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КОРОТКО
У селі Семенівка Слов’янського 

району після капітального ремон-
ту відкрили насосну станцію.

* * *
У Мар‘їнському районі відкрили 

два центри підтримки сім‘ї.
* * *

Днями у Слов’янському районі 
неподалік села Пришиб відбулося 
відкриття меморіалу «Скорботний 
янгол» на честь п’яти загиблих 
пілотів екіпажу літака АН-30Б. 
Рівно рік тому захисники Вітчизни 
загинули від ракети, запущеної 
російськими найманцями.

* * *
Росія припинила будівництво 

Керченського мосту.
* * *

У Львівській області заборони-
ли концерти співаків, які виступа-
ють в Росії.

* * *
Верховна Рада має намір до-

зволити українцям змінювати не 
тільки свої прізвища й імена, а й 
по батькові.

* * *
У Харкові відмовилися від 

трансляції у фанзоні матчів збірної 
Росії під час Євро-2016.

* * *
70 американських волонтерів 

упродовж двох років навчатимуть 
дітей по селах англійської мови, 

гуртуватимуть українську молодь 
навколо корисних громадських 
справ.

* * *
Канцлер Німеччини Ан-

гела Меркель ушосте стала 
найвпливовішою жінкою світу за 
версією часопису «Форбс».

* * *
Українка Ганна Ушеніна вигра-

ла чемпіонат Європи з шахів, який 
завершився у Румунії.

* * *
Уряд зняв обмеження на розмір 

зарплат чиновників.
* * *

Новим головним тренером ФК 
«Карпати» став 68-річний донеч-
чанин Валерій Яремченко.

* * *
Генпрокуратурі не вистачає 

доказів, щоб затримати 
Юрія Іванющенка, відомого 
в кримінальних колах як Юра 
Єнакієвський, заявив генпрокурор 
Юрій Луценко.

* * *
Уряд відмінив необхідність про-

ставлення «міграційних штампів» 
на довідках переселенців.

* * *
Фільм про Майдан уроджен-

ця Нью-Йорка Дем‘яна Колодія 
визнано найкращим на фестивалі 
американської документалістики. 

4 червня в Святогірську відбувся другий 
всеукраїнський багатожанровий фести-
валь дитячої та юнацької творчості «Зоряний 
портал». Незважаючи на те, що фестиваль 
досить молодий, кількість учасників була 
значною: Слов’янськ, Слов’янський рай-
он, Краматорськ, Бахмут, Торецьк, Білецьке, 
Добропілля, Черкаське, Миколаївка, 
Красногорівка представляли учасників 
Донецької області. а власне Харків, селище 
Мерефа та селище Шевченко – юні таланти 
Харківської області.

Обдарована молодь змагалась в різних 
номінаціях і вікових категоріях: різноманітних 
видах і напрямках хореографії, естрад-

ному, народному й академічному вокалі, 
майстерності у виконанні на різних музичних 
інструментах, а також у пензлярстві. 

До складу професійного журі увійшли 
викладачі Харківського університету мистецтв 
Сергій Костогриз і Надія Бєляєва, викладач 
Харківського обласного училища культури 
Наталія Добролюбова. Головою журі стала 
Аліна Певна - начальник управління культури 
і туризму Донецької ОДА.

Після перегляду конкурсної програми та 
урочистого підбиття підсумків учасникам кон-
курсу були вручені пам’ятні призи та дипломи.

Олеся ЛЕМЕШКО

Фестиваль

«Зоряний портал»

П’ять новинок 
для економіки

«Сегодня» розбирається у законо-
давчих новаціях економіки: від пенсій до 
держпідприємств.

Аналізуючи новації, газета виокремлює 
зміну державного управління. За законом, 
який депутати ухвалили 2 червня, наглядові 
ради підприємств будуть незалежними, а для 
їх створення тепер непотрібно перетворювати 
ДП в корпорації. На думку економіста Олексан-
дра Жолудя, запровадження такого органу у 
держуправлінні дозволить знизити корупцію.

Газета повідомляє, що депутати також внес-
ли зміни у Податковий кодекс, скасувавши 
пенсійні податки як для працюючих, так і для 
непрацюючих пенсіонерів. При цьому оподат-
кування зберігається для пенсій, які переви-
щують 10 прожиткових мінімумів. Але до кінця 
року працюючи пенсіонери отримуватимуть 
лише 85% своєї пенсії – знижуючий коефіцієнт 
у нормі закону зберегли.

Також в Україні створюється інститут при-
ватних виконавців, які доповнять державну 
виконавчу службу. Видання пише про створен-
ня Єдиного реєстру приватних виконавців та 
Єдиного реєстру боржників.

У економічних новаціях також йдеться 
про реформу залізниці шляхом створення 
публічного акціонерного товариства, що на 
думку політолога Руслана Бортника, може 
стати прихованою формою приватизації: 
«Інфраструктури може залишитися у держави, 
а пересувний состав та прибуток від ванта-
жоперевезень можуть опинитися у приватних 
осіб», пише видання.

 Повалили Леніна 
у Макіївці

«Україна молода» повідомляє, що 
декомунізація докотилася й до територій са-
мопроголошених республік на сході країни: 
днями у центрі окупованої Макіївки невідомі 
повалили 3-метровий пам’ятник вождю, вста-
новлений неподалік будівлі райвиконкому у 
70-ті роки минулого століття.

Видання пише, що інформація про 
«ленінопад» швидко поширилася містом, але 
думки місцевих про цю подію розділилися. 
Переважна більшість громадян вважає, що 
це справа рук «бандерівців», які прокрали-
ся у місто, щоб «дестабілізувати ситуацію», 
а комуністи переконані, що пам’ятник зруй-
нували «пособники неофашистов». Вони ви-
магають від адміністрації міста вжити заходів 
для забезпечення безпеки і збереження на 
території Маківки всіх пам’ятників радянської 
епохи.

А власне адміністрація окупованого міста 
не бачить «бандерівського сліду». Там за-
явили, що пам’ятник перебував в аварійному 
стані і просто розсипався, не витримавши ви-
пробувань негодою.

«Сепаратистам не вигідно, аби серед 
населення ходили чутки про наявність в 
місті проукраїнських активістів, – коментує 
ситуацію одна з волонтерок. – На окупова-
них територіях є чимало «укропів», але не всі 
ладні на такі вчинки. Люди залякані, бояться 
зайвий раз говорити українською, не те, щоб 
таким чином висловити непокору до «русько-
го миру», пише газета.

Про що пишуть українські ЗМІ
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Життя, як воно є
Село прокидалося і жило 

звичним вранішнім життям. 
Широко позіхаючи, жінка-
продавець відчиняла магазин, 
поруч, замріяно прислухаю-
чись до цвірінчання пташок, 
ретельно вмивався лапою 
гладкий сірий кіт, вулицею, 
трохи зігнувшись під ранцем за 
спиною, неквапом йшов малий 
похнюплений школярик. А за 
якусь мить почулося потужне 
гурчання і на центральну вули-
цю виповзла колона військової 
техніки, в голові якої йшов БТР 
із хвацькими вояками на броні. 
Зізнаюсь, спершу був здиво-
ваний реакцією хлопчака: він 
тільки ковзнув поглядом у бік 
важкої техніки і пішов собі далі, 
навіть не спинившись, аби вво-
лю її порозглядати. Утім, нічого 
дивного: мешканці сіл у так 
званій «сірій зоні» настільки 
втомилися від прифронто-
вих буднів, що он навіть діти 
позбавлені тих емоцій, якими 
б закономірно супроводжували 
військову техніку їхні ровесни-
ки із населених пунктів за ме-
жами Донбасу.

«А чому у вас діти 
такі пригнічені?..»

Село Чермалик – один із 
населених пунктів Приазов`я, 
розташованих на лінії розме-
жування. До лісопосадок, ба-
лок, а також рукотворних за-
маскованих укриттів, звідки 
бійці проросійських незакон-
них військових формувань 
розглядають цю територію у 
біноклі та приціли зброї, ру-
кою подати. А точніше, від тим-
часово окупованої території 
село відділяє відносно широка 
у цьому місці річка Кальміус. І 
хати на березі найбільше по-
терпають від обстрілів, до яких 
місцевий люд вже … поступо-
во майже звик. «Продовжують 
стріляти майже щовечора і 
особливо вночі, – розповідає 
жителька села. – Раніше всі 
зазвичай мерщій ховалися до 
підвалів, а тепер у підземелля 
опускаємося тільки тоді, коли 
починають гахкати гармати чи 
міномети».

Попри близьку відстань до 
позицій бойовиків, у Черма-
лику продовжують працюва-
ти і школа, і дитячий садок. 
«Часто спостерігаємо раз-
ючий контраст: деякі наші гості 
приїздять до нас у бронежи-
летах, а тут діти, певна річ, 
ходять вулицями просто так, 
– розповідає заступник голови 
Федерації грецьких товариств 

України Анна Домбай. – Хоча, 
звичайно, прифронтові реалії 
позначаються і на дорослих, 
і особливо – на найменших 
жителях села. Якось один із 
відвідувачів навіть запитав: «А 
чому у вас діти такі?» «Такі» – це 
пригнічені, замкнуті, невеселі… 
А якими їм бути, якщо он вже 
два роки змушені переживати 
все те, що тут відбувається?..»

Втім, існує перевірений 
спосіб, завдяки якому можна 
вивести дітлахів із подібного 
стану. Моя співрозмовниця 
та сільські вчителі охоче 
розповідають про разючі зміни, 
які відбулися минулого року 
із малечею після відпочинку 
і оздоровлення на морі. Діти 
повернулися звідти такими, 
якими батьки їх давно не ба-
чили: свіжими, веселими, 
життєрадісними та переповне-
ними надій поїхати на морське 
узбережжя знову. І напередодні 
літа про подібні бажання тут 
тільки й балачок і розпиту-
вань, якими зустрічають тих же 
представників ФГТУ та інших 
гостей. Хоча й сьогоднішній 
візит до сільської школи дуже 
важливий, адже Анна Домбай 
привезла грошову допомогу 
для дітей із соціально неза-
хищених сімей. З подібною 
ініціативою виступив голова 
Асоціації грецьких підприємців 
і підприємств України Пан-
телеймон Бумбурас: побу-
вавши у довколишніх селах 
із компактним проживанням 
греків і побачивши на власні 
очі умови, в яких опинилися 
жителі, меценат започатку-
вав спеціальний благодійний 
фонд, із якого насамперед 
виділив кошти для харчуван-
ня дітей, а також на ремонт 
шкіл та закупівлі оргтехніки. 
А у травні стартував черговий 
проект – дітлахи із малоза-
безпечених родин щомісяця 
отримуватимуть матеріальну 
допомогу у розмірі по 1 тисячі 
гривень. Окрім Чермалика 
таку «стипендію» від Бумбура-
са також тепер матимуть діти 
із Гранітного, Староігнатівки, 
Андріївки, Кам`янки, Сартани, 
Бугасу, Малоянісолі, Старого 
Криму та інших сіл. «Звичай-
но, ми розчулені і дуже вдячні, 
бо ця допомога для нас дуже 
своєчасна і важлива, – каже 
одна із матерів у Чермалику 
Вікторія Шол. – А для наших 
дітей, це ще й стимул гарно на-
вчатися, бо їх так попереджуємо 
– гроші щомісяця отримувати-
муть насамперед ті, хто матиме 
гарні оцінки».

Мешканці села 
вірять – найгірше 

вже позаду
На стежці, що веде до 

Кальміусу – природної лінії 
фронту, нам зустрілися двоє 
білих козенят, які саме зійшлися 
на своїй лінії розмежування 
і завзято буцаються. Вони з 
розгону б’ються лобами, де 
чешуться ріжки, але, схоже, 
їхня сутичка – своєрідна гра і 
вона не має ніяких серйозних 
наслідків. Чого, на жаль, не ска-
жеш про військове протистоян-
ня, від якого неабияк потерпає 
Чермалик і його мешканці. На-
самперед дістається будинкам, 
розташованим ближче до річки 
– стіни та дахи густо подзьобані 
кулями чи осколками, тут 
видніються свіжі «латки», яки-
ми господарі закривають свіжі 
пошкодження. А подекуди, 
остерігаючись влучань, двері 
та вікна осель закриті мішками 
з піском, шифером та іншими 

будматеріалами. І люди, які 
не так давно тішилися гарни-
ми краєвидами зі свого двору 
на плесо Кальміусу, нині дуже 
переживають, бо першими 
опинилися у зоні ризику. Один 
із пошкоджених будинків роз-
ташований на вулиці Нікітіна, 
господар якого досі усуває 
різноманітні пошкодження 
після обстрілу. «Це сталося 
пізнього вечора 9 лютого ми-
нулого року, – згадує пенсіонер 
Володимир Узбек. – Ми з дру-
жиною ночували у літній кухні і 
раптом почули страшний удар: 
такий, що аж земля під ногами 
захиталася! Від вибуху у будин-
ку вилетіли всі вікна, знесло 
причілки і весь дах, зруйнувало 
стелю, стіни. А коли розвидни-
лося, у дворі побачив глибочен-
ну вирву у людський зріст!..»

Господар понівеченого бу-
динку розповідає: за час, що 
минув після обстрілу, він зумів 
тільки замінити потовчений ши-
фер на даху. Для подальшого 

ремонту у нього катма грошей 
чи потрібних будматеріалів. 
Хоча, за його словами, у дворі 
давно побувала комісія, пред-
ставники якої зафіксували 
пошкодження і пообіцяли по-
сприяти виділенню коштів. 
Поки ж чоловік намагається 
потроху усувати пошкоджен-
ня, нарікаючи на відсутність 
обіцяної допомоги. І, погодь-
теся, дуже слабкою втіхою є те, 
що у селі він не один, чиї будин-
ки зазнали руйнувань внаслідок 
обстрілів і через відсутність 
відповідних ресурсів 
відновлюються дуже повільно. 
Проте у місцевих жителів 
побільшало оптимізму стосов-
но поступового розв’язання й 
цієї проблеми, оскільки вони 
переконані, що найгірший 
період у історії села вже поза-
ду. «Найважче було у 2014-му, 
коли наші люди залишилися 
без роботи, зарплат, пенсій, – 
каже заступник голови товари-
ства греків Чермалика Вікторія 

Втомлені 
СІРА ЗОНА 

     У селі Чермалик 
на Донеччині 

місцеві жителі 
поступово 

відновлюють 
руйнування та 

прагнуть вивезти 
звідси дітей 

на відпочинок і 
оздоровлення
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гібридною війною 
Пряма мова
Голова Федерації грецьких товариств України Олександра Проценко–Пічаджи: 

Коли розпочалися всі ці трагічні події – осо-
бливо обстріли населених пунктів, дуже ба-
гато людей почали мігрувати з Маріуполя, 
Сартани та інших населених пунктів. Значно 
побільшало бажаючих виїхати звідси після 
обстрілу похоронної процесії у Сартані, коли 
8 людей загинули і 18 отримали поранення… 
Ось тоді у цій невизначеній ситуації з`явилося 
чимало пліток і звинувачень на адресу греків: 
мовляв, усі вони сепаратисти і підтримують 
Росію. Я можу сказати з усією відповідальністю: 
як серед тутешніх українців та росіян, такі були 
і є також і серед греків, але більшість людей 
мають нормальну проукраїнську позицію. Тому 
ми насамперед поставили перед собою за-
вдання давати правдиву інформацію про реалії, 
бо дуже не хотіли, аби еллінів називали зрад-
никами України. І, само собою, відразу почали 
шукати можливості, аби надати допомогу меш-
канцям сіл у прифронтовій зоні. Дуже серйоз-
ну підтримку нам надало Посольство Греції в 
Україні і особисто Василіс Пападопулос: були 
виділені кошти для сімей загиблих і поранених, 
а також закуплені медикаменти. 

Два роки тому у неймовірно складній ситуації 
опинилися мешканці розірваного по-живому 
Тельманівського району: райцентр залишив-
ся на «тому» боці, а 22 села, серед яких окрім 
грецьких є й українські, залишилися вижи-
вати самі по собі. Протягом тривалого часу 
ці люди були, немов відрізані від світу: тут не 

виплачували пенсії та зарплати, закрилися аптеки, відділення пошти. Нам вдалося привернути 
увагу керівників області до цих проблем: всі села спершу були тимчасово прикріплені до міських 
районів Маріуполя, а потім увійшли до Волноваського району. Сюди відновили виїзди мобільних 
медичних бригад і почали привозити медикаменти, а звідси – із депресивної зони взялися виво-
зили на відпочинок і оздоровлення місцевих дітей, а ще ми активно шукали і продовжуємо шукати 
кошти для ремонту і відновлення зруйнованих адміністративних та житлових будинків. Причому 
найбільше допомоги місцеві люди отримали від різноманітних міжнародних організацій і фондів, 
а серед тих, кому дуже вдячні місцеві люди, голова офісу УВКБ ООН Діну Ліпкану, завдяки зусил-
лям якого ремонтувалися пошкоджені будинки, а люди безкоштовно отримували тверде паливо, 
та голова Асоціації грецьких підприємців і підприємств України Пантелеймон Бумбурас. Активно 
допомагає відновлювати інфраструктуру у зоні АТО і благодійна організація АДРА.

Шебаніц. – Після пошкодження 
лінії електропередач ми довгий 
час жили без світла… Точніше, 
виживали…»

Далі завдяки спільним зу-
силлям (мешканці довколишніх 
сіл із компактним прожи-
ванням греків насамперед із 
вдячністю згадують керівника 
ФГТУ Олександру Проценко-
Пічаджи), вдалося приверну-
ти увагу керівників району і 
області, а ще представників 
різноманітних міжнародних 
організацій і фондів до 
вирішення низки нагальних 
місцевих проблем. Приміром, 
ще минулого року за сприяння 
товариства Червоного Хреста 
вдалося відновити пошкодже-

ний дах на приміщенні дитячо-
го садка. А нині тут займаються 
підведенням безперебійного 
водопостачання. «Та головна 
проблема – це мир, до якого всі 
прагнуть! – переконана Анна 
Домбай. – Якщо запитати будь-
кого, кожен, мабуть, скаже: ми 
готові навіть відмовитися від 
всіх спонсорів чи благодійних 
фондів за головної умови – 
припинення бойових дій! Люди 
ладні відбудовувати руїни і пра-
цювати, аби тільки тут більше 
ніколи не стріляли: особли-
во із гармат чи смертоносних 
«Градів»!»

…Коли я розповів про 
вранішні спостереження – 
відсутність «нормальної» 

хлопчачої реакції на військову 
техніку, місцевий житель сум-
но посміхнувся і сказав на-
ступне. «Це діло звичне. А ось 
якби малий побачив колону 
автобусів, які повезуть дітей 
на відпочинок до моря чи лісу, 
він, їй-бо, на радощах бігцем 
би обігнав оті автомобілі. Наші 
діти, які тривалий час живуть тут 
у тривозі й страху, дуже потре-
бують повноцінного літнього 
відпочинку та оздоровлен-
ня. Як водиться, напередодні 
літа всі із надією позирають на 
Федерацію грецьких товариств 
України, керівник якої стукає в 
усі двері, «вибиваючи» путівки 
для дітей із «сірою зони». Але 
у цій ситуації дуже потрібна 
ще й допомога держави, яка б 
могла запровадити спеціальну 
відповідну програму для ма-
лих співвітчизників із зони про-
ведення АТО. За ті два роки, 
що минули з початку бойових 
дій, ми, на жаль, не відчули 
подібного і дуже потрібного 
сприяння… Втім, ще не втра-
тили надії на те, що держава 
таки не забула про найменших 
мешканців прифронтового 
краю. Поки ще не втратили…». 

Павло КУЩ 
Фото автора

На знімках: сільські діти 
мріють про відпочинок на морі; 
господар зруйнованої оселі: «Тут 
досі немає ні стелі, ні стін…»; са-
мотужки «залатані» хати Черма-
лика.

Разом – ми сила!
У Києві, в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 

на ХХІІ Міжнародній науково-практичній конференції з проблем 
функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. 
Журналістика» її учасники та організатори привітали газету «До-
неччина» із 80-річним ювілеєм. Прикметно, що цю вагому дату 
видання відзначає в період, коли частина території окупована 
російськими військами, які силою зброї та масових маніпуляцій 
нав’язують нам дикі, антигуманні та ворожі ідеї «рузького міра». 
Але, незважаючи на це, газета вже понад рік виходить у «військово-
польових умовах» і поширюється на українські території Донецької 
області. І це все завдяки горстці її патріотів на чолі із головним 
редактором, випускником факультету журналістики нашого 
університету Ігорем Зоцем. 

Ігоре, я тобою пишаюся і зичу тобі здоров’я, сил і наснаги на 
цій тяжкій стежині. 

Варто відзначити, що видання завжди стояло на заса-
дах української державності та патріотизму, виховуючи його в 
земляків. Чого лише варті такі тематичні сторінки: «Рідний край», 
«Живі джерела», «Стусове коло», «Плекаймо рідну мову».

Тому мені хочеться процитувати бодай кілька рядків цього 
привітання, яке вже, упевнена, долетіло до «донеччан»: «Хай 
же й далі обрані газетою демократичні чесноти, об’єктивність і 
зваженість, жага змінювати життя на краще будуть пріоритетами 
редакційного колективу й дописувачів та передплатників, що 
звикли звіряти своє життя з українською «Донеччиною»!»

Ми з вами, колеги, разом ми – сила. Ворог буде розбитий, пе-
ремога буде за нами!

Алла КОБИНЕЦЬ,
доцент Інституту журналістики КНУ імені Тараса 

Шевченка, кандидат філологічних наук

«Ви робите велику і 
тяжку справу»

З листів уродженця Донеччини, літературознавця, 
академіка, Героя України Івана Дзюби до редактора

 «...Важко повірити в реальність того, що відбувається, а воно 
таки відбувається. Хоч його могло не бути.

Ви робите велику і тяжку справу. Мабуть, вплинути на перебіг 
подій і на настрої людей «там» – немає як. Але залишається 
можливість звертатися до тих, хто опинився «тут», у неймовірній 
ролі вигнанців з України в Україну ж: це нове в історії еміграцій, 
принаймні української еміграції. Може газета зможе допомогти 
їм у консолідації, організації свого життя, вирішенні незліченних 
проблем. Здається, газета має немалий актив? І, може, давати-
ме «тут» ширшу інформацію про те, що діється «там», бо такої 
інформації мало.

Боляче мені чути про Докучаєвськ, Оленівку, Миколаївку, Вол-
новаху... А уявляю, як тим, хто недавно з тих країв...

Добра Вам, здоров’я, витримки і віри, що найважче.
P.S. Як передплатити «Донеччину»?

28 січня 2016 р.
***

...В обох випусках надісланої Вами газети цікаві матеріали, зо-
крема й літературні. Відчувається, що газета має свій авторський 
актив, і це, мабуть, одне зі свідчень того, що ситуація на Донеччині 
не безнадійна. Хоч у заколотників свої «кадри». І найгірше, ма-
буть, те, що туди не доходить українське слово. І все-таки Ви ро-
бите велику справу, і вона не буде марною.

Добра Вам, здоров’я, душевних сил для великої роботи.
Ваш І.Дзюба.

25 квітня 2016 р.

Газета для людей
Пишу ці рядки 9 квітня в День народження моєї рідної газети 

«Донеччина». Скільки довелося пережити їй за своє існування, 
адже видання побачило світ ще у 1936 році! Упродовж років 
змінювалися назва, головні редактори, аудиторія, але завжди за-
лишалося найголовніше. На сторінках газети звичайні люди става-
ли відомими широкому загалу за свою діяльність, здобутки, важку 
працю, яка піднімала наш всемогутній Донбас. Справедливість 
пера, свобода думки та слова на сторінках «Донеччини» надихали 
багатьох жителів регіону.

Минула епоха… І сьогодні, на жаль, настали найскладніші часи 
для «Донеччини», але завдяки справжнім патріотам, людям, яким 
не байдужа доля рідного краю, вона продовжує жити, єднаючи 
серця тисяч донеччан, які знаходяться у різних куточках України. 

Я вдячна «Донеччині» та її названому батьку, головному ре-
дактору – Ігорю Зоцу, який не один десяток років несе велику 
місію просвітництва, культурного виховання, духовного росту 
пересічних громадян індустріального краю.

Дякую Вам, Ігоре Олексійовичу, дорогий мій наставнику! За 
надану можливість знайти в собі хист до журналістики, за те, 
що незважаючи на усілякі негаразди та труднощі «Донеччина» 
залишається з нами! Творчого натхнення, терпіння, сили духу! 
Люблю Вас!

Амаль Шахін, юрист.
Одеська область

***
Вітаю з ювілеєм нашої газети. Вона наша була, є і буде з нами 

поки ми є.
Валентина Лисенко, 

колишній літературний редактор. Чернігівська область

Нам пишуть
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Єдина країна
(Продовження. Початок у 

№№  за 20 травня та 3 червня)

Частина 3

Донбас. 
Залікувати рани, 

завдані війною
Можна довго говорити про 

доцільність лідерства «донець-
ких» (наголошую – не будь-
яких, а саме проукраїнських, 
перевірених справами) в нашо-
му соціумі. Звичайно, критики 
цієї тези будуть говорити про 
те, що мешканці інших регіонів 
нічим не гірші. Не гірші, звісно, 
і тут не йдеться про те, що їх 
треба посунути. Але донецьких 
життя об’єктивно буде виштов-
хувати на головні ролі в процесі 
відбудови Донбасу. Бо хто кра-
ще донецьких знає, як бороти-
ся з сепаратизмом? Навіть на 
окупованих територіях проце-
си йдуть неоднозначно. Ось як 
відома блогерка Олена Степо-
ва описала ситуацію в ЛНР:

 «Ихтамнеты» едут ночами, 
так как уже давно не верят в 
то, что на Донбассе все едины 
в порыве «руссколюбия»... Они 
видят, что их передвижения по-
ступают в Главное разведыва-
тельное управление Украины 
и штаб АТО посекундно. Это 
делают обычные люди, разных 
возрастов, социального ста-
туса, вероисповедания и не 
всегда украиноязычные. Как 
сказала одна моя милая, хруп-
кая интеллигентная знакомая, 
которая два месяца не разго-
варивала с мужем из-за убитой 
мыши: «Я стала циничным, во-
еннообязанным бандеровцем, 
выйдя из подвала и смахнув с 
себя обсыпавшуюся от взры-
вов штукатурку…»

Тому цього несподіваного 
лідерства людей зі Сходу 
не треба боятися. Вкотре 
підкреслюю – йдеться не про 
перефарбованих регіоналів, які 
знову при владі. А про тих, хто 
в силу певних обставин відчув 
себе «військовозобов’язаними 
бандерівцями». Ці люди вже 
перевірені війною і часом, тому 
мають потрійну ціну.

Козацька тема 
неодмінно буде 

затребувана
Прикро (і про це постійно 

говорять патріоти на Донбасі), 
що позиції сепаратистів на 
визволених територіях не ста-
ли слабшими. Усунули хіба що 
найодіозніших. Тож вихід у тому, 
щоб максимально зміцнювати 
українські структури, поки є 
така можливість. 

Ви, мабуть, помітили, 
що під час «русской весны» 
помітну антиукраїнську роль 
зіграли представники «рус-
ского казачества»? І в Кри-
му, і на Донбасі... Українське 
ж козацтво не відіграло такої 
великої ролі. Може, тому, що 
традиційно було розпороше-
ним? Свого часу координатор 
руху «Украинский выбор» на 
Луганщині Арсен Клінчаєв так 
порівняв ці два козацтва: «Если 
взять наших украинских каза-
ков, то там на троих генералов 
один казак. Донские же каза-
ки более боеспособны. Мало 
того, они все находятся на гра-

нице – эти села и все они ори-
ентированы на Россию…»

Цю обставину усвідомлюють 
українці. Роблять висновки. 
Скажімо, львівський профе-
сор Роман Кісь після поїздки 
на Донбас (він допомагав 
місцевим копати бліндажі і око-
пи під Маріуполем) пропагує 
ідею створення фермерсь-
ко-козацьких поселень на на-
шому Сході. Бо якщо російські 
козаки орієнтовані на Росію, 
то повинен же там хтось 
орієнтуватися і на Україну! І не 
лише орієнтуватися, але й кор-
дон контролювати, з терориз-
мом боротися… Інакше нам ще 
не раз і не два доведеться во-
ювати на східних теренах. 

Українські козаки, хоч і 
розпорошені, а таки вчилися 
воювати на ходу. Вони ризи-

кували життям на передовій 
і не осоромили пам’ять про 
українське козацтво почат-
ку минулого століття. І цим 
фактом створили непогане 
підґрунтя для сучасного вихо-
вання молоді.

Відносна слабкість на-
шого козацтва у порівнянні з 
російським зовсім не означає, 
що українські козаки у май-
бутньому ніколи не зможуть 
стати впливовою силою. Все 
ще попереду. Просто в цьому 
напрямку потрібно невтом-
но і послідовно працювати. 
Дізнавшись, що науковець з 
Донецька Дмитро Грищук ви-
дав триста примірників про-
грами діяльності молодіжної 
козацької організації (її по-
вна назва «Козацький часо-
пис: скарбниця громадянської 
соціалізації молоді»), я вирішив 
написати автору. Попросив 
декілька примірників і роздав 
зацікавленим. Програму при-
хильники козацтва оцінили 
схвально.

Ось деякі уривки з нашого 
листування:

«Вітаю, друже Дмитро! На 
Луганщині просвітяни ще в 
2014 році говорили мені, що 
найголовніша їхня задача – 
розпочати козацьке виховання 
в тих краях, бо російські коза-
ки цим займалися постійно, а 
українські лише вряди-годи... 
Натомість, місцеве населення 
Луганщини – це на 80% нащад-
ки запорозьких козаків. Думаю, 
і на Донеччині чимало нащадків 
козацького роду. Думаю, вар-
то організувати колись вашу 
зустріч з козаками Слобо-
жанщини. Вони мріють через 
українське козацтво впливати 
на населення Воронежчини, 
Ростовщини, Кубані. Ще до 
війни вони проводили марш 
вишиванок в Бєлгороді, і до них 
приєдналося кілька десятків 
чоловік місцевих – у старих 
дідових вишиванках.

Зараз у мене вже не зали-
шилося жодної книжки, бо одну 
залишив для півдня Київщини. 
Богуславці і таращанці контак-
тують з Лисянкою Черкаської 
області (там потужне місцеве 
козацтво), тож буде одна книж-
ка на два регіони. Якщо гово-
рити про педагогіку, то там 
найкращі напрацьовки на да-
ний момент. Багато козаків во-
юють в зоні АТО, вже чимало з 
них отримали урядові нагоро-
ди. Так що – процес пішов... 
Дякую за книгу, Дмитре!»

Згодом надійшла відповідь:
«Доброго дня, Сергію!
Дуже дякую за розповсюд-

ження книжки. Дайте мені 
свою поштову адресу, і я пе-
решлю вам поштою ще один 
примірник. Якщо хтось буде 
зацікавлений у співпраці, дай-
те їм знати, що ми можем 
співпрацювати в плані надання 
матеріалів, методичними пора-
дами. Може, і якимось бюдже-
том невеликим…»

Другий лист від донеччанина 
був таким же теплим:

«Щиро дякую, Сергію, за 
Вашу зацікавленість, за те, що 
підключаєте свої різноманітні 
контакти. Я переконаний, що 
в Україні вже 20 років відкрито 
внутрішній фронт бороть-
би – це боротьба за розум і 
серця молодого українського 
покоління. Ця книжка, і взагалі 
ця програма, є одним із бага-
тьох факторів, які будують нашу 
спільну перемогу на цьому 
фронті.

Я обов’язково надішлю Вам 
ще кілька екземплярів разом із 
методичними посібниками до 
цих книжок, де розписані саме 
плани уроків – зустрічей із мо-
лоддю.

Благослови Вас Господи!
Грищук Д.Г.»
Тож, як бачимо, певний 

потенціал у нас є, і початок зро-
блено; головне – працювати 
системно. 

«Донецькі» як 
каталізатор змін

Козацький куточок у Бахмутському музеї Цей герб урятував від знищення зовсім юний бахмутчанин. Тепер він у музеї.

Роман Кісь 
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Не забути про тих, 
хто там...

Плануючи свою майбутню 
роботу на Донбасі, ми повинні 
добре знати, що робиться 
на окупованих територіях. 
Окрім ідейних «сепарів» і за-
зомбованого люду, там є чи-
мало справжніх патріотів 
України. Про них краще б знати 
заздалегідь і допомагати в міру 
наших сил. Наведу лист, який 
прочитав в Інтернеті; ось тільки 
прізвища авторки не назива-
тиму. Можливо, воно придума-
не, а може, й справжнє. Добре 
вчитаймося в текст. Так писати 
раніше могли лише мешканці 
Галичини або Волині. Скажімо, 
у 40-х чи в 50-х роках минуло-
го століття. А тепер так пишуть 
люди із зросійщеного, зруйно-
ваного війною Донбасу:

«Простите друзья мои, но я 
не смогла освятить паски с три-
зубом в гибридной церкви… 
Пошла в субботу в 22 часа в 
церковь, на всенощную. По до-
роге, не встретила ни единой 
души. Жутко как-то: обычно в 
пасхальную ночь, молодежь 
гуляет, а тут как вымерли. По-
дошла к церкви, и стало еще 
страшней. Двери закрыты, и 
сквозь мрак ночи пробивается 
свет через резные окна. Только 
подошла к воротам, как подъ-
ехала машина. Из нее вышел 
молодой человек с побрякуш-
ками на груди, и георгиевской 
ленточкой в петлицах. Настро-
ение, и без того было скверное, 
а тут еще и эти обдроченцы по-
жаловали. Как оказалось, он 
привез свою пассию в церковь, 
а сам уехал. Дама перекурила, 
и вошла в церковь с огромной 
корзиной, а на пороге, изобра-
зила крестное знамение. И я 
нехотя вошла следом. Там вну-
три, несколько старушек сидят 
на лавочках, и молодая женщи-
на лежит на лавке. Я тоже при-
села, жду выноса плащаницы. 
Рядом со мной, стоит женщина 
в черном платочке и спраши-

вает на украинском языке: «А 
скажите, когда будут выносить 
плащаницу?». Украинская речь 
и сама женщина, немного при-
ободрила меня, и я ответила 
ей на украинском языке, что 
не знаю, но якобы уже пора. 
Мы разговорились. Как оказа-
лось, она недавно похоронила 
отца, и поэтому вся в черном. 
Слово по слову, и она мне ста-
ла рассказывать, какая у нее 
тяжелая жизнь и о том, что 
пенсии в Украине уже не пла-
тят и жить тяжело, но если бы 
не смерть отца, то она не по-
шла бы в московскую церковь. 
Периодически выходил поп, и 
сокрушался, что мало народа, 
а старушки подбегали и цело-
вали ему руку. И тут в церковь 
заходит, «спаситель отече-
ства», бородатый засранец, 
весь в медальках. Мы с моей 
новой знакомой, как по коман-
де, встали и пошли к выходу. 
«Я не могу на это смотреть, – 
сказала мне новая знакомая. 
– Мне хочется вцепиться ему 
в горло, ведь это из-за них по-
гиб мой отец. Он очень пере-
живал за Украину, и его пара-
лизовало. Перед смертью папа 
сказал: «Все равно, Украина 
победит…». А на похоронах, у 
гроба, я ему сказала: «Слава 
Украине!» От таких ее слов, я 
просто зарыдала, и сказала 
моей новой знакомой Оксане: 
«Спасибо милая, Вы мне при-
несли утешение». Дальше, мы 
с Оксаной, распили бутылочку 
красного вина и, не дождав-
шись праздника, пошли по до-
мам.

Нет, друзья мои, мы есть и 
мы патриоты, мы ждем и наде-
емся, что все «Будет Украина».

Заліковуючи завдані війною 
рани, ми повинні подба-
ти про те, щоб отакі люди не 
зневірилися, не розпорошили-
ся, а змогли згуртуватися, утво-
рити свої об’єднання. Можна б 
вивчити досвід поляків та фінів, 
які після другої світової війни 
вони вирішували аналогічні 
проблеми. 

Донести до 
людства правду

Олена Степова – донька Лу-
ганщини. Хто знав цю жінку 
до війни? Мало хто. Хіба що 
родичі та найближчі друзі. А 
тепер про неї знає вся Україна. 
Адже Олена Степова постійно 
пише про війну і пише так, що 
її тексти варто б переклада-
ти усіма мовами світу. І якщо 
ми не будемо перекладати, 
якщо не будемо перейматися 
її інтелектуальним доробком, 
то зробимо гірше і собі особи-
сто, і Україні в цілому. Саме за-
вдяки цим страшним текстам 
людство може зрозуміти, що 
таке Росія… І яку роль відіграє 
Україна, прийнявши на себе 
основний удар агресивно-
го північно-східного монстра. 
Вчитайтеся в ці слова:

«На Донбассе очень мало 
людей, живущих в масштабе 
страны, города, общества. Они 
живут в своем, закрытом мире, 
где есть только телевизор и 

страх. Это издержки работы в 
тесных коллективах, темных вы-
работках, где начальник участка 
мама, папа и Бог.

На оккупированных «осво-
божденных» территориях давно 
нет Украины. Там живут «сво-
бодные» граждане. Каждый из 
них свободен по-своему.

Преступления против мирных 
граждан потрясают масштабно-
стью и бесчеловечностью. Но 
видим их мы, «хунта», «банде-
ровцы», живущие в Украине. И 
сострадаем, и плачем. Болит!

Преступления против мирных 
граждан, насилие в отношении 
женщин, детей, стариков, там, 
в зоне, никто не считает, не рас-
следует, не замечает.

Одни, потому что совершают 
их. Вторые, потому что эти пре-
ступления не касаются их лично. 
Третьи, оправдывают преступ-
ников, перекладывая вину на 
жертву.

«А может он и наводчик?» – 
шепчутся соседи, поглядывая на 
родственников, расстрелянного 
в Горловке мужчины.

…По улице Цыганкова го-
рода Свердловска шла изне-
моженная девушка. Она жадно 
вдыхала весенний, пропахший 
распустившимися абрикоса-
ми воздух. Терла руки, на кото-
рых виднелись фиолетово-си-
ние следы врезавшейся в кожу 
веревки. Она шла медленно. 
Улыбалась цветущим веткам. 
Подставляла лицо солнечным 
лучам. По ее щекам текли сле-
зы. Люди оглядывались на нее, 
недоуменно пожимая плечами, 
– сумасшедшая. Сейчас много 
бродит таких блаженных, отре-
шенных, сумасшедших. Люди 
от них отворачиваются. Они 
понимают, что это, скорее все-
го, это жертвы насилия, пыток. 
Но предпочитают не думать об 
этом. Это их не касается. Она 
сделала еще несколько шагов. 
И прогремел взрыв.

Потом в сводках «МВД-ЛНР» 
напишут кратко: по улице Цы-
ганкова произошел взрыв, в 
результате которого был об-
наружен труп гр. А.Л, 1980 г.р., 
проживающей в г. Свердловск, 
с осколочными ранениями и ам-

путацией конечностей. На руках 
содержатся следы веревки».

По информации, передан-
ной мне человеком, имеющим 
отношение к следствию, стало 
известно. Девушку похитили в 
городе. Долго держали и на-
силовали. Чтобы скрыть следы 
насилия, пыток, истязаний, ей 
между ног привязали гранату. 
Она сделала столько шагов, на-
сколько хватило веревки, кото-
рую держали ее убийцы, чтобы 
себя обезопасить.

Гранату девушке закладывал 
похитивший ее коренной житель 
города Свердловска, член не-
законного вооруженного фор-
мирования «РИМ» с позывным 
«Чечен»…

Она шла и знала, что умрет. 
Каждый ее шаг – это прощание 
с жизнью, родными, любимыми, 
возможно, ребенком. Каждый 
ее шаг, каждый день, прожитый 
в неволе и насилии, как и ее 
смерть на вас, на тех, кто позвал 
«освободителей» и «русский 
мир»!

Я спеціально навів цей текст. 
Адже й він підтверджує мою 
тезу про те, що проукраїнська 
еліта Донбасу тепер може ва-
жити більше, ніж об’єднання 
інтелігентівз інших регіонів. Бо 
час такий. Може, колись буде 
по-іншому, а поки що саме 
так. І це об’єктивно. Колись у 
центрі Сімферополя я сфото-
графував настінний напис. Ве-
лика карта України, а на синьо-
жовтому тлі напівкримінальне 
гасло: «Все будет Донецк!». 
Тепер ми бачимо, наскільки по-
гано закінчилися для регіону 
ігри у власне «вєлічіє». Плюс 
тільки в одному – вищезгаданій 
Олені Степовій тепер нале-
жить оптимістичне і набагато 
конструктивніше гасло: «Все 
буде Україна!». Не Бандері і не 
Шептицькому належить автор-
ство, а луганчанці, східнячці. 
Просто часи тепер кардиналь-
но змінилися.

Сергій ЛАЩЕНКО
Спеціально для «Донеччини».

м.Львів – Донецька обл.– 
Луганська обл.

можливий 
у суспільстві

Юні галичанки моляться в святогірському монастирі. Травень 2016 р.

Олена Степова. Гарбуз Путіну
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Дзержинський міський суд Донецької 
області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позовом 
Овчинникова Євгена Володимировича 
до Овчинникової Анастасії Юріївни про 
розірвання шлюбу. 

Відповідач по справі Овчинникова 
Анастасія Юріївна (зареєстрована за 
адресою м. Донецьк, вул. Звягильського, 
59/101), викликається 16 червня 2016 року 
на 11-00 год. до суду, каб. №7, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку не прибуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя В.В.Андреєв.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. 
Миру, 5) проводить розгляд цивільної 
справи за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Бахмут-Енергія» до 
Лемзякової Світлани Іванівни про стягнен-
ня заборгованості за житлово-комунальні 
послуги.

Відповідач у справі: Лемзякова 
Світлана Іванівна, проживає за адресою: 
84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Незалежності, 18/705, викликається в су-
дове засідання, призначене на 10 год. 00 
хв. 16.06.2016 р., до суду, каб. № 213, для 
участі у розгляді справи по суті 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення на позов та відповідні до-
кази. У випадку неможливості прибуття, 
відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки. За інших обставин роз-
гляд 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 ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Ковальової Вікторії 
Борисівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Відповідач у справі: Ковальова Вікторія 
Борисівна (зареєстрована за адресою 
85203, м. Дзержинськ, вул. Гоголя, 13/30), 
викликається 07 липня 2016 року на 11-00 
год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку не прибуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя В.В.Андреєв.

* * *
Костянтинівський міськрайонний суд 

Донецької області (85110, м. Костянтинівка 
Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає цивільну справу 
№233/189/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Бондаренко Д.С. про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі 
– Бондаренко Дар’я Сергіївна, 26.06.1989 
р.н., останнє відоме місце проживання: 
Донецька область, Костянтинівський рай-
он, с.Куртівка, вул.Котляровського, буд.5, 
викликається до суду на 11 год. 45 хв. 16 
червня  2016 року (корп. №2, каб. №21),  
для участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Шмигіна Станіслава 
Борисовича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Відповідач по справі: Шмигін Станіслав 
Борисович (зареєстрований за адре-
сою 83080, м. Донецьк, пр. Ленінський, 
146/105), викликається 21 червня 2016 
року на 09-00 год. до суду, каб. №8, для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку не прибуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя Є.В.Челюбєєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

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

Відповідач по справі: Юрченко Ігор 

Миколайович (зареєстрований за адре-
сою 83005, м. Донецьк, вул. Річна, 4/3), 
викликається 21 червня 2016 року на 09-00 
год. до суду, каб. №8, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку не прибуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя Є.В.Челюбєєв.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100 м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Дмитренко 
Олександра Івановича до Райгородської 
селищної ради Слов’янського району 
Донецької області, третя особа: Дмитрен-
ко В’ячеслав Іванович, Дмитренко Віталій 
Іванович, про визнання права користуван-
ня житловим приміщенням, зобов’язання 
укладення договору найма.

Відповідач у справі: Райгородської 
селищної ради Слов’янського райо-
ну Донецької області, останнє відоме 
місце проживання Донецька область, 
Слов’янський район, смт. Райгородок, вул. 
Ветеранів, буд.17, кв.1.

Третя особа: Дмитренко В’ячеслав 
Іванович, останнє відоме місце проживан-
ня Донецька область, Донецька область, 
Слов’янський район, смт. Райгородок, вул. 
Ветеранів, буд.17, кв.1.

Дмитренко Віталій Іванович, останнє 
відоме місце проживання Донець-
ка область, Слов’янський район, вул. 
Ціалковського, буд. 4,кв.3, викликається 
на 08 годину 30 хвилин 16 червня 2016 
року до суду для участі у розгляді справи 
по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутність. Суддя Л.О. Носовська.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84122 м. Слов’янськ 
вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Савченко 
Наталії Вікторівни про усунення пере-
шкод у користуванні власністю, вселення 
до: Падалка Олени Вадимівни (останнє 
відоме зареєстроване місце проживання: 
Донецька обл., м. Слов’янськ, бульвар 
Пушкіна, буд. 3 кв. 45.

Для слухання справи по суті 27 черв-
ня 2016 року о 09 годині 00 хвилин 
викликається вказана особа, як відповідач 
у справі.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причину неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у її 
відсутності. Суддя М.Г.Геєнко. 

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2, розглядає: 
цивільну справу № 2/243/2323/2016 за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пахо-
мова Дениса Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості. Останнє відоме 
місце проживання відповідача – Пахомо-
ва Дениса Анатолійовича: Донецька об-
ласть м. Горлівка, вул. Кудряшова, буд. 
11. Відповідач викликається до суду 30 
червня 2016 року на 09 год. 00 хв. для 
участі у судовому засіданні. Відповідачу 
пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку непри-
буття в судове засідання, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута за його 
відсутністю. Суддя О.В. Ільяшевич.

* * *
Слов’янський міськрайонний 

суд Донецької області (84100 м. 
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) 
розглядає цивільну справу за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк»до Шаповало-
ва Віталія Вікторовича, про стягнення 
заборгованості.

Відповідач у справі: Шаповалов Віталій 
Вікторович, останнє відоме місце прожи-
вання Донецька область, м. Горлівка, вул. 
Ціалковського, буд. 4, кв.3, викликається 
на 09 годину 00 хвилин 16 червня 2016 
року до суду для участі у розгляді справи 
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя Л.О.Носовська 

* * *
Приазовський районний суд 

Запорізької області викликає відповідача 
Фалєєва Сергія Михайловича, 22.11.1981 
р.н, останнє відоме місце проживання 
якого – Донецька область, Новоазовський 
район, с. Безіменне, провул. Азовський,4а, 
у судове засідання по цивільній справі за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним до-
говором, яке призначене на 01 липня 2016 
року о 09 годині 00 хвилин і відбудеться 
в приміщенні Приазовського районного 
суду Запорізької області за адресою: вул. 
Пушкіна, 5 смт. Приазовське Приазовсько-
го району Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про ви-
клик, відповідач вважається повідомленим 
про час і місце розгляду справи і, у разі 
неявки до суду, справа може бути роз-
глянута за відсутності відповідача на 
підставі наявних у ній доказів. Відповідач 
зобов’язаний повідомляти про зміну сво-
го місця проживання (перебування), або 
місцезнаходження під час провадження 
справи, а також про причини неявки в су-
дове засідання. У разі неповідомлення 
суду про причини неявки вважається, що 
відповідач не з’явився в судове засідання 
без поважних причин. Суддя О.П. Панти-
лус.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/2453/2016 за позовом 
ПАТ КБ «Приват Банк» до Шейка Клавдії 
Іванівни про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі: Шейка Клавдія 
Іванівна, останнє місце реєстрації – 86491 
Донецька область, Єнакіївська міськрада, 
смт. Ольховатка, вул. Комсомольсь-
ка,41/20, викликається 29.06.2016 року 
на 09-30 годину до суду, каб. № 213 для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач пови-
нен 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 2/219/2610/2016 за позовом ПАТ 
КБ «Приват Банк» до Токарєвої Євгенії 
Миколаївни про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі: Токарєва Євгенія 
Миколаївна, останнє місце реєстрації – 
86391, Донецька область, м. Жданівка, 
кв.1, буд.5, кв.69, викликається 29.06.2016 
року на 09-00 годину до суду, каб. № 213 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглядатися у 
йоговідсутність. Суддя Л.І. Хомченко.

* * *
Артемівський  міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м. Бахмут До-
нецька область, вул. Миру,5) розглядає 
цивільну справу за позовом ТОВ «Бахмут-
Енергія» до Шибаєва Юрія Васильовича 
про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Шибаєв Юрій 
Васильович, який мешкає за адре-
сою: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Незалежності, буд. 42, кв.2 викликається 
до суду (м. Бахмут Донецька область, вул. 
Миру, 5, каб.304), 24.06.2016 р. на 11 год. 
00 хв. для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причину неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя І.В. Решетняк.

* * *
Бойко Олександр Васильович, 

14.08.1969 р.н., останнє відоме місце 
проживання якого: Донецька обл., 
Добропільський район, м. Білицьке, вул. 
Леніна, буд. 25, кв. 23 та Бойко Ельвіра 
Станіславівна, 13.05.1965 р.н., останнє 
відоме місце проживання якої: Донецька 
обл., Добропільський район, м. Білицьке, 
вул. Леніна, буд. 25, кв. 23 викликають-
ся до Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області, як відповідачі 
по цивільній справі № 227/895/16-ц 
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Бой-
ко Олександра Васильовича, Бойко 
Ельвіри Станіславівни про стягнен-
ня заборгованості. Судове засідання 
відбудеться 15.06.2016 року о 09:00 год. 

в приміщенні суду за адресою: Донецька 
область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. 
У разі неявки відповідача до суду, справу 
буде вирішено на підставі наявних у ній да-
них чи доказів. Суддя: В.В.Корнєєва. 

* * *
Моргун Валентина Миколаївна, 

20.12.1959 р.н., останнє відоме місце про-
живання якої: Донецька обл., м. Харцизьк, 
вул. А. Чумака, буд. 52/48 та Моргун Ро-
ман Вікторович, 02.06.1980 р.н., останнє 
відоме місце проживання якого: До-
нецька обл., м. Харцизьк, вул. Кл. Цеткін, 
31/82 викликаються до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, 
як відповідачі по цивільній справі № 
227/1391/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Моргун Валентини Миколаївни, 
Моргун Романа Вікторовича про стягнен-
ня заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 
22.06.2016 року о 08:30 год. в приміщенні 
суду за адресою: Донецька область, м. 
Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі не-
явки відповідача до суду справу буде 
вирішено на підставі наявних у ній даних 
чи доказів. Суддя В.В.Корнєєва.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100 м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу № 2/243/1164/2016 Си-
доренка Вадима Володимировича до Вя-
лого Дмитра Геннадійовича про стягнення 
заборгованості про надання правової до-
моги.

Останнє відоме місце проживання 
відповідача Вялого Дмитра Геннадійовича: 
Донецька область, м. Горлівка, вул. Жу-
равського, буд. 30, кв.2.

Відповідач викликається на 13 годину 
00 хвилин 16 червня 2016 року до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя О.В. Ільяшевич.

* * *
Чернобєльський Сергій Миколай-

ович, 07.04.1960 р.н., останнє відоме 
місце проживання якого: Донецька 
обл., Добропільська міська рада, м. 
Білицьке, пров. Московський, буд. 8, 
кв. 6, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, 
як відповідач по цивільній справі № 
227/352/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Чернобєльського Сергія Мико-
лайовича про стягнення заборгованості. 
Судове засідання відбудеться 22.06.2016 
року о 13:00 год. в приміщенні суду 
за адресою: Донецька область, м. 
Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі не-
явки відповідача до суду справу буде 
вирішено на підставі наявних у ній даних 
чи доказів. Суддя В.В.Корнєєва. 

* * *
Першотравневий районний суд 

Донецької області (87400, смт. Мангуш, 
вул. Котанова, 102, Першотравнево-
го району Донецької області) розглядає 
цивільну справу за позовом Коваленко 
Ксенії Олександрівни до Куницького Ми-
коли Володимировича (місце реєстрації та 
проживання відповідача Куницького М.В. 
невідоме) про позбавлення батьківських 
прав.

Відповідач викликається 24 червня 
2016 року на 08-30 год. у Першотравне-
вий районний суд кабінет № 2, для участі 
у справі по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову, докази до 24 
червня 2016  року. У випадку неприбуття, 
відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутності за наявними 
матеріалами. Суддя Н.М. Топузова. 

* * *
Краматорський міський суд Донецької 

області (84000, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) розглядає цивільну справу 
за позовом ПАТ «Українська Акціонерна 
Страхова компанія АСКА» до Моргачова 
Олексія Ігоровича про стягнення в поряд-
ку регресу суми сплаченого страхового 
відшкодування. Відповідач викликається 
15 червня 2016 року на 09-00 годину до 
суду, каб. №15, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя С.М. Ткачова. 

Оголошення



стор. 710 червня 2016 року

* * *
Краматорський міський суд 

Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає цивільну справу за позо-
вом Волкової Наталії Валентинівни до 
Горюнова Олександра Геннадійовича 
про розірвання шлюбу. Відповідач 
викликається 24 червня 2016 року на 
09-00 годину до суду, каб. №15, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття, 
відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності. 
Суддя С.М. Ткачова. 

* * *
Краматорський міський суд 

Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає цивільну справу за позо-
вом Кондратенко Вікторії Сергіївни до 
Беспроскурного Дениса Леонідовича 
про позбавлення батьківських прав. 
Відповідач викликається 13 червня 
2016 року на 10-00 годину до суду, 
каб. №15, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття, 
відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності. 
Суддя С.М. Ткачова. 

* * *
Краматорський міський суд 

Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає цивільну справу за по-
зовом Тарасової Юлії Василівни до 
Мельник Володимира Михайловича, 
третя особа Орган опіки та піклування 
виконавчому комітету Краматорської 
міської ради. Відповідач викликається 
15 червня 2016 року на 09-30 годи-
ну до суду, каб. №15, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття, 
відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності. 
Суддя С.М. Ткачова. 

*  **
Краматорський міський суд 

Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Павло-
градського Анатолія Григоровича про 
стягнення заборгованості за догово-
ром кредиту №175АІ 10130424002-
ВКЛ від 24.04.2013 року. Відповідач 
викликається 15 червня 2016 року на 
10-30 годину до суду, каб. №15, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття, 
відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності. 
Суддя С.М. Ткачова. 

* * *
Краматорський міський суд 

Донецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Павло-
градського Анатолія Григоровича про 
стягнення заборгованості за дого-
вором кредиту №175АІ 10130424002 
від 24.04.2013 року. Відповідач 
викликається 15 червня 2016 року о 
10-00 годину до суду, каб. №15, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття, 
відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності. 
Суддя С.М. Ткачова. 

* * *
Краматорський міський суд 

Донецької області (84000. м. 
Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) розглядає цивільну спра-
ву за позовом Войташевої Ганни 
Валентинівни до Войташева Воло-
димира Леонідовича, третя особа, 
яка не заявляє самостійних вимог 
щодо предмету спору, орган опіки 
та піклування Краматорської міської 

ради, про позбавлення батьківських 
прав, встановити місце проживан-
ня (перебування) відповідача не 
надається можливим, а тому він 
викликається 16 червня 2016 року 
на 15-30 годину, до суду, каб. №2-
1/2, для участі у розгляді справі (№ 
234/7772/16-ц, 2/234/3448/16);

Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття, 
відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності. 
Суддя К.С.Юр’єва. 

* * *
Слов’янський міськрайонний  

суд Донецької області (84112, м. 
Слов’янськ, вул. Добровольсь-
кого, 2) розглядає цивільну спра-
ву № 243/4356/16-ц за позовом 
Тишенінової Лариси Миколаївни до 
Горлівської міської ради про визнання 
права власності в порядку спадкування

Відповідач у справі: Горлівська 
міська рада, (Донецька обл. м. 
Горлівка, вул. Перемоги, 67) 
викликається на 10 год. 30 хв. 21 
червня 2016 року до суду для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття, 
відповідач повинен повідомити суд 
про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності. 
Суддя П.І. Профатило.

* * *
Слов’янський міськрайонний 

суд Донецької області (84112, м.  
Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, 2) розглядає цивільну справу № 
243/4354/16-ц за позовом Вельбоєнко 
Валентини Іванівни до Горлівської 
міської ради про визнання права 
власності в порядку спадкування

Відповідач у справі: Горлівська 
міська рада, (Донецька обл. м. 
Горлівка, вул. Перемоги, 67) 
викликається на 10 год. 00 хв. 21 
червня 2016 року до суду для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття, 
відповідач повинен повідомити суд 
про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності. 
Суддя П.І. Профатило.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500, м.Бахмут, 
вул.Миру, 5) проводить розгляд 
цивільної справи за позовом ТОВ 
«Бахмут-Енергія» до Асадуллаєва 
Ібрагіма Гардашхан про стягнен-
ня заборгованості за житлово-
комунальні послуги.

Відповідач у справі – Асадуллаєв 
Ібрагім Гардашхан, проживає за 
адресою: 84500, Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Циолковського, 6/36, 
викликається в судове засідання, при-
значене на 10 год. 30 хв. 22.06.2016 
р., до суду, каб. № 213, для участі у 
розгляді справи по суті. 

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500, м.Бахмут, 
вул.Миру, 5) проводить розгляд 
цивільної справи за позовом ТОВ 
«Бахмут-Енергія» до Малюкіної Олени 
Юріївни про стягнення заборгованості 
за житлово-комунальні послуги.

Відповідач у справі – Малюкіна 
Олена Юріївна, проживає за адре-
сою: 84500, Донецька область, м. 
Бахмут, вул. Циолковського, 6/139, 
викликається в судове засідання, при-
значене на 10 год. 00 хв. 22.06.2016 
р., до суду, каб. № 213, для участі у 
розгляді справи по суті. 

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

Оголошення

Знайомство з книгою 
Кілька днів тому був приємно здивований 

новим фоліантом, який побачив світ у квітні 
нинішнього року у видавництві «Друкарський 
двір», під назвою «Слов’янський бузок», ав-
тором якого є художник, член Національної 
спілки художників України Андрій Кутана. 

Треба віддати належне як автору, так і 
колективу видавництва за народжений, не 
побоюся гучного слова, в працях і пошуках 
шедевр обсягом 120 сторінок. Якісно крей-
дований папір, майстерно виконані в кольорі 
репродукції робіт художника, вдало обраний 
формат фоліанта надають особливий есте-
тичний колорит художньому оформленню 
видання. Високою витонченістю, неабияким 
художнім смаком відрізняється майстерність 
автора і в вишукано вибудуваній сюжетній 
лінії книги. Коротка, але ємна творча 
біографія Андрія Кутани, оглядова стаття 
«Закоханий в природу, закоханий в кра-
су» заслуженого журналіста України, члена 
Національної спілки письменників України, 
киянина Івана Аврамова, чудові вірші Лари-
си Кутани і, нарешті, різноманітні за темами 
репродукції полотен Андрія Кутани – ось ті 
складові книги, що представляють, сплетені 
разом, міцний агломерат з праці, таланту і 
любові... 

Говорячи про це видання і виділяючи 
окремим рядком творчість живописця, 
епіграфом до другої частини цієї статті беру 
рядки одного з віршів дружини художника 
Лариси Кутани, що увійшов до видання: 

И в это самое мгновенье
Подаренное Богом 
 вдохновенье
Рождает Полотно…

Талант, помножений 
на працю... 

Нове видання цікаво ще й тим, що багато 
цінителів прекрасного в нашому місті добре 
знайомі з творчістю Андрія Кутани по його 
участі у численних виставках, в тому числі й 
персональних.

Бачив праці живописця в оригіналі і коли 
порівнював їх з репродукціями в фоліанті, 
а кожна з них супроводжується поетични-
ми рядками, спало на думку, що в другому 
варіанті творчість художника проникає в тебе 
значно глибше, стають більш зрозумілими 
сюжети і колорит робіт. Візьму на себе 
сміливість припустити, що, коли з’єднуються 
любов і майстерність, можна очікувати поя-
ви шедевра. І тут стають в нагоді слова Ле-
онардо да Вінчі: «Живопис – це поезія, яку 
бачать, а поезія – це живопис, який чують». 
У поєднанні творчості Андрія та Лариси не 
зрозуміти: чи то поезія доповнює живопис, 
чи то пейзажі народжені віршованим рядком 
– так міцно вони переплелися філософським 
мереживом. 

У фоліанті представлено 97 робіт авто-
ра. Більшість з них написана маслом, також 

представлені акварелі і графіка. Але звер-
нути увагу читачів хочу на полотно «Золо-
тий захід», написане маслом на полотні в 
2014 році. Саме цьому осінньому пейзажу 
судилося стати візитівкою Андрія Кутани на 
міжнародній виставці пейзажів «Меморіал А. 
І. Куїнджі» в Маріуполі в 2016 році. 

Ім’я талановитого живописця Архипа 
Куїнджі, українського художника грецького 
походження з Приазов’я, широко відоме у 
всьому світі. У січні поточного року світова 
творча громадськість відзначила 175-річчя 
від дня народження цього видатного живо-
писця-пейзажиста і педагога.

В Маріуполі на початку червня 
відбудеться вже третій міжнародний фе-
стиваль мистецтв «Меморіал Архипа 
Івановича Куїнджі», головна частина якого 
відведена під конкурс представлених кар-
тин. На фестивалі буде виставлено 350 кра-
щих пейзажів майстрів України та світу. До 
Маріуполя, щоб взяти участь у фестивалі 
та конкурсі пейзажів, з’їдуться делегації 
художників з Греції, Ізраїлю, Канади, Кіпру, 
Литви, Латвії, Естонії, Чорногорії, Польщі, 
України. Попередньо на суд компетентно-
го журі кожним з учасників конкурсу буде 
представлено по п’ять робіт, з яких на огляд 
публіки виставлять лише одну. 

Андрій Кутана, малою батьківщиною 
якого є Маріуполь, бере участь у виставці 
пейзажів «Меморіал А. І. Куїнджі» вперше, 
тому можна зрозуміти настрій художника 
перед настільки масштабною і престиж-
ною виставкою пейзажів. Побажаємо удачі 
Андрію Федоровичу в конкурсі і успіхів в 
майбутній творчості. 

Геннадій ПЛОТНИЧЕНКО

Поєднання любові і майстерності... 
У світі прекрасного

«Лінія життя»
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Як відзначили організатори 
від «Кримської діаспори», 
територіальний зріз прибулих 
ВПО неоднорідний. Кількість 
людей, які виїхали в результаті 
анексії з Криму, в десятки разів 
менше, ніж число переселенців 
з окупованих територій сходу 
країни. Анатолій Засоба, глава 
цієї громадської організації, зо-
крема сказав під час виступу на 
Форумі, що кримчан на форумі 
було менше, ніж представників 
Донбасу, але більше, ніж у 
попередні рази.

У лютому цього року 
громадська організація 
«Кримська діаспора» прове-
ла ІІІ Всеукраїнський форум 
переселенців, де особливо 
гостро обговорювали пробле-
ми із забезпеченням ВПО жит-
лом. Побажання і колективні 
напрацювання, зроблені 
взимку, дозволили вже до 
початку наступної зустрічі з 
колегами по життєвим не-
гараздам почати реалізацію 
масштабного проекту із забез-
печення переселенців земель-
ними ділянками під будівництво 
будинків в Київській області. 
Основними темами ІV Форуму 
стали зайнятість і додаткова 
освіта для переміщених осіб. 
– У цій залі випадкових людей 
немає. На порядку денному 
стоять дуже важливі питання 
життєзабезпечення українців, 
які опинилися не по своїй волі 
у положенні вигнанців з рідних 
місць. Драматичні обстави-
ни, які два роки тому перевер-
нули світоустрій України, не 
зломили нас, друзі. Ми стали 
сильнішими, мудрішими і, як не 
дивно, – оптимістичними. Осо-
бливих сил нам додає та обста-
вина, що наші долі знаходяться 
лише в наших з вами руках. І ми 
беремося за вирішення своїх 
проблем, – сказав у вступній 
промові Анатолій Засоба, голо-
ва ГО «Кримська організація».

Одним зі спікерів форуму 
став Володимир Казарін, рек-
тор Таврійського національного 
університету ім.Вернадського. 
Він презентував відновлений 
на материку славетний крим-
ський ВУЗ. Виступ ректора був 
емоційно яскравим і змістов-
ним, а центральний меседж 
містився в добрих новинах для 
випускників кримських шкіл з 
2014-го по 2016 рр. Для них 
уже внесені зміни в порядок 

вступної компанії до цього на-
вчального закладу, незалежно 
від того, чи стали вони пересе-
ленцями чи тільки збираються 
виїжджати на материк для всту-
пу в ТНУ.

Для підприємців теж лунали 
обнадійливі вісті. Кредит для 
переселенців, і не тільки під 5% 
відсотків річних, вже практично 
реальність. Про це на Форумі 
розповів Андрій Стецевич, за-
ступник голови Ощадбанку. Він 
презентував інноваційну про-
граму кредитування соціальних 
підприємств для підприємців-
переселенців – «Соціальне 
інвестування».

Інтегруватися в середовище 
нових місць проживання – спра-
ва непроста. Про це розповідали 
в кулуарах і в дискусіях учасни-
ки IV Всеукраїнського форуму 
переселенців. Після виступів 
спікерів учасники продовжи-
ли роботу в групах. Панельна 
дискусія на тему «Бізнес сере-
довище для переселенців: про-
блеми і перспективи» зачіпала 
всі питання працевлаштуван-
ня ВПО, ведення бізнесу та 
підтримки підприємницьких 
ініціатив.

Дискусію «На шляху до успіху: 

можливості додаткової освіти 
дорослих» було присвячено по-
шуку рішень та відповідей на пи-
тання: навіщо і як вчать в Україні 
дорослих людей. Спілкування 
переселенців, представників 
вузів та Мінсоцполітики вийш-
ло продуктивним. Якими будуть 
його плоди – покаже найближ-
чий час.

Дискусія про роль держави і 
громадянського суспільства в 
інтеграції переселенців вийшла 
найгострішою з усіх зустрічей. 
Однак будь-яке спілкування для 
нас нині привід почути думку 

людей і провести роботу над 
помилками для поліпшення 
свого майбутнього.

До участі в обговоренні ак-
туальних для переселенців тем 
були запрошені громадські 
діячі, правозахисники, державні 
чиновники, роботодавці та 
інші зацікавлені сторони. У 
Форумі взяли участь понад 200 
внутрішньо переміщених осіб з 
усієї України.

Форум пройшов за підтримки 
Посольства США в рамках про-
екту «IDP HUB – бізнес середо-
вище для переселенців в Києві і 
області».

Під час Форуму можна було 
познайомитися безпосеред-
ньо з бізнесом ВПЛ на виставці 
досягнень підприємців-пере-
селенців. Майже третина з 
18 учасників виставки – новий 
бізнес переможців конкурсу 
грантів за проектом допомоги 
переселенцям в інтеграції «Но-
вий відлік-1» від міжнародного 
благодійного фонду  «Відрод-
ження». Сьогодні ці підприємці, 
переселенці з Криму і Донбасу, 
демонструють нам свої досяг-
нення за півроку роботи в Києві 
та Київській області.

Марина БЕРСЕНЄВА

Єдина країна

Мова
О, мово вкраїнська,
Блукаєш ти степом
Козацького війська
І ходиш з вертепом.

На сході країни
Ти б’єшся з Москвою
За честь України,
За землю з вербою.

О, мово вкраїнська!
Найкраща у світі,
Ти є материнська,
І словом в розквіті.

О, мово вкраїнська!
Під стягом держави
Ти вже не сирітська,
А маєш октави.

Вкраїнськая мова
Рідніша за інші,
Співуча розмова,
Шевченкови вірші.

Українська  
– одна

Є в мене мова одна
Від тата й мами сплива,
Слова несе від Христа,
Українською зветься вона.

Є в мене мова одна
Шевченка, Стуса і Франка,
Вірші малює вона
І серце моє колиса.

Є в мене мова одна,
Жовто-блакитний мій стяг
Злюбила міцно вона,
А я для неї ватаг.

Є в мене мова одна,
Дівчина – люба весна,
Розквітла травнем сповна
Українською зветься вона.

Олег МАКСИМЕНКО,
м. Краматорськ

З нових поезій

Інтеграція переселенців – 
їх «особиста» проблема?
ІV Всеукраїнський форум переселенців, який 26 травня відбувся в Києві 

об’єднав внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей, 
а також з анексованого Росією Криму

Коментарі учасників Форуму:
Оксана Вороніна, психолог, незалежний бізнес-тренер 
в області розвитку особистості керівника:

– На IV Всеукраїнському Форумі переселенців з Криму і схо-
ду України я була фасилитатором в секції, присвяченій взаємодії 
переселенців з владою. Мені відкрилося, що існує багато гро-
мадських рухів, течій, а разом з тим й болю і потреб, про які ми 
не знаємо і які замовчують наші ЗМІ. Наприклад, тільки 1% статей 
в лютому цього року було присвячено темі переселенців. Понад 
70% цієї інформації несуть негативне ставлення до внутрішньо 
переміщених осіб. Крім того, серед учасників багато хто розуміє, 
що, якщо вони самі не ініціюватимуть значущі для них проекти, 
влада з їх проблемами не впорається.

Але більша частина цих активістів на межі вигоряння: занад-
то велике навантаження – адаптація до нових умов, турбота про 
безпеку своєї сім’ї, пошук гідної роботи, боротьба з бюрократією 
... Емоції для мешканців східної України відіграють велику роль. І 
виступи «спокійних киян» іноді сприймаються ними як байдужість, 
як бажання все згладити і нічого не робити.

В організації подібних форумів важливо, щоб була можливість 
не тільки слухати спікерів і задавати їм питання, але і працювати 

в групах, вчитися об’єднувати зусилля і реалізовувати конкретні 
спільні проекти.

Ми, люди, такі різні. Проте часто нам потрібно з’їсти разом не 
один пуд солі, щоб краще розуміти і сприймати один одного. І 
ми так схожі! Тільки важливо зараз створювати середовище для 
об’єднання зусиль, діалогу і підтримки один одного у створенні 
Майбутнього, в якому нам всім хочеться жити.

Ірина Сірик, менеджер навчальних проектів, 
переселенка з Криму:

– Громадська організація «Кримська Діаспора» на базі Про-
стору переселенців #IDP_HUB за сприяння Міжнародного фонду 
«Відродження» продовжує проект підтримки малого бізнесу та 
самозайнятості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і ветеранів 
АТО – «Новий відлік-2 в Києві і області». Проект стартував в Києві, 
Львові, Одесі та Харкові. Саме в цих містах зараз знаходиться 
найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Проект підтримки бізнес-ініціатив переселенців створений 
для сприяння їх якнайшвидшої соціалізації та інтеграції на ново-
му місці. Основне завдання – стимулювати вимушено переселе-
них людей і ветеранів АТО знайти себе в секторі самозайнятості 
та підтримати їх підприємницькі ініціативи. Проект «Новий відлік» 
буде реалізований протягом 8 місяців. Ключовим моментом про-
екту є надання грантів на початок нового бізнесу.

Місце України 
«КП в Украине» аналізує рей-

тинг The Good Countru, у якому 
Україна посіла 78-місце серед 
163 позицій.

Газета повідомляє, що такий, 
досить високий рядок, Україні 
вдалося зайняти завдяки двом 
категоріям із семи – «світовий 
порядок» (49-е місце), «наука і 
технології» (14-те місце).

В інших категоріях Україна має 
наступні показники: «культура» 
(82-е місце), «планета і клімат» 
(95-те місце), «здоров’я та до-
бробут» (96-е місце), «розквіт 
та рівність» (126-е місце), 
«міжнародний мир та безпека» 
(167-ме місце).

Експерти газети прокоменту-
вали ситуацію таким чином:

«Під «світовим порядком» 
слід розуміти спрямованість 
зовнішньополітичної активності, 
а саме євроінтеграцію, – вважає 
економіст Андрій Мартинюк. – 
оскільки у більшості категорій 
Україна відверто «провалилася», 
автори рейтингу таким чином 
вирішили нас «підтримати і не 
дали впасти нижче африканських 
країн».

Стосовно 14-го місця у 
категорії «наука і технологія», то 
експерт Ігор Лисицький зауважив: 
«Для того, щоб дійсно рухатися 
вперед і розвиватися, потрібно 
зрозуміти, де ми справді знахо-
димося в реальності, а не зважа-
ти на рейтинги, які правдами і не 
правдами тягнуть нас вгору».

Рейтинг


