
П’ятниця, 3 червня 2016 року № 19 (15910)

Інтерв‘ю

– Згадаймо, шановний ко-
лего, той «крайній» робочий 
день влітку 2014-го у редакції 
«Донеччини» на Київському 
проспекті в Донецьку, коли 
стало очевидно – вихід газети 
доведеться тимчасово призу-
пинити... 

– Того червневого понеділка 
настрій був пригнічений: нам у 
Донецьку не дали проголосува-
ти на президентських виборах, 
неподалік в аеропорту українські 
бійці тримали оборону і з нашо-
го 12-ти поверхового Будинку 
преси було видно дим, звідти 
долітав гуркіт від пострілів і 
вибухів. Панувало передчуття 
невідворотної біди, яку ти не в 
змозі зупинити. Колеги і сусіди 
з інших редакцій ставилися до 
подій по-різному. Пригадується, 
що саме того дня я у розмові з 
працівницею сусіднього видання 
сказав, що не треба тішити себе 
ілюзіями, оскільки на Донбас 
прийшов російський фашизм. 
Співрозмовниця не погодилася і 
пішла до себе. Я ж повернувся до 
свого кабінету, бо саме готували 
наступний номер. Подивився у 
вікно зі свого восьмого поверху 
і зрозумів, що ми у пастці. Поруч 
на стоянці з автобуса вискаку-
вали бойовики з автоматами і 
бігли до нашого будинку. В цей 
момент було не стільки страш-
но, як душила лють від безсил-
ля: ти нічого не зможеш вдіяти 
проти «зелених чоловічків» і 
ніхто в цьому місті тобі не допо-

може. Тим часом нікого з наших 
колег із будинку не випустили і 
стало відомо – бойовики пішли 
за редакторами видань... Тобто 
і за мною, бо – українська газе-
та в них точно «на гачку». Зга-
дав публікації останніх місяців, 
а серед них відкритий лист 
колеги із Слов’янська Віктора 
Скрипника до Володимира 
Путіна із вимогою забрати своїх 
«визволителів» з міста, свою 
статтю «Донецький патріотизм 
– не міф» про останній 
проукраїнський мітинг в облас-
ному центрі тощо. На відміну від 
деяких видань із холдингу Ахме-
това, «Донеччина» досить чітко 
і міцно стояла на українських 
позиціях. Тому й чекав на непро-
ханих гостей… Втім, обійшлося: 
побачив лише, як до автобуса 
повели під дулами автоматів 
двох редакторів – Олексан-
дра Брижа з газети «Донбасс» і 
Леоніда Лапу з «Вечернего До-
нецка». Невдовзі редакторів 
після «бесіди» таки відпустили, 
але це було серйозне попере-
дження всім газетам у Донецьку 
– або ви з терористами, або вас 
усіх закриють силоміць. Тоді ми 
й збагнули,  що останній номер 
наш – за минулий тиждень…

– У творчій біографії видан-
ня вже була вимушена пере-
рва у роботі – у 1941 році. 
Розкажіть нашим читачам про 
історію однієї з найстаріших 
українських газет на Сході 
України. 

– Свій родовід ведемо від 
«Колгоспника Донеччини», пер-
ше число якого вийшло 9 квітня 
1936-го – якраз 80 років тому. З 
поміж інших, газета вирізнялася 
українською мовою видання 
– це, до речі, про те, якою мо-
вою розмовляли в нашому краї. 
Після війни випуск відновили 
вже під назвою «Радянська До-
неччина», яка трималася аж до 
початку 90-х. А влітку 1992-го 
ми зареєстрували відразу два 
україномовних видання – «До-
неччина» і додаток «Світлиця». 
Вже наступного року мали при-
стойний тираж серед інших га-
зет, що з’являлися у місті, як 
гриби після дощу, але перейти 
на українську ніхто з них так і не 
зважився.

Хотів би зазначити, що за 
ці непрості для нас роки ми 
створили своєрідний клуб 
уболівальників газети, які по-
пуляризували газету і друку-
валися в ній. Це жителі різних 
куточків області, які особистим 
прикладом розвіювали міф про 
другорядність української. На-
приклад, пригадую, як вибійник 
із Єнакієвого, світлої пам’яті 
Аркадій Олексійчук брав на шах-
ту нашу «Світлицю» і поширював 
її серед гірників. У середині 90-х 
«Світлиця» сягнула майже 20-
ти тисячного тиражу, але потім 
пішов спад... Ми вирізнялися 
від інших не тільки послідовною 
українською позицією – ніхто крім 
нас не вів краєзнавчі сторінки і 
тому наразі це цілий літопис на-
шого краю – хоч окрему книгу 
видавай! Тільки «Донеччина» 
друкувала вірші українською 
і проводила конкурси серед 
школярів на кращі твори рідною 
мовою. Ці творчі заходи редакція 
проводила разом із обласною 
письменницькою організацією, 
яку очолює наш постійний автор 
Павло Кущ. До речі, він і його ко-

леги по перу Анатолій Загнітко, 
Валерій Романько, Петро Гай-
воронський, Віталій Павловсь-
кий, Микола Сіробаба і зараз 
всіляко підтримують нашу газету 
і публікуються у ній.

 Всі попередні роки ми вели 
послідовну і дуже делікатну 
українізацію, адже прагнули бо-
дай повернути втрачені позиції 
раніше більш поширеної на 
Донбасі тепер вже державної 
мови. Доречно буде ска-
зати, що про насильницьку 
русифікацію в газеті писав наш 
давній автор і земляк, вчений і 
літературознавець Іван Михайло-
вич Дзюба. А свого часу до газети 
звертався ще один відомий до-
неччанин – учитель із Дружківки 
Олексій Іванович Тихий. Вже 
після його трагічної загибелі ми 
– нинішнє покоління дізналися, 
що на суді фігурував як доказ 
«антирадянської діяльності» лист 
Тихого до «Радянської Донеччи-
ни» про стан української мови 
в Донецькій області на початку 
70-х років минулого століття. 
Перегодя само на сторінках га-
зети з’явилося ім’я Василя Сту-
са. Це саме наш журналіст і поет 
Юрій Доценко найпершим по-
чав готувати сторінку «Стусове 
коло». Скільки вийшло публікацій 
про поета – страдника і його до-
нецьких побратимів – не злічити! 
Мій колега Олександр Винни-
ченко навіть знайшов на Донбасі 
табірного наглядача Стуса, який 
в розмові з журналістом весь час 
монотонно повторював – «про-
сти нас, Василю…».

Газета повертала із небуття 
імена донбасівців, які бороли-
ся за незалежну Україну. Се-
ред них і Данило Шумук, який 
із комфортного заокеансько-
го помешкання повернувся до 
Красноармійська на схилі літ, і 
ми ще за життя цього чоловіка 
розповіли про його боротьбу з 
радянським режимом. Прикро, 
але українська влада вшану-
вала Шумука лише після його 
смерті – орден у дім його донь-
ки приніс... черговий міліціонер 
із райвідділу, виконуючи дору-
чення міськради. А ще ми завж-
ди згадували й шанували також 
журналістів, які свого часу вою-
вали на фронтах Другої Світової. 
Серед них Григорій Журавка, 
Олександр Заярний, Анатолій 
Чумак і Михайло Олійников, який 
писав про подвиг радянських 
воїнів на Савур - Могилі. І саме 
після його публікацій влада 
спорудила величний монумент, 
який через кілька десятків років 
знищили проросійські загарб-
ники. Принагідно хочу згадати і 

учасника бойових дій в ході АТО 
Віктора Масловського, який 
працював у нашій газеті, а в 
2014-му пішов до військкомату 
добровольцем і понад рік во-
ював на Луганщині.

– Після початку тієї 
страшної війни газета 
відновила свій вихід аж у 1945 
році, а нинішня «Донеччина» 
знову «ожила» вже наприкінці 
пам’ятного 2014-го. У яких 
умовах і завдяки чому вдало-
ся оперативно повернути ви-
дання читачам?

– Звичайно, пригодився на-
бутий нами досвід виживан-
ня всупереч несприятливим 
обставинам. Також спонука-
ла до дії закономірна злість на 
проросійських бойовиків, які 
по суті позбавили нас майже 
усього: житла, роботи… Вже у 
вересні 2014 року на чужому 
ноутбуці в Києві, у квартирі, куди 
добрі люди пустили тимчасово 
пожити, готувався перший ви-
пуск «у вигнанні». Ну, а верстала-
ся «Донеччина» у глибокому тилу 
агресора, адже людина не змог-
ла виїхати з окупації. Звісно, це 
був ризик: ледь не наступного 
дня після друку газети за мною 
прийшли автоматники у донець-
кий офіс і, певно ж, не для того, 
щоб подякувати за висвітлення 
їхньої терористичної діяльності. 
До кінця того року ми з дружи-
ною – журналісткою Наталкою 
на хиткому кухонному столику 
та верстальник підготувати ще 
кільканадцять випусків, які пере-
давали нашим передплатникам 
на прифронтові території. За чиї 
кошти? Щось заощадили самі, а 
ще нам у цей скрутний час допо-
могли земляки – Віктор Харла-
мов та Ірина Федорова, Павло 
Замостьян та інші.

Окремі уклін і подяка 
Святійшому Патріарху України - 
Руси Філарету, який наприкінці 
2014-го допоміг видати до-
датковий тираж для наших 
воїнів. Під час нашої розмови 
Святійший пророче зазначив: 
«Населення Донбасу житиме до-
бре, коли воно буде разом з усім 
українським народом». 

– Ігоре, а яку допомогу 
надає «Донеччині» один із її 
співзасновників – Донець-
ка облдержадміністрація? 
І якої саме підтримки за-
раз потребує українська га-
зета від місцевої влади та 
керівників держави? Хіба це 
нормально, що на звільненій 
від проросійських бойовиків 
єдина обласна українська га-

Головний редактор Ігор Зоц: 

«І вся Донеччина, 
і однойменна газета були 
і завжди залишатимуться 

українськими»

   «Почнемо, браття, пісню невеселу словами призабутої ста-
рини про Ігорів згорьований похід…» Підстав для того, аби нага-
дати моєму співрозмовнику перші рядки славетної літературної 
пам’ятки Київської Русі ХІІ століття, більш, ніж достатньо. По-
перше, він – Ігор Зоц народився, виріс і працював порівняно не-
далеко від тих місць, де відбувалися події, описані у поемі «Слово 
о полку Ігоревім». А, по-друге, на долю його «полку» – колективу 
редакції української обласної газети «Донеччина» після захоплен-
ня Донецька бойовиками також випали непрості випробування. З 
цього й почалася наша розмова з головним редактором видання.

 Ігор ЗОЦ. Народився 
8 жовтня 1961 року в селі 
Ульянівка Красноармійського 
району на Донеччині. 
Журналістську діяльність 
розпочав у 17-річному 
віці в Красноармійській 
міськрайонній газеті «Маяк». 
У 1985 році закінчив факуль-
тет журналістики Київського 
держуніверситету ім. Т. Шев-
ченка і відтоді незмінно працює 
в газеті «Донеччина»: з 1992 -го 
– її головний редактор. Член 
НСЖУ, Почесний член НСКУ та 
ВУТ «Просвіта». Після початку 
бойових дій та розгрому бой-
овиками редакції був змуше-
ний виїхати з Донецька і зумів 
організувати й відновити вихід 
газети на українській території 
прифронтового краю.

Закінчення на 8-й стор.
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Самоврядування
На теренах Донбасу існують 

десятки сільських рад, сотні 
сіл та селищ. Більшість з них 
не живуть, а виживають. Не 
прості часи переживають селя-
ни й у інших регіонах України. 
Але тут, на Донецький землі, 
на вже звичні кризові фактори 
накладається ще і фактор АТО. 
Питання виживання для селян 
Донбасу, таким чином, є кричу-
ще актуальним. Тому і на запро-
поновану державою реформу 
місцевого самоврядування 
тут люди дивляться з великою 
надією і сподіванням. Пере-
важна частина простих селян 
хоча і не дуже то обізнана в де-
талях і тонкощах започаткова-
ного процесу децентралізації, 
але інтуїтивно відчуває, що гур-
том, об’єднавши хай і небагаті 
свої ресурси, виживати їм у 
сьогоднішніх надскладних 
умовах буде значно легше. 
Тим паче, що держава обіцяє 
сприяти таким процесам, до-
помагаючи таким об’єднаним 
територіальним громадам і ме-
тодично і фінансово.

Не всі, звісно, із оптимізмом 
сприймають черговий рефор-
маторський проект держа-
ви, побоюючись втратити при 
об’єднанні свої самобутність, 
частину своїх ресурсів, і 
самостійність в управлінні. 
Звичка жити під патрона-
том держави, отримуючи від 
неї мізерну але дотаційну 
фінансову допомогу, ще дуже 
міцно тримає людей в полоні 
вже не існуючих реалій совко-
вого образу життя. Отже, зро-
бити крок до змін не вистачає 
або сміливості, або свідомості.

Але слово не про них. 
Прозріння до них ще прийде. 
І наша подорож в Андріївську 
сільську громаду  Слов’янського 
району Донецької області 
в рамках просвітницької 
діяльності в проекті  ЄС 
«Підтримка громадської 
кампанії по формуванню 
об’єднаних територіальних 
громад Донецької області», 
що здійснюється в Україні 
Інститутом громадянського 
суспільства спільно з Фондом 
Східна Європа і спілкування з 
її мешканцями у черговий раз 
доводить, що ті громади, які не 
гають час і активно беруться за 
роботи, обов’язково стануть 
і багатими, і спроможними і 
щасливими.

Так от, щоб не бути 
голослівними спробуємо 
оприлюднити декілька тез і 
меседжів, якими керуються тут, 
у Андріївський громаді, люди і 
обрана ними влада, намагаю-
чись творити своє майбутнє, а 
також перевірити, чи насправді 
слова тут втілюються у 
практичні справи.

Очолює рух корисних справ, 
як і має бути, сільський голо-
ва Микола Якович Діхтенко. 
Саме він, як свідчать люди, є 
в громаді і ідеологом, і про-
ектантом, і реалізатором ре-
форм. Саме йому належить 
ініціатива створення Стратегії 
розвитку своєї громади і 
включення до неї сусідніх 
сільських громад Сегіївської 
і Золотоколодязької. Розгор-
таючи карту району він наочно 
демонструє, що об’єднання 
цих трьох громад з усіх боків є 
перспективним і природним, 
що між ними стільки спільного, 
що рухатися їм всім треба міцно 
тримаючи один одного за руки. 

Як до цього прийти? 

Сільський голова каже, щоб 
мати добробут і щасливо 
жити треба багато працюва-
ти, жити дружно і допомагати 
один одному. В його розумінні 
територіальна громада, то як 
велика родина. Всі мають рівні 
права і всі мають рівні обов’язки. 
Наприклад, розповідає Ми-
кола Якович, меморіальний 
комплекс загиблим у Другій 
Світовій війні воїнам і воїнам-
інтернаціоналістам, ми буду-
вали самі, своїми руками. Все 
село. Хто як міг, брав участь у 
будівництві. А той, хто вклав 
частину своєї праці в будь-яку 
справу, завжди буде захищати 
свій труд і ніколи нікому не до-
зволить її знецінити. Це перше, 
що має розуміти людина, якщо 
хоче жити по-людські і мати 
майбутнє.

«Життя треба будувати, а не 
розраховувати на те що хтось 
прийде і нагодує. От дивіться, 
– каже голова, – колгоспи 
вмерли, їх нема, а раніше вони 
виконували обов’язки і комун-
госпу, і соціальних служб, за-
ймалися дорогами, сміттям, 
всім…Їх нема, тож ми маємо 
всі ці справи взяти до своїх рук. 
Отже зараз треба щоб було 
комунальне підприємство. І 
щоб не вчителі і директор шко-
ли займалися опалюванням 
приміщень школи, наприклад, 
а комунальне підприємство. 
Щоб підтримувати об’єкти 
благоустрою, інженерної 
інфраструктури»

Ще одна теза від сільського 
голови: «Ми розуміємо, що не 
можна працювати без Стратегії, 
без плану. Кожна справа – то 
окремий проект. Там, у Києві, 
тільки говорять про енергетич-
ну незалежність, а ми вже 6-й 
рік цим предметно займаємося. 
Вже, як кажуть, проект на 
виході. Є вже приміщення під 
цех переробки щепи, соломи, 
відходів олійного цеху, заку-
плено  необхідне обладнання. 
Будемо виробляти брикети та 
пелети для опалювання. Роз-
рахунки показали, що ми може-

мо виробляти до 2000 тис. тон 
такого цінного енергетичного 
продукту. Для власних потреб 
нам вистачить 800 тон. В пер-
шу чергу – це для опалювання 
соціальних об’єктів. Залишки 
будемо продавати. Прибуток – 
у бюджет громади. Ви питаєте, 
звідки ми на все це беремо 
гроші? Так гроші ми залучаємо 
і з власного бюджету розвитку 
і з міжнародної технічної допо-
моги (ПРООН), від приватних 
інвесторів. Подивіться, – каже 
голова, – ось наш місцевий 
МНС, пожежно-рятувальна ча-
стина. 

Придбали нову пожежна-
рятувальну автомашину. Воно 
так и повинно бути. Якщо з 
Краматорська їхати до нас по-
жежу гасити, то вже немає 
бути чого, все згорить. А у нас 
за 5-10 хвилин команда вже на 
об’єкті, на пожежі працює. По-
жежна частина утримується, 
як то кажуть, у складчину. У 
нас контракт з кар’єром (при-
ватним підприємством), з 
фермерами. У нас їх четве-
ро. Сільгоспрацівники також 
розуміють, наскільки важли-
во мати пожежну частину по-
руч з посівними площами, бо 
не часто, але інколи займан-
ня таки трапляються. У нас 
з ПАТ «ВЕСКО» соціальний 
контракт, який передбачає 
спільні фінансування. З КЗТС 
«Машинінг» також. Всі беруть 
участь у фінансуванні утриман-
ня об’єктів соціальної сфери, 
перераховують гроші у наш 
благодійний Фонд «Віра в бла-
га».

В цьому році парканом кла-
довище огородили. Тепер 
перед людьми не соромно, на-
вели порядок, чистоту. На часі 
завершення газифікації села, 
залишилося буквально трішки. 
На завершальному етапі забез-
печення селян водопровідною 
водою, яку ми качаємо з гли-
бини 140 метрів. Так що в кого 
води не вистачає у колодязі, 
то з побудовою водопроводу 
проблема з водопостачанням 

якісною питною водою зникне.
Зараз займаємося заміною 

вуличного освітлення на 
більш економічні прибо-
ри. Взагалі, ми близько 50 
інвестпроектів написали і ча-
стину з них спрямували на кон-
курс до Мінрегіонбуду України. 
Сподіваємося на перемогу 
хоча б частини з них, що до-
зволить залучити так необхідні 
нам кошти з Державного Фонду 
регіонального розвитку. Поки 
що очікуємо результатів кон-
курсу. Але документацію вже 
підготували.

– Ну а що ж з об’єднанням? 
Як сусіди? Ви їх залучаєте до 
якихось спільних справ?

– Ну тут такі справи, що не 
все йде гладко. Ще минуло-
го року всі три громади при-
йняли на своїх сесіях необхідні 
для об’єднання рішення. Об-
ласна ВЦА включила нас у 
Перспективний план, його 
затверджено Кабміном, Вер-
ховною Радою. А ЦВК вибори 
нам не призначив. Я от цьо-
го юридичного механізму не 
розумію. Ми пройшли всі ета-
пи, а досі не маємо спільного 
органу управління, не можемо 
вирішити багато юридичних пи-
тань. Хоча, як би там не було, ми 
готові до створення об’єднаної 
громади. На превеликий жаль, 
втрачено час і ініціативу. Ще 
рік тому Золтоколодязька 
сільська рада була готова до 
об’єднання, але пройшли ви-
бори і новообрані тамтешній 
голова і його команда повер-
нули у інший бік. І хоча люди 
хочуть із нами об’єднатися, бо 
бачать в тому для себе і зиск і 
перспективу. А от керівництво, 
бачите, пішло по судах, оскар-
жуючи і намагаючись скасувати 
попередньо прийняті рішення. 
Подейкують, що таку установку 
їм дала Добропільська район-
на рада, яка не хоче відпускати 
Золотоколодязьців зі сфери 
свого впливу і виношує план 
створення об’єднаної грома-
ди в масштабах всього райо-
ну. Втім, не будемо втручати-

ся у справи сусідів. З часом, я 
сподіваюся, все владнається і 
раціональне рішення буде при-
йнято. Ще раз наголошую, що 
ми готові до об’єднання.

Ще один з проектів, над 
яким працюємо, є проект ство-
рення ЦНАПу. Тут поруч є не-
житловий будинок, який нам 
не належить. Так ми зараз 
ведемо перемови, щоб його 
викупити, відремонтувати і 
буде в нас і свій  центр надан-
ня адміністративних послуг 
(паспортний стіл, і реєстр бу-
демо вести, і ін.). Реєстрацію 
підприємців робити не будемо. 
Немає сенсу тримати штат для 
того, щоб зробити два, три за-
писи на рік. До речі, підприємців 
в нас небагато. Єдиний по-
даток не є для бюджету кри-
тичним. Та і взагалі, мені не 
зрозуміла політика фінансової 
децентралізації. Нам кажуть, 
беріть акцизи. Так що, я маю 
переживати, щоб наші селя-
ни більше горілки купували і 
пиячили? Я з цим борюся. І 
ще, нам «кинули» податок на 
нерухомість. Де та нерухомість, 
яку ми можемо обкладати? На-
шим фермерам треба допома-
гати, а не обкладати їх додатко-
вими податками. Отже, «ласий 
шматочок», такий, як плата за 
надра, ПДВ, ПДФО, за який 
«голова не болить» – не нам, 
а все, що мало реальне або 
важко адмініструвати – нам. 
Особисто я розумію бюджетну 
політику так, що, наприклад, 
зібрали ми мільйон податків, 
30% або 35% – хай йдуть до 
державного бюджету, решта 
залишається там, де ці доходи 
зароблено. І державі буде до-
бре, і нам. 

– Скажіть, Миколо Якович, 
через ваше село пролягає дуже 
інтенсивна автомагістраль, де 
вдень і вночі рухаються сотні, 
якщо не тисячі автомобілів. Чи 
Ви маєте якійсь дохід з цього 
або якісь плани щодо того, як 
використати на благо громади 
цей, з одного боку потенційно 
прибуткову, а с другого, не 
дуже екологічну і, прямо 
скажімо, небезпечну з точки 
зору організації дорожнього 
руху, об‘єкт? 

– Так, плани є. Але поки 
такий інтенсивний рух ван-
тажного транспорту створює 
більше проблем, ніж ми ба-
чимо потенційних вигод. До-
рога ця державного значення, 
ми за неї не відповідаємо. До 
початку проведення АТО та-
кого інтенсивного руху тут не 
було. Тепер увесь вантажо-
пасажирський потік розвер-
нуло через наше село. І поки 
що, ми думаємо над рішенням 
цього питання. Будемо ради-
тися з селянами, питати по-
рад у фахівців, вивчати досвід 
подібних нам громад. До речі, 
наші люди дуже соціально 
активні, не дають дрімати нам 
тут в раді. Правда, не завжди 
така активність йде на користь. 
От пригадую, як під час окупації 
ДНРівці із зброєю приїхали, 
зняли з будівлі український 
прапор і повісили свій і наказа-
ли мені: як побачимо на будівлі 
український прапор спалимо 
сільраду. Я, передзвонив до 
міліції і спитав, що мені у такий 
ситуації робити? Мені сказа-
ли, не зв’язуйтесь із ними, бо 
вони такі, що і направду і раду 
спалять, та й ще постріляти 
можуть. От сиджу собі і думаю, 
як вчинити. А тут, одна наша 
активістка забігає і кричить, 

Декілька тез від 
справжнього господаря

Закінчення на 4-й стор.
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Точка зору

Парадокси і 
метаморфози

Наприкінці вісімдесятих років мину-
лого сторіччя Донбас сколихнувся. Пе-
ребудова, розпочата в Москві, нарешті 
досягла України й негайно переросла в 
новітні національно-визвольні змаган-
ня. Донбас охопили шахтарські страй-
ки, які поступово вилилися в один ве-
ликий перманентний страйк. Спочатку 
шахтарі висували виключно економічні 
вимоги, але поступово до них додали-
ся політичні. Спершу обережні – зняти 
з посади окремих керівників гірничого 
відомства, далі – відправити у відставку 
увесь уряд, потім – надати Декларації 
про державний суверенітет реального 
змісту і, нарешті, рішуча вимога – Україні 
– незалежність! Так донецькі шахтарі 
опинилися в авангарді боротьби за 
незалежність і суверенітет Батьківщини. 
Хвиля шахтарських страйків била по 
СРСР з нічим незрівнянною силою. До-
недавна, здавалося, монолітна держава 
тріщала по швах. 

Супротивники ідеї незалежної 
України чинили шалений спротив її 
здійсненню. Розгорнули безпрецедент-
ну пропагандистську кампанію, вдава-
лися до затримання й навіть арештів 
окремих представників національно-
визвольного і робітничого руху, які на 
той час злилися в єдиний визволь-
ний рух. Але країна впевнено йшла до 
своєї державності. За цей час, у кінці 
вісімдесятих – на початку дев’яностих, 
були прийняти «Закон про мови» 
(1989), Декларація про державний 
суверенітет УРСР (16 липня 1990) і 
на завершення – «Акт проголошення 
незалежності України» 24 серпня 1991 
року. На перше грудня 1991 року були 
призначені вибори першого Президен-
та України і всеукраїнський референдум 
з підтвердження Акту проголошення 
Незалежності України. Антидержавні 
сили знову розпочали відчайдушний 
спротив і знову задіяли пропагандистсь-
кий апарат імперії. Але усі шалені атаки 
були відбиті, а спроби вплинути на на-
родне волевиявлення і змінити резуль-
тати голосування виявилися марними. 
Результати референдуму 1 грудня вия-
вилися приголомшливими для ворогів 
України, за Незалежність висловили-
ся понад 90 відсотків громадян, у тому 
числі близько 89 – в Донбасі. 

Україна поступово, крок за кроком, 
рік за роком, набирала силу. А тим ча-
сом ворожі сили не здалися й щоденно, 
погодинно розхитували безкровно до-
сягнуту державну самостійність. 

Як же сталося, що за двадцять п’ять 
років існування України, як суверенної 
держави, пропорція прибічників і 
противників Незалежності України в 
Донбасі змінилася до зворотної? При-
чин такої метаморфози чимало. То ж да-
вайте розглянемо деякі з них. 

Кадри вирішують усе!
На одному з численних в наші 

дні громадських слухань за участі 
представників Донецької обласної 
військово-цивільної адміністрації об-
говорювалися, між іншими, питання 
кадрової політики в умовах АТО. Обго-
ворювали ситуацію, що склалася після 
визволення Слов’янська, Краматорсь-
ка, Маріуполя та інших міст Донбасу. 
Визначили, що лише п’ята частина на-
селення налаштована проукраїнські. 
Решта мешканців регіону має або 
відверто сепаратистські проросійські 
позиції, або до таких схиляється. На 
можновладців посипалися запитання.

– А чому на керівних посадах, навіть 
в умовах гібридної війни, залишилися 
відверті сепаратисти й навіть недавні 
колаборанти?

Представник ДонВЦА довго гово-
рив про брак патріотичних кадрів на 
Донеччині і нарешті підсумував свою 
промову:

– Ми опинилися перед вибором: при-
значати на посади патріотів без досвіду 

управлінської роботи, або кваліфікованих 
фахівців з іншими поглядами. 

Почувши таке сам собі сказав: 
«Приїхали!». Знову, як часто це бувало в 
давній і недавній історії, українців кину-
ли напризволяще, а кермо віддали все 
тим же проросійським апаратникам. 

Тож повернемося на два з полови-
ною десятиріччя назад. У радянські часи 
проведення великодержавної політики 
та русифікації в Україні діяло правило: 
якщо перший секретар міськрайкому 
партії був українцем, то головою 
міськрайвиконкому і другим секретарем 
повинен був бути обов’язково росіянин. 
Завідувачами відділів міськрайкомів 
КПУ також здебільшого призначалися 
росіяни, часто не з місцевих мешканців, 
а прибулих з різних регіонів Росії або 
таких, що мали звідти своє родове 
коріння. Ротація номенклатурних кадрів 
на місцях була обов’язковою. Через 
кілька років роботи на номенклатур-
них посадах партійний працівник або 
йшов на підвищення, або призначав-
ся на керівні посади на підприємства, 
в установи, культурно-освітні заклади, 
громадські організації, де залишалися 
провідниками політики партії та імперії. 
Таким чином уся УРСР була обплутана 
номенклатурним павутинням.

Після проголошення Україною 
Незалежності переважна більшість 
колишніх номенклатурників залишила-
ся на своїх посадах. А партійна верхівка 
плавно переродилася на керівну 
верхівку незалежної України. Тоді керу-
валися все тим же принципом переваги 
кваліфікованих фахівців (їхній дійсний 
фаховий рівень розглянемо нижче) над 
патріотичними «дилетантами».

Невелика частка з колишніх 
держпарткерівників дійсно стала вірою 
і правдою служити Україні, інша – тупо 
виконувала свої управлінські обов’язки, 
а значна частина насміхалася й 
ненавиділа незалежність і все, що з нею 
пов’язане. Ці можновладці повсякден-
но щосили гальмували процеси держа-
вотворення й дерусифікації населення. 
Зривали й вихолощували патріотичні 
заходи, глумилися над історією країни 
та її героями. 

На початку ХХІ сторіччя радянсько-
партійна номенклатура склала ядро 
Партії регіонів, об’єднавшись з 
російсько-шовіністичними угрупуван-
нями й дрібними партіями. Півтора 
десятиріччя вона не просто відігравала 
домінуючу роль в політикумі Донеч-
чини, а фактично була єдиною прав-
лячою партією регіону. Це була партія 
авторитарного типу, яка придушувала 
інакомислення й особливо найменші 
прояви «українського націоналізму». 
Націоналізмом же, а пізніше все частіше 
«фашизмом» стали називати усе 
українське. Яскраво висловилася з цьо-
го приводу одна з місцевих керівників: 
«Ненавижу национализм, они все фа-
шисты… Все, кто говорит на украин-
ском языке».

Після «помаранчевої» революції 
місцевих вождів Партії регіонів, причет-
них до фальсифікації результатів дру-
гого туру президентських виборів, не 
тільки не притягли до відповідальності, 
а й залишили на управлінських посадах. 
Лише найактивніших фальсифікаторів 
довелося «приховати». Їх «засунули» на 
другі позиції: перших керівників зро-
били заступниками, щоб не муляли очі 
новій «революційній» київській владі. 
Інші ж, змінивши формально партійну 
належність, а то й залишаючись члена-
ми ПР, очолили місцеві органи влади, 
ставши головами обласних і районних 
державних адміністрацій. Нові зами, 
продовжували, однак, відігравати перші 
ролі в регіонах й надалі придушували 
національно-патріотичні сили й проя-
ви інакомислення. А «революціонери» 
нічого не бачили й не хотіли бачити. 

Приклади? Та будь ласка. Так, у ході 
передвиборчої кампанії тоді ще канди-
дат на пост Президента країни Віктор 
Ющенко відвідав Лисичанськ, відвідав 
і його пам’ятки. Його гостинно зустрів 
директор одного з тамтешніх музеїв. 
Після від’їзду кандидата, музейника по-
чали цькувати: як, мовляв, він смів при-
ймати в своїй установі Віктора Ющен-
ка. Адже той, на думку керманичів ПР, 
повинен був почуватися, як Наполеон 
у Москві в 1812 році. Після революції 
Віктор Ющенко благополучно правив 
країною, а цькування згаданого дирек-
тора тривали й надалі, довівши його до 
серцевого нападу. 

Через пару років ющенківського пре-
зидентства, регіонали підняли голови й 
вирівнялися на повний зріст, показую-
чи, «хто в хаті господар». Взяли реванш 
на теренах правосуддя, посадивши за 
грати на місце Бориса Колесникова ко-
лишнього власника універмагу «Білий 
лебідь». Далі перейшли у контрнаступ 
по всьому фронту. 

Автор цих рядків був очевидцем 
ганебної сцени: до будівлі Донецької 
ОДА, закутавшись у чорне пальто «жав-
ся» Президент України Віктор Ющенко, а 
довкола стояв великий пікет пенсіонерів 
з антипрезидентськими гаслами. На-
товп скандував: «Самозванець! Са-
мозванець! Геть самозванця! Геть!» 
Зрозуміло, що такого не могло бути без 
заохочення з боку місцевої влади. 

Інший приклад: кампанія місцевої вла-
ди проти встановлення пам’ятника Та-
расу Шевченку в місті Красноармійську. 
Можновладці й депутати від партії 
регіонів чинили такий шалений опір 
увічненню пам’яті Великого Кобзаря, 
що один з опозиційних депутатів з роз-
пачем вигукнув: «А чому такий опір? Ми 
що, пам’ятник Гітлеру бажаємо встано-
вити?» Отже, «кваліфіковані» кадри фа-
хово робили свою чорні справу.

Два роки тому прийшла на нашу зем-
лю війна. Здавалося, ось тепер ради-
кально вирішити кадрові питання. Але, 
як бачите, знову ні! Як у вірші Юрія До-
ценка, написаному ще 2007 року: 

А навкруги – усе, як і колись, 
Ті самі п’єдестали і погруддя,
І кабінети, і посади й люди,
Що зодяглись в новітні кольори.

Та що там зодяглись? Заприсяглись
На вірність Незалежній Україні!
Вони всі помаранчеві віднині, 
Хоча ще вчора сірими були.

Більш того. Є поодинокі випад-
ки, коли з «ДНР» на підконтрольну 
Україні територію приїхали «кадри», 
яких там відбракували за елементарну 
профнепридатність. Вони ще у довоєнні 
часи славилися своїми проросійськими 
поглядами й прибули сюди далеко 
не з патріотичних міркувань, а тому, 
що було їм нікуди діватися. Ось вам і 
«високваліфіковані фахівці!»

Наостанок нагадаю старий, але 
повчальний анекдот: «Дівчина на 
роздоріжжі долі радиться з матір’ю: 

– Мамо за мною упадають два  паруб-
ки. Обидва вродливі, обидва просять 
моєї руки. Один з них дуже багатий, а 
інший бідний, але красиво танцює. Кому 
надати перевагу?

Мати, трохи подумавши, запитала:
– А того, багатого, можна навчити 

танцювати?»
Перефразуємо: а що патріотам не 

можна дати фахові знання? І чи дійсно 
патріотів фахівців так мало?

Газети мають єднати!
Нещодавно отримав свіже число аме-

риканського україномовного часопису 
«Свобода», де були надруковані мої но-
татки про війну в Донбасі. Часописом, 
як виявилося, не лише опікується уряд 
США, а й фінансує його. Таким чином, 
він піклується про українську діаспору, 

підтримує її й демонструє, що він не 
байдужий до етнополітичних процесів, 
що відбуваються в країні. Російський 
уряд пішов далі: він опікується 
російськомовними виданнями в Україні, 
буквально заполонивши схід України ви-
даннями на кшталт «КП в Украине» тощо.

Інша ситуація з україномовними 
виданнями в самій Україні. В газет-
них кіосках на сході й на півдні Україні 
місяцями, а той роками не буває 
жодної української газети, жодно-
го українського журналу. За часів 
Незалежності україномовні газети на 
сході й півдні країни поступово зни-
кають або переводяться на російську 
мову. Спочатку зникла луганська 
молодіжна газета «Молодогвардієць», 
за нею – остання українська луганська 
обласна газета «Прапор перемоги». З 
початку ХХІ сторіччя почали переводити 
на російську мову нечисленні  українські 
міськрайонні газети: Красноармійський 
«Маяк», слов’янські «Вісті» та інші. Була 
активна спроба зробити російськомовне 
видання навіть зі сватівської газети 
«Новини Сватівщини». Це при тому, що 
в Сватівському районі мешкає понад 
дев’яносто відсотків україномовного 
населення.

На Донеччині весь цей час, завдяки 
титанічним зусиллям головного редак-
тора Ігоря Зоца, виходила єдина об-
ласна українська газета «Донеччина». 
Її історія з початку дев’яностих років 
нагадує справжні ходіння по муках. Га-
зета стабільно знаходилася на межі 
виживання. Були спроби переведення 
видання на російську мову, спроби її за-
криття. Грошей хронічно не вистачало. 
Деякі київські вояжери з національно-
демократичних сил замість підтримки 
газети, слідом за російськими 
шовіністами почали вставляти пал-
ки в колеса. Зокрема один з лідерів 
націоналістичних сил Степан Хмара, у 
відповідь на пропозицію громадськості 
про підтримку, за словами тодішнього 
заступника головного редактора газети 
Валерія Шептухи, заявив:

– Ця газета «совкова», комуністична. 
Її взагалі слід закрити. Ми зробимо нову 
газету. Кращу!

На той час у Донецьку як до-
даток до «Донеччини» і за певної 
підтримки цієї обласної газети нова 
регіональна українська газета вже 
виходила – «Східний часопис». Але 
культурологічний часопис так і не став 
виданням, навколо якого об’єдналися 
б українці регіону. Проіснувавши кілька 
років, він поступово втратив грантову 
фінансову підтримку, передплатників і 
припинив існування.

А «Донеччина» вистояла. Голов-
ний редактор знаходив тимчасових 
спонсорів, грошовитих і дрібних, за-
робляв гранти, вибивав якусь копійку 
в місцевих органах влади, домовляв-
ся про передплату на підприємствах, в 
установах, в начальних закладах. Так і 
виживали. До самої гібридної війни.

Увесь цей час «Донеччина» залиша-
лася невеличким, але стійким і надійним 
острівцем українського слова. Рубри-
ки газети «Рідний край», «Плекаймо 
рідну мову», як і часопис у цілому, гур-
тував навколо себе багатотисячний 
колектив однодумців. Газета не лише 
стала рупором української грома-
ди нашого зрусифікованого краю, а й 
лабораторією історико-краєзнавчого 
пошуку, соціологічних, філологічних, 
педагогічних досліджень, обміну думка-
ми та досвіду.

Щотижня найбільш активні читачі 
та автори «Донеччини» збиралися в 
редакції для обговорення питань по-
ширення теренів вжитку української 
мови, проблем українознавства та 
краєзнавства. За участі й інформаційної 

Чи втратить Україна Донбас?

Закінчення на 4-й стор.
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Єдина країна

«Донецькі» як 
можливий каталізатор 
змін у суспільстві

(Перша частина опублікована в 
номері газети за 20 травня)

Частина 2

Діти – майбутнє 
українського 

Донбасу
Маріупольського капела-

на Геннадія Мохненка надихає 
на добрі справи героїзм 
українських бійців, які захи-
щають його рідне місто. А нас 
усіх надихає факт виховання 
ним 35 дітей! Трьох рідних і 32 
всиновлених. Хай навіть дітки 
й повиростали, все-одно, це 
– неабияка відповідальність. 
Але ж і почесно як! І як це 
потрібно нинішній Україні… 
Адже немає більш ефективного 
способу виховання патріотів, 
як виховання їх змалечку, ще 
й на власному прикладі. Хочу 
тут згадати і краматорчанина 
Самійла Мамченка, який під 
час окупації написав на даху 
свого будинку слово «Україна». 
Це щоб наші льотчики бачили, 
що їх в Краматорську чекають! 
А ще він пошив дітям синьо-
жовті жилетки, їздив завжди 
із синьо-жовтим прапором, 
закріпленим на машині. Одного 
разу його зупинили бойовики і 
хотіли за таке нечуване нахаб-
ство відібрати машину, а водія-
«укропа» розстріляти. Мабуть, 
Бог врятував тоді Самійла… Бо 
він з християнської родини, і не-
одноразово переконувався, що 
якась вища сила супроводжує 
його і захищає в моменти не-
безпеки. А тепер у Мамченків 
нова радість! У кінці квітня 
Самійло забрав свою Оксану з 
пологового будинку. Вірна дру-
жина народила йому донечку, і 
тепер у них уже дванадцятеро 
дітей! Хто там каже, що в Україні 
стрімко скорочується населен-
ня? Може, краще не панікувати, 
а побільше допомагати тим, хто 
героїчно утверджує протилеж-
ну тенденцію?

А дітки ж які! Тут що кількість, 
що якість – не придерешся. 
Всі чемні, добре виховані, 
талановиті. Родина Мамченків 
– не лише гордість Крама-
торська. Сам факт існування 
такої позитивної, сонячної 
родини вселяє радість у душі 
киян, чернігівців, запорожців, 
одеситів – усіх тих, хто чув про 
поведінку Мамченків під час 
окупації.

Нові тенденції 
на визволених 

територіях. 
Чи зможемо 
допомагати 

правдолюбам?
Після звільнення окупова-

них бойовиками територій, 
Самійло намагається активно 
впливати на ситуацію в Кра-
маторську. Зокрема, разом 
із купкою друзів бореться з 
корупцією, і цим об’єктивно 

сприяє формуванню гро-
мадянського суспільства в 
місті. Патріотизм, активність, 
відсутність особистих амбіцій, 
дивовижна скромність – всі ці 
риси роблять Самійла Мамчен-
ка і його юних нащадків симво-
лом нового Донбасу, який може 
довго існувати паралельно з 
Донбасом «ватним» і, врешті-
решт, замінити його собою. І 
в цьому сила подібних родин. 
Але ця внутрішня сила окремих 
особистостей і гармонійність 
окремих родин не роблять 
нашу допомогу зайвою. Ча-
сом не так важливі фінансові 
вливання, як духовна та 
інформаційна підтримка. Не так 
давно я поцікавився, як справи 
у краматорців, чи не захлинули-
ся їхні антикорупційні почини? 
Ось що відповів Самійло Мам-
ченко:

«Нещодавно в Краматорсь-
ку хотіли порізати трамвай-
ну лінію, але ми не дозволи-
ли… Зараз хочемо ввести 
електронні квитки і створи-
ти, єдину електронну базу 
міського транспорту в місті а, 
можливо, і в трьох найближчих 
містах – щоб усі потоки були 
відомі. На жаль, мене вже при-
брали з комісії по транспорту, 
бо я ніколи не підлаштовуюся 
під начальство. Певно, вважа-
ють «чужим», адже я вболіваю 
за людей, а не за їхні схеми... 
Духом не падаю, бо знайшов 
вихід: приходжу на всі комісії, 
виконкоми, звіти і «круглі сто-
ли» і… знімаю все на відео. 
Хочу добитися, щоб надалі 
була обов’язкова відеофіксація 
з подальшим винесенням на 
сайт Краматорського виконко-
му. Тоді стане значно складніше 
розкрадати бюджет та майно 
громади…»

Ну, тут уже Краматорськ 
може й для Галичини бути при-
кладом! І для Житомирщини, 
і для Волині, і для Закарпат-
тя. Десь нищить перспекти-
ви наших дітей і онуків «бур-
штинова лихоманка», а десь 
уже останні ліси вирізають… 
Скрізь потрібні такі люди, як 
Самійло Мамченко. Але поки 
що не в кожній області, і не в 
кожному місті вони є. Тож який 
вихід? А вихід в тому, щоб була 
всенародна підтримка хоча б 
тих, хто вже працює – чесно 
і безкомпромісно. І про кого 
знають в інших регіонах. Буде 
результат по Краматорську – 
підхоплять ідею інші території.

 «Нас, українських 
націоналістів з 

Донбасу стає все 
більше...»

Погодьтеся, мало хто з 
львів’ян чи буковинців чітко 
уявляє, що нам далі робити на 
Донбасі? У переміщених – якщо 
не у всіх, то у найосвіченіших 
– це уявлення значно чіткіше. 
І вони краще розуміють вито-
ки проблеми. Ось, скажімо, 

точка зору професора Олени 
Стяжкіної. Донеччанка непо-
гано пояснює, чому її земляки 
не мали і не могли мати такого 
категоричного несприйняття 
радянської влади, як галичани:

«Радянський час для 
покоління батьків не був дра-
матичним, на відміну від їхніх 
батьків, бабусь і прабабусь. 
Тому що вони застали тихий, 
беззубий «застій» і розважали-
ся в ньому від душі. Тобто, цей 
«застій» гарантував їм якусь 
стабільну безпеку і можливість 
руйнувати цю стабільну без-
пеку – носити джинси, слухати 
«Бітлз» або Цоя, маніфестовано 
пити горілку тощо. Такі ось ігри 
з часом, який вже не міг вку-
сити... А значить, він лишився 
в пам’яті, як хороший. Він не 
встиг придавити партзборами, 
смутністю, він був дуже драй-
вовим, а потім скінчився…»

Переміщені з Донецька, 
проживаючи тепер у Києві, 
Дніпропетровську, Львові, 
поволі стають значно ближчими 
до основної маси українського 
народу. Ось що написав недав-
но у соцмережах донеччанин 
Олександр Гуленко:

«Недавно мне прислал сооб-
щение один из тех людей, кото-
рых я уважал в Донецке. Укорял 
в том, что я стал нациком. По-
веяло родным, категоричным, 
донецким: «нацик»… Так вот, 
я – коренной житель Донецка, 
который сорок лет прожил в 
Донецке, и последние два года 
живу в Киеве, понял, что всегда 
был националистом. Потому 
что национализм – это любовь 
к своей родине и ненависть к 
оккупантам. Украинский наци-
онализм – это защитная реак-
ция от российского нацизма и 
уважение к другим нациям. И 
нас, украинских националистов 
из Донбасса, в Украине стано-
вится все больше…»

А ось як цитована мною 
вище етнічна росіянка Олена 
Стяжкіна бачить майбутнє Дон-
басу:

«Я ніколи не думала, що ви-
мовлю ці слова, але я вимовлю 
їх: цій землі потрібна позитивна 
колонізація, мирна колонізація 
(...) Я хочу сказати дончанам, 
луганчанам і тим українцям, які 
хочуть не тільки любити Україну, 
але й робити щось для неї. До 
зустрічі в Донецьку! Донбас не 
повернеться в Україну, тому, що 
Донбасу не існує. Тут буде або 
Україна, або нічого. До зустрічі 
в Донецьку!»

Як бачимо, цілком 
проукраїнська позиція. А окрім 
цього, глибокі знання шах-
тарського краю, якими навряд 
чи зможе похвалитися про-
фесор з Житомира, Одеси або 
Чернівців. І це ще один ваго-
мий аргумент чому ми повинні 
сприяти кращій самореалізації 
проукраїнських «донецьких» в 
наші державі.

Сергій ЛАЩЕНКО
(Далі буде)

«знімайте «ДНР»-івський прапор і вивішуйте державний, негайно, 
ми, патріоти, вимагаємо». Добре, кажу я, я вивішу, але за однієї 
умови, що ви сільраду будете охороняти і не дасте її ні зруйнувати 
, ні спалити. Ще й до того, я вам буду платити за це непогані гроші 
по 1000 грн. на добу. Підходить? Так та «активістка» хутко зникла 
з своєю ініціативою і більше з такими безглуздими претензіями 
до мене не приходила.

Є, нажаль, люди, які не розуміють, куди простягаються повно-
важення сільської ради. От приходять і вимагають, щоб я забо-
ронив кар’єроуправлінню розробляти нові земельні ділянки, що 
простягаються навколо села. Ніби я маю право розпоряджатися 
землями державної власності і давати, або не давати дозволи 
на розробку надр. Я звісно, на боці, селян. Але що я можу зро-
бити, коли законодавець досі не вирішив питання повсюдності 
місцевого самоврядування і фактично на нашій землі рішення 
приймають інші органи. Все ж таки, ми, працівники ради, завжди 
вдячні своїм селянам за їх поради, критику, а також за  підтримку. 
Бо розуміємо, щоб робити щось для людей, треба вміти їх слуха-
ти і знати їхні потреби.

– Ви нічого не сказали про освітні реформи на селі. Ви ж у ми-
нулому були вчителем? Сьогодні входять в моду такі визначення 
як «опорна школа», «шкільний автобус»… Що Ви можете сказати 
з цього приводу?

– Скажу дуже коротко. Опорні школи – це шлях в нікуди. Всі 
діти повинні мати рівні права на освіту. А то виходить, що якісь 
населенні пункти отримують привілеї, а інші залишаються ні з 
чим. Кожна дитина, з кожної родини має жити і вчитися вдома, в 
своєму селі, школа, освіта має бути рівно доступною, а не їздити 
за кільканадцять кілометрів на навчання до школи. Як тільки почне-
мо возити дітей, об’єднувати школи, то – все, дітей у селі не буде. 
Люди здвинуться, молоді у селі не буде. Ми відремонтували шко-
лу, наші діти вчаться у пристойних умовах. Не гірших ніж у місті. 

Сьогодні представники трьох сільських громад об’єдналися в 
одну спільну робочу групу і почали працювати над стратегією влас-
ного розвитку. Вже виявлено проблеми, сформовано бачення того, 
яким бути цим громадам у майбутньому, напрацьовано окремі на-
прямки і проектні пропозиції щодо пріоритетів і першочергових 
завдань. Все це надає впевненості, що Андріївській об’єднаній 
територіальній громаді бути і бути успішною і процвітаючою.

Валерій КОЧУЄВ

підтримки редакції щомісячно проводилися тематичні 
конференції з залученням сотень науковців, освітян, працівників 
культури, народознавців, краєзнавців, аматорів журналістики. 

Газета гуртувала навколо себе не лише українців. Редакція 
підставляла своє плече польській громаді Донеччини, надаючи 
їй сторінку «Polacy Donbasu». А коли польська громада зміцніла 
й стала видавати окрему газету під тією ж назвою, в «Донеччині» 
з’явилася сторінка «Нёман» Донецького обласного товариства 
білорусів.

В життя краю й газети внесла свої корективи війна. Через 
кілька днів після окупації Донецька, озброєні люди увірвалися до 
редакційного кабінету, зробили обшук, а наостанок в буквально-
му сенсі цього слова нагадили. Редактор дивом уник арешту, по-
кинувши кабінет в останню мить перед приходом бойовиків.

Кілька разів і редактор газети, і автор цих рядків, і інші 
громадські активісти й автори газети зверталися до представників 
Донецької обласної військово-цивільної адміністрації з прохан-
ням фінансової підтримки єдиного україномовного обласного 
видання, яке в даній ситуації вкрай необхідне в нашому краї. Що 
ж чуємо у відповідь: ми підтримуємо лише рентабельні видання. 
Виходить: чому ти дурний? Бо бідний, а чому бідний? Бо дурний! 

Як пояснити можновладцям, що рентабельною газета ста-
не лише за реальної, в тому числі, бодай на перших порах, 
фінансової підтримки з боку держави? Бо «Донеччина» не жовте 
й не еротичне видання, щоб відразу стати рентабельною. А без 
реальної підтримки української преси, українського книговидан-
ня, українських телебачення, радіомовлення, Інтернет-видань 
держава може остаточно втратити Донбас.

Петро ГАЙВОРОНСЬКИЙ, 
член НСЖУ, громадський кореспондент «Донеччини» з 

1990 року

Самоврядування

Декілька тез від 
справжнього 
господаря

Закінчення. Початок на 2-й стор.

Точка зору

Чи втратить 
Україна Донбас?

Закінчення. Початок на 3-й стор.
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Доробок ветерана

У переддень професійного 
свята журналістів України є 
нагода розповісти про аль-
бом, виданий нещодавно у 
Швеції, що має стосунок до 
Донеччини.

Справа у тому, що ще шість 
років тому Шведський Інститут 
за підтримки небайдужих 
організацій ініціював виставку ка-
рикатури про кліматичні зміни на 
планеті «Плюс 1*С…». Вона подорожувала світом, 
і в кожній новій країні до неї долучались по три ро-
боти місцевих авторів. П’ять років тому експозиція 
побувала й в Україні – у Дніпропетровську, Донець-
ку та Києві, і автори з цих міст Олександр Костенко, 
Микола Капуста і Сергій Рябоконь були запрошені 
до проекту. Тоді у Донецьку, крім трьох відібраних 
шведами карикатур, було представлено ще два 
десятки малюнків Миколи Капусти на актуальну 
проблему. Виставка побувала у багатьох країнах 
світу, привертаючи увагу до погіршення екологічної 
ситуації на планеті.

І ось навесні цього року Шведський Інститут 
зібрав кращі роботи і видав солідний альбом, до 
якого увійшли карикатури авторів з 32 країн. До 
нього включено два малюнки Рябоконя і один – 
найстаршого з працівників «Донеччини» Миколи 
Капусти. Альбом вже встигли презентувати в ООН, 
а днями він завдяки турботі прес-аташе посольства 
Швеції в Україні Тетяни Некрасової потрапив і на-
шим землякам.

Вл. інф.
Від редакції: днями на адресу маститого ху-

дожника надійшла нагорода за участь у конкурсі 
карикатуристів у Сербії. Вітаємо!

На виставці 2011р. Микола Капуста, заступник 
посла Швеції Мартен Енберг та Сергій Рябоконь.

Малюнок Миколи Капусти з альбому.

Є в історії нашої газети «До-
неччина»  і військова сторінка 
– у свій час у редакції працюва-
ли редакторами і журналістами 
не тільки учасники бойових дій 
Другої Світової війни, зокрема 
Анатолій Чумак, Олександр За-
ярний, Григорій Журавка, Марк 
Лангман, – долучилися до плея-
ди мужніх і учасники АТО.

Серед них –  Віктор Мас-
ловський, який у часи перебудо-
ви прийшов до «Радянської До-
неччини» і відпрацював з нами 
кілька років кореспондентом. 
Стосунків з газетою  не поривав 
– особливо приємно було при-
ймати від колеги вітання п‘ять 
років тому, коли Віктор пра-
цював у Державній податковій 
адміністрації Донецької області. 
Згодом звільнившись, він повер-
нувся на свою малу батьківщину 
на Житомирщину.

Наприкінці буремного 2014-
го про Віктора ми почули зно-
ву – на шостому десятку життя 
лейтенант Масловський пішов 
добровольцем на війну. Служив 
командиром одного з бойових 
підрозділів на Лугащині в районі 
Щастя. Свій шлях пройшов гідно.

Нині демобілізований бой-
овий офіцер лікується, бо здо-
був інвалідність. Бажаємо тобі 
здоров‘я, дорогий наш побра-
тиме.

Ігор ЗОЦ

Мужність

Захищали Вітчизну

З усмішкою 
про клімат

Нещодавно у Слов’янську в службових справах перебував 
головний редактор газети «Донеччина» І. О. Зоц. На прохан-
ня голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» П. М. Мов-
чана, він привіз для міської бібліотеки кільканадцять книг – 
збірки поезій А. Малишка «Україно моя!», Б. Грінченка «Воля 
живе боротьбою!», Ю. Липи «Суворість», П. Мовчана «Серце-
вина», суб’єктивну антологію «Українські поети ХХ століття», 
другий том свідчень про голодомор «Пам’ять народу: гено-
цид в Україні голодом 1932–1933 років», а також останні томи 
(5-й і 6-й) «Шевченківської енциклопедії», виданої Інститутом 
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Оскільки у 5-му томі вмішені статті, що починаються на 
Пе – С, зразу ж подумав, що тут може бути інформація про 
зустріч Тараса Шевченка з нашим відомим земляком, поетом 
Михайлом Петренком. Чимало дослідників життя і творчості 
слов’янського сокола вказують на ймовірність такої зустрічі у 
червні 1859 року, коли Тарас Григорович перебував у маєтку 
поміщика Д. О. Хрущова в Лихвині, що неподалік Лебери-
на, де на той час жив Михайло Петренко. То, може, знайшли 
підтверження цього факту?

Досить швидко знаходжу матеріал про земляка. Читаю:
ПЕТРЕНКО Михайло Миколайович (1817, м. Слов’янськ 

(?), тепер Донец. обл. — 25.12.1862/6.01.1863, м. Лебедин, 
тепер Харків, обл.) — укр. письменник.1841 закінчив юрид. 
ф-т Харків, ун-ту. Працював у судових установах Харкова, Во-
вчанська, Лебедина. 36. «Думи та співи», яка містила майже 
весь доробок поета (окрім двох віршів), опубл. 1848 в «Юж-
ном русском сборнике», що його видав А. Мет- линський. 
Автор драми «Панська любов» та лібрето опери (не збе-
реглися). Учасник літ. гуртка, що існував у Харкові у 1830-х. 
Творчу індивідуальність П. визначає світоглядно-естетична 
домінанта романтизму. Лірика П, є етапним явищем у 
засвоюванні укр. романтичною поезією європ. літ. традиції 
(М.Лєрмонтов, Дж.-Ґ. Байрон). Медитативно- рефлексійна 
лірика поета містить мотиви духовної відчуженості, анти-
тезу земної буденності і неба як символу сфери ідеального. 
Поезії П. притаманне літ. структуротворення: психологічна 
символізація романтичних образів, переважання влас-
не літ. форм композиції та ритмомелодики. Охудожнення 
народнопоетичної символіки, побутування творів як народних 
пісень літ. походження свідчать про органічний зв’язок поезії 
П. з фольклором (вірш «Дивлюся на небо та й думку гадаю» 
покладений на муз. Л. Александрова, пісню «Взяв би я бан-
дуру» створив композитор А. Немировський на основі вірша 
«Туди, мої очі, туди моя думка»).

Хоча П. і Шевченко творили в один період, даних про 
обізнаність П. з творами Шевченка чи про особисте знай-
омство поетів немає. Але Шевченкові мали бути відомі 
публ. П. в альм. «Сніп» (1841) і «Молодик» (1843. Ч. 2). 
Інтертекстуальний зв’язок із поезією Шевченка найвиразніше 
виявлено у вірші П. «Думи мої, думи мої» (опубл. 1848), 
який є модифікацією мотивів та образів однойменного тво-
ру Шевченка (1840). У вірші П. символічний образ поетових 
дум співвідносний із творчою репрезентацією митця, зазнає 
інтровертивно-психологічного осмислення, на відміну від 
патріотичної семантики вірша Шевченка. Цим творам вла-
стива і схожа ритміка — використання 14-складового народ-
ного вірша. Важливу структурно-семантичну роль у поезії 
П. відіграють мотиви сирітства, самотності, пошуків долі, 
широко представлені й у ранній ліриці Шевченка. Рецепцію 
образності його поезії у творах П. засвідчує генетично фоль-
клор, романтична символіка буйного вітру, ясного сонця, 
поля, моря та ін. Сюжетно-образні паралелі з ліро- епосом 
Шевченка, зокр. звернення до подій історії України та драма-
тизм образу матері, простежуються в поемі П. «Іван Кучеря-
вий».

Ольга Камінчук
Судячи зі списку використаної літератури, О. Камінчук 

досліджувала поетику української романтичної лірики, у т. 
ч. й поезії М. Петренка ще в 1998 р. (Проблеми просторової 
організації поетичного тексту. К., 1998), а от знак питання 
після місця народження поета та його портрет роботи О. Че-
редниченка наштовхують на думку, що авторка добре знайо-
ма з книгою «Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко 
(1817–1862)», виданій 2015 року з благословіння вченої ради 
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, а автором 
концепції і упорядником матеріалів був О. Є. Петренко, який 
ставить під сумнів і місце народження свого прапрадіда (?), і 
його портрет роботи О. Рогова, створений на три роки раніше 
за О. Чередниченка. Прикро, але автор помилково віднесла 
Лебедин до Харківської обл., а він підпорядкований Сумській.

Отже, поки що факт зустрічі Михайла Петренка з Кобзарем 
поки що не підтвержений. Дослідникам є над чим працювати.

Віктор СКРИПНИК.
Почесний краєзнавець України

До 200-ліття Михайла Петренка

Відомостей про 
особисте знайомство 

з Кобзарем 
не знайдено
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Слов’янський міськрайонний суд 
Донецької області (84122, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
про стягнення заборгованості за кредитним 
договором до Руденко Поліни Георгіївни 
(останнє відоме зареєстроване місце про-
живання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. 
Матросова, буд. 107, кв. 21).

Для слухання справи по суті 15 червня 
2016 року о 09 годині 00 хвилин викликається 
вказана особа, як відповідач у справі.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності. Суддя 
М.Г.Геєнко. 

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Савенкової Оксани Валеріївни, про стягнен-
ня заборгованості.

Відповідач у справі: Савенкова Оксана 
Валеріївна, останнє відоме місце проживан-
ня Донецька область, м. Горлівка, вул. Пол-
тавська, буд. 24, викликається на 12 годину 
00 хвилин 07 червня 2016 року до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутності. Суддя Л. О. Но-
совська.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Приходько Віктора Васильовича, про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач у справі: Приходько Віктор Ва-
сильович, останнє відоме місце проживання 
Донецька область, м. Горлівка, вул. Лермон-
това, буд. 26, корп. 11, кв. 1, викликається на 
14 годину 00 хвилин 07 червня 2016 року до 
суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутності. Суддя Л. О. Но-
совська.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Безродного Олександра Івановича, про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач у справі: Безродний Олек-
сандр Іванович, останнє відоме місце про-
живання Донецька область, м. Горлівка, вул. 
Н. Данченко, буд. 4,кв. 7, викликається на 12 
годину 30 хвилин 07 червня 2016 року до суду 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутності. Суддя Л. О. Но-
совська.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у 

Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільні 
справи про стягнення заборгованності за по-
зовом ПАТ КБ ПриватБанк».

Відповідач: Христенко Роман Федоро-
вич, останнє місце реєстрації та проживан-
ня: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. М. 
Василівського, буд. 4 кв.52 викликається 14 
червня 2016 року о 09 год 00 хв до суду для 
участі у розгляді справи по cymi.

Відповідач: Дергаус Марина Дмитрівна, 
останнє місце реєстрації та проживання: 
Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. Донсь-
кий, буд. 7, кв.76 викликається 14 червня 
2016 року о 13 год. 30 хв до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності. 
Суддя Р. В. Кузнецов. 

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2), розглядає 
цивільну справу № 2/243/2172/2016 за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Щербіни 
Олексія Вікторовича про стягнення 

заборгованості. Останнє відоме місце про-
живання відповідача Щербіни Олексія 
Вікторовича: Донецька область м. Горлівка, 
вул. Сторожева, буд. 44.

Відповідач викликається до суду на 13 
червня 2016 року на 09 год. 30 хв. для участі у 
судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття в судове засідання, відповідач 
повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя О.В. Ільяшевич.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2), розглядає 
цивільну справу № 2/243/2146/2016 за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Майданюк Оле-
ни Віталіївни про стягнення заборгованості. 
Останнє відоме місце проживання 
відповідача Майданюк Олени Віталіївни: До-
нецька область м. Горлівка, вул. Вишнева, 
буд. 1, кв. 2. Відповідач викликається до суду 
на 13 червня 2016 року на 10 год. 30 хв. для 
участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття в судове засідання, відповідач 
повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя О.В. Ільяшевич

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає: 
цивільну справу № 2/243/2160/2016 за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Островсько-
го Олександра Вікторовича про стягнення 
заборгованості. Останнє відоме місце про-
живання відповідача Островського Олек-
сандра Вікторовича: Донецька область 
м. Горлівка, вул. Волкова, буд. 8. кв. 26. 
Відповідач викликається до суду 13 червня 
2016 року на 10 год. 00 хв. для участі у судо-
вому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття в судове засідання, відповідач 
повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя О.В. Ільяшевич.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольского, буд. 2) розглядає цивільну 
справу № 2/243/2027/2016 за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Ковальчук Романа Во-
лодимировича про стягнення боргу за дого-
вором кредиту. 

Відповідач: Ковальчук Роман Володими-
рович, останнє відоме місце мешкання яко-
го: м. Горлівка, вул. Шепелева буд. 6 кв. 341, 
викликається до суду 14 червня 2016 року на 
09 год. 00 хв. для участі у розгляді справи по 
суті. 

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутності. Суддя М.О. Гу-
синський.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у 

Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу за позовом Чабанової Людмили 
Сергіївни, яка діє в інтересах неповнолітніх: 
Каліберди Олени Сергіївни та Каліберди Інни 
Михайлівни до Слов’янської міської ради, та 
до Каліберди Олени Сергіївни, про визнання 
права власності в порядку спадкування.

Відповідач: Каліберба Олена Сергіївна, 
останнє відоме місце реєстрації: Донецької 
області, м. Слов’янськ, вул. Шевченко, буд. 
17,кв.36 викликається 17 червня 2016 року 
о 10 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше спава буде 
розглянута у його відсутності. Суддя Р. В. 
Кузнецов.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у 

Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу за позовом Красавіної Тамари 
Ігорівни до Федченко Дмитра Олександро-
вича за участі третьої особи органу опіки та 
піклування Прелесненської сільської ради 
Слов’янського району про надання дозволу 
на тимчасовий виїзд дитини за межі України.

Відповідач: Федченко Дмитро Олексан-
дрович зареєстрований за адресою: До-

нецька область, Слов’янський район, с. Май-
дан, вул. Мира, 36 викликається на 10-00 
год. 09 червня 2016 року до Слов’янського 
міськрайонного суду в зал № 5 для участі у 
попередньому судовому засіданні. 

У випадку неприбуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності. 
Суддя М.В. Лаптєв.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут, Донецької 
області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/2033/2016 за позовом ПАТ «Ук-
рсоцбанк» до Травкіна Валерія Олександро-
вича, Травкіної Тетяни Володимирівни про 
стягнення суми заборгованості.

Відповідачі у справі: Травкін Валерій 
Олександрович, останнє місце реєстрації: 
Донецька область, смт. Оленівка, вул. 
Ново-Шкільна, 25А, Травкіна Тетяна 
Володимирівна, останнє місце реєстрації: 
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Айва-
зовська, 80/19, викликаються на 16.06.2016 
року на 09-00 годину до суду, каб. № 213 для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідачі повинні 
повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглядатися у їх відсутності. 
Суддя Л.І. Хомченко. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/1858/2016 за позовом 
Мирошніченко Катерини Кузьмівни до 
Мирошніченка Валерія Анатолійовича про 
розірвання шлюбу.

Відповідач у справі: Мирошніченко 
Валерій Анатолійович, останнє місце 
реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, 
вул. Маріупольська,25/9, викликається  на 
13.06.2016 року на 10-00 годину до суду, каб. 
№ 213 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку  
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглядатися у його відсутності. Суддя 
Л.І.Хомченко. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут, Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/1866/2016 за позовом ПАТ 
КБ «Приват Банк» до Станєва Олександра 
Вікторовича про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі: Станєв Олек-
сандр Вікторович, останнє місце 
реєстрації: Донецька область, м. Соле-
дар, вул.О.Бірюкова,1-а, викликається на 
13.06.2016 року на 13-00 годину до суду, каб. 
№ 213 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглядатися у його відсутності. Суддя 
Л.І.Хомченко. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/1717/2016 за позовом ПАТ АКБ 
«Капітал» до Таран Катерини Карпівни про 
стягнення заборгованості.

Відповідач у справі: Таран Катерина 
Карпівна, останнє місце реєстрації: Донець-
ка область, м. Бахмут, вул.Польова,43/14, 
викликається  а 13.06.2016 року на 15-00 го-
дину до суду, каб. № 213 для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглядатися у його відсутності. Суддя 
Л.І.Хомченко.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/1870/2016 за позовом ПАТ КБ 
«Приват Банк» до Голощапової Марії Іванівни 
про стягнення боргу.

Відповідач у справі: Голощапова Марія 
Іванівна, останнє місце реєстрації: Донецька 
область, Бахмутський р-н, с.Бахмутське, вул. 
Піонерської слави,115/1, викликається  на 
13.06.2016 року на 14-00 годину до суду, каб. 
№ 213 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 

суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглядатися у його відсутності. Суддя 
Л.І.Хомченко.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області, вул. Миру, 5)  розглядає цивільну 
справу 2/219/1835/2016 за позовом ПАТ АКБ 
«Капітал» до Марченко Надії Володимировни 
про стягнення заборгованності.

Відповідач у справі: Марченко 
Надія Володимировна, останнє місце 
реєстрації: Донецька область, Бахмутсь-
кий р-н, с.Парасковіївка, вул. Леніна,155, 
викликається  на 13.06.2016 року на 13-30 го-
дину до суду, каб. № 213 для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглядатися у його відсутності. Суддя 
Л.І.Хомченко.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької обл. (84500, м.Бахмут, Донецької 
обл., вул. Миру, 5) викликає  на 14 годину 
00 хв. 09 червня 2016 року,  по кримінальній 
справі  за обвинуваченням Гнеся Р.А., Ште-
пи О.С., Полякова Є.О., Харитоненко А.О. у 
вчиненні правопорушення, передбаченого 
ч.1 ст.258-3 КК України, 

обвинуваченого: Гнесь Роман Анатолі-
йович, 20.01.1990 р.н., зареєстрований: м. 
Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 28 кв. 45, фактич-
но мешкав: Донецька обл., м. Бахмут., вул. 
Коцюбинського, буд. 7; 

обвинуваченого: Штепа Олесандр Сер-
гійович 25.12.1982 р.н., зареєстрований: м. 
Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 38 кв. 17, фактич-
но мешкав: Донецька обл., м. Бахмут., вул. 
Загородня, буд. 87; 

обвинуваченого: Поляков Євген Олексан-
дрович, 13.01.1981  р.н., зареєстрований: м. 
Бахмут, вул.Ювілейна, буд. 46 кв. 4; 

обвинуваченого: Харитоненко Анато-
лій Олександрович 16.09.19960 р.н., 
зареєстрований: м. Бахмут, вул.Красно-
армійська, буд. 38 кв. 19, фактично мешкав 
Донецька обл., м.Бахмут., пров.1-ий Пушкіна, 
буд. 1. Суддя О.П. Харченко.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500, м.Бахмут, вул.
Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи 
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Веріча 
Е.Г. про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач у справі: Веріч Едуард Гри-
горович, проживає за адресою: 84546, До-
нецька область, Артемівський район, м. Со-
ледар, вул. Комінтерн, буд.8. викликається 
в судове засідання, призначене на 13 год. 
00 хв. 02.06.2016 р.,  каб. № 213, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення на позов та відповідні докази. У 
випадку неможливості прибуття, відповідач 
повинен повідомити суд про причини не-
явки. За інших обставин розгляд справи 
відбудеться у його відсутності. Суддя О.П 
Чопик. 

* * *
Дзержинський  міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позовом 
Троїцького Валерія Володимировича до Бев-
зюк Наталії Олексіївни про визнання догово-
ру купівлі-продажу недійсним.

Відповідач по справі: Бевзюк Наталія 
Олексіївна (зареєстрована за адресою 
85200, м. Торецьк, вул. Пролетарська, 11/1), 
викликається на 10 червня 2016 року на 09-00 
год. до суду, каб. №10, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
не прибуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності. Суддя 
В.І.Пискунов

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100 м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну 
справу за позовом Токмакової Марини 
Миколаївни до Холодняк Марка Володими-
ровича, про стягнення неустойки за простро-
чення аліментів.

Відповідач у справі Холодняк Марк Воло-
димирович, останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька область, м. Слов’янськ, пров. 
Виноградний, буд. 9, кв. 242, викликається 
на 09 червня 2016 року на 09 годину 10 хви-
лин до суду для участі у розгляді справи по 
суті.

Оголошення
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Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності. Суддя 
Н.О.Чемодурова.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. 
Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи 
за позовом ПАТ «Акціонерний Банк «Експрес-
Банк» до Донської К.Ф. про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі: Донська Катери-
на Фатіївна, проживає за адресою: 86481, 
Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. 
Залізничний, буд.12, кв.6, викликається в су-
дове засідання, призначене на 14 год. 30 хв. 
06.06.2016 р., до суду, каб. № 213, для участі 
у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення на позов та відповідні докази. У 
випадку неможливості прибуття, відповідач 
повинен повідомити суд про причини не-
явки. За інших обставин розгляд спра-
ви відбудеться у його відсутності. Суддя 
О.П.Чопик.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100 м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну 
справу за позовом Ніколаєва Анатолія Мико-
лайовича до Ніколаєва Віталія Анатолійовича, 
про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування житловим приміщенням. 

Відповідач у справі: Ніколаєв Віталій 
Анатолійович, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
Вольна, буд. 4, кв. 19 викликається 06 червня 
2016 року на 08 годину 30 хвилин до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутності. Суддя Н.О. Че-
модурова. 

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100 м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Радькової Ольги 
Володимирівни до Філатової Ірини Сергіївни, 
про усунення перешкод в користуванні май-
ном.

Відповідач у справі: Філатова Ірина 
Сергіївна, останнє відоме місце проживання: 
Донецька область, м. Миколаївка, вул. Миру, 
буд. 5, кв. 114, викликається 06 червня 2016 
року на 08 годину 00 хвилин до суду для участі 
у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутності. Суддя Н.О. Че-
модурова. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500, м. Бахмут, вуп. 
Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи 
за позовом ПАТ «Акціонерний Банк «Експрес-
Банк» до Діденко П.О.  про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі: Діденко Павло Олек-
сандрович, проживає за адресою: 84510,  
Донецька область, м. Артемівськ, вул. 
Ювілейна, буд.89, кв.54, викликається в су-
дове засідання, призначене на 14 год. 00 хв. 
06.06.2016 р., до суду, каб. № 213, для участі 
у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення на позов та відповідні докази. У 
випадку неможливості прибуття, відповідач 
повинен повідомити суд про причини не-
явки. За інших обставин розгляд справи 
відбудеться у його відсутності. Суддя О.П. 
Чопик. 

* * *
Краматорський міський суд Донецької 

області (84000, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) розглядає цивільну спра-
ву за позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фінансова компанія 
«Довіра та Гарантія» до Зайцева Сергія 
Вікторовича, треті особи Вєтров Валерій 
Юрійович, Вєтрова Світлана Сергіївна, За-
йцева Неля Семенівна про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки. Відповідач та треті 
особи викликаються на 02 червня 2016 року 
о 08-30 годині до суду, каб. №15, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу та третім особам 
пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач та треті особи повинні 

повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у їх відсутності. Суд-
дя С.М.Ткачова. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Сердюкова Артема Олек-
сандровича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Відповідач по справі: Сердюков Артем 
Олександрович (зареєстрований за адре-
сою 83001, м. Донецьк, вул. Прожекторна, 
2А/63), викликається 13 червня 2016 року 
на 10-30 год. до суду, каб. №7, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
не прибуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності. Суддя 
Н.В.Нємиш. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Шалоха Аркадія Мико-
лайовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Відповідач по справі: Шалоха Аркадій 
Миколайович (зареєстрований за адресою 
83044, м. Донецьк, вул. Армавірська, 1/4), 
викликається 13 червня 2016 року на 10-00 
год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
не прибуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності. Суддя 
Н.В.Нємиш. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/1538/2016 за позовом Жиліна 
Романа Володимировича до Володарець 
Тетяни Григоровни, Московцевої Людмили 
Пилипівни, третя особа – Реєстраційна служ-
ба Єнакіївського міського управління юстиції 
у Донецькій області про визнання договору 
купівлі-продажу дійсним та визнання права 
власності.

Відповідач у справі: Володарець Тетя-
на Григоровна, останнє місце реєстрації 
– 83000, Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Політбійців, 6/18, викликається  на 
06.06.2016 року на 10-00 годину до суду, каб. 
№ 213 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглядатися у його відсутність. Суддя 
Л.І.Хомченко.

* * *
Костянтинівський міськрайонний суд 

Донецької області (85110, м. Костянтинівка 
Донецької області, пр. Ломоносова, №157) 
розглядає цивільну справу №233/610/16-
ц за позовом Комаровської Ганни Юріївни 
до Підан Євгена Олександровича, тре-
тя особа служба у справах дітей виконко-
му Костянтинівської міської ради про по-
збавлення батьківських прав та стягнення 
аліментів.

Відповідач у справі: Підан Євген Олек-
сандрович, 29.11.1979 р.н., останнє відоме 
місце проживання: Донецька область, м. Бер-
дянськ, вул. Дєжнєва, буд.24, викликається 
до суду на 10 год. 00 хв. 10 червня 2016 року 
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У разі 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута за його відсутності. Суддя 
О.В.Каліуш.

* * *
Першотравневий районний суд Донецької 

області ( 87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 
102, Першотравневого району Донецької 
області ) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ «Універсал Банк» до Матвієнка Павла 
Михайловича та Павленка Неллі Миколаївни 
(місце реєстрації та місце проживання 
відповідача Павленко Неллі Миколаївни не 
відоме ) про стягнення заборгованості.

Відповідачка викликається 06 червня 2016 
року на 09-00 год. у Першотравневий рай-
онний суд кабінет № 2, для участі у розгляді 
справі по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову, докази до 06 червня 
2016 року. У випадку неприбуття, відповідачка 

повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у її  
відсутності за наявними матеріалами. Суддя 
Н.М. Топузова.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає цивільну справу за позовом Шев-
ченко Світлани Іванівни до Шевченко Олек-
сандра В’ячеславовича про надання дозволу 
на виїзд дитини.

Відповідач по справі: Шевченко Олек-
сандр В’ячеславович (зареєстрований за 
адресою 85200, м.Торецьк, вул.Маяковсь-
кого, 11/117), викликається 16 червня 2016 
року на 09-00 год. до суду, каб. №10, для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
не прибуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності. Суддя 
В.І.Пискунов.

* * *
Приазовський районний суд Запорізької 

області викликає відповідача Володіна 
Олександра Тимофійовича, 01.01.1953 р.н, 
останнє відоме місце проживання: Донець-
ка область м. Новоазовськ, вул. Радянська, 
5, у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/325/259/2016 (325/525/16-ц) за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Володіна 
Олександра Тимофійовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором, 
яке призначене на 13 червня 2016 року о 09 
годині 00 хвилин і відбудеться в приміщенні 
Приазовського районного суду Запорізької 
області за адресою: вул. Пушкіна, 5 смт. При-
азовське Приазовського району Запорізької 
області.

З опублікуванням оголошення про виклик 
відповідач вважається повідомленим про час 
і місце розгляду справи. Відповідач, згідно 
ст.77 ЦПК України, зобов’язаний повідомити 
суд про зміну свого місця проживання (пере-
бування) та про причини неявки в судове 
засідання.

В разі неявки до суду справа може 
бути розглянута за відсутності відповідача 
на підставі наявних доказів. Суддя 
О.П.Пантилус. 

* * *
Слов’янській міськрайонний суд 

Донецької області (84122, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу з позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним догово-
ром до: Сернецького Степана Миколайовича 
(останнє відоме місце проживання: Донець-
ка обл., м. Горлівка, вул. Шевченка, буд.25, 
кв.10).

Для слухання справи по суті 20 червня 
2016 року на 9 годину 30 хвилин викликається 
вказана особа, як відповідач у справі.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
не прибуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності. Суддя 
М.Г.Геєнко.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84122 м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про 
стягнення заборгованості за кредитним до-
говором до:

Бобкова Олександра Миколайовича 
(останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Вол-
кова, буд. 11, кв. 78).

Для слухання справи по суті 20 червня 
2016 року о 09 годині 45 хвилин викликається 
вказана особа, як відповідач у справі.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причину неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутності. Суддя М.Г. 
Геєнко.

***
Жовтневий районний суд місті Маріуполя 

Донецької області викликає Рудько Івана 
Олександровича, останнє місце реєстрації 
якого: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
Пилипа Орлика, б.94, кв.74 як відповідача 
у цивільній справі за позовом Рудько Оле-
ни Вікторівни до Рудька Івана Олексан-
дровича про позбавлення батьківських 
прав, треті особа орган опіки та піклування 
Жовтневої районної адміністрації ММР у су-
дове засідання, яке відбудеться 08.06.2016 
року о 08 годині 40 хвилин у приміщенні суду 
за адресою 87500, Донецька область, м. 
Маріуполь, пр. Металургів 31, каб.29.

У разі неявки та неповідомлення суду про 

причини неявки, справа буде розглянута у 
відсутності відповідача на підставі наявних 
матеріалів. Суддя О.М. Томілін

* * *
Кусова Анастасія Андріївна, 29.03.1985 

р.н., останнє відоме місце проживан-
ня якої: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. 
Склярова, буд. 6, кв. 12, викликається до 
Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області, як відповідач, Ган-
жа Микола Кіндратович, 12.06.1938 р.н., 
останнє відоме місце проживання яко-
го: Луганська обл., Слов’яносербський 
район, м. Зимогір’я, вул. Побєди, буд. 2, 
кв. 26, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач, Щеглов Олексій Валентинович, 
09.09.1968 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання якого: м. Львів, вул. Театральна, буд. 
7, кв. 13А викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, 
як третя особа по цивільній справі № 
461/12344/15 за позовом ПАТ «Ідея Банк» 
до Кусової Анастасії Андріївни, Ганжа Ми-
коли Кіндратовича, третя особа: Щеглов 
Олексій Валентинович про звернення стяг-
нення на предмет застави. Судове засідання 
відбудеться 06.06.2016 року о 13:00 год. в 
приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У 
разі неявки відповідача до суду, справу буде 
вирішено на підставі наявних у ній даних чи 
доказів. Суддя В.В. Корнєєва. 

* * * 
В провадженні Слов’янського 

міськрайонного суду Донецької області 
знаходиться цивільна справа № 
2/243/2191/2016 за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Бугайової М.В. про стягнення 
заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 
09.06.2016 року о 08-00 год. (додаткова дата 
– 13.06.2016 року о 08-00 год.) у приміщенні 
Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2 (II поверх). Явка відповідача Бугайової 
Марини Василівни, 29.12.1966 р. н., останнє 
відоме місце мешкання якої – 84605, До-
нецька обл., м. Горлівка, вул. Матросова, 
107, кв. 58, – є обов’язковою. У разі неявки 
відповідача, справу буде розглянуто без її 
участі. Відповідачу пропонується подати свої 
заперечення проти заяви та докази. При собі 
мати паспорт та ІНН.Суддя І.М.Мінаєв.

* * *
Приазовський районний суд Запорізької 

області викликає відповідача Івоніна Олек-
сандра Сергійовича, 28.05.1991 р.н, останнє 
відоме місце проживання якого – Донецька 
область, Новоазовський район, с.Безіменне, 
вул.Пушкіна, 85, у судове засідання по 
цивільній справі за позовом ПАТ «Акцент-
Банк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке призначене на 30 
червня 2016 року на 09 годину і відбудеться 
в приміщенні Приазовського районного 
суду Запорізької області за адресою: вул. 
Пушкіна, 5 смт. Приазовське, Приазовського 
району Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик, 
відповідач вважається повідомленим про час 
і місце розгляду справи і у разі неявки до суду 
справа може бути розглянута за відсутності 
відповідача на підставі наявних у ній доказів. 
Відповідач зобов’язаний повідомляти про 
зміну свого місця проживання (перебуван-
ня), або місцезнаходження під час провад-
ження справи, а також про причини неявки 
в судове засідання. У разі неповідомлення 
суду про причини неявки вважається, що 
відповідач не з’явився в судове засідання без 
поважних причин. Суддя О.С.Пантилус.

* * * 
Розівський районний суд Запорізької 

області (70300, Запорізька область, смт. 
Розівка, вул. Новобудови, 23) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Ремиги Тетяни Олексіївни про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач по справі №327/33/16-ц Ре-
мига Тетяна Олексіївна, 23 липня 1980 року 
народження, викликається до суду на 14 
годину 09 червня 2016 року. Відповідно до 
ч.9 ст.74 КПК України, з опублікування ого-
лошення про виклик відповідач вважається 
повідомленим про час і місце розгляду спра-
ви. Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У разі 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі не-
прибуття, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності. Суддя Т.М.Кущ. 

Оголошення
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3. Жінка
Корній пам’ятатиме оцих двох 

юнок з чорнильницями у капшуку на 
поворозці. Тих юнок, вагоном яких 
літав сміх і дзвеніли слова. Тих юнок, 
погляду очей яких було досить, щоб 
нагадати, що таке чудодійна сила і 
квітуча душа. Таких не запрошують у 
сни – самі приходять. Кров приско-
рить свій біг, коли на пам’ять прийдуть 
їх образи і відчуття затишшя – ні вітру 
тобі ні хвилі. А було в одну й ту ж мить 
і моторошно, це коли красуні пуска-
ли бісики. У них світла радість дітей, 
яку могли виявити тільки дівчата, що 
не звідали чоловічих пригод. Зали-
шиться відлуння ніжності – уже зараз 
плеще воно в юнацьку душу і пару-
бок посміхається. Навіть ворона, що 
виглядає з-за торбини, що на полиці 
над вікном, оглядаючись, не псує 
йому настрою, хоча цю птицю з ди-
тинства не любив, нещадно вбивав із 
самопала чи рогатки. Дивлячись у бік 
дівчат – знову посміхався. Вона йому 
на взаєм. ЇЇ очі блищали піснею, у якій 
слова і мелодія злилися в одне, як 
зливаються дві поріднені душі:

Мы одни в этом мире подлунном
Мы одни, с нами только гитара, 
Что умеет лишь петь о любви.
А її подруга прийняла посмішку 

на свою адресу. Куточком ока Корній 
помітив зацікавлено-ласкавий по-
гляд, у якому – запрошення підійти, 
узяти її руку, посіяти надію на ско-
ру зустріч при інших обставинах. 
Вона дивилась замилувано з широ-
кою посмішкою, здавалося, очей її 
зіниці з ним не блимнуть. Та раптом 
ніжним лицем пробіг непояснюваль-
ний сполох. «Може, вона чарівниця, 
– думав Корній, – якась відьма на-
раяла їй спосіб привертати людей? 
Та ні. Хіба такої чистоти дівчата мо-
жуть якшатися з нечитою? Просто 
її вчинки більше керуються душею, 
ніж розумом. Корній уявив собі, ніби 
ця дівчина з поглядом Феї вийшла в 
Степу на зупинці Поїзда, залюбува-
лася різнобарв’ям степового килима 
і пішла туди, де зелена трава по пояс, 
розцяцькована квітами усіх кольорів 
райдуги. Поки збирала перлини 
Степу, зачарована красою довкілля, 
Поїзд тутукнув, пішов у своїх на-
перед розписаних справах. Вона 
кліпала довгими віями, нерозуміюче 
дивилася йому вслід: як могла ота 
рухома залізяка втекти від неї, такої 
театрально привабливої – з крутими 
дугоподібними бровами і рухливою 
мімікою? Міміка разом з очима ще 
зберігали почуття замилування ма-
ками й волошками та на обличчі вже 
замерехкотів Страх. Страх осиротіло 
залишитися в чистому полі, тоді як 
навкруги надовго залягала ніч.

«Та що я собі намислив… аж са-
мому стало страшно, – сказав собі 
Корній Сокіл. – Усе проходить, прой-
дуть і ці почуття й думки». Хлопець 
встав, пройшов до дверей повз дівчат, 
повернувся і сів на своє місце. Видно, 
бісики дівчат його зачепили.

Важко сказати, як воно складеться 
в Корнія. Чи надовго образ нинішніх 
супутниць заляже в голові, витати-
ме в думках? Може колись вири-
нуть згадкою дівчата в капелюшках, 
їх голоси по-міському заштокають, 
особливо голос отієї, вищої, з заго-
стреним профілем і проникливим ха-
рактером, погляд якої здіймає на кри-
ло, кличе увись, аж до самих зірок. З 
усього видно, народилася вона на 
Стрітення – скільки буяє в ній стихій 
– і Зими і Літа! Дівчина із вдачею про-
никливого характеру швидко, скоро-
мовкою включалась у розмову под-
руг, ті ще й рота не встигли відкрити, 
а вона вже подавала своє судження і 
блискала сірими очицями, ніби в ній 

на повну потужність працювала ціла 
електростанція. Сірі очі степовички 
– найгостріший з усіх, який тільки й 
буває, зір. У подруг її лідерські якості 
не викликали сумніву. Ось і тепер, 
дивлячись на Корнієві чорні вусики 
щось квітисто шепотіла подругам, 
вони нахилили голови, як футболісти 
перед виконанням пенальті. І ска-
зала дівчина з гарненьким носиком 
так голосно, щоб Корнієві капнуло 
у вуха: «Подумаєш, нашелся Хазбу-
лат молодой», – і бризнула сміхом, 
дружно підхопленим безтурботним 
хихотінням подруг-однокласниць. 
Але зухвалі іскорки в очах спросту-
вали ту гордовитість. Корній, який 
сидів поодаль, усвідомлював, що 
не для нього грала музика, все ж 
невідворотньо забриніло в грудях:

Дівчинонька молоденька
Взулася в панчошку.
А я хлопець молоденький
Погуляв би трошки.
До них було хильцем підійшов, але 

дівчина з чистими очима застережли-
во помахала рукою і пішла пружною 
ходою на вихід. Корній почув, подруги 
назвали її Мартою. Останні роки в них 
у березні (марті) народжувалися теля-
та, яких мама називає Мартами. Вони 
милі і беззахисні, перші години після 
народження ходять, тиняючись. «Анна 
унд Марта баден» («Анна і Марта ку-
паються» – ред.), – казав хлопець, 
напуваючи теля із цеберки. Дід не лю-
бив німців і їх джеркотання: «Такі дурні 
– не можуть навчитися по-нашому». 
Тож після Корнієвого цитування 
підручника для п’ятого класу, говорив, 
зсунувши брови: «З якої ради в країні 
совєтській вивчати мову німецьку?»

Поїзд увімкнув гальма, колеса про-
низливо запищали і з місця знялися 
дівчата. Їх спини не обіцяли зустрічі 
в майбутньому. А там... На віку, як 
на довгій ниві. Крізь відчинені двері 
почувся стогін вітру. Було б зовсім 
сумно, якби хтось, напевне старий 
холостяк, не кинув їм навздогін: «Ка-
хи-кахи». Старшокласниці – ні пари 
з вуст. Наші б доярки не так. Наші 
вдови відповіли б зачіпливо: «Не такі 
кахикали, та їм дулі тикали». А ці, ба-
чиш, промовчали. «От що означає 
городські, культурні, – з заздрістю 
подумав Корній. – Хіба не так?» – за-
питав у себе. І відповів маминими 
словами: «Так. А хоч би й не так, пе-
ретакувать не будем». 

Думаючи про Марту, яка у якийсь 
момент – так йому здалося – кинула 
на нього погляд, в якому поєдналися 
в одно усі п’ять почуттів, Корній не 
уявляв себе жителем міста. Його мрія 
– обнесена дерев’яним парканом 
хата, різьблені голуби на фронтоні й 
ослін – два для учасників вечорниць 
під старою грушею. Та муркання кота 
Хотаба, та цокотіння ланцюжка соба-
ки Сірка. Пісні, танці і сміх по коліна 
– куди там тому городу. Та як ужарять 
під балалайку, мандоліну, та як пове-
дуть під семиструнну циганочку, аж 
коропи на річці над водою зависнуть.

Спостерігаючи за Корнієм, один 
чоловік сумно сказав, кинувши в бік 
дверей, через які вийшли дівчата: 

– Сняться комусь кислиці та не 
знає проти чого. За тим дзвінким 
сміхом і палкими очима треба бігти, 
спотикаючись, усе своє життя. Як 
за часом. Безперервно бігти, не 
спочиваючи. Нічого, переживеш. 
Емоційна пам’ять легко стирається 
– витісняється іншими враженнями. 
Чоловік закашлявся і довго не міг го-
ворити. Потім продовжив: 

– Жінка бачить у чоловікові раба. 
Так-так – раба. Її любов, інтим, друж-
ба і все тому подібне – це не що інше, 
як жадання влади над тобою. В одній 
пісні співається: «Ты полюбила меня 
не за кличку мою уркаган /Ты полю-

била за крупные деньги /Что часто 
водил в ресторан». 

Корній тільки тепер помітив, що в 
чоловіка рукав застебнутий булав-
кою, це значить, щоб «не тіліпався, 
як у теляти хвіст», – шуткував той 
чоловік. Шуткував той чоловік: 

– Мій приятель повернувся з 
фронту, а вона йому прямо з порогу 
та ще й стіхами:

Ковыляй понемножечку,
Про меня позабудь.
Если вылечишь ножечку – 
Проживешь как-нибудь.
На хвилину задумався, зморшки, 

що йшли від куточків очей до щік ста-
ли глибшими, ніби аж по-жіночому 
хіхікнув і веселим голосом продо-
вжив:

– Так, жінка – квітка. Про це гово-
рено-казано. Але мало хто знає, що 
в природі чимало квіток, які містять 
у собі мед і яд. Мед – бджолі, яд – 
павукові. Жінка дає чоловікові все 
гамузом. То ж не псуйте, хлопці, 
кофій цукром, а любов – одружен-
ням, – і засміявся однорукий чоловік. 
Засміявся тому, що від природи був 
весельчаком. Та очі були сумними, не 
запалив їх награний мотив.

– На красиву жінку, – продовжив 
бувший боєць, – багато охотників, лю-
дей із посадами і статками. Я бачив, 
скільки наші командири із Германії 
добра перли, сам вантажив і супро-
воджував. І знаю: там, де жінка, там 
не лише бруд чи зрада. Там статок 
чи його відсутність. Оскільки статок 
буває за якістю і кількістю різним, то й 
жінка – вічно чужа кохана. Одна утіха:

Если невеста уходит к другому,
То неизвестно, кому повезло.
– Погодьтеся, – продовжував 

фронтовик, – відомо кому повез-
ло. Строго кажучи – тому й іншому. 
У жінки недостатньо сил власноруч 
утримувати свободу, щоб не потра-
пити в іншу залежність. Тобто вона 
не здатна самостійно планувати 
смисл свого життя. Через те її ща-
стя і нещастя, як у годинникові ма-
ятник – постійно міняються місцями. 
Відбувається постійний стрес через 
тривогу: а чи не зупинеться маятник 
у положенні «нещастя»?

– От до чого веде невігластво, – 
сказав сухощавий чоловік у фетрово-
му капелюсі з сусідньої лавки, смач-
но позіхаючи. – Критикуючи жінку, ти 
заперечуєш себе, відвертаєшся від 
первопричинного джерела живого 
життя. Подумай і схаменись! Там му-
жья голови поклали, тут комусь треба 
продовжувати рід. А ти таке верзеш. 
Подумав би, чому жінки надрізають 
спідниці? Хочуть паруватись, ось 
чого. Ти ж розпускаєш теревені за 
мед і яд. Адекватно не сприймаєш 
сам себе. Подумай. Та зрештою, у 
житті є речі, над сутністю яких не тре-
ба думати. Отак дивись і насолод-
жуйся. Як ні – будуй теорії. А взагалі 
– у спілкуванні з жінкою не важливий 
результат, важливий сам процес. 
Спілкування часто стає важливішим 
за половий акт.

Сонце добре попрацювало 
на Землі: оглянуло ліси й поля, 
добросовісно світило на вулиці й 
завулки, заглядало у вікна хатин і 
землянок, трохи затрималось на по-
куттях, щоб переконатися: жінки не 
лінуються, чепурять своє помешкан-
ня не лише на святки. Багато ще ба-
чить Сонце о цій порі: ще Ніч Осені не 
відкусила голови й хвоста у довжини 
Дня. День поки що живе, комизиться і 
блимає як малюк перед сном та живе. 
Сонце все бачить і чує все: свиснув 
паровоз, уповільнився хід і машина 
зупинилася. Приїхали до чергової 
станції. Задріботіли люди. Сьогодні 
праведний, а завтра грішний. І хай то 
Бог розсудить їх.

Анатолій Федь

ПОДОРОЖНІ АКВАРЕЛІ
(з минулого)

Закінчення. Початок в номері за 13 травня
Закінчення. Початок на 1-й стор.

зета виходить мізерним тиражем, а видання «ДНР» 
розповсюджують антиукраїнську маячню накладом 
50-60 тисяч?

– Цікаве запитання… Так от – півтора року фінансування 
газети з боку співзасновника було повністю відсутнє. І 
тільки торік влітку нам нарешті віддали борги і заплатили 
ще згідно існуючих угод про висвітлення діяльності влади. 
Цьогоріч поки маємо одні лише сподівання, що держава, 
попри анонсоване роздержавлення, не відцурається від 
підтримки україномовної газети. Мій попередній досвід 
спілкування вже із добрим десятком очільників Донецької 
ОДА підказує – якщо у когось із них є бажання підтримати 
газету, можливості і способи завжди можна знайти.

Власне «Донеччина», чий офіс знищений через те, 
що газета українська (втрачено всю комп’ютерну та 
оргтехніку, бібліотеку, архіви), аж ніяк не вимагає від вла-
ди дати нам офіс у центрі Краматорська чи хоча б один 
старенький комп`ютер. Нам потрібні кошти виключно 
на випуск газети, а це зовсім не багато. Чи й треба го-
ворити, що для випуску своєї україноненависницької 
пропаганди окупанти грошей не жалкують. А наша вла-
да певно вважає, що з початком роздержавлення про 
фінансування газет можна забути. Чи реально за таких 
підходів протистояти ворогу?.. 

 – Ви – редактор зі стажем, адже очолюєте «До-
неччину» вже майже чверть віку, за вашими плечима 
є й виживання української газети у складних умовах 
«лихих 90-х». А які, на ваш погляд, головні теперішні 
об’єктивні та інші перешкоди на шляху української 
преси до читача? І це тоді, коли у тій же прифронтовій 
Донеччині населення просто знемагає від засилля 
агресивної російської пропаганди. 

– Держава, вважаю, мусить фінансово – через угоди 
чи грантові програми підтримувати всі ЗМІ, що прав-
диво висвітлюють ситуацію на Сході України. В умовах 
неоголошеної війни у населення залишається надія 
тільки на владу. Якщо меседжі від цієї влади не доходять 
до людей через відсутність комунікації, це неправиль-
но, це – поразка. І ще таке. Видання на підконтрольній 
Україні території Донбасу сьогодні не мають змоги за-
робляти на рекламних чи комерційних публікаціях. Що 
можна рекламувати за півсотні кілометрів від лінії вог-
ню? Водночас у людей поруч із зоною АТО преса пере-
стала бути першочерговою потребою. Телебачення 
витіснило газети і, на жаль, якось змінювати цю небажа-
ну ситуацію, схоже, поки ніхто не збирається.

– Прокоментуйте, будь ласка, ту об’єктивну 
реальність, на яку вже звертали увагу в одній із 
своїх статей, – на ті території Донеччини, де має 
міцні позиції українська преса, так і не ступала нога 
проросійських «визволителів». 

– Наразі захоплені бойовиками території обходяться 
без україномовної преси, але, як і раніше, у жодному з 
міст і райцентрів ніколи не видавалося таких газет – 
окрім «Донеччини». А у підконтрольних Україні Селидо-
вому, Красноармійську, Добропіллі, Олександрівці, де 
понад 50% україномовного населення, такі газети про-
довжують виходити, бо на них є попит. 

– Якщо знову повернутися до поеми «Слово о 
полку Ігоревім», то ваш журналістський підрозділ 
таки уник полону, відбувшись, щоправда, іншими 
моральними і матеріальними збитками, наприклад, 
нищівним розгромом і пограбуванням редакції…Чи 
залишаються ще сподівання повернутися до робо-
чого кабінету на Київському проспекті в Донецьку і 
продовжувати там випуск «Донеччини»?  

– Доки із нашою газетою, яка щотижня виходить у 
Краматорську і поширюється у теперішньому облас-
ному центрі і далі, залишатиметься полк наших читачів 
і прихильників – нас не здолати. Стосовно надії повер-
нутися до Донецька, вона ще існує. А задля сильної і 
цілісної України ми власне і працюємо як можемо. Хтось 
вважає, що можна робити краще? Нехай спробує, бо ро-
боти на цьому поприщі зараз на всіх вистачить… А ми й 
надалі будемо йти тільки українським шляхом. 

 – Із відомих причин 80-ліття «Донеччини» її 
журналісти та шанувальники відзначали подумки та 
в робочих буднях. А яким вам уявляється наступні 
дати – 90 чи 100 років обласній українській газеті?  

– Скажу про наступний факт – родина наших 
журналістів, виїхавши із загарбаного Донецька, купила 
хату в одному з сіл за сотню кілометрів від фронту. Ко-
леги поступово адаптувалася до іншого життя і згодом 
глава сімейства навіть зробив рідній газеті подарунок 
– створив новий сайт нашого видання. Тому я поду-
мав, що запасний варіант – електронний, у нас вже є, а 
ось прогнозувати творчу біографію газети на наступні 
десятиліття не візьмуся. Зате точно знаю – наша мала 
батьківщина Донеччина завжди буде в Україні. І, само 
собою, «Донеччина» також. 

Павло КУЩ

«І вся Донеччина, 
і газета...»


