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ТЕКСТИ «БЕЗ СМІТТЯ»:
ДЛЯ «ГРОМАДИ»
І НЕ ТІЛЬКИ
Редакція «ГРОМАДИ Схід» організувала перший тренінг для журналістів-аматорів з сіл Донецької
та Луганської областей.

З

аняття відбулися 1-3 жовтня в етнографічному комплексі «Українське село» під Києвом.
Навчатися створювати професійні тексти
приїхали 20 жінок та чоловіків, які представляють локальні громади Сходу. Чоловіків, щоправда, було всього два, тож над гендерним балансом
нам ще треба буде попрацювати.
Фах або досвід роботи журналістом взагалі
не вимагалися для участі у проєкті «Сприяння
незалежній журналістиці Донбасу», який «ГРОМАДА Схід» допомагає втілювати американський
Національний Фонд Підтримки Демократії (NED).
Ми виходили з того, що наразі нам дописують
вчительки, юристи, бухгалтерки, бібліотекарі,
соцпрацівники, громадські діячі, які у своїх селах ведуть активне суспільне життя. Хтось також
пише на місцеві сайти (де такі є), хтось медійно
супроводжує локальні проєкти, хтось навіть започатковує і просуває свої.
Головна мета проєкту – аби наші громадські
кореспонденти отримали той рівень журналістської майстерності, який дозволив би їм сміливо
писати не лише для нашого видання, а й для «великих» українських ЗМІ. Тобто, окрім гонорарів
за поточні тексти для «ГРОМАДИ Схід», ми запропонували, так би мовити, кар’єрне зростання.
Нам дуже хотілося б, щоби робота у проєкті надала учасникам впевненості і натхнення до
участі у загальноукраїнських медійних конкурсах.
Здобуті знання та базові навички журналістської
справи дозволять нашим громадським кореспондентам претендувати також на дистанційну роботу штатними або позаштатними кореспондентами
масових видань. А це – відповідний стабільний
заробіток, для сільських жителів Сходу перспектива солідна.
Навчання передбачає два напрямки: дистанційну менторську підтримку у складанні текстів та
виїзні тренінги-інтенсиви. Робота менторів почалася ще у серпні, тож на перші тренінгові модулі
учасники потрапили вже трошки підготовленими.
Запропоновані теми були розроблені саме для
початківців: «Аудиторія локального медіа та її
потреби» (тренерки Олена Самойленко та Тетяна
Строй з ГО «Донецький прес-клуб», Київ), а також
«Як писати, щоб тебе читали» (тренерка Наталія
Пахайчук, керівниця мережі сайтів «Район», Волинь).
– Дуже насичений інтенсив, без перебільшень!
Цікавих вправ було багато, як і бажання хапати
кожну крихту інформації, – це відгук Стелли Мамедової з Новопсковської громади Луганської
області.
Інтенсивне навчання журналістів-початківців з числа активних представників локальних
спільнот відбуватиметься ще 6 місяців. Для своїх
авторів та авторок ми запрошуватимемо найавторитетніших експертів-медійників України. А
навзаєм чекаємо якісних і корисних для наших
селян текстів.
Інна ЮР’ЄВА/Громада

ПОВНА ЧАША

О, ця ряснота кольорів восени! Скільки поетів намагалися її оспівувати, проте рання
осінь все одно залишається святом художників. І селян. Адже осінній врожай, щедра
нагорода за вкладені сили, є найвагомішою запорукою достатку. Принаймні на зиму,
як не на цілий наступний рік. Недарма ті ж поети часто називають врожай «золотим».

П

оки розмаїття жовтневих барв
не змінилося сірими дощовими буднями, а піднесений
настрій – піздньоосінньою хандрою,
давайте поговоримо про баланс. Він
нам скоро знадобиться.
От маємо ми сьогодні повну чашу
городини та радощів з приводу гарної погоди, гарного настрою, гарно
зробленої роботи. А вже невдовзі
наш запас позитиву погрожує розплескатися через бурхливі шторми
бентежного життя. Як тут утриматися
і не впасти у відчай?
Аби зберігати рівновагу – варто
балансувати. А це неможливо робити у стані напруги. Згадайте кана-

тохідця, якому допомагають не втратити опору довга жердина і спокійна
зосередженість. Тож маємо навчитися протистояти тому, що створює напругу у нашому житті. Це можуть бути
наші власні думки, штучне роздмухування незначних проблем, зайвий
клопіт «що люди скажуть». Тут або
кажеш собі «стоп», або втратиш все,
що так довго збирав. Такій саморегуляції власних станів може легко
навчитися кожна доросла людина.
Витрачати і поповнювати свій «золотий запас» також можна по-різному. Якщо ми допомагаємо комусь,
то наповнюємо і себе. Негатив же у
бік іншої людини спустошує, забирає

ЗІ СХОДУ ПРОКЛАДУТЬ
НАЙДОВШИЙ У КРАЇНІ МАРШРУТ
ДО КАРПАТ
Маршрут нового поїзду №6/5 Маріуполь — Ворохта
(Рахів) стане найдовшим в країні: протяжність в одну
сторону 1756 кілометрів. У графіку оновленого руху
пасажирських поїздів він з’явиться з 12 грудня 2021
року, повідомляє Укрзалізниця.
Таким чином мешканці Сходу отримають пряме залізничне сполучення з Івано-Франківськом, Яремче,
Ворохтою, Ясінею та Раховом. Більше того, зазначений
поїзд їхатиме до Львова 21 годину замість 28 годин, як
було у попередньому розкладі.
Значно пришвидшено рух поїздів східного напрямку
№77/78 Харків — Маріуполь (з Харкова він слідуватиме
на 2 години 5 хвилин швидше, ніж за старим графіком,
а зворотно — на 3 години 29 хвилин швидше), №84/83
Київ — Маріуполь (відповідно на 2 години 13 хвилин та
1 годину 24 хвилини швидше), а також №45/46 Ужгород — Лисичанськ і №142/141 Маріуполь — Одеса.
Також повідомляється, що поїзд №113/114 Львів —
Бахмут надасть жителям Донеччини нові сполучення
з Харковом, Полтавою, Києвом, Житомиром, Луцьком,
Львовом.
Загалом у новому графіку руху було оптимізовано
58% поїздів, які курсували до цього.

енергію, робить нас безсилими.
«ГРОМАДА Схід» щиро бажає
своїм читачам тримати свою чашу
повною. Без вашої активної участі
і наша чаша буде напівпорожньою, адже наші посудини сполучені.
Пишіть нам, надсилайте запитання і
побажання щодо тем публікацій – ми
цього дуже потребуємо.
Зв’язатися з редакцією завжди можна через колл-центр,
соцмережі, електронну пошту
newspapergromada@gmail.com або
на сайті https://gromadaskhid.com.ua/
у розділі «Контакти».
Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

КОРОТКО

ПЕНСІОНЕРИ
ЗМОЖУТЬ ПРОХОДИТИ
ІДЕНТИФІКАЦІЮ ВІДДАЛЕНО

Для запобігання поширенню коронавірусу Кабінет
міністрів України 22 вересня ухвалив впровадження
віддаленої ідентифікації для пенсіонерів та людей,
які отримують інші соцвиплати. Цей механізм дійсний,
зокрема, й для українців з тимчасово окупованих територій.
«Російські окупаційні режими продовжують блокувати роботу КПВВ, створюючи труднощі з отриманням
пенсій та соціальних виплат для мешканців тимчасово окупованих територій. Переважна більшість таких
одержувачів — люди похилого віку, які просто не мають можливості чекати, аби окупанти врешті вирішили надати їм дозвіл на перетин КПВВ», — зазначила
заступниця Міністра з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій Інна Драганчук.
Передбачається, що близькі допоможуть людям
старшого віку здійснити авторизацію одержувача
(без його присутності) в особистому кабінеті порталу
Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису «Дія.Підпис».
Але такий різновид ідентифікації буде доступний
тільки для тих, хто має довідку переселенця й паспорт
у вигляді ID-картки або біометричний закордонний.
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«Я

хочу, щоб ми були разом на небесах», – сказав у концтаборі
хлопець дівчині. Їх повінчав католицький священик, а сталося це під
час Кенгірського повстання політичних
в’язнів у ГУЛАГу.
Щастя бути разом у закоханих тривало менше двох місяців, а точніше – 42
дні. Однак любов не терпить обмежень,
і на війну їй байдуже – вона творить диво
народження нового життя й апріорі перемагає. У Києві живе витвір їхньої любові
– донька Олена Бондаренко.

А тоді після виходу роману Ольгу із
Сибіру привезли до Москви. Спочатку
допитували у НКВС на Луб’янці, потім у
тюрмі в Лефортово.
Слідство тривало три роки. Про
ув’язнену тижнями «забували» у карцері,
позбавивши їжі. У в’язниці Ольга захворіла на туберкульоз. Зрештою, підписала брехливе звинувачення, послухалася слідчого: «Тут, у підвалі, тобі певна
смерть, а у таборі, може, й виживеш».
Дали 15 років, 1949 року вислали до «Степлагу» у Казахстані. Як і всі
політв’язні, носила номер, її – СЧ-666.

ІСТОРІЯ

ДВІЧІ ЗАСУДЖЕНА ЗА ЗРАДУ,
ЯКОЇ НЕ БУЛО

Ольга Лядська народилася 2 березня 1926 року в селі Оріхівці Краснодонського району на Луганщині. Закінчення школи припало на нацистську окупацію. Восени 1942 року дівчина отримала
повістку на відправку до Німеччини.
«Готуючись до від’їзду, я написала
великого листа своєму шкільному товаришу, – згадувала Ольга Лядська. – Проклинала у ньому війну, німців, Гітлера.
Лишила лист своїй шкільній подрузі Тоні
Мащенко і попросила передати адресату. Тоня при цьому розповіла мені, що у
місті з’явилася якась підпільна організація, але чим вона займається і де знаходиться, не знала. Виконати моє прохання
подруга не змогла, лист лишився у неї.
Через це мене згодом арештували німці – 9 січня 1943 року в Оріхівку приїхав
заступник начальника Краснодонської
поліції Захаров і забрав мене».
Її подружку нацисти арештували разом із «молодогвардійцями», тож і Ольгу
допитували у цій справі. Її били, але вона
казала, що нічого не знає, бо й справді
не знала.
Мама Ольги днювала і ночувала під
поліцією. За підказкою місцевих, викупила доньку за бутель самогону і дві «турецькі» шалі з посагу.
Через три місяці прийшла радянська
влада. Почалися репресії проти місцевого населення – за перебування під окупацією. Те, що Ольгу Лядську нацисти
арештували, але вона уникнула покарання, було підозрілим для радянських спецслужб. Залишилася жива – отже, зрадниця. 2 квітня 1943 року Воєнний трибунал
Уральського воєнного округу засудив
17-літню дівчину на 10 років позбавлення
волі з поразкою у правах ще на 5 років. І
відправив її до концтабору.
У післяокупаційному Краснодоні люди
жваво обговорювали страту нацистами
юних підпільників-антинацистів. Радянська влада вирішила створити героїчний
роман для пропаганди комуністичної
ідеології. Твір «Молода гвардія» спочатку
запропонували написати Борисові Горбатову. Але Горбатов, приїхавши з Краснодону, відмовився це робити. Можливо,
довідався, що страчена молодь була не
надто вже й комуністичною. Про свій
вплив на цих юнаків залишили спогади
провідні діячі Організації українських
націоналістів Василь Кук і Євген Стахів,
які будували на Сході націоналістичне
підпілля.
Про міфічність роману Олександра
Фадєєва «Молода гвардія», який опублі-

КОХАННЯ ПІД ЧАС ПОВСТАННЯ

Олена Бондаренко біля виставки УІНП,
де розповідається про її маму. 2019 р.

ТА, ЩО

НЕ ЗРАДЖУВАЛА
Вже певний час редакція «ГРОМАДИ Схід» підтримує
партнерські та дружні стосунки з мережею сайтів «Район»,
розгалуженої на Волині. Схід та Захід дійсно разом, і наші
матеріали часто ставали у нагоді волинським редакторам.
А ми не змогли пройти повз цей матеріал з сайту «Район.
Історія». Адже присвячений він нашій землячці, яку
затягнуло у вирій міфів, пов’язаних із краснодонською
«Молодою гвардією». Сподіваємося, історія українки, якій
відвели роль зрадниці в ідеологічному романі, не залишить
вас байдужими.

кували 1946 року, написано чимало. На
вимогу Сталіна письменник кілька разів
переписував твір, використовував матеріали радянської комісії, які й лягли в
основу роману. Через цей твір Фадєєв
покінчив життя самогубством, звинувативши у передсмертному листі Сталіна у
тому, що він кат. Ймовірно, письменник
довідався, що в результаті фальсифікованої за романом справи постраждало
близько 200 людей.

Ольга Лядська і Зінаїда Вирікова в
романі описані як зрадниці, через яких
нібито постраждали підпільники. Використані у художньому творі прізвища та
імена дівчат стали причиною того, що радянська влада у концтаборах відновила
розгляд їхніх справ.
До речі, вони познайомилися лише
1990 року, вже після реабілітації. До того
часу кожна вважала, що інша дівчина
– вигадана.

Картина «Кров Кенгіра». Автор – учасник подій Юрій Ференчук

У Кенгірі у таборі особливого режиму Ольгу Лядську лікували від туберкульозу. Одного разу відправили до фельдшерського пункту біля чоловічої зони
– на рентген. Там вона зустріла лікаряв’язня Ференца Варконі-Лебера, угорця
за національністю, хірурга за професією.
Два роки вони потай листувалися.
Молоді хлопці та дівчата, що потрапили
до ув’язнення, були розділені мурами
і колючим дротом по різних зонах, але
знаходили шляхи для знайомства і сердечних почуттів. Закохані перекидали
записочки через паркани, передавали
їх через наглядачів, залишали клаптики
паперу у таємних схованках. В одному з
листів Ференц написав, що кохає Ольгу й
хотів би мати її за дружину.
16 травня 1954 року розпочалося
Кенгірське повстання політв’язнів. Після смерті Сталіна політичні бранці (переважно українці, учасники визвольних
змагань 1917-1921-х років) вимагали не
лише полегшення умов життя, а й перегляду їхніх справ та звільнення.
Тоді Ольга Лядська побачилася зі
своїм коханим. Одного дня Ференц запропонував їй повінчатися.
– Для чого? – запитала Ольга. – Адже
нас все одно повбивають.
– Я хочу, щоб ми були разом на небесах, – пояснив Ференц.
«Так уже случилося, що я завагітніла.
І він вирішив, що треба нам обвінчатися.
А його кращий друг – Куява Антон Миколайович, він поляк, католицький ксьондз.
На сцені доктор Куява проводив Службу
Божу, і тоді нас обвінчали. Що то було
за свято! Багато народу було – естонці,
латиші, поляки. А після нас стали брати
шлюб естонці, латиші, а потім ще українці»,
– згадувала у наші дні Ольга Лядська.
Сімейне життя тривало недовго. 26
червня стіну табірної зони проламали
п’ять танків, за ними заїхали три пожежні
машини, та увійшли біля двох тисяч озброєних піхотинців. Жінки закрили собою чоловічий барак, куди їхали танки.
Але вони не зупинилися і розчавили багатьох… Ольгу відштовхнув у яму знайомий її чоловіка.
Зона була буквально залита кров’ю.
Вранці на машини скидали понівечені
тіла. Стверджують, що того дня загинуло
від 600 до 700 осіб. А проте ті, котрі вижили, таки відчули смак перемоги. Умови утримання політв’язнів полегшили, а
з 1955 року розпочався перегляд їхніх
справ. Багатьох звільнили, а ГУЛАГ поступово реорганізовували.
Після придушення повстання Ольга і
Ференц загубили один одного. Повсталих кенгірців розвезли по різних таборах, а 1955 року Ференца Варконі обміняли на радянського розвідника. Він
оселився у Німеччині, де першим (задовго до Солженіцина!) розповів світові про
Кенгірське повстання. Ольгу ж разом з
іншими вагітними жінками відправили до
Тайшету, а звідти ще 20 кілометрів, у мороз, гнали етапом до спецтабору. Їй трапився жалісливий конвоїр, який у важкі
хвилини дозволяв відпочити на санях,
доки ніхто не бачив. 13 лютого 1955 року
народилася Олена – донька Ференца і
Ольги.
Дівчинка мамою і татом називала бабусю і дідуся. Вони вивезли ледь живу
дев’ятимісячну крихітку до Луганщини. В
Оріхівці вона й виростала до повернення
мами.
В ув’язненні Ользі було дуже важко,
адже її сприймали за зрадницю, тому
принижували і намагалися помститися.
«Моєю напарницею була Ольга Лядська, прототип відомого персонажу
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Ольга Лядська
«Молодої гвардії», – писала у спогадах колишня бранка Майя Улановська.
– Доля цієї жінки в таборі була жахлива.
Вона відсиджувала звичайну десятку, як
багато інших, хто отримав строк за перебування в окупації. І тут вийшов роман
Фадєєва. І людина розплачувалася за
примху фантазії автора: їй дали новий
строк. В таборі її переслідували кримінальниці, конвоїри погрожували застрелити. Смілива українка Оксана мінялася
з Ольгою бушлатом, щоб відволікти від
неї увагу».
1956 року комісія переглянула справу
Ольги Лядської і звільнила її зі зняттям
судимості. 1990 року її реабілітували за
відсутністю складу злочину. Перед Ольгою вибачилися із Москви ті, хто виписував повідомлення про реабілітацію. Так
само визнали невинними й інших учасників справи «Молода гвардія».

ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО БАТЬКА

Уперше мама розповіла дівчинці про
батька, коли вони вже жили в Луганську
в однокімнатній «хрущовці». Ольга Лядська працювала маляром і навчалася на
вечірньому відділенні машинобудівного
заводу.
«Якось серед паперів я знайшла своє
свідоцтво про народження, – згадує

Ференц Варконі
донька Ольги Олена Бондаренко. – У
графі «батько» стояв прочерк. «Хто він?»
– запитала я, коли мама повернулася
додому. І вона стала розповідати. Описувала його таким голосом, якого я ніколи
від неї не чула. Так говорять… про Бога.
Взагалі кожна дитина, яка виростає без
батька, малює собі його образ. А який
– це залежить від матері. Мама, свідомо
чи ні, формувала у мене образ людини
майже святої. І якщо мене хтось ображав
у дитинстві, і пізніше, я завжди подумки
поверталася до батька. І дуже просила,
щоб він мене почув».
Якось вдома дівчина знайшла листи
чоловіка на ім’я Франц Лебер, датовані
початком 1970-х років, написані дрібним красивим почерком неправильною російською. Це були листи батька.
Спочатку пристрасні, потім шанобливі. І
дуже ніжні звернення до доньки. В останньому листі Ференц просив Ольгу
віддати доньку йому, бо хотів влаштувати їй краще життя.
Ольгу тоді викликали до КДБ, де виявилося, що за їхнім листуванням уважно
стежать. Повідомили, що Ференц Варконі має намір приїхати до СРСР, щоб
побачитися з ними. Злякавшись за безпеку коханого, Ольга, повернувшись



Ольга Лядська з донькою Оленою
додому, написала йому, що вийшла заміж, і попросила більше її не турбувати.
А підстави для небезпеки були, бо Ференц працював у Мюнхені на угорську
редакцію «Радіо Свобода» і радіо «Вільна Європа». Листи в Україну перестали
надходити. Насправді ж Ольга ніколи не
мала іншого чоловіка – усе життя була
вірною Ференцу.
Із 16-ти років Олена почала шукати
батька, пишучи листи до міжнародного
«Червоного хреста». Але марно. Коли
Україна здобула незалежність, дівчина закінчила факультет журналістики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, а згодом там
же і юридичний факультет. У 1994-2001
роках вона була заступницею голови
Народного Руху України В’ячеслава
Чорновола. У пошуках слідів батька їй
допомагали і Чорновіл, і лідерка Конгресу українських націоналістів Слава
Стецько. 2000-го пані Слава, приїхавши
з Мюнхена, зателефонувала й повідомила: «Оленко, здається, вашого тата вже
немає…».
2007 року Олена Бондаренко несподівано натрапила в інтернеті на спогади Ференца Варконі «Допоки одного
дня» про Кенгірське повстання. Вони

були оприлюднені на сайті російського
священика Якова Кротова. Через нього
вдалося знайти дядька її батька, завдяки якому Ференца змогли витягнути з
ГУЛАГу до Німеччини. Виявилося, що
Ференц Варконі-Лебер помер 27 червня
1987 року. Він був одружений на ІрміМарії Лебер, яка також була жертвою
радянських концтаборів, дітей вони не
мали. Дружина померла у вересні 1995
року, перед тим (вочевидь, за заповітом)
вона перевезла прах Ференца до Будапешта. Лише 2009 року Олена Бондаренко вперше змогла пройти стежками
свого батька у Мюнхені…
Ольга Лядська у часи незалежності
жила у Луганську. Із початком російської окупації 2014 року донька перевезла маму до Києва. Ольга стала героїнею документального фільму «Кенгір.
40 днів свободи», створеного на одному з центральних телеканалів України.
Про неї розповідається і на виставці Українського інституту національної пам’яті
«Тріумф людини. Українці, які перемогли
ГУЛАГ».
Померла Ольга Лядська 19 березня
2021 року на 95 році життя внаслідок
ковіду. Похована у Києві.
Леся БОНДАРУК

…І ЩЕ КІЛЬКА ФЕЙКІВ ПРО «МОЛОДУ ГВАРДІЮ»
1951 року, коли вийшла друком друга редакція «Молодої гвардії», Фадєєв зізнався, що писав не справжню історію «молодогвардійців»,
а роман, що припускає художню вигадку. Ця
його «вигадка» загубила більше життів, ніж
каральна операція нацистів проти краснодонських підпільників у січні 1943 року. Полювання на відьом, тобто зрадників організації, зачепило більше 30 людей разом з їхніми
родинами. Зрештою всі вони були реабілітовані, більшість – посмертно.
Розрізнити факти від вигадок очільника Спілки письменників СРСР і досі складно. Історична правда його взагалі не цікавила. Сюжетну
лінію він писав переважно зі слів матері Олега
Кошового (тому у творі той і став керівником
організації), а потім барвисто розцвітив роман
ідеологемами з подачі комсомольсько-партійних функціонерів, спецслужб і особисто
Сталіна. Краснодон був першим містом на
Луганщині, звільненим від нацистів, масова страта місцевих підлітків дійсно вражала
уяву, тож роман мав стати взірцевим посібником підпільного руху та беззаперечним
доказом його існування на окупованих територіях.
Між тим, а архівах (ані радянських, ані німецьких) не зберіглося скільки-небудь переконливих свідчень того, що антинацистська діяльність молоді у Краснодоні та Ровеньках була
системною та масштабною. Таємні осередки

були, але діяли вони так само, як і деінде:
розповсюджували листівки, збирали зброю
(її тоді всі потай збирали «аби було»), кілька
разів вивісили прапори і… все. Навіть історія
про підпал біржі, звідки примусово вивозили
юнаків та дівчат до Німеччини, виявилася міфом. Німецькі жандарми, які опинилася під
слідством після війни, не змогли згадати
жодної «операції» спротиву, яка б нанесла
відчутних збитків нацистській окупаційній
машині у Краснодоні. У комендатурі знали
про існування підпільників (і навіть деякі імена!), але закривали очі: місцева поліція була
не надто зацікавлена у розшуку односельців,
а у військових своїх справ вистачало, не їхня
то робота.
Зірки склалися трагічно, коли активізував свою роботу абверівський підрозділ

«Герес група Б», який розшукував… ні,
не розклеювачів листівок, а випускників
Ворошиловградської Школи особливого
призначення — військових розвідників і
радистів, залишених для виконання підривної роботи у тилу 6-ї німецької армії.
Однією з таких радисток, до речі, була Любов Шевцова, яка взагалі не підтримувала
зв’язків з підпіллям і не знала навіть про
його існування. А роковим став напад «молодогвардійців» на армійський фургон з
новорічними подарунками – їх вирішили
продати на місцевому базарі, аби в організації були гроші. Поліція затримала підлітка,
який продавав цигарки, той вивів на «дорослих», що їх надали, а далі справою зацікавилися абверівці…
Багато питань і досі залишаються відкритими. Починаючи з назви організації (на
допитах спочатку вона проходила як «Молот», «Молода гвардія» з’явилася пізніше) і
закінчуючи її зв’язками з націоналістичним
підпіллям (це стверджував керівник молодіжної організації ОУНівського руху опору Євген
Стахів, якого Фадєєв – чи випадково? — вивів
у романі як зрадника Євгена Стаховича). Тож
історія молодих краснодонців, які загинули
лютою смертю у шурфі шахти №5, все ще
чекає на правдиве та позбавлене ідеологічної брехні дослідження.
Дмитро ЛЕЩУК/Громада
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остянтин Подлєгаєв родом із Луганської області. Він багато вчився,
одна зі спеціальностей пов’язана
з екологією та маркетингом, що стало
у нагоді у теперішній його справі. А історія почалася у Києві, де компанія переселенців обговорювала перспективи
підприємницької діяльності в аграрному
секторі.
— Один з наших товаришів (у подальшому він став і наставником) до війни
займався розвитком сільгосппідприємства «Мічурінське» у Райгородці. Ми
багато спілкувалися і радилися. Коли
прийшов час змінювати життя, я повернувся до рідного краю з усвідомленням,
що хотілося б розвиватися в цьому напрямку.
Так Костянтин став одним з співвласників приватного акціонерного товариства «Мічурінське». Війна наклала
відбиток на господарство: воно вже не
приносило прибутку і стояло занедбаним. Більшість фахівців виїхала, робота
зупинилася. Працювала лише охорона,
яка стежила, аби не розграбували те, що
залишилося.
— Коли ми почали все відновлювати,
то жили практично в спартанських умовах. Зробили ремонт офісної будівлі, з
часом визначилися з напрямками роботи. Вирішили розвивати теплиці, сад,
пасіку, вирощувати польові культури.
Серед співвласників вибрали відповідального за кожний напрямок.
Але ж ніхто з нових господарів «Мічурінського» не був фаховим аграрієм,
тож вони потребували консалтингової
допомоги. І отримали її від проєкту USAID
«Економічна підтримка Східної України»,
спрямованого на привертання уваги до
потреб та можливостей Сходу.
— Я впевнений, що без інформаційної
підтримки результати були б набагато
гіршими, — зізнається Костянтин. — Нам
організували відвідування навчальних
конференцій, ми їздили до різних місць
на виставки, ярмарки. Так ми з легкістю почали освоювати сільськогосподарський напрямок. З’являлися ділові
знайомства, які дуже допомогли нам в
подальшому.
Власне яблуневим садом господарство «Мічурінське» займається рік. Сад
функціонував з 2008 року, але зрозуміло, що з початком бойових дій він став
практично покинутим. За словами Костянтина, на початку діяльності сталися
прорахунки, але підприємці навчилися
сприймати їх як досвід. І не соромилися звертатися за підтримкою. Зокрема,
порадами щодо саду їм допомагала

ВЛАСНА СПРАВА

ЯБЛУНЕВЕ

ЩАСТЯ
Коли в ідею віриш не лише ти сам, а й люди поруч, то
можливо все. Потрібен лише час, аби зникли хмари і вийшло
сонце, яке щедро насичить життям неодмінний врожай.
Про це добре знають у селі Райгородка на Луганщині, де на
30 гектарах землі відродили вирощення яблук.

консультантка проєкту USAID Ніна
Дмитраш, фахівчиня з вирощування
плодових та ягідних культур.
— Коли я вперше потрапила до саду,
було видно, що йому потрібна фахова
допомога. Ми склали покрокову технологічну карту. Я давала поради працівникам саду: що зробити у першу чергу,
як підрізати дерева, яке потрібно внести
добриво, які препарати кращі для захисту від шкідників, як організувати полив,
— розповідає консультантка.
Завдяки її рекомендаціям сад у «Мічурінському» отримав шанс на відновлення. Навесні дерева зацвіли, а подальший
догляд дав приголомшливий результат
— попри складну погоду під час цвітіння,
спекотне літо, відсутність дощів.
— Торік у недоглянутому саду зібрали
близько 100 тонн яблук. Нині ми ще продовжуємо збір врожаю, але точно буде
не менше 400 тонн. Серед сортів — Гала,
Голден, Симиренко, Фуджи, Бребурн та
Гренні Сміт, — звітує Костянтин.
— Це прекрасний прогрес за один рік,
хоча попереду ще багато роботи. Але я
бачу готовність працювати та покращувати агротехнічні процеси для плодоношення та виведення саду на повну потужність. Тож вірю, що у «Мічурінського»
все вийде, — каже Ніна Дмитраш.
У команді садоводів наразі близько
п’ятнадцяти людей, у період сезонних
робіт – до сорока, бо винаймають робітників. Яблука з «Мічурінського» вже
почали продавати на оптовому ринку у
Сєвєродонецьку, а також у мережі супермаркетів «Сім’я». Але зупинятися на
досягнутому підприємці не збираються.
На одній з виставок вони познайомилися з компанією, яка має переробний цех
у Харкові. Тепер вони поставляють яблука і туди, отримуючи натуральний яблучний сік без консервантів і цукру.
— Плануємо виходити на ринок Києва
із соком за соціальною ціною, нижчою
за інші, — каже Костянтин. — Перш за
все товар не повинен поступатися імпортним за якістю. Ми відвідували кілька переробних виробництв на території
України, і нам би, звісно, хотілося б відкрити власне. Є ідеї провести ремонт
в старому цеху підприємства, зробити
його енергоефективним, оновити та налагодити під переробку.
Відкриття такого цеху означало б,
насамперед, роботу для односельців.
Для Костянтина Подлєгаєва це важливо — аби рідний край розвивався і люди
були щасливими. І щоб не їхали з села, а,
навпаки, поверталися і мали можливість
працювати та заробляти.
Лілія УДОДЕНКО/Громада
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ксана Проселкова – філологиня
Краматорської школи №11, викладає українську мову та літературу.
Торік ми вже писали, що вона почала
збирати колекцію старожитностей. Вишиті рушники, сорочки, весільні віночки
та хатні ікони купувала власним коштом.
За рік пані Оксана назбирала понад 500
експонатів з історії Краматорська та Наддніпрянщини.
Цікавість до історії та культури, власного коріння у вчительки зросла після
перегляду лекції про рушники дослідниці Олександри Сторчай з Музею Івана
Гончара.
– Після цієї лекції у соціальних мережах я побачила рушник, який продавали
колекціонери. Він коштував дві тисячі
гривень. Це був рушник кінця ХІХ століття
з Полтавщини, символізував рід. Врешті
я придбала його. Власне, з того рушника
усе і почалося, – згадує пані Оксана.

ЩО В КОЛЕКЦІЇ?

Цей рушник та інші старожитності
вчителька почала приносити до школи
на свої уроки, розповідала учням про
значення вишивки на рушниках, сорочках. Щомісяця із заробітної плати витрачала певну суму на купівлю експонатів.
Шукала оголошення у соцмережах, інколи купувала предмети старовини на
місцевій барахолці. Особливо пані Оксана тішиться тим, що вдалося купити та
вивезти старожитності з тимчасово окупованих територій – у колекції є речі із
села Благодатного, Макіївки.
Скільки витратила за рік – не каже.
Але називає ціни, які сьогодні є на ринку. Приміром, вишита сорочка, якій 50-70
років, коштує від 500 гривень. Автентичний стрій (спідниця, сорочка, керсетка, фартух) може коштувати до 3 тисяч
гривень, але дослідники з Вінниці продали стрій з однієї скрині всього за 500
гривень. Це велика рідкість для колекціонерів – мати повний комплект одягу
однієї людини. Історії багатьох предметів
– їхнє походження, дату, регіон – Оксана
Проселкова записала. На 30% експонати – місцеві, з Краматорська або його
околиць.
Поступово колекція почала зростати,
і виникла ідея показати усе назбиране
жителям Краматорська. З пропозицією
надати частину приміщення до пані Оксани звернулася директорка міської
бібліотеки Марина Щукіна. Почалася
ретельна підготовка до експозиції, адже
колекцію потрібно було впорядкувати,
розділити по складових: рушники, ікони,
строї, намиста, кераміка, книжки.
– До нас на Донеччину зараз багато
їде людей, ми цікаві гостям з інших регіонів. А що ми можемо показати свого?
З думкою зібрати власну історію, яка
буде цікавою і місцевим, і тим, хто приїжджає, я і створювала цю колекцію, – розповідає вчителька. – Я хотіла представити Наддніпрянщину та Слобожанщину,
показати і спорідненість, і відмінності.
Наприклад, на Слобожанщині поділ
сорочки не вишивався, внизу робили
мережку. Зазвичай це сорочки «доброкарівського» періоду, коли масово почали вишивати трояндочки. До речі, раніше
усі сорочки були додільніми, тобто довгі,
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УСЕ ПОЧАЛОСЯ

З РУШНИКА
Вчителька з Краматорська зібрала етнографічну колекцію з 500 експонатів, що увійшла
до експозиції культурно-просвітницького центру «Етнофундація Рід». Експозиція
представлена у міській бібліотеці імені Чехова. Побачити її можуть усі охочі.

додолу. Це вже потім їх почали підрізати
та робити короткими.

РОДОВІД ДО СЬОМОГО КОЛІНА

Одночасно зі збором експонатів Оксана Проселкова цікавилася історією
власного роду. По родинних фото, спогадах, розповідях родичів, архівах їй вдалося дослідити своє коріння до сьомого
коліна. Дійшла до 1703 року, дізналася
про походження свого роду з Сумщини.
– Мій рід з Харківщини, але мені вдалося розшукати своїх предків та дізнатися, що вони були з Сумщини. Сорочка моєї прабабусі, яку подарувала тітка,
була звідти. Мої пращури жили у маленькому селі Сомівці, якого зараз немає на
карті. Вони займалися обробкою скла,
звідти мали прізвище – Склярі. Мали багато землі, але у 1930-ті її забрали у колгоспну власність, а прадіда, якого визначили куркулем, розстріляли у лісі. Торік
я їздила туди з тіткою. Стоячи на околиці
яру, де колись було село, я, здається,
відчула той зв’язок з предками. Це дуже
цінно для мене. Додому я привезла
жменьку землі та каміння. Звідтіля мій
рід, це моя історія.
Наразі Оксана Проселкова продовжує збирати та купувати експонати для
своєї колекції. Мріє про експедиції для
дослідження Донеччини, які допоможуть
глибше та краще дізнатися про історію
та культуру регіону. Планує зробити каталог, який можна презентувати гостям
та дослідникам. А ще сподівається, що
дорослі та діти, зацікавлені експозицією,
захочуть більше дізнатися про історію
свого власного роду, свого села, свого
міста, своєї країни.
Наталка СТЕПОВА/Громада
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о Новогродівської громади минулого року приєдналися 14 сіл.
Постали проблеми ремонту доріг,
заміни комунікацій, а головне – підведення до сіл централізованого водопостачання.
– Живу тут з 1950 року, весь цей час
воду тягала з колодязя. За день витрачаю три-чотири відра води. Але я живу
сама, а ті, у кого є родина, витрачають
більше. Останній час води у колодязях
значно поменшало. Звісно, всі з нетерпінням чекають на воду з крана, – каже
80-річна Степанида Лимич, жителька
Орлівки, яка все життя пропрацювала у
колгоспі.
Проєкт розбудови водогонів у селах
Орлівці та Новожеланному реалізується
Новогродівською громадою у партнерстві з Благодійним Фондом «НЬЮ ВЕЙ»,
Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки посольства уряду Німеччини у межах програми «Поліпшення
доступу до безпечної питної води в селах та невеликих населених пунктах з
децентралізованою системою водопостачання на Сході України».
За словами новогродівського міського голови Олександра Шевченка,
загальна вартість проєкту становить
майже 3 мільйони гривень. З них понад
800 тисяч – співфінансування з боку
громади.
– Благодійний Фонд «НЬЮ ВЕЙ» не
вперше допомагає реалізувати подібні
проєкти. За його допомогою вже обладнано свердловину та протягнуто водовод у селі Петрівка, – каже Олександр
Шевченко. – Згідно з домовленістю,
наші партнери фінансують буріння та облаштування свердловин, відповідають
за придбання матеріалів для водоводу
– труб, муфт... Ми ж, зі свого боку, повинні виконати всі роботи з прокладки
водогону.
Для виконання робіт у травні Новогродівська громада за власний кошт
придбала новий ланцюговий екскаватор
з гідравлічним відвалом.
– Аби не наймати сторонніх підрядників, у яких є сучасна техніка для прокладання комунікацій, і які оцінили свою
роботу на 1 мільйон гривень, ми собі
придбали сучасний екскаватор. У майбутньому йому не доведеться стояти без
діла, адже таку техніку можна використовувати не лише при прокладанні водогону, ритті траншей, а й для розчищення
доріг від снігу, або як бульдозер, – каже
голова.
В Орлівці та Новожеланному вже побудовані артезіанські свердловини, розпочалися роботи з прокладки водоводу
довжиною більш ніж 4 кілометри у Новожеланному. В Орлівці ж водогін вже
повністю обладнано, до його запуску 21
жовтня залишилися лічені дні.
– Водогін в Орлівці ми робили з липня
по серпень, – розповів директор комунального підприємства «Комунтех» Костянтин Дробот. – Працювати доводилося
у непростих умовах. Спочатку тиждень
йшли дощі, потім температура повітря
підскочила до 32-34 градусів, почалася
спека. До того ж, у селі заасфальтована дорога, під асфальтом – «подушка»
з щебеню, каміння, зустрічались і шматки металу, ґрунт доволі твердий. Все це
гальмувало риття траншей під труби. Під
дорогою прокладено два зливові від-

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: РИНОК
ВІДКРИТО, ТОРГИ РОЗПОЧАТО

НАЖИВО

ВОДА

ДЛЯ ЖИТТЯ

За даними статистиків, вода з крана тече лише у будинках
30% сільських жителів України. Для селян тягати воду
відрами з колодязя для приготування обіду чи прання,
качати із свердловини та заповнювати всі наявні у будинку
ємності – буденність. Ще більш нагальний у прифронтовій
зоні дефіцит питної води. «ГРОМАДА Схід» дізналася, як
розв’язують питання водопостачання у віддалених селах
громад Донеччини.

води – великі труби, і це також потрібно було враховувати, як і зарості кущів
на узбіччях, які перед риттям необхідно
було прибирати.
Комунальники проклали магістральну
трубу уздовж дороги, а місцеві жителі
вже самотужки робили відводи кожен
до свого подвір’я. Тепер чекають на підписання угоди з ДТЕК на підключення
водоводу до мережі.

У сусідньому Новожеланному водовод добудують до кінця року. Принаймні, так кажуть комунальники. Відповідно, підключення відбудеться вже наступного року. Тоді ж від центральної
магістралі прокладуть водогін до села
Комишівка, підключать і село Завітне.
Наступний етап – проєкт за підтримки МОМ щодо постачання якісної питної
води. Зокрема, першими питною водою
будуть забезпечені Новожеланівська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат та Комишівський психоневрологічний інтернат.
– Восени наступного року кожен будинок Новогродівської громади буде з
питною водою, а свердловини з технічною будуть як запасний варіант, – поділився планами Олександр Шевченко.
За його словами, подібні проєкти за
співучасті благодійних міжнародних організацій є порятунком для невеликих
громад:
– Де б наша громада взяла три мільйони гривень на облаштування водоводів?
Вартість проєктів у співробітництві з МОМ
буде не меншою. Навряд чи ми зробили б це самостійно, без підтримки. Тож
можу сказати, що допомога благодійних
організацій відіграє велику роль у розбудові соціальної інфраструктури сіл.
Ірина ДІМІТРОВА/Громада

Звернення щодо приведення у відповідність окремих статей Земельного кодексу України, який набрав силу
1 липня 2021 року, направили у вересні до Кабміну, Держгеокадастру і
Міністерства аграрної політики України
юристи БФ «Карітас Маріуполь» спільно
з ГО «Маріупольська асоціація жінок
«Берегиня» та представниками 10 громад Донецької і Луганської областей.
Приводом для звернення стали два
питання: 1) протиріччя у законодавстві,
які обмежують у правах використання
земельних ресурсів 18 ОТГ Сходу України, де працюють військово-цивільні
адміністрації; 2) відсутність затвердженого порядку роботи електронної системи земельних торгів.
Зокрема, через протиріччя статей
Земельного кодексу та Закону про
ВЦА очільники ВЦА не могли брати
участь у земельних аукціонах. А саме:
у Кодексі було написано, що здавати
землю в оренду можна на термін не
менше 7 років, а у Законі про ВЦА цей
термін обмежувався 5 роками. Тобто, виконуючи один закон, голови адміністрацій порушували б інший і несли
за це відповідальність.
Першими на запит юристів відреагував Держгеокадастр. Його роз’яснення
було таким: користатися спеціальним
законом для ВЦА цілком можливо без
зміни статей Земельного кодексу. Не
забарилося з відповіддю щодо прийняття постанови про організацію та
проведення земельних торгів і міністерство.
А далі була роз’яснювальна онлайнконференція, яку за допомогою фахівців Держгеокадастру провів «Карітас
Маріуполь». До неї приєдналися майже
90 очільників місцевих рад, голів ВЦА
та юристів ОТГ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Учасники мали змогу напряму
поспілкуватися з представниками профільного міністерства, державного підприємства «Прозорро.Продажі», керівником напрямку електронних аукціонів
E-Tender (це один з 40 майданчиків, які
безпосередньо організовують процес
проведення земельних торгів, консультують та супроводжують кожного
з учасників).
За словами керівника юридичних
проєктів «Карітасу Маріуполь» Олександра Магдаліца, найважливішим
ефектом від цього заходу була пряма
комунікація:
– На офіційне листування було б
витрачено декілька тижнів, а тут представники громад мали змогу напряму
поспілкуватися з розробниками «Положення про проведення земельних аукціонів», отримати відповіді на нагальні
питання від представників Держгеокадастру, дізнатися, як працює система
електронних торгів та які кроки вони
мають зробити від початку реєстрації
до моменту участі в аукціонах. Крім
того, вони запропонували держустановам пропозиції щодо удосконалення системи проведення аукціонів, які
мають бути впроваджені до початку
торгів.
Ще раз наголосимо: ці заходи стосуються комунальної власності, тобто
землі сільськогосподарського призначення, яку тепер місцеві органи самоврядування будуть намагатися «прилаштувати» з максимальним зиском для
громади.
І якщо з комунальною власністю
все більш-менш зрозуміло, то картина
приватної власності досі залишається
розмитою.

ХАТА У ПОВІТРІ

За даними юристів, які консультують у Донецькій та Луганській областях (зокрема, у селах так званої «сірої
зони»), сьогодні майже 50% населення
не має навіть документів на власний
будинок та прибудинкову ділянку, не
кажучи вже про земельні паї. Значною
мірою це стосується літніх людей, які
будували свої хати та отримували землю у 50-60-ті роки минулого століття.
Тоді законодавство не вимагало такої
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СПРАВИ ЗЕМЕЛЬНІ

100 днів з початку впровадження ринку землі – привід згадати про проблеми, які
перешкоджають втіленню земельної реформи в Україні і, зокрема, на Сході. Власне
реформа, яка готувалася останні 5 років, має історичне значення. З 1 липня майже 7
мільйонів українців, раніше усунених від ринку, отримали повноцінне право власності
на свою землю: право володіти, користуватися та розпоряджатися. Але «на місцях»
зміни суттєво пробуксовують. Не в останню чергу – через непоясненність реформи. Тож
розпочинаємо цикл матеріалів, покликаних роз’яснити власникам землі їхні можливості.
вже ретельної реєстрації, і ніхто не переймався правовою досконалістю своїх
документів – не було потреби. Нинішнє
ж земельне законодавство вимагає документального підтвердження кожної
дрібниці, що стосується приватної власності.
– Паї людям надавалися у різні часи
в різних областях, робили це і районні
державні адміністрації, і місцеві сільради. Розпоряджалися землею і з «високих
кабінетів» у Києві, – стверджує керівниця Маріупольської асоціації жінок «Берегиня», юристка Марина Пугачова. – Тож
зараз у нас великий безлад у сфері земельних відносин, що, на превеликий
жаль, б’є по пересічних громадянах.
Люди заплуталися у круговерті законів
та постанов, а фактично багато українців
живе на нелегалізованих ділянках, тож
можуть залишитися не лише без землі, а
й дім втратити.
Фахівчиня вважає, що правова неграмотність селян – це значною мірою
недоробка юристів. Вони не живуть у тій
місцевості і, коли спілкуються з людьми
щодо оформлення документів на власність, то говорять незрозумілою «пташиною» мовою, використовують специфічні терміни. Власники чи спадкоємці
здебільшого не знають таких понять,
як «верифікація», «транзакція», «переважне право» і не розуміють, як такою
інформацією користуватися.
Проблеми виникають навіть не на ета-

ЦИФРи

З 1 липня в Україні у ринковий обіг
запропоновано понад 70 000 га землі,

зареєстровано понад 28 000 публічних угод.
Середня вартість 1 га землі станом на 9 жовтня становить
43 879 грн. Це з урахуванням Київської області, де середня
ціна склала 240 000 грн за гектар. Відтак, середньозважена
вартість 1 га землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва становить 32 857 грн. Середньозважена
вартість земель для ведення особистого селянського господарства – 33 000 грн. За прогнозами Міністерства аграрної
політики та продовольства України, українська земля буде зростати у вартості не менше, ніж на 7-10% щороку. Для порівняння: у Польщі вартість 1 га землі перевищує 10 000 євро.
пі продажу землі – на такий крок поки
наважилися лише найсміливіші і «просунуті». А от те, що «стосується кожного»
– це труднощі при спадкуванні. Коли
після смерті власника спадкоємці не
можуть знайти сертифікат на право володіння земельною часткою, його треба
відновлювати у судовому порядку, доводячи право на спадщину. Багато випадків, коли власність оформлена частково,
і це також спричинятиме перешкоди у
разі продажу землі або отримання спадщини.
– Коли право на власність документально підтверджене, а процес виділення паю на місцевості не завершено,

то неможливо й отримати державну
реєстрацію на право володіння землею і
внести її до Державного земельного кадастру. Тут не варто відкладати похід до
чиновників, – радить Марина Пугачова.
Звісно, процедура відновлення документів дещо розтягнеться у часі та вдарить
по гаманцю за рахунок послуг адвоката та
судового збору. Але, по-перше, іншого
шляху немає, а, по-друге – наразі багато
громадських організацій, що для окремих
категорій людей надають послуги адвоката на безоплатній основі. Громадські
юристи здатні пояснити всі нюанси права
на власність і Земельного кодексу зрозумілими та простими словами.

Олександр ЯРОЦЬКИЙ, юрисконсульт БФ «Карітас Маріуполь» у Нікольському районі Донецької
області:
– Ніхто нічого не забере, поки люди самі живуть на
своїй землі, навіть якщо документи втрачені. Проблеми можуть виникнути тільки у разі продажу будинку
чи земельної ділянки або у разі отримання права на
спадщину. У цьому випадку все одно доведеться проходити всі процедури оформлення і аж до суду у разі
потреби. Хто має гроші – оформлює. Зараз у нашому
районі люди масово оформлюють навіть городи. А
коли грошей немає, то й звернень до юристів немає,
на жаль. І хоча за нашу роботу ми грошей не беремо,
допомагаємо безоплатно, сплачувати все одно доведеться в інших структурах. Люди розуміють, що наявність грошей, точніше їхня відсутність, вирішує все.

Марина Пугачова

ТРИ КРОКИ ДО ВЛАСНОСТІ
НА ЗЕМЛЮ

Громадські юристи розробили покрокову інструкцію щодо оформлення приватних земельних ділянок. Її виконання
допоможе уникнути проблем та на законних підставах володіти і землею, і будинком на цій землі.
КРОК ПЕРШИЙ. Звернутися до органів
місцевого самоврядування з сертифікатом, що посвідчує право на земельний
пай*, і заявою про виділення земельної
частки (паю) в натурі (на місцевості). За
результатами розгляду документів орган місцевого самоврядування приймає
рішення про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) у приватну власність.
КРОК ДРУГИЙ. Звернутися до землевпорядної організації для розроблення технічної документації на земельну ділянку.
КРОК ТРЕТІЙ. Звернутися до держреєстраторів або нотаріусів для проведення
державної реєстрації права власності на
земельну ділянку. Для цього заявник
подає оригінали документів, необхідних
для реєстрації, та документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за
державну реєстрацію прав.
Реєстрація ділянки у кадастрі потребує 2 місяці та 1,5-2,5 тисячі гривень
сплати.
*Якщо сертифікат на право на земельний пай втрачений або «десь лежить», то
треба запросити його дублікат, для чого
звернутися з відповідною заявою до органу, який його видавав (це, як правило,
районна державна адміністрація і дуже
зрідка місцева сільська рада). Якщо там
з якоїсь причини відмовляються надати
дублікат, тоді із позовом про визнання
права власності слід звертатися до суду,
посилаючись на ст. 1 Закону України
«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам
земельних часток (паїв)». Власник паю
також може звернутися до суду за визначенням додаткового строку на оформлення права власності.
Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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ля цієї страви нам треба обрати гарний шмат свинини із рівномірним
прошарком жиру з одного боку. А ще
– взяти кусень гарбуза та одну айву. І гайда
на кухню!

СМАЧНОГО

СВИНИНА ІЗ АЙВОЮ ТА ГАРБУЗОМ
Достигають яскраві гарбузи на городах та терпка айва у садах. Що з цією красотою робити?
Як варіант – запекти в духовці, проте не із цукром чи медом (то всі вміють), а… з м’ясом.
Відповідь на сканворд №17 (50)

Що потрібно:
• свинина – 2 кг
• гарбуз – 300 г
• айва – 1 шт.
• часник – 3 зубки
• сік одного лимона
• гірчиця – 2-3 ст. л.
• сіль, чорний перець, розмарин – за смаком.
Як готувати:
1. Шматок гарбуза очищаємо від насіння і
шкірки, нарізаємо кубиками або невеликими
часточками десь у 1 сантиметр завтовшки.
2. Так саме робимо з айвою. Її достатньо ретельно потерти щіточкою під водою, аби очистити від ворсинок.
3. Підготовляємо м’ясо. Робимо надрізи уздовж не до кінця, щоб вийшла така собі «книжечка». Солимо і перчимо з усіх боків.
4. Нарізані айву і гарбуз скроплюємо лимонним соком. Додаємо подрібнений часник
та одну ложку гірчиці. За бажанням можна приправити і кількома подрібненими листочками
свіжого розмарину.
5. Начиняємо м’ясо, скріплюємо розрізи зубочистками (або можна перемотати ниткою).
6. Тепер обмазуємо все гірчицею і кладемо у рукав для запікання. Відправляємо до
попередньо розігрітої до 1800C духовки на
2-2,5 години. Неймовірний аромат та соковитість гарантовані!

ПОГОДА

ЦЯ ОСІНЬ ТАКА –
ЯК ЧУДНА ПЕРЕЗРІЛА ПАННА
Друга половина жовтня подарує мешканцям Донеччини та Луганщини насправді осінню погоду – досить прохолодну та переважно хмарну.
Температура повітря на Донеччині залишатиметься в межах від +2°С вночі до +16°С
вдень. За прогнозами синоптиків, дощі пройдуть 27 та 28 жовтня, але ясно та безхмарно
буде тільки 26, 29, 30 жовтня. Швидкість вітру – до 5 м/с.
На Луганщині температура повітря вночі також опуститься до +2°С, вдень підніметься
до +16°С. Дощитиме 26-28 жовтня. Сонячними та безхмарними будуть 24, 30 та 31 жовтня,
решта днів – хмарно із проясненнями. Максимальна швидкість вітру – не вище 4 м/с.

СКАНВОРД

Газета «ГРОМАДА Схід» №18 (51), 2021 ©
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
видане Міністерством юстиції України 27.12.2019. Серія КВ №24252 –14092 Р
Засновник і видавець: БФ «Карітас Маріуполь». Проект реалізується за підтримки
Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина

Висловлені авторами і респондентами газети
думки можуть не співпадати з точкою зору
редакції та з офіційною позицією Міністерства
закордонних справ Федеративної Республіки
Німеччина. Головна редакторка: І. Ю. Хюреніна

Контакти редакції: (067) 792 25 28, (050) 02 962 11, (067) 792 25 32,
(050) 02 962 12 - телефони колл-центру,
електронна пошта - newspapergromada@gmail.com
Друк: типографія ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст» (Запоріжжя)
Наклад: 60 000. Замовлення: 2188918

