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ВІД РЕДАКЦІЇ

Закон №2329, в якому серед іншого передбачено 
звільнення переселенців від негативних наслідків за не-
виконані грошові зобов’язання, був прийнятий Верхов-
ною Радою 14 липня.  

Загалом у законі йдеться про комісії та проценти, на-
рахування яких тривало до моменту погашення заборго-
ваності. Коли закон підпише президент, загальна сума 
стягнення за прострочені виплати за кредитом не зможе, 
зокрема, перевищувати суми процентів, нарахованої на 
весь термін кредиту на момент його укладання. Також не 
застосовуватимуться інші санкції майнового характеру.

Для переселенців з тимчасово окупованих територій 
закон №2329 виключає відповідальність без необхід-
ності доводити що-небудь в судовому порядку за певної 
умови. Пеня і штрафи за несплату не будуть нараховані 
тільки за кредитними договорами, укладеними пересе-
ленцями з ОРДЛО до 14 квітня 2014 року. Під санкційну 
амністію потраплять також переселенці з Криму, котрі ук-
лали кредитні договори до 20 лютого 2014 року.

Звільнять від негативних наслідків тільки позичальни-
ків, які до цих дат мали позитивну кредитну історію без 
прострочки виплат, а після початку АТО здійснили міні-
мум один платіж.

ДЕЯКИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ 
СКАСУЮТЬ НАРАХУВАННЯ  
НА БОРГИ ЗА КРЕДИТАМИ 

Проблему відсутності регулярного транспортного спо-
лучення у 20-кілометовій зоні вздовж лінії розмежування 
розв’яжуть через запуск соціальних автобусів вже напри-
кінці липня. Про це повідомив керівник гуманітарної місії 
«Проліска» Євген Каплін.

Сполученням покриють понад 50 прифронтових населе-
них пунктів на Донеччині та ще близько 40 – на Луганщині.

Регулярність рейсів визначатимуть окремо для кожного 
населеного пункту.

«Якщо мешканці селища отримують пенсію 12 числа, то 
автобус їздитиме 12 числа. В деяких населених пунктах, та-
ких, як Майорськ, де живуть кількасот людей, ми розгля-
даємо варіант, що автобуси будуть їздити кілька разів на 
тиждень. А, наприклад, до села, де живуть 20 людей, авто-
бус буде приїжджати раз на місяць», – зазначив Каплін.

Проєкт з організації доступу населення до необхідних 
послуг реалізує благодійна організація «АDRA Ukraine» та 
гуманітарна місія «Проліска».

Перевізників, які надаватимуть послуги, будуть визнача-
ти за допомогою тендерів.

Благодійний проєкт розрахований на рік. Після його за-
вершення обов’язки з перевезення перейдуть до держад-
міністрацій областей.

З ПРИФРОНТОВИХ  
СІЛ ДО ЦЕНТРІВ ГРОМАД  
ПУСТЯТЬ БЕЗОПЛАТНІ АВТОБУСИ

КОРОТКО

Про поштові скриньки, які люди 
дбайливо фарбують, аби 
«ГРОМАДУ Схід» не пронесли 

повз,  розповів наш розповсюдник з 
Луганщини. Його враження від такої 
відповідальної роботи – на сторінках 
6-7, там також багато ваших світлин 
із газетою в руках. Сподіваємося, 
вам так само цікаво її читати, як нам 
цікаво її робити. 

За два роки існування газети ми 
почули і розповіли стільки захоплю-
ючих історій, що вже можна склада-
ти антологію. Ці історії – про праце-
любність, моцність, жертовність, та 
інші чесноти, притаманні мешканцям 
Сходу. Попри війну, попри втрати, 
попри будь-які катаклізми люди дон-
баського степу зберігають і жагу до 
життя, і волю, і силу, і гумор… 

А ми допомагаємо вам в цьому чим 
можемо. Готуємо корисні матеріали. 
Даємо заробіток понад 70 людям, 
які працюють розповсюдниками чи 
позаштатними кореспондентами га-
зети. А тепер – ще й навчаємо.

Раді поділитися новиною: редак-
ція виграла грантовий конкурс аме-
риканського Національного Фонду 
Підтримки Демократії (NED), тож 
наступні 9 місяців ми проводитиме-
мо інтенсивне навчання наших сіль-
ських кореспондентів силами най-
професійніших медійників України. 
Хочемо, аби наші автори та авторки 
отримали той рівень журналістської 
майстерності, який дозволив би їм 
сміливо писати не лише для нашого 
видання, а й для «великих» україн- 
ських ЗМІ. Тож «пропонуємо кар’єрне 

зростання», еге ж… Хто б міг подума-
ти два роки тому!

І наостанок – головне. Наш проєкт 
мав закінчитися ще 14 липня. Але ми 
дуже не хотіли розлучатися з вами 
і дуже старалися, аби цього не ста-
лося. Наші старання і ваша зацікав-
леність в існуванні газети зробили 
неймовірне – проєкт нам подовжи-
ли! Дякуємо (від вашого імені також) 
нашому генеральному фінансовому 
партнерові – Міністерству закор-
донних справ Німеччини, а також за 
всебічну підтримку – Посольству Фе-
деративної Республіки Німеччина в 
Україні і Генеральному Консульству 
у Донецьку (м. Дніпро).

Бачите – разом ми все ж таки мо-
жемо більше!

Редакція газети/Громада 

«Для людей, про людей» – два роки тому ми придумали для нашої газети такий 
нехитрий слоган. І відтоді покладали всі сили, аби було саме так. Ми ставили собі 
завданням розмовляти з тими, з ким не розмовляв ніхто – з мешканцями прифронту, 
котрим не пощастило опинитися у вирі війни. І сьогодні найкращий зворотний зв’язок з 
вами, любі читачі – це доглянуті поштові скриньки. Доглянуті вперше з початку війни. 

МИ З ВАМИ!

(Закінчення на стор. 5)

ДОПОМОГА

300 ТИСЯЧ ЗА 
ЗРУЙНОВАНЕ 
ЖИТЛО – ЦЕ 
МОЖЛИВО
На Сході дуже багато людей, які 
втратили своє житло, але не нава-
жуються почати процедуру отри-
мання відшкодування збитків від 
держави. «ГРОМАДА Схід» до-
слідила ситуацію у прифронтовій 
Мар’їнці і зробила висновок: за 
допомогою громадських юристів 
все можливо.

Восени минулого року Постановою Кабміну 
№767 був затверджений Порядок вико-
ристання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті для здійснення грошової компен-
сації постраждалим, житлові будинки (квартири) 
яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуа-
ції воєнного характеру, спричиненої збройною 
агресією Російської Федерації (така офіційна 
назва).

Станом на сьогодні п’ять сімей з прифронто-
вої Мар’їнки вже отримали компенсації за зруй-
новане житло за допомогою юристки БФ «Карі-
тас Маріуполь» Оксани Федорової. Другий рік 
поспіль вона працює у проєкті «Впровадження 
нових моделей надання безоплатної правової 
допомоги через місцеві органи влади», що реалі-
зується у межах Програми ООН із відновлення 
та розбудови миру.

– У кого на руках були всі документи на от-
римання відшкодування від держави, до мене не 
зверталися, збирали папери самотужки, – каже 
Оксана Федорова. – Не приходили й ті люди, хто 
мав гроші та наймав адвокатів. До мене йшли 
люди, в кого не було документів взагалі, хто їх 
втратив і мав потребу відновити. Йшли також ті, 
у кого не було грошей. І за кожним випадком 
особлива історія… 

ЦЕ БУЛО СУЦІЛЬНЕ ПЕКЛО
– Багато років я разом з чоловіком, двома 

дітьми та свекрухою прожила у квартирі, яка 
належала батькам мого чоловіка. Так склалося, 
що з часом я від чоловіка пішла. Мої батьки тоді 
купили мені квартиру, тож було де жити, – роз-
повідає жителька Мар’їнки Олена Жаховська. 
– Син – інвалід ІІ групи – жив зі мною, а донь-
ка зі своєю сім’єю залишилася з батьком. Коли 
почалася війна, і батьківська, і моя квартири по- 
трапили під обстріли. Квартира, де жила донька, 
згоріла вщент. Донька тоді була вагітна, ледь  
встигла сховатися, її потім дивом врятували з по-
жежі. Син разом з фірмою, де працював, встиг 
виїхати до Дружківки. 

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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ЗМІНИЯкщо ви десь почули чи прочитали, що 
1 липня 2021 року депутати Верховної 
Ради «перейменували» селище Нов-

городське на Нью-Йорк (начебто на догоду 
Америці) – от не вірте. Це неправда. Адже 
саме Нью-Йорком селище називалося аж 
до 1951 року. А тоді було викреслено з іс-
торії, замінено безликою типовою назвою. 
Таким чином знищувалася пам’ять про те, 
що зовсім не радянська влада починала 
розбудовувати Донеччину, бо історія ре-
гіону – європейська, а його індустріальний 
потенціал створювали переважно іноземні 
та українські промисловці. 

Втім, переконайтеся самі. Тим більше, 
що історія селища насправді захоплює. 
Першими поселенцями тут були козаки 
Кальміуської паланки війська Запорозь-
кого низового, котрі заснували свої 
зимівники у балці Залізній. За однією з ле-
генд,  XVIII сторіччя запорожець Прокоп 
Дьяченко одружився з донькою амери-
канського підприємця і захотів привезти її 
не будь-куди, а до Нью-Йорка. Але є й інші 
версії виникнення цієї назви. Багато до-
слідників приписують її появу німецьким 
поселенцям. Але перша згадки про «сєль-
цо» Нью-Йорк на Кривому Торці (1859 рік, 
13 дворів) з’явилася раніше, ніж німці-ме-
ноніти оселилися тут на викуплених зем-
лях. Як стверджує місцевий краєзнавець 
Віктор Ковальов, німці ніколи не змінюва-
ли назви населених пунктів, до яких засе-
лялися. То звідки взялася назва – й досі 
достеменно невідомо.

До речі, ціна питання 1889 року склала 
929 тисяч золотих рублів. Саме за таку 
суму колоністи викупили у графині Ігнать-
євої 35 тисяч гектарів чорнозему. Тоді на 
цих землях оселилися 244 німецькі роди-
ни. Так Нью-Йорк став центром 7 німець-
ких колоній, які були розташовані поруч.

Місце для свого поселення німці ви-
брали не лише через родючі землі, а й 
завдяки залізничному вузлу, який буду-
вали для з’єднання Маріуполя і Харкова. 
Така транспортна розв’язка відкривала 
великі можливості для промислового 
збуту продукції. Бо, як всі протестанти, 
меноніти були дуже працьовитими під-
приємцями. Не минуло й десяти років, і ці 
землі вже мали славу як заможні, з висо-
кими європейськими стандартами.

Вже 1893 року німецький підприємець 
Петер Дік заснував завод з виробництва 
будівельної цегли та черепиці. Наступного 
року німецький інженер Якоб Нібур відкри-
ває завод з виробництва сільськогоспо-
дарських машин, який згодом став основою 
потужного машинобудівного заводу. А далі 
нові підприємства виникали, наче гриби: 
чавуноливарний завод Олів’є, майстерня з 
виробництва бричок та екіпажів Унрау, пе-
карня Редекопів, млин, олійниця…

Окрім підприємств та магазинів, німці 
розбудували якісну інфраструктуру для 
життя громади. Тут були церква, п’ять 
шкіл з навчанням українською, росій- 
ською, німецькою мовами; банк, спільно-
та споживачів, благодійні заклади. Про 
інтенсивний розвиток Нью-Йорка роз-
повідає Оскар Гамм у книзі «Спогади з 
Ігнатьєво»: «Ми виїхали з Нью-Йорка, а 
коли повернулись через три роки в 1906 
році – зовнішній вигляд значно змінив-
ся. Проходячи зі станції через міст, ми 
відразу помітили, що млин Ремпеля був 
значно збільшений. Потім ми побачили в 
цьому кварталі триповерхову забудову, 
в якій відкрилося нове місце для книж-

Згадується курйоз, коли за царських часів лист із Харкова 
замість Нью-Йорка Катеринославської губернії був 
доставлений до американського Нью-Йорка, а потім 
повернувся назад. Бо ніхто не знав тоді про невеличке 
селище, де переплелися корені нащадків запорізьких 
козаків та німецьких колоністів-менонітів, які 1889 року 
заселилися на лівому березі ріки Кривий Торець. Зате 
сьогодні український Нью-Йорк на слуху. Висвітлити історію 
повернення селищу його справжнього імені на Донеччину 
їдуть навіть журналісти з Європи. А «ГРОМАДА Схід» давно 
стежила за процесом і наразі щиро вітає нью-йоркців з 
відновленням історичної справедливості.

ком війни – депортація етнічних німців з 
Нью-Йорка до Уралу, Казахстану, Сибі-
ру… За своїми релігійними переконання-
ми меноніти відмовлялися брати до рук 
зброю – то були ж двічі «зрадниками».

Навіть пам’ять про європейське мину-
ле, про цих добрих людей та господарів 
(менонітська церква, окрім непротив-
ленства, сповідує добросусідство і без-
корисливе служіння ближнім, незалежно 
від віросповідання) була загрозою. Тож 
19 жовтня 1951 року Нью-Йорк позбавили 
«капіталістичної» назви. Просто змінили 
на «смт Новгородське» – не обговорюю-
чи з населенням, не питаючи його згоди. 

Лише 2016 року місцеві активісти роз-
почали кропіткий шлях до відновлення 
історичної назви. Збирали архівні свідоц-
тва, опитували людей щодо повернення 
назви, писали запити до депутатів. І за 5 
років здобули перемогу! 

Весь цей час без діла в очікуванні не 
сиділи: створили у майбутньому україн- 
ському Нью-Йорку багато культурних осе-
редків, не дали зруйнувати димар з млина 
Ремпеля та млин Петера Діка, коштами 
міжнародних організацій та місцевого ме-
талургійного підприємства реставрували 
занедбану забудову кооперативного ма-
газину, перетворивши її на історико-куль-
турний центр «Український Нью-Йорк»… І 
тепер, авжеж, сподіваються, що повернен-
ня історичної пам’яті приверне до активної 
громади увагу інвесторів та туристів, на-
дасть поштовх духовному та економічному 
розвитку містечка. Містечка, яке восьмий 
рік обстрілюють, і з вікон якого так добре 
видно окуповану Горлівку.

Надія ГОРДІЮК/Громкор

«НЬЮ-ЙОРК» -
ТО ДУЖЕ ПО-УКРАЇНСЬКИ

кового магазину на протилежному місці 
від кооперативного магазину».

І хоча й досі місцеві кажуть «німецький 
магазин», «німецький цвинтар», «німецькі 
льохи», у сучасному Нью-Йорку дуже 

важко відшукати нащадків німецьких по-
селенців. Ті, котрі залишилися, не дуже 
відкриті для спілкування – страх досі 
зберігся на генетичному рівні. Даються 
взнаки розкуркулення, голод, а з почат-

Молодь Нью-Йорка на Івана КупалаВідреставрований німецький магазин

Фото спільноти «Український  
Нью-Йорк на Донеччині»
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СПРАВЖНІ ІМЕНА. 
СПРАВЖНІ ІСТОРІЇ 
«Нью-йоркці повернули 
своєму селищу справжнє 
ім’я, а наш фестиваль 
повертатиме справжні 
історії», – так організатори 
пояснюють тему першого 
в історії Нью-Йоркського 
Літературного Фестивалю, 
який відбудеться 2-3 жовтня 
2021 року. 

З аснувала фестиваль українська 
письменниця Вікторія Амеліна. 
Вона ж в основному його і фі-

нансує, адже проєкт волонтерський. Вік-
торії допомагає громадська організація 
«Культурний елеватор», головою якої є 
організаторка фестивалю «Кальміюс» 
Олександра Папіна, а також спільнота 
Торецької громади.

Що саме відбудеться в рамках фести-
валю? По-перше, конкурс есеїв для стар-
шокласників селища. П’ятьох перемож-
ців чекатимуть подорожі до Львова та 
Києва. По-друге, буде велика програма 
для дітей – зустріч з відомими письмен-
никами, твори яких входять до шкільної 
програми. Загалом гостями фестивалю 
стануть авторки та автори з трьох країн, 
зокрема, Олена Стяжкіна, Сергій Жадан, 
Галина Крук, Себастьян Гобер (Фран-
ція), поетка з Нью-Йорка (США) Оленка 
Дженнінгз. А ще буде джаз. Камерної 
атмосфери фестивалю додасть відомий 
джазовий контрабасист Марк Токар. 

Євген ТОПОР/Громкор

Вікторія АМЕЛІНА, засновниця та 
кураторка фестивалю:
– Я народилася і виросла у Львові, 
але Донеччина мені рідна. Я буваю 
у Нью-Йорку з 2005 року, відколи 
вийшла заміж і стала частиною ро-
дини Амеліних. Рідні мого чоловіка 
працювали тут вчителями, лікарями 
та, ясна річ, на виробництві. І зав-
жди пишалися саме справжньою на-
звою селища – Нью-Йорк. Адже ще 
пам’ятають, що так селище називали 
їхні батьки, дідусі та бабусі, які так і 
не звикли до назви «Новгородське».
Ідея Нью-Йоркського Літературного 
Фестивалю з’явилася в мене, коли я 
почала їздити на Схід як письмен-
ниця – тобто, фактично від початку 
війни. У травні 2021-го – тоді Нью-
Йорк ще боровся за повернення 
селищу старої назви – я запропону-
вала Олександрі Папіній поїхати до 
Нью-Йорка, аби познайомитися з 
громадою, головами локальних гро-
мадських організацій, бібліотекаря-
ми… Тепер  справжнє ім’я поверну-
лося, а ми з радістю сформулювали 
тему першого НЛФ: «Справжні іме-
на. Справжні історії». Ми хочемо 
не лише говорити, але й слухати 
– впевнена, що нам, митцям з усієї 
України, є чого повчитися в нью-
йоркців з Донеччини.

Що змінилося з нашого останньо-
го візиту до Травневого та Гла-
досового у лютому минулого 

року? Небагато. Ми писали про відсут-
ність електрики – то світла знову немає. 
Селяни у розпачі намагаються врятува-
ти запаси у холодильниках. Оскільки до 
бодай якоїсь «цивілізації» транспорт не 
ходить, люди гуртом винаймають автів-
ку, аби дістатися магазину і максималь-
но закупитися на тривалий час. 

ВЛАДА НОВА, АЛЕ ПО ФАКТУ 
НЕМАЄ ЖОДНОЇ
– Регулярно сидимо без світла, – ді-

литься Світлана Данілова. – Буває і по 
п’ять днів, і по сім, і по кілька тижнів. 
Зранку ще світло було, а за кілька годин 
не стало. Напередодні ми чули постріли. 
Вийшла у двір, бачу – біля воріт у траві 
щось горить. Підняла голову, а там дріт 
перебитий. Шкода харчі. Живемо пере-
важно за рахунок домашньої птиці, яку 
зберігаємо в холодильниках на зиму 
– кормів же небагато. 

За весь час війни тут не пам’ятають, 
щоб через відсутність світла давали 
«режим тиші». Гарантувати безпеку у 
безпосередній близькості до бойових 
дій ніхто не береться. Комунальники не 
ризикують. А ризик цілком реальний: до 
позицій противника лічені кілометри. 
Надія лише на місцевих «кулібіних».

– Ми вже звикли самоорганізовува-
тися. На щастя, є чоловік, котрий розби-
рається в електриці. Він на свій страх і 
ризик рятує все село від темряви. Од-
ного разу стався випадок, коли поруч 
з аварійною ділянкою була розтяжка. 
Добре, що все минулося без наслідків, 
– розповідає жителька Травневого Інна 
Чиж.  

Що справді тут змінилося, так це до-
рога. Раніше було взагалі неможливо 
заїхати до села у негоду. Авжеж, асфаль-
ту на непрохідній раніше ділянці у 350 
метрів не поклали, проте багнюку заси-
пали. Місцеві завдячують цим поперед- 
ньому керівникові «сіміків». Представни-
ки цивільно-військового співробітниц-
тва взагалі намагаються тримати потре-
би селян на контролі, допомагають. Але 
нещодавно тут пройшла ротація, і наразі 
у ланцюгу взаємодії волонтери – війсь-
кові – місцеві триває період притирання. 
Без непорозумінь не обходиться.

Територіально прифронтові села 
колишніх Торецького та Бахмутського 
районів тепер стали частиною Світло-
дарської громади. Для керування ство-
рена військово-цивільна адміністрація, 
проте очільник ще не призначений. Тож 
влада тут нова, але по факту немає жод-
ної. Тому багато питань залишаються 
нерозв’язаними. 

Будинок Світлани Данілової розташо-
ваний у Гладосовому, між двома проти-
лежними блокпостами. До війни це була 
одна з вулиць Гольмівського, селища 
Горлівки. З початком війни адміністра-
тивний статус цього населеного пункту 
протяжністю сім кілометрів довго був 
невизначений. І весь цей час село оми-
нали навіть благодійні організації. 

Благодійники, до речі, забезпечують 
прифронт водою. У місцевих колодязях 
вода є, але технічна. Улітку привізної 
води селянам бракує, оскільки її вони 
використовують і для закруток на зиму.

«МИ ЗРОБИЛИ СВІЙ ВИБІР»
Інформацію місцеві мешканці отриму-

ють переважно з телевізійних програм. 
Тут добре приймають і українські, і росій-
ські, і канали з окупованих територій. А 
ось про те, що відбувається у сусідніх 
громадах, люди обізнані погано. Про це 
розповідають волонтери, які привозять 
з собою і газети. У яких селах гарно 
відремонтували дороги чи відновили 
парк, а в яких, як і тут, роками сидять 
без світла та води – місцеві слухають із 
цікавістю, переймаються.

Перед Центром громади, де збира-
ються селяни, роздають гуманітарку во-
лонтери, ведуть виїзні прийоми лікарі, на 
дірявому від обстрілів стовпі віднедавна 
майорить синьо-жовтий прапор. 

– Чи не провокуватиме це той бік до 
обстрілів? У нас є сумніви,  – розмір-
ковує Інна Чиж. – Ми боїмося. Ми і так 
знаємо, що живемо в Україні, нас пере-
конувати у тому, що ми українці, не пот-
рібно. У кольорах державної символіки 
і стовпи біля людських будинків. Ми 
зробили свій вибір, якщо ми тут. Навіщо 

Степ улітку – щось неймовірне. Різнокольорові квіти 
вкривають його наче строкатим килимом. Аромат 
різнотрав’я ніби вплітається у повітря. Так пахне лише 
Донеччина! Але чим далі вглиб, тим більша небезпека. На 
лінії зіткнення природа максимально поглинула все, що 
колись забрала в неї людина. За хащами вже майже не 
видно хат мешканців «нуля». Пожовклу від спеки літню 
флору і військові, і місцеві інакше ніж «зеленкою» не 
називають.

НАЖИВО

НА «НУЛІ»

нас таким чином додатково наражати 
на небезпеку? Наше бачення – краще 
поставити стелу на в’їзді до села. І пра-
пор там буде доречним, і люди розумі-
тимуть, куди вони приїхали. 

Не менше побоювань у місцевих 
викликають занедбані хати, що аж до 
дахів позаростали бур’яном. Очерет 
у ставках через дощі вже сягає понад 
два метри. У посушливі дні все це по-
силює ризик пожеж. Минулого року у 
вогні згоріли два будинки. 

– Профілактична робота з попе-
редження пожеж проводиться. Зви-
чайно, багато чого залежить від самих 
мешканців, від їх самоорганізації. Тим 
більше, коли ще керівництво ВЦА не 
призначене, фінансування обмеже-
не, – коментує ситуацію офіцер групи 
цивільно-військового співробітництва у 
місті Світлодарську Олександр Батюк.

А ще люди бояться коронавірусу. 
Попри те, що села «на нулі» живуть прак-
тично в ізоляції, пандемія їх не оминула. 
Третина населення Травневого і Гладо-
сового вже перехворіла на ковід. У ба-
гатьох хвороба протікала важко, а двоє 
людей не змогли подолати недугу.

До медичних установ що Світло-
дарська, що Бахмута – майже 35 кіло-
метрів. Тож уколи місцеві робили собі 
самі чи кликали сусідок. Щоправда, з 
ліками допомагали волонтери. 

– Отримати медичні послуги дуже 
складно. Щоб доїхати до Світло-
дарської лікарні, ще потрібно отри-
мати направлення від лікаря у Ново-
луганському, – бідкається місцевий 

дідусь. – Ані інтернету, ані нормально-
го телефонного зв’язку тут немає. Як 
записатися? 

Загалом у Травневому та Гладосо-
вому проживає нині до сотні людей. Ро-
дин з дітьми серед них немає. Але діт-
лахи на вулицях бавляться – це онуки 
приїхали на канікули провідати бабусь 
та дідусів. Переважна більшість малю-
ків з окупованої Горлівки. Коли пра-
цював контрольно-пропускний пункт 
«Майорське», їх було значно більше. А 
зараз відвідини рідні багатьом не «по 
кишені» – окупанти людей не випуска-
ють, а шлях через РФ в обидва боки ви-
ходить до 5 000 гривень. Деякі родичі 
живуть в десяти хвилинах пішки один 
від одного. Втім, не те що обійняти один 
одного не можуть, а й навіть провести в 
останню путь...

На питання, чому лишаються у не-
безпечній зоні і чи не хотіли б переїхати 
у глиб країни, якщо була би така мож-
ливість, селяни сумно посміхаються. Ка-
жуть, у казки не вірять давно. 

– Ми зберігаємо батьківські будинки. 
Якби нас тут не було, вони вже були б 
зруйновані, як і решта порожніх осель, 
– з сумом констатує мешканка Травне-
вого Тетяна Володимирівна. 

– Ми тут нікому не потрібні, не чека-
ють на нас і деінде, – підтримує сусід-
ку Світлана Данілова. – Краще вже тут 
– вдома, за рідними стінами. 

– У порівнянні з тим, що йде війна, 
наші проблеми – дрібнота, – вважає Інна 
Чиж. – Але ж війна вже восьмий рік…

Лілія АНДРУСИК/Громада

Центр громади

Фото авторки
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ДОПОМОГА

Знову обстріли. Цього разу снаряди влучили у житлові будинки мешканців селища 
Нью-Йорк на Донеччині. Першими на допомогу постраждалим прийшли волонтери 
гуманітарної місії «Проліска». Як це часто-густо і буває.

ПОКРАЩИТИ ЖИТТЯ

Ключову роль у підтримці місцевого 
населення на восьмому році війни 
так і продовжують відігравати пе-

реважно волонтери та благодійники. До-
помога надається не тільки в екстрених 
ситуаціях. Адже люди на прифронтовій 
території хворіють, старіють, втрачають 
сили, аби впоратися із проблемами са-
мотужки. Розв’язання побутових проб-
лем для людей уразливих категорій і у 
мирному житті задача не з простих, а в 
умовах війни й поготів. 

ВИЙТИ ДО ЛЮДЕЙ
Рік у полоні власної квартири. За спів-

розмовника – телевізор. Тетяна Сміля-
нець із Зеленопілля має інвалідність і 
не може самостійно пересуватися. Із 
найстрашніших думок її «витягає» пси-
хологиня. Наша газета стала, каже Те-
тяна, єдиним «подихом свіжого повітря». 
«ГРОМАДУ Схід» жінці приносять під 
двері. Далі вона не дістанеться – кілька 
сходинок у під’їзді відрізали їй шлях до 
людей.

Січень 2015 року Тетяна й досі бачить 
у страшних снах. Снаряд впав у подвір’я. 
Дерев’яні вікна у двоповерховому бу-
динку повилітали, дах посікло оскол-
ками. Того дня у її подруги загинули 
чоловік і син. Тетяна, панічно намагаю-
чись знайти в квартирі безпечне місце, 
вдарилася ногою об залізний стілець. 
Спочатку ходила на милицях, а згодом 
наслідки тієї травми всадили жінку до ін-
валідного візка. 

– Я хочу вийти на вулицю, подивитися 
на людей, поспілкуватися, – крізь сльо-
зи каже Тетяна.

Але для цього їй потрібен пандус. А у 
старих будинках пристосування такого 
немає і зробити його нікому, бо має бути 
чимало узгоджень. Самостійно збирати 
папери Тетяна не в змозі. Діти приїж-
джають нечасто і переважно тільки на 
вихідні. Сусідів лишилося одиниці, та й ті 
пенсійного віку. 

Скільки їх, людей з обмеженими мож-
ливостями, чиє життя минає в чотирьох 
стінах, подекуди у цілковитій самотності? 
І чи всім, як Тетяні, зможуть допомогти 
волонтери?

– Ми хочемо поліпшити емоційний 
стан жінки і перервати нарешті цю її 
вимушену ізоляцію. Це не перший наш 
досвід. У нас є програма індивідуальної 
фінансової допомоги від Агентства ООН 
у справах біженців. Суми вистачає лише 
на будівельні матеріали. Роботи вико-
нуємо спільними зусиллями своїх волон-
терів та залучених робітників громади, 
– розповідає начальниця гуманітарного 
центру «Проліска-Майорськ» Анна Тимо-
фєєва. 

Перший пандус працівники гуманітар-
ної місії зробили у Жованці. Пам’ятаєте, 
«ГРОМАДА Схід» якось розповідала про 
жвавого дідуся Олександра Кауліна, 
котрий не хотів сидіти без діла у хаті? Так 
от, тепер він вільно виїжджає у подвір’я 
і там хазяйнує. 

ВЕЛОСИПЕД ПРОТИ БЕЗДОРІЖЖЯ
У багатьох населених пунктах вздовж 

лінії розмежування інфраструктура або 
дуже погана, або її немає взагалі. Пе-
реважно відсутні медустанови та транс-
портне сполучення, тож люди там також 
фактично ізольовані – від будь-яких 
послуг. 

Як розповів керівник гуманітарної 
місії «Проліска» Євген Каплін, аби не 
залишати самотніми маломобільних лю-
дей, з’явилася ідея купити електровело-
сипеди для соціальних та медичних пра-
цівників, волонтерів та листонош.

Відтоді організація передала при-
фронтовим громадам 123 електровело-
сипеди, які були закуплені за фінансо-
вої підтримки Агентства ООН у справах 
біженців і Гуманітарного фонду для 
України, яким керує Управління ООН з 
координації гуманітарних справ, на суму 
понад 2 мільйони гривень.

Часто один волонтер відвідує своїх 
підопічних у кількох селах, відстань між 
ними може бути суттєвою, а велосипед 
дає змогу робити в один день кілька 
виїздів.

– Наша маленька громада поповни-
лася. Днями до Гладосового привезли 
старенького, якому під 90 років. Сказав, 
що хоче свій вік доживати у рідній оселі. 
Буду навідуватися, – розповідає волон-
терка Інна Чиж з Травневого.

ЧИСТОЇ ВОДИ КОВТОК
А ось селище Щербинівка. Нещо-

давно тут були почищені чотири ко-
лодязі з питною водою. А загалом у 
прифронтових населених пунктах гу-
манітарною місією було відновлено 
42 колодязі.

– Колодязі тут були. Але вони були 
у жалюгідному стані. Люди приноси-
ли з собою і відро, і мотузку, і вантаж. 
Тепер це новенький зруб. Склад води 
попередньо перевірили. І коли переко-
налися, що смакові властивості відпові-
дають усім вимогам, її безпечно вживати 
– джерела почистили і обладнали всім 
необхідним, – відзначила керівниця гу-
манітарного центру «Проліска-Торецьк» 
Світлана Алещенко.

– Сюди за водою йдуть і місцеві, 
і військові, і з Торецька навіть їдуть, 
– нахвалює місцева жителька Тетяна 
Тимофіївна. – Ми ж через цю війну час-
тенько без води сидимо. А тепер добре. 
І криничка гарненька, і вода чистенька. 
Дуже смачна...

Спробували. На смак дійсно відріз-
няється від кип’яченої. Дуже м’яка і про-
холодна – саме те, що потрібно у палючу 
спеку. 

Дмитро ЛЕЩУК/ГромадаТетяна Смілянець

Тетяна Тимофіївна

Олександр Каулін

Інна Чиж



кОлл-центР. 380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11.   +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БеЗОПлАтнО �
ДОПОМОГА

ЗА ЗРУЙНОВАНЕ  
ЖИТЛО – ЦЕ МОЖЛИВО
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(Закінчення. Початок на стор. 1)
Довгий час ми з донькою і дитиною 

жили у бомбосховищі, нам тоді добряче 
діставалося. Не було ані світла, ані води, 
ані газу. Моя мама тоді була ще жива, но-
сила нам їжу, приготовану десь на вогни-
щі. Навкруги було суцільне пекло. У лю-
тому 2015-го ми поїхали до сина, донька 
там народила другу дитину. Через кілька 
років донька померла, тепер я живу з 
онуками та сином, намагаюся отрима-
ти гроші на всіх власників тієї згорілої 
квартири. Я ж не зможу спокійно вмерти, 
якщо дітей залишу без житла. 

Було таке, що пані Олена хотіла все 
кинути – занадто виснажливим виявився 
процес збору документів. Тоді звернула-
ся до «Карітасу» і безоплатно отримала 
фахову допомогу Оксани Федорової.

– Не за гроші та якісь нагороди, а 
чисто по-людськи до мене поставилися. 
Оксана Олександрівна постійно заспо-
коювала, що все буде добре, бо мене 
вже сили почали покидати, – каже жін-
ка. – Мене нікуди не ганяли, до жодного 
кабінету я не ходила, жодної ксерокопії 
не робила, все до останнього папірця 
вона зібрала. За допомогу та людяність 
до мене, до моїх дітей та онуків, кланяю-
ся їй до землі.

Ще одну історію розповідає 76-річна 
мешканка Мар’їнки:

– Я ніколи не забуду той день. Все 
сталося вночі 11 липня 2014 року. Це був 
перший обстріл нашого міста. Мабуть, 
гатили по РЕСу, а влучили і в наші два 
будинки, що поруч. Пощастило, що ніко-
го не було вдома, інакше нас би вже не 
було. Квартира, що зруйнували тієї ночі 
– спадщина від батьків. Акт про зруй-
нування ми отримали не одразу, дов-
гий час туди не можна було дістатися: 
будинки на самому краю міста стоять, 
туди і зараз небезпечно ходити. Коли 
міська рада всіх повідомила, щоб йшли 
по компенсацію, я почала сама збирати 
документи. У багатьох були більш склад-
ні випадки: багато хто помер, в декого 
там діти вже були прописані. Довгий час 
нам це здавалося неважливим: батьки 
залишили спадщину і добре, мало хто 
звертав увагу, хто там нині живе. Війни 
ж не було... Мені відновлювати нічого 
не довелося, документи на квартиру 
я зберегла. Але треба було отримати 
довіреність від сина, який поїхав до Рос-
това працювати. Сама б я, мабуть, цього 
не змогла зробити. Підказали сусіди, що 
є така фахівчиня Оксана, вона допомог-
ла. Компенсацію я вже отримала, гроші 
перерахували через місяць після рішен-
ня комісії. Скажу чесно, нам з чоловіком 
було дуже важко збирати ці документи, 
ми старенькі вже, чоловік не ходить, а 
всюди треба їздити, особисто підписува-
ти папери… Тож дякую Оксані за те, що 
вона ретельно виконує свою роботу, ще 
й вміє заспокоїти. 

ТИПОВІ ПРОБЛЕМИ
За словами Оксани Федорової, втра-

чати надію не варто, адже вихід є завжди. 
Навіть, якщо людина втратила не тільки 
житло, а й всі документи, залишається 
«паперовий слід». Тож відновити свідоц-
тва та довідки можна, потрібні лише час 
та наполегливість. Треба збирати все, 
що є, і йти до комісії при міській, сіль- 
ській або селищній раді. Чогось не ви-
стачає – звертайтеся до юристів.

– Найпоширеніша проблемна ситуа-
ція – помилки в особистих документах: 
у прізвищах, по батькові, навіть в іменах, 
– зауважує юристка «Карітасу». – Трап-
ляються такі помилки під час перекла-
ду з російської на державну мову. Тут 
не можу промовчати про нотаріусів, які 
припускаються таких помилок, а люди 
через необізнаність не звертають на це 
уваги. У мене був випадок, коли «суміс-
на власність» у свідоцтвах, які перероб-
лялися після смерті членів сім’ї, якимось 
чином перетворилася на «дольову», а це 
має вагомий вплив на розподіл коштів 
між власниками. 

Сім’ї, які мають неповнолітніх дітей, 
при оформленні документів на відшкоду-
вання збитків за зруйноване майно стика-
ються ще з органами опіки та піклування. 
Отримання дозволу від них – обов’язкова 
вимога, адже дитина має право на частку 
компенсації. У мене були дві сім’ї з непов-
нолітніми дітьми, і затримка відбулася, 

коли припинила існування Мар’їнська 
районна ВЦА, і була створена Мар’їнська 
міська ВЦА. Через цю реорганізацію у 
місті досить довгий час не було діючого 
органу опіки. Тільки у червні цього року 
відбулося перше засідання цієї комісії, 
де ми отримали всі необхідні дозволи. 
До того куди я не зверталася із запитами 
– скрізь були відмови. 

Типовою проблемою є зняття помеш-
кання з державного обліку. Довідка про 
зняття з Держреєстру речових прав на не-
рухоме майно лягає у пакет документів для 
комісії. Це необхідна правова процедура, 
коли людина надає акт про зруйнування 
як доказ того, що будинку або квартири 
більше немає. Серед тих, хто пройшов цю 
процедуру, ще нікому не відмовили у ком-
пенсації. Але ж у Мар’їнці і досі не працює 
держреєстратор. З 22 червня почав пра-
цювати ЦНАП, але і він роботи з держреєс-
трами не виконує. Тож треба їхати до Ново- 
гродівки або Вугледару, де є такі фахів-
ці. Кожна поїздка коштує 700 гривень, а 

нормально. Потім власник змінюється, 
починається війна, і передача власності 
не відбувається у законний спосіб або 
затримується на деякий час. Така ситуа-
ція в нас вже була. 

СКІЛЬКИ ДЕРЖАВА ВИПЛАЧУЄ 
ЗА ЗРУЙНОВАНЕ ЖИТЛО? 
– Загальна сума відшкодування 

складає 300 тисяч гривень, які роз-
поділяються серед усіх співвласників 
помешкання. Неповнолітні діти отриму-
ють свою частку на власний депозитний 
рахунок і зможуть використати гроші 
після 18 років. Розрахунок суми виплати 
ґрунтувався на середніх цінах на житло у 
регіоні. Наприклад, у Мар’їнці на ці гроші 
можна купити двокімнатну квартиру. Але 
люди більш схильні до купівлі приватних 
будинків, грошей вистачить. Складніше, 
якщо власників багато – на частку від 
компенсації житло не купиш. 

ЯКІ ДОКУМЕНТИ І КУДИ ТРЕБА ПОДА-
ТИ, АБИ ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ?

– Документи на отримання компенса-
ції подаються у місцеві ради. Треба на-
писати заяву, до неї додається довідка, 
що людина визнана потерпілою, витяг 
з держреєстру нерухомого майна про 
зняття помешкання з обліку, документи 
на право власності: свідоцтво про прива-
тизацію, договір купівлі-продажу або до-
кументи на спадщину. Також вказуються 
банківські реквізити рахунку, на який 
будуть сплачені гроші. Якщо хтось діє за 
довіреністю, потрібна копія довіреності. 
Якщо серед співвласників помешкання 
є неповнолітні діти, треба подавати доз-
віл від комісії з опіки та піклування. 

Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

199 – ЗАГАльнА кількіСть ЗАяв від меш-
канців Мар’їнки та Красногорівки, пода-

них на відшкодування збитків від втраченого житла.
102 люДини внеСені ДО РеєСтРу ПОСтРАжДАлиХ та отримали 

акти про руйнування. 93 ОБ’єкти ОГлянуті кОМіСією.
27 ОСіБ вже ОтРиМАли кОМПенСАції за зруйноване житло.

ЦИФРИ

ПУНКТИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ БФ «КАРІТАС МАРІУПОЛЬ»

(з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 17.00)
Луганська область

Станиця Луганська – Ірина ПОПОВА, (050) 405 35 47.
Нижньотепле – Тетяна ГОРЬКА, (050) 405 35 42.
Щастя – Ігор ЧУБАР, (050) 405 35 50.

Донецька область
Мар’їнка – Оксана ФЕДОРОВА, (050) 013 25 53.
Мангуш – Світлана БРАГУНЦОВА, (050) 013 25 56, (067) 267 58 13.
Волноваха – Олександр ПЕФТІБАЙ, (050) 013 25 68, (067) 267 58 16.
Нікольське – Олександр ЯРОЦЬКИЙ, (050) 405 35 41. 
Покровськ – Олександр КРАЙНІЙ, (050) 405 35 52.

якщо є помилки у документах, то це не 
одна поїздка. Люди їздять, витрачають 
гроші, виснажуються і втрачають віру в те, 
що можна все владнати... 

Найскладніше – відновлення установ-
чих документів на житло. От живуть собі 
люди, приватизують або купують квар-
тири, сплачують комунальні послуги, все 

Оксана Федорова

Фото авторки
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Розпочалося все зі звичайного нав-
чального семінару, де Анатолій 
познайомився з багатьма активни-

ми людьми з Луганщини та Донеччини. 
У тому числі – з координаторкою «ГРО-
МАДИ Схід» у Луганській області. Від неї 
дізнався про наше видання та визвав-
ся стати розповсюдником безоплатної 
газети у віддалених селах вздовж лінії 
розмежування. 

— Перед стартом роботи я та інші роз-
повсюдники пройшли спеціальні курси 
з надання першої медичної допомоги 
від Міжнародного Комітету Червоного 
Хреста, отримали сертифікати. Бо вміти 
вчасно надавати допомогу вкрай важ-
ливо в житті, а особливо на «буферній» 
території. Непідготовленим людям там 
нема чого робити.

Зона відповідальності Анатолія Вор-
жева — 14 сіл Луганщини, всі поблизу 
лінії розмежування: Розквіт, Чугинка, Ко-
зачий, Широкий, Плотина, Нижнє Тепле, 
Гарасимівка, Нижня Вільхова, Верхня 
Вільхова, Комишне, Вільхове, Валуй-
ське, Макарове, Вільхівські дачі. 

— Спочатку було складно орієнтува-
тися, де дійсно живуть люди, а де домів-
ки покинуті. Адже у кожному селі такі є. 
Потім вже розробили маршрут і знали, 
де точно потрібно залишати газету. У 
деяких селах дуже просять привозити 
газету до сільського магазину, аби всі 
точно її отримали. Є такі люди, котрі про-
сять хоча б 5-10 примірників, щоб пере-
дати родичам та знайомим до інших сіл, 
які у проєкт не входять, бо вони трошки 
далі від лінії розмежування.

ЩО ЛЮДИ КАЖУТЬ
За словами Анатолія, коли він тільки 

почав розвозити газету, місцеві звер-
тали на неї мало уваги, бо вважали, що 
це якась політична реклама. Ставилися 
із насторогою, з розповсюдником не 
розмовляли – не довіряли. Але вже зго-
дом почали підходити, питати, замовля-
ти собі. Людям сподобалося, що у газеті 
нема політики, криміналу та упередже-
ності. 

— Люди позитивно сприймали газету. 
Особливо коли звикли, що вона є регу-
лярною. Іноді лишень питали, чому вона 
українською мовою. Не дивно, адже тут 
іноді пробивається російське телеба-
чення та радіо. Платне цифрове телеба-
чення не всі підключають, особливо ста-
ренькі, які не розуміються на сучасних 

НОВИНИ

ТОЙ, ХТО

Знайомтеся: Анатолій ВОРЖЕВ із Станиці-Луганської вже 
рік працює розповсюдником газети «ГРОМАДА Схід». Він 
безпосередньо спілкується з читачами і, як ніхто інший, 
бачить справжнє ставлення людей до нашого видання.

технологіях, тож вони просто вмикають 
телевізор і дивляться те, що там є. Але ті, 
хто гірше володів рідною мовою до поя-
ви газети, тепер поступово навчаються, 
читаючи її. 

За відсутності інтернету газета – і 
чтиво, і розвага. Розповсюдник каже, 
що знає таких, хто вирізає з газети ре-
цепти і збирає власну кулінарну книгу. 
Читачі готують смаколики, розгадують 
сканворди, дізнаються про важливі 
новини та зміни у законах, отримують 
юридичну підтримку, читають розповіді 
про своїх земляків, надихаються іс-
торіями успіху. Деякі місцеві активісти 
завдяки «ГРОМАДІ Схід» отримали ро-
боту – працюють громадськими корес-
пондентами, розповідають про життя у 
своїх громадах. 

— Газета корисна як для молодих лю-
дей, так і для людей поважного віку. Мо-
лодим вона допомагає у започаткуванні 
бізнесу. Знаю читачів, які у подальшому 
ставали героями матеріалів про підпри-
ємців. Місцевим виробникам крафтової 
продукції газета допомагає у просуван-
ні, а історії про них мотивують читачів 
замислитися над власною справою і 
звернути увагу на можливості грантової 
допомоги. Літні люди дізнаються щось 
цікаве з історії та краєзнавства, чого не 
запропонує телебачення. 

ОНОВЛЕНІ СКРИНЬКИ
Взагалі-то пресу на пошті селяни вже 

давно не виписують. І, звісно, не звикли, 
що щось якісне можна отримати безоп-
латно. А коли впевнилися, що таке може 
бути — і собі взялися поводитися від-
повідно. 

Такий наочний приклад зі слів Ана-
толія. На початку його роботи поштові 
скриньки на місцевих будинках були 
лише подекуди. А якщо і висіли – то були 
занедбані, іржаві, у павутинні та пилюці. 
Аж раптом… оновилися. 

— Поступово я помітив, як старі по-
шарпані скриньки змінилися на догля-
нуті та пофарбовані. У розмові із людь-
ми запитував про це, і всі говорили, що 
пофарбували скриньки спеціально для 
«ГРОМАДИ Схід». Щоб ми могли побачи-
ти, що тут на газету завжди чекають. 

У червні розповсюдники були впев-
нені, що розносять вже останні номери 
газети, адже проєкт був розрахований 
всього на два роки (і лише рік мав дія-
ти на Луганщині). Цей термін минув, і 

ПРИНОСИТЬ  

КОМАНДА

Анатолій Воржев

Анатолій Воржев
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ЯК ДОВЕСТИ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА 
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ПІД НЕРУХОМІСТЮ
Пані Олена доглядала Лідію Степанівну за договором 
довічного утримання. Договір передбачав, що після смерті 
підопічної жінка отримає у власність будинок з усіма 
спорудами та забудовами, що розташовані на земельній 
ділянці розміром 567 квадратних метрів. Але під час 
оформлення документів з’ясувалося, що присадибна 
ділянка біля будинку належить третій особі.

розповсюдники попередили найактив-
ніших читачів, що ті, може статися, за-
лишаться без джерела інформації. Для 
них то була сумна звістка, адже люди 
вже не хочуть опинятися в інформацій-
ній ізоляції. Проте погана новина змі-
нилася доброю – редакція повідомила, 
що її діяльність подовжено.

— Всі без винятку звикли, що отриму-
ють газету, чекають на неї, охоче спіл-
куються з нами. Тож коли ми дізналися 
про подовження проєкту, то всі дуже 
зраділи. Я також звик бути провідником 
між людьми, приносити газету у спеку, 
заметіль чи дощ. Мені подобається ви-
конувати цю добру та вкрай важливу 
справу для жителів мого рідного краю.

Лілія УДОДЕНКО/Громада

Ж інка, яка 14 років ретельно ви-
конувала свої обов’язки і після 
смерті Лідії Степанівни поча-

ла займатися переоформленням прав 
власності, була у розпачі: під час пе-
ревірки технічної документації земле-
впорядна організація встановила, що 
присадибною ділянкою володіє інша 
людина – пані Ірина. 

Пані Олена вирішила звернутися до 
міської ради з клопотанням передати 
їй у власність цю частину земельної ді-
лянки. Але очікувано отримала відмову, 
вмотивовану тим, що земельна ділянка 
належить іншій особі. Жінка втратила 
надію. Без власниці цієї частки землі 
оформити належним чином документи 
неможливо. Де її шукати, вона не знала, 
а зайвих грошей на адвоката не було. 

Одного дня Олена Вікторівна зустрі-
ла близьку знайому, яка порекоменду-
вала звернутися до центру безоплат-
ної правової допомоги. У Бахмутському 
бюро Краматорського місцевого центру 
справу жінки доручили юристці Оксані 
Судак. Та ознайомилася з документами 

та з’ясувала всі обставини.
Як з’ясувалося, Лідія Степанівна сво-

го часу придбала житловий будинок 
разом із земельною ділянкою у чолові-
ка, який був громадянином іншої краї-
ни. Оскільки він не мав права володіти 
землею на території України, то, коли 
купував нерухомість, не зміг належним 
чином оформити на себе право влас-
ності на землю біля будинку. Як резуль-
тат, ця частка землі так і залишилася у 
власності пані Ірини – першої власниці 
будинку та земельної ділянки. 

Аби вирішити це питання на користь 
пані Олени, юристка підготувала судо-
вий позов про визнання її права влас-
ності на земельну ділянку. Оскільки 
Олена Вікторівна є малозабезпеченою 
особою, юридичне представництво у 
суді та складання процесуальних доку-
ментів було для неї також безоплатним.

Рішення Артемівського міськра-
йонного суду Донецької області було 
схвальним. Наразі пані Олена щаслива 
та займається питаннями переоформ-
лення вже власної земельної ділянки. 

Оксана СУДАК, юристка:
– Правова позиція ґрунтувалася 
на нормах статті 377 Цивільного 
Кодексу України у редакції 2003 
року. Зазначена норма ствер-
джує, що особа, яка придбала 
житловий будинок, будівлю або 
споруду після 1 січня 2004 року, 
одночасно отримує у власність 
земельну ділянку, на якій вони 
розміщені, без зміни її цільового 
призначення, у розмірах, вста-
новлених договором. Якщо дого-
вором розмір земельної ділянки 
не визначений, до набувача пе-
реходить право власності на ту 
частину земельної ділянки, яка 

зайнята житловим будинком, будівлею або спорудою, та на ту частину зе-
мельної ділянки, яка є необхідною для їх обслуговування.
Це правило, згідно зі статтями 120 та 125 Земельного Кодексу України, сто-
сується й випадків, коли право на земельну ділянку не було зареєстроване 
одночасно з правом на розміщену на ній нерухомість, однак земельна ділян-
ка раніше набула ознак об`єкта права власності. 
Тобто Лідія Степанівна, яка набула право власності на будинок саме 2004 
року, стала власником земельної ділянки на тих же умовах, на яких вона на-
лежала попередній власниці, а саме пані Ірині.
Таким чином, враховуючи принцип єдності юридичної долі земельної ділян-
ки та розташованих на ній об’єктів нерухомості, маємо зробити висновок, 
що земельна ділянка слідує за нерухомим майном, яке придбає особа, якщо 
інший спосіб переходу прав на земельну ділянку не визначено умовами дого-
вору чи приписами законодавства.
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ГРОМАДА СХiД

СКАНВОРД

СМАЧНОГО

ПОГОДА
СМІЄТЬСЯ  
СЕРПЕНЬ НАД ПОЛЯМИ

Погода наприкінці липня та на початку серпня на Донеччині та Луганщині буде мінли-
вою та немов створеною із суцільних крайнощів. Ясні дні чергуватимуться із хмарними, 
а спека – із дощами.

На Донеччині температура повітря прогріється до +33°С вдень. Вночі буде +16°С. Дощі 
синоптики обіцяють 2-4 серпня, до того буде хмарно. Решта днів першої половини серп-
ня знов будуть спекотними. Швидкість вітру – не більше 4 м/с.

На Луганщині стовпчики термометрів піднімуться до позначки +34°С вдень та опус-
тяться до +18°С вночі. Дощів до початку серпня не буде також, хоча хмарність супрово-
джуватиме весь останній тиждень липня. Опади варто очікувати 2-4 серпня. Максималь-
на швидкість вітру 4 м/с.

Відповідь на сканворд №12 (45)

Нашвидкуруч із «синіх» мож-
на приготувати башточки – 
просту страву, яка до того 

ж матиме дуже ефектний вигляд 
на столі. Тому ця корисна, краси-
ва і смачна закуска підійде як на 
щодень, так і на свято.

Що потрібно:
• баклажани – 400 г
• томати – 400 г
• сир моцарела (або бринза) – 300 г
• олія для смаження – 3 ст. л.
• оцет 
• сіль, чорний мелений перець, 

базилік за смаком.
Як готувати:
1. Очищені від шкірки баклажани 

нарізаємо кружальцями завтовшки 
близько сантиметра. Солимо, пер-
чимо і обсмажуємо з обох сторін 
на олії. Помідори також нарізаємо 
кружальцями. Сир (моцарелу або 
бринзу) ріжемо скибочками. Тов-
щина сиру і томатів повинна бути 
приблизно сантиметр.

2. У формі для запікання, зма-
щеній олією, «будуємо» башточки: 
шматочок баклажана, шматочок 
помідора, шматочок сиру – і так по 
черзі декілька шарів. Кожну порцію 
прикрашаємо гілочками базиліка і 
скроплюємо оцтом. Відправляємо 
все це в духовку (200°С) на 15-20 
хвилин. 

Спека б’є всі рекорди, і найменше в таку погоду хочеться довго куховарити біля плити. А 
більшість овочів сирими, на жаль, не з’їси. Ті ж баклажани – адже зараз саме почався сезон.

БАШТОЧКИ З БАКЛАЖАНАМИ


