
інтересу з боку туристів до чорнобильської трагедії, так само Донбас наразі
притягує екстремалів, охочих сплачувати гроші за те, щоб на власні очі подивитися, що тут відбувається.
– Є дуже цікаві місця, які відрізняються від загальної спадщини, залишеної від
індустріалізованих міст Донбасу. Один
з прикладів — бельгійська архітектура
Лисичанська. Ці будиночки розташовані
дуже компактно, на одній вулиці. Там
відчуваєш себе, наче в Європі. Мрію,
щоб ця вуличка стала пішохідною, як
Дерибасівська в Одесі, де люди могли б
прогулюватися, купувати сувеніри…
Наразі у Лисичанську працюють п’ять
музеїв, один з яких — унікальний музей
гірничої справи, створений на базі колишньої штейгерської школи, де навчали шахтарів. Тобто, є від чого стартувати. Проте
зусиль лише таких ентузіастів, як Левон,
замало. Потрібна щонайменше інфраструктура для туристів, але для її створення мають бути не лише гроші. Має бути,
як то кажуть, політична воля. Чи є вона у
нинішнього керівництва області?
Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада
У матеріалі використані фото, надані
Миколою Ломакою та Миколою Скурідіним
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елище міського типу Гостре відоме
розташованою на околиці виправною колонією № 82. До війни, коли
з Покровська до Донецька курсували потяги, тут працювала залізнична станція.
Наразі працює лише туберкульозний санаторій для дорослих та кілька продуктових магазинів. Роботи у Гострому немає.
Все, як у сотні інших невеликих селищах,
побудованих навколо шахт або підприємств: старі, але підфарбовані двоповерхівки, клумби під вікнами, лавочки біля
під’їздів. Життя не вирує, як у мегаполісі,
але й не зупиняється. Молодь їде у пошуках кращої долі та роботи. Ще до війни
у селищі закрили місцеву школу. Кілька
років тому намагалися закрити і садочок.
Але щось пішло не так...

ЛЮДИ

Ганна Воропаєва, Ольга Ковальова та Олена Мирна

ВІНОЧКИ ВІД СТРЕСУ

Громадська організація «Сильні жінки» об’єднала жительок селища ще до
війни. З початком війни жінки активізувалися та волонтерили на повну. Збирали
одяг та взуття для дітей переселенців,
малозабезпечених родин та постраждалих від обстрілів. Три роки поспіль організовували поїздки діток із зони АТО
до таборів відпочинку. Тоді понад тисячу
хлопців і дівчат з Гострого, Красногорівки, Мар’їнки, Курахового, Селидового,
Максимільянівки пройшли реабілітацію
у «Лісовій заставі» під Києвом та у здравницях Святогірська.
Волонтерки пройшли кілька тренінгів
з реабілітації та зняття посттравматичного синдрому у дітей, постраждалих
внаслідок військового конфлікту. Отримали відповідні сертифікати тренерів і
наразі в одній з кімнат будинку культури проводять тренінги за програмою
«Діти та війна». Невелике приміщення
для занять жінки обладнали самостійно:
прибирали сміття, ремонтували замки,
попросили у Курахівської міськради столи та кілька стільців, аби у дітлахів був
простір для ігор та малювання. Іграшки, канцелярію для кімнати передавали
волонтери з Кривого Рогу та Києва. До
речі, відвідати заняття можуть і батьки —
тренерки розкажуть про посттравматичний синдром у дітей та охоче покажуть
техніки його подолання.
Очолює «Сильних жінок» з Гострого
Олена Мирна — мама п’ятьох дітей та
бабуся п’ятьох онуків. Технік-лісовод за
освітою, вона багато років була керівником творчого гуртка. Наразі поєднує
творчість з реабілітаційними потребами.
— Арт-терапія захоплює малечу, їм
дуже подобається малювати, співати,
танцювати. Проводимо й майстер-класи
з виготовлення української прикраси
– віночка. Якби у нас було трохи більше матеріалу – стрічок, штучних квітів,
клею, у громаді всі б жінки ходили у наших віночках, — каже Олена Мирна.
Вже 80 прикрас, виготовлених разом
з вихованцями, жінка роздала, ще десять нещодавно поїхали до прифронтової Мар’їнки.
Волонтерки переймаються подальшою долею будівлі клубу. У будинку
культури є ще кілька приміщень. Одне
орендують віряни, а два порожні та потребують хоча б косметичного ремонту.
Волонтерки мріють привести до ладу
одну з великих кімнат та займатися з
дітьми там.
— Ходять чутки, що приміщення невигідно утримувати. Тому відновлювати
його не будуть, — хвилюється волонтерка
Ольга Ковальова. — Колись це приміщенТут буде стадіон

СИЛЬНІ ЖІНКИ

З ГОСТРОГО
Якщо докладати зусилля – результат не забариться. Так вважає жіноча спільнота
невеличкого селища Гостре на Донеччині, якій вдалося самотужки організувати
терапевтичні курси для дітей та відстояти дитячий садочок.
Мами фарбують тенісний стіл

збирали сміття у мішки, зносили гілки,
корчували сухі кущі. А після акції, звісно,
добре підкріпилися на свіжому повітрі.
Є серед місцевих і ті, хто незадоволений новим полем. Мовляв, навіщо
вам це треба, від малечі галасу та сміття
буде більше, ніж раніше. Втім, біля дитячих майданчиків, клубу та будинків чисто, на узбіччі стоять імпровізовані урни.
За словами волонтерок, сміття з майданчиків та дворів щовечора збирають самі
жителі, адже у селищі немає централізованого вивозу сміття.

«ВЕРБИЧКА» ЧЕКАЄ НА МАЛЮКІВ

ня відносилося до Гірницького будинку
культури, тут працював гурток, але вже
кілька років тут нікого немає, крім нас.
Якщо зараз приміщення закриють, то нашим дітям не буде де проводити вільний
час, залишиться лише грати на занедбаних залізничних коліях або смітниках. Як
би не було, а клуб — єдине місце у Гострому, де збираються місцеві дітлахи, і
навколо якого теплиться життя.

ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ І ТЕНІСНИЙ
СТІЛ — ВЛАСНОРУЧ

Прямісінько за клубом зеленіє імпровізоване футбольне поле. Кілька тижнів
тому волонтерки та небайдужі місцеві
разом з дітьми розчищали його від су-

хостою, прибирали сміття. У селищі є
два дитячих майданчики з гойдалками,
але місця для активних ігор не було.
Діти з м’ячем гралися на асфальті біля
будинків, що турбувало батьків та не
дуже подобалося мешканцям двоповерхівок. Тепер малечі буде де побігати.
Залишилося лише встановити ворота
та повісити сітку. Також батьки зібрали
кошти і закупили лист для тенісного столу, який самотужки обладнали у будинку
культури.
— Прибирати поле прийшли 20 дорослих. Але найбільшими ентузіастами
виявилися діти, —розповідає Олена. —
Ви б бачили, з яким захопленням вони

У приміщенні закритої ще до війни
школи тепер проживають військові, а
дітей з Гострого возять до шкіл у Зоряному та Курахівці. А ось садочок «Вербичка», який відвідували шістнадцять
дітей, Селидівська міська рада закрила
три роки тому. Місцеві ж миритись з цим
не захотіли і звернулися до суду.
— Суд першої інстанції ми програли,
довелося звертатися до апеляційного,
який ми виграли. Потім на нас чекав ще
один суд, з приводу сплати судового
збору у розмірі 7 000 гривень, його ми
також виграли завдяки місцевій адвокатесі, яка на добровільних засадах захищала наші інтереси у суді. Тож садочок
ми відстояли, — розповіла Ольга Ковальова, яка до війни 13 років пропрацювала у садочку нянечкою.
Добротному двоповерховому приміщенню дитячого садка більше шістдесяти років, його відвідувало не одне покоління жителів Гострого. Попри те, що
дитячий сміх тут не лунає три роки, приміщення у непоганому стані. Щоправда,
батареї опалення на другому поверсі
зрізали, та й проводку треба міняти,
а так — хоч зараз роби «косметику» та
відкривай двері для малечі. У садочку є
спортивний зал, поруч — котельня, дитячий майданчик.
Але поки, навіть попри рішення суду,
на приміщенні висить замок. Раніше селище підпорядковувалося Селидівській
міській раді, а на початку року перейшло
до Курахівської громади, тож доля садка ще вирішується. Щодня сюди навідується колишня завгосп, яка наглядає
за тим, аби майно не розтягли охочі до
того, що погано лежить.
— На другому поверсі колись була
старша група, потім її закрили і діти перебували лише на першому. Після ремонту там можна відкрити для школярів
хоча б початкові класи, аби наші малюки
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не мерзли на зупинках в очікуванні автобуса, — розмірковує Олена Мирна під
час нашої екскурсії садочком. — Навіщо
ж ми возимо дітей за п’ять кілометрів,
якщо є свій садок? Відремонтувати старе вигідніше, ніж будувати нове. До того
ж все тут робили наші виховательки та
нянечки: фарбували стіни, малювали
панно. За три роки народилися вже нові
майбутні вихованці, тож садок пустувати
не буде.
За підрахунками волонтерок, у селищі
зараз проживає 80 школярів та 20 дітей
дошкільного віку. Місцеві батьки стурбовані тим, що маленьких дітей возять до
садочка в іншому селищі. До того ж, автобус не пристосований для перевезень
дітей, яким 3-4 роки — немає поручнів,
ременів безпеки.
—Не всі батьки мають змогу супроводжувати дітей, а з нашими дорогами
все може статися, — каже активістка
Ганна Воропаєва. — Був випадок, коли
моя чотирирічна донька під час поїздки вилетіла зі свого місця у прохід між
сидіннями. Обійшлось без травм, але



«Вербичка» чекає на малюків
дитина дуже перелякалася. До того ж
всі батьки скаржаться, що діти стали
частіше хворіти, бо за будь-якої погоди
мають йти на автобус.
Тож «Сильні жінки» сподіваються, що
садок все ж таки відкриє двері для місцевих дітлахів. А надалі є ще багато ідей
для втілення. Наприклад, створення
зони активного відпочинку під відкритим небом, де могли би проводити вільний час не лише діти, а й дорослі.
— Обговорюємо цю ідею з дівчатами. Напишемо проєкт та обов’язково
подамося на конкурс «Громади своїми

руками», який саме зараз розпочався.
У селищі має бути місце цивілізованого
відпочинку, — ділиться планами Олена
Мирна.
Так маленькими кроками важке сільське життя набуватиме більш комфортних прикмет. І якщо сильні жінки Гострого не опустять руки (а вони не опустять),
то, можливо, згодом молодь вже не
поспішатиме звідси виїжджати, а буде
зацікавлена у створенні перспективної
роботи на користь рідного селища.
Ірина ДІМІТРОВА/Громкор
Фото авторки

ПРЯМА ЛІНІЯ

ЯК «ВИПИСАТИ» КОГОСЬ
ЗІ СВОГО ЖИТЛА?
У житті трапляються випадки, коли ми реєструємо у своєму
помешканні родича, якому необхідна реєстрація місця
проживання, а він з тих чи інших причин її не має. Через деякий
час родич виїжджає, а власник продовжує сплачувати за нього
комунальні послуги та не може отримати, наприклад, житлову
субсидію. Як закон у такому випадку захищає власника
помешкання – розповідає юристка газети Марина Чуйко.

П

ан Андрій має бажання отримати
субсидію, бо і він, і його дружина
пенсіонери. На заваді стало те, що
у приватному будинку, окрім нього і дружини, зареєстрована ще й онука, яка 2018
року вийшла заміж та виїхала з чоловіком
за кордон. Крім того, подружжя розглядає
можливість продажу свого домоволодіння, оскільки планує переїхати на постійне
проживання до іншого населеного пункту.
Але зробити це, допоки у будинку офіційно «живе» онука, також буде неможливо.
А дівчина не має можливості приїхати до
України та пройти процедуру зняття з
реєстрації місця проживання особисто.
Я попросила у подружжя документи, що
посвідчують їхнє право власності на домоволодіння на правах спільної власності. Виявилося, що онука не має права власності

на будь-яку частку. Тож ми прийняли рішення підготувати та подати до суду позов
з вимогою визнати зареєстровану особу
такою, що втратила право користування
житловим приміщенням в будинку. Адже,
відповідно до ч. 2 ст. 405 Цивільного процесуального Кодексу України, член сім`ї
власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі його відсутності
без поважних причин понад один рік, якщо
інше не встановлено домовленістю між
ним і власником житла або законом.
Суд задовольнив позов повністю.
Пан Андрій отримав рішення суду, яке
вже набрало законної чинності та є підставою для скасування реєстрації відповідача в будинку позивача. Тепер він
може і отримати субсидію, і за бажанням
– продати своє житло.

Марина ЧУЙКО, юристка «ГРОМАДИ Схід»:
– Така категорія справ дуже актуальна для нашого
регіону, оскільки на прифронтових територіях відбувається постійна міграція місцевих жителів. Згідно
з цивільним законодавством, звертаючись до суду,
кожна сторона має довести ті обставини, на які вона
посилається як на підставу своїх вимог. Отже, для
обґрунтування заявлених вимог щодо позбавлення
права власності на житлове приміщення або права
користування житловим приміщенням і отримання
позитивного рішення суду необхідно зібрати доказову базу.
Доказами у суді є: свідчення свідків, які підтвердять відсутність людини за
місцем прописки; акт про відсутність людини за місцем реєстрації, складений
відповідними органами (для квартир – ЖЕК чи ОСББ, для сільських будинків
– сільські та селищні ради, ради ОТГ); будь-які довідки чи угоди, які підтверджують, що особа живе та працює поза місцем реєстрації.
Після розгляду справи і задоволення позовної заяви власнику житлового приміщення необхідно отримати рішення суду, яке набрало законної сили, та звернутися з ним та заявою про зняття особи з місця реєстрації до центру надання
адміністративних послуг.

ВТРАЧЕНІ ДОКУМЕНТИ –
НЕ ВТРАЧЕНІ АЛІМЕНТИ
З 2011 року пані Ганна отримувала аліменти від чоловіка
на утримання доньки. Але після окупації Ясинуватої
жінка була змушена переїхати до Покровського району, і
виплати припинилися.

П

ісля переїзду жінка намагалася
домовитися з чоловіком про добровільну сплату ним аліментів,
однак той відмовився. Для поновлення
виплат вона звернулася до виконавчої
служби, однак отримала відповідь, що
всі документи залишені на окупованій
території і відновити їх можна лише у судовому порядку.
– Я змушена була звернутися до
суду, оскільки однієї моє зарплатні на
утримання доньки не вистачає, а після
переїзду витрати тільки збільшилися,
– каже пані Ганна.
Кілька разів вона намагалася самостійно подати судовий позов, однак
через її юридичну необізнаність позовні заяви не відповідали вимогам
Цивільного процесуального Кодексу
і поверталися для усунення недоліків.
При черговий спробі жінці у суді порекомендували звернутися до Дружківського бюро правової допомоги Краматорського центру правової допомоги.
Оскільки пані Ганна є внутрішньо
переміщеною особою, це дає їй право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Тож юристка
Дружківського бюро Інна Куракіна допомогла зібрати всі необхідні докази
та підготувала позов про відновлення
втраченого судового провадження. А
далі отримала дублікат виконавчого
листа і почала знову отримувати аліменти на дитину.
У ситуації, яка склалася у пані Ганни, для відновлення виплат аліментів

необхідно зробити два кроки, пояснює
юристка Інна Куракіна. Перший крок
– звернутися до суду для відновлення
втраченого судового провадження. До
заяви слід додати документи або їхні
копії, навіть якщо вони не є засвідченими в установленому порядку. Це можуть бути копія рішення суду, матеріали
виконавчого провадження тощо. Судовий збір в таких справах не стягується
(стаття 495 Цивільного процесуального Кодексу України).
Другий крок – отримати дублікат
виконавчого рішення. З відповідною
заявою треба знов звернутися до суду.
До заяви додаємо рішення суду та відновлене судове провадження. Однак
в цьому випадку необхідно сплатити
судовий збір у сумі 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб (2021 року це 68,10 грн). Рішення
приймається протягом 10 днів.
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ецепт маринаду для крилець «Баффало» дуже простий і складається буквально з декількох інгредієнтів.
А секрет страви – у незрівняному фірмовому соусі.
Що потрібно:

СМАЧНОГО

• курячі крильця – 1 кг
• нежирний кефір або йогурт без домішок – 2 склянки
• перець чилі подрібнений – 2 ч. л.
• очищені зубчики часнику – 5 шт.
• сіль і чорний перець – за смаком.
Для соусу:

• вершкове масло – 60 г
• цукор – 2 ст. л.
• готовий негострий томатний соус – 2 ст. л.
• часник – 1 зубчик
• крапля соусу чилі або трохи гострого перцю
• сіль і перець – за смаком.

КРИЛЬЦЯ «БАФФАЛО»:
ПРОСТІШЕ НЕ БУВАЄ
Вперше приготовані у такий спосіб курячі крильця подали 1964 року
відвідувачам американського бару «Якір». До речі, цей заклад у містечку
Баффало, що неподалік від Нью-Йорка, працює та процвітає донині.
Відповідь на сканворд №7 (40)

Як готувати:
1. Обробіть крильця. Їх потрібно розрізати по суглобах на
3 частини. Кінчики вам не знадобляться, з них потім можна
буде зварити курячий суп.
2. Ретельно промийте крильця, промокніть паперовим
рушником.
3. Змішайте у глибокій мисці всі інгредієнти для маринаду.
Будьте уважні, нарізаючи перець чилі. Під час цього процесу рекомендується використовувати одноразові рукавички.
Нарізавши перець, одразу ж ретельно вимийте ніж і дошку.
4. Перекладіть підготовлені крильця у миску з маринадом. Ретельно перемішайте, активно «масажуючи» куряче
м’ясо. Залиште на 1-2 години.
5. Страву готувати у духовці при температурі 180°C на
деку, змащеному краплею олії, не більше години. Також
крильця можна запекти на вугіллі.
6. Для соусу у каструлі розтопіть вершкове масло, додайте
цукор та інші інгредієнти. Прогрійте (не кип’ятити, інакше соус
може розшаруватися) та з’єднайте з готовими крильцями.

ПОГОДА

ПИШНИЙ ТРАВЕНЬ
НА ЗЕМЛЮ ПРИЙШОВ

В середині травня нарешті дочекаємося теплої погоди.
На території Донецької області повітря прогріється до +23°С вдень та до +9°С вночі.
Дощі та похмуру погоду синоптики прогнозують лише 15-17 та 23-25 травня. Максимальна швидкість вітру – 4 м/с.
У Луганській області температурні межі будуть такі ж, як і на Донеччині. Дощитиме 16,
17, 23-25 травня. Хмарно з проясненнями буде 14, 20 та 21 травня, решта днів – сонячні.
Швидкість вітру – до 4 м/с.
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