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Коротко
У Краматорську відбулась 

урочиста церемонія вручення 
дипломів 96 випускникам Донець-
кого медичного університету.

* * *
У Курахівській міській лікарні 

урочисто відкрили оновлене 
гінекологічне відділення, а в Кра-
маторську – відділення кардіо – та 
рентгенваскулярної хірургії.

* * *
Міністерство оборони планує 

демобілізацію шостої хвилі на сер-
пень - вересень.

* * *
Лише кожен десятий українець 

знає, скільки платить податків.

* * *
Вітчизняний мультфільм «Ми-

кита Кожум’яка» став першим 
в Україні повнометражним 3D 
анімаційним фільмом.

* * *
Через масове вживання допінгу 

російським легкоатлетам заборо-
нили виступати на Олімпіаді -2016.

* * *
Президент України Петро Поро-

шенко вручив державні нагороди 
нацгвардійцям, які брали участь у 
боях під Семенівкою і звільненні 
Слов’янська.

* * *
Під Дебальцевим добровольці 

Грузинського легіону знищили 
майже 40 бойовиків, повідомляє 
«Преса України».

* * *
У Сумах активісти перешкоди-

ли проведенню форуму політсили 
«Успішна країна», яку очолює роз-
шукуваний Інтерполом екс-міністр 
доходів і зборів Олександр Климен-
ко. Його медіа називають колишнім 
гаманцем сімейки Януковича.

* * *
У Києві урочисто відкрили 

пам’ятник видатному українському 
поетові Андрію Малишку.

* * *
Родина пораненого в 

АТО капітана Олександра 
Петраківського виставила на про-
даж його орден «Золота Зірка», бо 
немає грошей на лікування сина – 
Героя України.

* * *
На окупованому Росією 

півострові кримчанина, який виві-
сив на своєму подвір’ї український 
прапор, засудили за образу пред-
ставника влади до 320 годин 
обов’язкових робіт.

* * *
На сесії Тернопільської міськ-

ради прийнято рішення про за-
борону на території міста вивісок 
і зовнішньої реклами, де вжива-
ються слова «Росія», «Москва», 
«Російська Федерація» тощо.

* * *
Євросоюз продовжив санкції 

проти РФ до 31 січня 2017 року.

* * *
У Росії показово бульдозером 

розчавили 38 тонн українських по-
луниць.

Подія
Минулої неділі на 

Лиманщині у селищі Ямпіль 
відбувся урочистий мітинг 
з нагоди другої річниці виз-
волення від проросійських 
терористів. У заході взяв 
участь заступник голо-
ви облдержадміністрації 
Сергій Попов, представни-
ки міської та районної ради, 
військовослужбовці та про-
сто небайдужі громадяни.

Саме у Ямполі два роки 
тому точилися запеклі бої за 
весь Лиманський район. Тому 
сьогодні мешканці району 
зібрались не просто на мітинг. 
Сьогодні саме на тому місці, 
де були найжорстокіші бої, 
встановили меморіал пам’яті 
військовослужбовцям, які заги-
нули два роки тому.

– Сьогодні ми зібрались, 
щоб вшанувати пам’ять героїв, 
молодих хлопців, які загинули, 
звільняючи Лиманщину, – звер-
нувся до присутніх Сергій По-
пов.

Заступник очільника області 
нагадав, що бої тривали більше 
двох тижнів, і саме 19 червня за-
гинуло багато людей.

– На меморіалі, який ми 
відкриваємо сьогодні, викарбу-
вано 11 імен захисників України, 
девятеро з яких загинули саме 
19 червня. В цей страшний день 
хтось втратив батька, хтось 
сина, хтось друга. І ніякі слова 
їх більше не повернуть. Але ми 
з вами назавжди понесемо в 
своїх серцях світлу пам’ять про 
цих хлопців, – наголосив Сергій 
Попов.

Також він зазначив, що 
сьогодні завдання кожного 
громадянина України – втілити 
світлу мрію України: визволити 
з окупації інші міста Донецької 
області.

Перед присутніми виступи-
ли побратими та родичі заги-
блих бійців. Мітинг завершився 
відкриттям меморіалу та покла-
данням квітів.

Наталка ПИШНА

Два роки між КПВВ та різними містами.
Два роки не вдома, і не в спокої.
Два роки страшні цифри загиблих лю-

дей…
Два роки невпинних подій, які мабуть 

ніколи не викреслити з пам’яті кожного 
українця… Два роки зі страшними думка-
ми про те, КОЛИ ВЖЕ??? 

…Ми чекали наступу наших. Ми чекали 
на нього в підвалах. Ми чекали на багато 
страшних речей…Нічого не сталося.

Моє місто досі в окупації…
І немає сил дивитись на все, що там 

відбувається….
Два роки тому, в червні, українські воїни 

звільнили частину міст Донецької області.
Два роки тому… Маріуполь, Лиман, 

Краматорськ, Слов’янськ… Сьогодні я 
бачила очі дружини бійця, два роки тому 
загиблого в боях за Лиманський район. 
19 червня, у 2014 році, загинули 9 бійців 
в один день. Сьогодні їм встановили 

пам’ятний меморіал. Але очі цієї жінки. 
Очі побратимів її чоловіка… Мабуть у всіх 
мовах світу не вистачить слів, щоб описа-
ти їх відчуття, і те, що я бачила цих очах.

Але перше відчуття – мені соромно. 
Мені соромно, що донецькі взяли в руки 
зброю. Соромно, що кликали Путіна. Со-
ромно за своїх одноліток, однокурсників, 
однокласників, просто знайомих та ми-
нулих друзів... Соромно, що і досі люди 
там продовжують думати так само у своїй 
більшості. Соромно за весь Донбас. За-
раз всі кажуть, що це війна двох олігархів, 
чи ще щось…Кажуть про гроші… Це 
зрозуміло. Але, якби частина Донбасу 
тоді не вийшла на мітинги, не тримала в 
руках триколори, та не звала Путіна, мож-
ливо могло б бути інакше.

Можливо б, не загинуло так багато лю-
дей. Можливо б, АТО не перетворилось 
на неоголошену війну.

І ця жінка стояла б поряд зі своїм 
чоловіком. І її очі були б всміхнені. І сотні 
загиблих хлопців, були б живі…

Шана, подяка та низький уклін, тим хто, 
ризикуючи власним життям, звільняв До-
неччину!!!!

Вічна Слава Героям! Пам’ять про них 
назавжди буде з нами...

Р. S. Звертаюсь до тих, хто там, «за 
порєбріком» – схаменіться та відкрийте 
очі. Оговтайтесь від цієї чуми. Боріться з 
нею. Хоча б у своїй голові, не дозволяючи 
перетворити свій мозок на шматок вати…

Надія МАСЮЧЕНКО

Вшанувати пам’ять героїв

Прошу слова!

Два роки АТО...



24 червня 2016 рокустор. 2

Акція

На минулому тижні культурно-
мистецька акція «Донеччина – UA: 
Перезавантаження», яка трива-
ла в столиці три дні, завершилась 
справжнім святом української 
культури. Під час гала-концерту 
в «Українському домі» творчі ко-
лективи з Маріуполя, Мирногра-
да, Краматорська та Слов’янська 
співали українські пісні, виконували 
національні танці, а також дивували 
глядачів неочікуваними циркови-
ми та акробатичними номерами. 
Публіка аплодувала віртуозам сто-
ячи.

Після завершення виступів 
артистів очільник Донецької 
облдержадміністрації Павло 
Жебрівський передав гостям свята 
вітання від Президента України Пе-
тра Порошенка.

«Сьогодні Донеччина живе 
не лише воєнними подіями, а й 
розбудовується, відроджується ду-
ховно. Яскравим прикладом цього 
стали культурно-мистецькі захо-
ди, що проходять під гаслом «До-
неччина – UA: Перезавантаження». 
Вони презентують високий рівень 
розвитку в суспільному житті. Упев-
нений, що під час цих заходів вся 
Україна ще раз переконається, 
що Донбас – це молодий, по-
європейськи налаштований край», 
– зазначив Президент у своєму 
зверненні.

Павло Жебрівський також до-
дав, що після виступу колективу 
Маріупольського драматичного 
театру на сцені театру ім. Фран-
ка, глядачі звертались до нього з 
пропозиціями влаштувати акторам 
гастролі Україною.

– Маріупольський театр пре-
зентував нереальний спектакль. 
Люди виходили і казали, що там є 
український дух, який заряджає. 
Я хочу, щоб ми відчули цей дух і 
зрозуміли: українська Донеччина 
була, є і буде, – звернувся очільник 
Донецької ОДА до гостей свята.

Тут варто процитувати слова 
міністра культури України Євгена 
Нищука  з брифінгу в день початку 
акції: «Використовуючи креатив і 
енергію митців зі Сходу, ми можемо 
зшити країну». Віримо – так і буде!

Петро Щирий

Як донеччани Київ українським духом заряджали

Не зовсім звичайною книжкою, 
а своєрідним дайджестом називає 
збірник «Слов’янськ у війні 2014 року» 
автор концепції видання та його упо-
рядник, ветеран журналістики Віктор 
Скрипник. 

Він пережив трагічний період в житті 
міста разом із його мешканцями, але 
на відміну від більшості земляків робив 
усе, що може громадянин і журналіст, 
щоб Слов’янськ якнайскоріше звільнили 
від окупантів. Навіть відкритого листа 
президенту сусідньої держави напи-
сав на «понятном ему языке» на першій 
сторінці обласної газети «Донеччина», 
яка тоді ще виходила в Донецьку і яки-
мось дивом доставлялася поштою в за-
блоковане терористами місто.

За словами Віктора Скрипника, за 
публікаціями слов’янських, обласних і 
київських видань про ті буремні дні тепер 
– через два роки можна проаналізувати, 
як сталася біда і що зробити,аби вона не 
повторилася.

Зіткана із журналістських матеріалів 
книга покроково відтворює події вес-
ни і літа 2014-го. Місцеві ЗМІ рясніють 
промовистими заголовками: «В Сла-
вянске снова звали Путина и требова-
ли референдума»(«ТВ плюс»,10 квітня), 
«Сложно поверить: Славянск – горячая 

точка» («Деловой Славянск»,16 квітня), 
«Против Нели Штепы открыли уго-
ловное дело» («Панорама недели»,17 
квітня), «Хто відповість за смерть лю-
дей» («Донеччина», 25 квітня)... Треба 
зазначити: місцеві журналісти аж до 
заборони діяльності їх медіа намага-
лися не тільки гідно виконувати свій 
професійний обов’язок, об’єктивно 
інформуючи про події, а й заклика-
ли владу і співвітчизників протистояти 
російській агресії.

Ось «Панорама недели» (17 квітня) 
друкує статтю міського активіста 
С.Приймачука: «Я призываю всех со-
знательных граждан – жителей города, 
не поддаваться на провокации и не идти 
на поводу у сепаратистов. Офицеры 
милиции и СБУ – вы присягали на вер-
ность народу Украины. Не уроните свою 
честь, не запятнайте погоны позором 
сотрудничества с предателями и сепа-
ратистами!».

Якою була відповідь на ці заклики 
знаходимо у газетних заголовках. «Мэр 
Славянска за неделю трижды меняла 
свое мнение. Что она скажет завтра?» 

(«Панорама недели» (24.04) цитує 
Нелю Штепу, яка дякує Путіну за те, що 
ввійшов у Крим. Ще про одного люби-
теля російського диктатора – керівника 
міського осередку КПУ А.Хмельового 
йдеться у статті під назвою «Коорди-
натора – провокатора треба судити!» 
(«Донеччина»,18.04.).

Події в Слов’янську активно і опе-
ративно висвітлюють київські видання 
«Голос України» і «Урядовий кур’єр», 
які в області представляють Ліна і Пав-
ло Кущ. Представники столичних га-
зет відзначають тривожну тенденцію 
– рівно за тиждень після вторгнення 
бойовиків у місті починається полю-
вання за журналістами. Невдовзі місто 
опиняється в інформаційній окупації: 
місцеві ЗМІ припинили діяльність, а по-
штовикам остаточно заблокували до-
ставку донецької і київської преси.

А от кому вседозволеність без меж 
– так це російським телеканалам. 
Місцева «ТВ плюс» нагадує, що вимо-
гу центральної влади відключити про-
паганду Кремля міські провайдери 
проігнорували ще задовго до трагічних 

подій. «Як могли б повернутися події, 
якби росТВ відключили за місяць до 
12 квітня – залишається тільки гада-
ти», – зауважує газета, згадуючи 84 
дні окупації, які слов’янці не забудуть 
ніколи.

Окремий розділ книги – «Визво-
лення» – особливих коментарів не 
потребує. Відзначимо тільки майстерно 
написані замальовки про визволителів і 
список військовослужбовців різних си-
лових структур України, які загинули, 
визволяючи Слов’янськ.

Публікацій про відновлення міста, 
переживання і клопоти його жителів 
сьогодні у книзі чи не найбільше. Так і 
має відбуватися з людьми, які, пере-
живши лихоліття, здобувають перспек-
тиву і віру у власні сили у своїй країні.

Залишається подякувати видавцеві 
Віктору Бутку і його землякам Івану Коз-
лову, Віктору Малюзі, Сергію Приймачу-
ку, які внесли необхідні кошти для друку, 
як на мій погляд, дуже потрібної книги 
не лише для слов’янців.

Ігор ЗОЦ

Вийшла книга

Слов’янськ у війні 2014 року
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Ювілей

Напередодні Дня журналіста 
України у Слов’янську відбулася 
значна подія в житті майстрів 
пера та читачів – у центральній 
бібліотеці пройшов захід до 
восьмидесятиріччя обласної газе-
ти «Донеччина». 

Газета «Донеччина», перший 
номер якої побачив світ 9 квітня 
1936 року, розпочала свій родовід 
з «Колгоспника Донеччини». Під 
такою назвою газета проіснувала 
до 1941 року. Після Другої світової 
війни газета відродилася під на-
звою «Радянська Донеччина», а 
з першого січня 1991 року вихо-
дить під назвою «Донеччина». У 
лиховісному 2014 році проросійські 
бойовики позбавили газету усього 
майна, обладнання, комп’ютерної 
та оргтехніки, бібліотеки, архіву 
та і самої можливості працювати 
редакції. А після початку бойових 
дій на Донбасі деякі працівники 
газети були змушені виїхати з До-
нецька до Києва, де вже у вересні 
2014-го було відновлено випуск 
«Донеччини». 

Без перебільшення можна ска-
зати, що кілька поколінь жителів 
Донбасу зростали разом з газетою, 
на шпальтах якої публікувалася у 
хронологічному порядку історія 
краю від 1930-х років до сього-
дення, а від часів утвердження 
незалежності України в 1990-х ро-
ках найбільшим і найвпливовішим 
україномовним періодичним ви-
данням на сході країни є саме «До-
неччина». 

Друзі «Донеччини» завжди з 
газетою. На ювілейне свято «До-
неччини», яке відбулося у читаль-
ному залі центральної бібліотеки 
у Слов’янську, завітало бага-
то гостей, які від щирого серця 
привітали зі святом журналістів га-
зети та читачів цього видання. За-
ступник голови Донецької обласної 
військово-цивільної адміністрації 
Ігор Стокоз побажав газеті завж-
ди залишатися на передових 
позиціях друкованого слова, бути 
в авангарді боротьби українського 
народу за звільнення тимчасово 
окупованих територій країни від 
загарбників.

Олег Зонтов, який очолює 
Слов’янську міську організацію 
НСЖУ, відзначив роль «Донеччи-
ни» у формуванні громадянського 
світогляду мешканців регіону під 
час сучасних подій на Донбасі та в 
країні.

За роки свого існування «До-
неччина» багато писала про 
відомих людей нашого краю, зо-
крема і про слов’янців. Треба 
назвати відомого українського 
вченого, філософа, культуроло-
га, доктора філософських наук, 
професора, завідувача кафе-
дри естетики, історії та куль-
тури Донбаського державного 
педагогічного університету, автора 
шістнадцяти книжок, більше ста 
статей з проблем художньої 
творчості та естетичного розвит-
ку Анатолія Федя, твори якого і 
зараз друкуються на сторінках 
газети. Анатолій Михайлович теп-
ло привітав головного редактора 
«Донеччини» Ігоря Зоца, творчий 
колектив видання, підкресливши, 
що повсякденна, наполеглива 
праця, високопрофесійне почуття 
обов’язку, відданість справі здобу-
ли широке визнання і шану широ-
кого кола читачів.

На святі серед присутніх гостей 
були і краєзнавці Слов’янщини, які 
є постійними авторами матеріалів, 
що публікуються у «Донеччині». У 
своєму виступі голова Слов’янської 
міської організації НСКУ Тетяна Ли-
сак підкреслила, що відкрите і щире 
слово «Донеччини» завжди служи-
ло і служить правді та істині, утвер-
дженню добра і справедливості, 
а в умовах неоголошеної війни на 
Сході України газета виконує роль 
провідного ідейного борця за виз-
волення тимчасово окупованих 
територій.

Прибули привітати ювілярів і 
Микола Шакін – кандидат технічних 
наук, громадський діяч, заснов-
ник Всеукраїнської літературно-
мистецької і краєзнавчої премії 
імені Петра Василенка, Микола Зе-
лений – ветеран педагогічної праці, 
краєзнавець, автор історичного 
роману про засновника міста 
Барвінкове «Думи про козака 
Барвінка», ветеран журналістики 
Борис Мосьпан, голова обласної 
організації НСКУ, письменник і на-
уковець Валерій Романько.

Всі вони є не тільки шану-
вальниками «Донеччини», але й 
справжніми друзями цього видан-
ня.  

Емоційними були привітання 
Віктора Антоненка – заслужено-
го працівника водного господар-
ства України, начальника БУВР, 
краєзнавця і письменника з По-
кровська Петра Гайворонського, 
Володимира Глущенка – профе-
сора Донбаського державного 
педуніверситету і члена НСПУ, який 
також зачитав вітання від Павла 
Куща, голови обласної організації  
Національної спілки письменників 
України.

Події в зоні проведення АТО 
певно накладають свій відбиток 
на роботу редакції, але ж умо-
ви для праці дуже складні. Про 
те, як чекають газету українські 
бійці, розповів підполковник 
Національної гвардії Михайло Гри-
нишин, який підкреслив, що на-
селення Донбасу тільки тоді буде 
жити добре і вільно, коли воно буде 
разом з усім українським народом, 
коли ми проженемо загарбників з 
нашої землі.

Як і в будь-яке свято, не 
обійшлося без гарного вірша та 
задушевної пісні. Вірші, присвячені 
газеті прочитала слов’янська 
поетеса, член літературного 
об’єднання «Світанок» Євгенія 
Корабльова, а неодноразові ла-
уреати фестивалів авторської та 
популярної пісні дует «Слов’яни» 
у складі Валерія Долбіна та Васи-
ля Пономаренка виконали у по-
дарунок працівникам редакції та 
присутнім у залі кілька пісень.

Привітали ювілярів і працівники 
бібліотеки, які підготували і по-
дарували це свято і «Донеччині», і 
всім присутнім.

У своєму заключному виступі   
Ігор Зоц висловив надію, що 
«доки з «Донеччиною» залиша-
тиметься полк наших читачів і 
прихильників, нас не здолати!». 
Також Ігор Олексійович подякував 
за подарунки газеті, побажав усім 
добра і миру та проголосив: «І вся 
Донеччина, і однойменна газе-
та були і завжди залишатимуться 
українськими». То так воно і буде!

Геннадій ПЛОТНІЧЕНКО, 
член НСЖУ

Українським  
шляхом

Наша газета вже 
розповідала про постанов-
ку у Слов’янській ЗОШ № 
13 драматичної думи М. 
Петренка «Найда», років 
п’ять тому віднайденої у 
відділі рукописів Російської 
державної бібліотеки 
слов’янкою В. М. Шабано-
вою. Постановку здійснили 
вчителі та учні школи, 
а спонсором виступив 
краєзнавець, науковець і 
меценат М. І. Шакін з Харко-
ва, де наш славний земляк 
вчився в університеті, писав 
прекрасні вірші, у тому числі 
й про рідний Слов’янськ, а 
потім служив у Харківському 
кримінальному суді.

На спектаклі був ще один 
краєзнавець із Харківщини, 
відомий кінорежисер і опе-
ратор Л. І. Щибря. Він і зняв 
аматорське дійство на плівку. 
Згодом у нього з’явилася 
ідея за мотивами постановки 
Петренкової «Найди» зробити 
короткометражний художній 
фільм. Харків’яни в пошу-
ках місця зйомок побували 
в Маяках, де слов’янський 
підприємець-краєзнавець 
Г. М. Киркач відтворив 
українську хату початку XX 
століття, та в Прелесному, в 
обласному музеї народної 
архітектури та побуту.

Музейна хата, навколишня 
природа й стали знімальним 
майданчиком. Що вийшло 
– вирішили показати в 13-й 
школі, «артисти» з якої грали 
у фільмі. Та здійснити намір 
не вдалося.

Як виявилося на заваді 
став науковець Олександр 
Петренко з Києва, який 
позиціонує себе як праправ-
нук поета, є дослідником 
його творчості. Дізнавшись 
про наміри харків’ян, 
той подзвонив директо-
ру, залякав його «скарга-
ми в інстанції». Керівник, 
який з таким ентузіазмом 
підтримував і постановку 
спектаклю, і зйомки фільму, 
здався. Екзамени, каже, 
кінець навчального року, а 
тут перевіряльники нагря-
нуть… 

Таким же чином вплинув 
Олександр Євграфович і на 
керівника СК НАУ. А от началь-
ник Сіверсько-Донецького 
БУВР, заслужений працівник 
водного господарства 
України В. Є. Антоненко, 

який разом із дружиною Ал-
лою Григорівною свого часу 
написав про поета-земля-
ка вірш, що став широко 
відомою піснею «Сокіл», не 
злякався. У наданому ним 
залі зібралися краєзнавці, 
працівники організації, 
вчителі та учні 13-ї та деяких 
інших шкіл.

– У мене, – каже Віктор 
Єгорович, – зберігається 
кілька листів О. Є. Петрен-
ка. Неодноразово він дзво-
нив мені, переконував, що 
слов’янські краєзнавці ма-
ють відмовитися від своєї 
версії біографії Михай-
ла Петренка (народився в 
Слов’янську в сім’ї особи-
стого дворянина Миколи 
Гавриловича Петренка, який 
займався баштанництвом) й 
погодитися з його тверджен-
ням, що батько поета – Ми-
кола Дмитрович Петренко, 
губернський секретар, який 
походив із дворян, прожи-
вав у Слов’янську і служив у 
Слов’янській міській ратуші. 

– Я, – продовжував Віктор 
Єгорович, – не дослідник 
життя і творчості Михай-
ла Петренка, але вірю, що 
наші краєзнавці за кілька 
десятиліть досліджень вста-
новили: Поет – наш земляк, 
ми ним гордимося, будемо 
його захищати від посягань 
новоявлених дворян.

Причину нового напа-
ду агресивності київського 
дослідника дещо прояс-
нив професор М. І. Шакін. 
Виявляється, харків’яни 
віднайшли аркуш з однієї 
книги з портретом, під яким 
є підпис: «Михайло Петрен-
ко (1816–1862). Народив-
ся в Харківській губернії 
Ізюмського повіту, с. Тор. 
Батько Микола Гаврилович 
Петренко був дворянином». 
Якщо вдасться знайти книж-
ку, з якої вирвано цей аркуш, 
і підтвердити написане, то 
чийсь родовід опиниться під 
великим сумнівом.  

Демонстрація фільму 
«Найда» тривала 20 хвилин. 
Закінчилася вона громом 
аплодисментів. А потім були 
вітання творцям – режисеру, 
оператору, артистам. Про-
звучало дещо й про автора 
«Найди» – Михайла Петрен-
ка. Доктор філософських 
наук, професор А. М. Федь, 
зокрема, сказав:

–У 2006 році мені довело-
ся бути присутнім на захисті 
докторської дисертації у 
Державній академії керівних 
кадрів культури і мистецт-
ва, де першим опонентом 
був доктор мистецтвознав-
ства, професор Київського 
національного університету 
театру, кіно і телебачення 
ім. Карпенка-Карого В. Л. 
Скуратівський. Він вважає, 
що українську літературу 
XIXстоліття фактично виз-
начили дві постаті: Шев-
ченко і Петренко. Ця дум-
ка відповідає традиції 
бароккової доби, формально 
вираженої у дискусії щодо 
«мілітаризації» української 
поезії після 1690 року. На 
думку Валерія Шевчука, зна-
ного письменника (див. про 
це монографію Макарова 
«Світло українського барок-
ко»), ця дискусія відповідала 
можливості вибору 
української еліти в оточенні 
гетьмана Івана Мазепи щодо 
модернізації українського 
суспільства. Один шлях, 
на думку Скуратівського, 
символізується постат-
тю Шевченка і передбачає 
революційні зрушен-
ня в суспільстві. Цю ідею 
підхопила література XX 
століття. Другий шлях – 
еволюційний шлях Петрен-
ка: розвиток суспільства 
через розвиток науки, 
культури, освіти. Цей на-
прямок практично забу-
тий, як і постать самого 
Петренка. Усі факти життя 
Петренка напівлегендарні, 
не підтверджені в жодно-
му історичному документі, 
навіть зображення його 
немає. Все це чекає своїх 
дослідників.

До цього слід додати, що 
дослідники, на мій погляд 
мають бути об’єктивними.  

Завершилася презентація 
врученням грамот і под-
як творцям фільму. І надією 
колись дізнатися, чи допи-
сав поет свою драматич-
ну думу?. Мабуть, ні. Дра-
ма Галі-України ще й зараз 
триває. А вона ж так проси-
ла, щоб Бог благословив її на 
добре діло, аж із неба…

Віктор СКРИПНИК,  
член НСЖУ, почесний 
краєзнавець України 

До 200-ліття Михайла Петренка

Про «Найду» на екрані 
і поза ним

«Сегодня» поцікавилася, які варіанти 
пропонують роботодавці студентам цьо-
го літа і скільки при цьому обіцяють пла-
тити. На сайті оголошень olx газета нара-
хувала 188,2 тисячі пропозицій роботи. 
Хто потрібен? Продавці-консультанти, 
кур’єри, аніматори, бармени і офіціанти. 
Зарплата та умови роботи залежать від ве-
личини міста, у середньому по країні юні 
українці зможуть заробляти від 270 до 600 
гривень за шестигодинний робочий день.

Тим, хто  прагне постійного заробітку 
з місячним окладом, також є з чого обра-
ти, пише газета. Так робота на промакціях 
мобільного оператора оцінюється 4500-5000 
грн. А офіціанту у заміському ресторані пла-

титимуть 2000-3000 грн., але оплачуватимуть 
транспортні видатки та харчування.

За словами експертів рекрутинга, в цьо-
му році ринок повний пропозицій для робити 
студентам, причому  вакансії активно пропо-
нують представники малого бізнесу. Шука-
ють  адміністраторів в соціальні коворкінги, 
працівників у благодійні організації і вожатих 
у табори для біженців – їм готові сплачувати 
4000 грн, повідомляє газета.

А ще багато пропозицій для роботи у ку-
рортних містах: тут можна влаштуватися 
помічником кухаря, покоївкою  та експеди-
тором, при цьому крім зарплати, працедавці 
готові забезпечити працівника житлом і харчу-
ванням, повідомляє «Сегодня».

Про що пишуть

Робота шукає студентів
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Гордість Донеччини

Біографічний вимір
Василь Стус народив-

ся 6 січня 1938 року в с. 
Рахнівка Гайсинського району 
Вінницької області, був четвер-
тою дитиною в сім’ї. У 1939 році 
батьки – Семен Дем’янович та 
Ірина Яківна – змушені були шу-
кати порятунку через нестерпні 
умови максималістського кол-
госпування в рідному селі, що 
й привело їх до міста Сталіна 
(нині Донецька). На той час 
Василеві було лише півтора 
року. Батько завербувався на 
один із хімічних заводів – лише 
цей шлях уможливлював виїзд 
із села, адже добровільному 
вербуванню не мали пра-
ва чинити перешкоду місцеві 
«владці». Через рік (у 1940 році) 
батьки забрали на Донеччину 
своїх дітей. 

З 1944 року по 1954 рік Ва-
силь Стус навчався в Донецькій 
міській середній школі № 265 
і закінчив її зі срібною ме-
даллю. Відразу ж вступив на 
історико-філологічний факуль-
тет Сталінського педагогічного 
інституту. Студіював українську 
філологію, активно займався 
самоосвітою. У ті роки навча-
лися Олег Орач, Володимир 
Міщенко, Анатолій Лазаренко, 
Василь Захарченко, Василь Го-
лобородько, кожний із яких на-
писав про Василя Стуса не одну 
сторінку спогадів. У розповідях 
друзів щире захоплення 
принциповістю Василя Стуса, 
його умінням організувати свій 
час для поглиблення знань, 
а також – відчувати життєві 
проблеми однокурсників. 
Вирізнявся  Василь Стус 
відстоюванням ідеалів рідного 
народу, заглибленням у питан-
ня національної культури та ін. 
У роки навчання в педінституті 
був членом літературного 
об’єднання «Обрій».

Як свідчать спогади од-
ного з тих професорів-
колабораціоністів, які стали 
на активну службу так званої 
«ДНР» І. Дяговця, В. Стус завж-
ди розмовляв українською й 
одного разу поставив пряме 
питання йому: «А чому ти не 
говориш по-українськи?». І 
це, як наголошує І. Дяговець, 
його образило, і продовжує: 
цим Василь Стус обмежу-
вав його національні права. 
Навіть сьогодні (минуло май-
же  сімдесят років) І. Дяговець 
пам’ятає описуване, а все тільки 
тому, що активна пам’ять про 
Василя Стуса заважає і йому, й 
багатьом інших, хто протягом 
усього часу намагається зни-
щити усе, що нагадує про Мит-
ця, його незборимість, творчий 
лет його думки. Пам’ять про 
нього шкодить, бо Василь Стус 
пішов за небокрай більше трид-
цяти років, а спогади про нього 
живуть, ідеї ширяться… 

На відміну від упередже-
них споминів І. Дяговця до-
сить цікавими є роздуми про 
навчання Василя Стуса в 
педінституті його викладачів, 
зокрема доцента кандида-
та філологічних наук Тимофія 
Трифоновича Духовного (нині 
покійного) та інших, що широ-
ко висвітлені в книгах автора 
цих рядків «Слово у душі – душа 
у слові» (Донецьк: Академія, 
1997; Вид. 2-ге, доопрац. та до-
повн. – Донецьк: ДонНУ, 2010), 
«Шляхами слова: Розповіді за 
сторінками авторської програ-
ми «Мово рідна, слово рідне…» 
(1989-1999 рр.). – Донецьк: 
ДонНУ, 2009), а також у числен-
них статтях, есе та інших пра-
цях І. Дзюби, М. Жулинського, 

М. Коцюбинської та ін. І, безпе-
речно, в ґрунтовних розмислах 
В. Овсієнка. 

Після закінчення на-
вчання (отримав диплом із 
відзнакою) Василь Стус пра-
цював учителем української 
мови і літератури в селі Та-
ужне Гайворонського району 

Кіровоградської області, звідки 
пішов до армії, служив у 1959 – 
1961 роках на Уралі, а в 1961 – 
1963 роках викладав українську 
мову і літературі в середній 
школі № 23 м. Горлівки. Зго-
дом був підземним плитовим 
на копальні «Жовтнева» в м. 
Донецьку. А з березня по жов-
тень 1963 року – літературний 
редактор газети «Социали-
стический Донбасс», мається 
на увазі українськомовний 
варіант цієї газети, що був в 
активі з квітня 1963 року по 
квітень 1965 року. Пропрацю-
вав рівно сім місяців, доки не 
вступив до очної аспірантури 
Інституту літератури імені Т.Г. 
Шевченка НАН України, з якої 

Василя Стуса було відраховано 
за участь у протестній акції під 
час прем’єри художньої стрічки 
Сергія Параджанова «Тіні за-
бутих предків» у кінотеатрі 
«Україна». 

Згодом роки поневірянь 
(1965 – 1972рр.), коли Василеві 
Стусу доводилося працювати 

в Центральному державному 
історичному архіві, на копальні, 
залізниці, в котельні, в метро, 
на будівництві, виконувати 
обов’язки старшого інженера 
в конструкторському бюро 
Міністерства промисловості 
будматеріалів Української РСР. 
Незламність духу виявилася в 
постійній творчо-самостійній 
праці, підготовці двох по-
етичних збірок «Круговерть» і 
«Зимові дерева». Ці роки були 
цілеспрямованою спробою ка-
ральних та адміністративних 
структур зламати дух Поета, 
його Волю, хоча Василь Стус 
відстоював ідеали українства 
та право власного народу бути 
самодостатнім і самостійно 

визначати шлях поступу. 
Відомими є і перший арешт 
(1972р.), потім суд із вироком 
– 5 років позбавлення волі та 
3 роки заслання, а в 1980 році 
– другий арешт, ув’язнення 
– і вирок. А найстрашніше 
відбулося в ніч з 3 на 4 верес-
ня 1985 року, коли трагічно 

обірвалося життя Василя Сту-
са в чужому Пермському краї 
Росії. У цю ніч незламного 
Борця було підступно вбито. 
Та він повернувся в Україну, 
його життєвий подвиг виз-
нано й відзначено найвищим 
званням – Героя України, за 
довершеність творчих пошуків 
і відкриттів присуджено Дер-
жавну (Національну) премію 
імені Тараса Шевченка, наго-
роджено орденом Ярослава 
Мудрого V ступеня. Відбулося 
перепоховання Поета на Бай-
ковому цвинтарі. 

Отже, із 47 років жит-
тя Василя Стуса – 20 років 
пов’язані з Донеччиною, 19 
з яких – із Донецьком, а зі 
Сталінським (згодом До-
нецьким) педагогічним 
інститутом – роки навчання 
в ньому, активного станов-
лення громадянської позиції, 
формування професійних 
навичок. Донеччина народи-
ла його духовно, сформува-
ла життєві та екзистенційні 
цінності, виформувала його 
н а ц і о н а л ь н о - п а т р і о т и ч н і 
ідеали, викристалізувала його 
характер і принципові позиції 
в оцінці історії Української 
Держави, її статусу й наван-
таження в цивілізаційному 
просторі. 

Пам’ять про 
Василя Стуса в 

Університеті 
Донецький національний 

університет завжди цінував 
і послідовно вшановує 

своїх викладачів, студентів, 
випускників, усіх, хто віддає 
сили його утвердженню. Так, не-
щодавно відкрито меморіальну 
дошку в приміщенні головного 
корпусу університету одному з 
випускників – Юрієві Матущаку, 
який героїчно загинув 29 серп-
ня 2014 року під час боїв під м. 
Іловайськом. Саме Донецька 
обласна молодіжна громадська 
організація «Поштовх» (голова 
– Юрій Матущак) 17 грудня 2008 
року підготувала звернення від 
колишніх і дійсних студентів 
про надання Донецькому 
національному університетові 
імені Василя Стуса. Пара-
лельно почався процес збо-

ру підписів серед студентів і 
викладачів університету. 

Пам’ять про Василя Стуса 
завжди жила і живе в Донець-
кому університеті. Ще з другої 
половини 90-х років ХХ століття 
стали регулярно проводитися 
міжнародні науково-теоретичні 
конференції, присвячені зна-
менним датам життя і творчості 
Василя Стуса. За матеріалами 
таких конференцій 
підготовлено та видано низ-
ку збірників наукових праць. 
Останню ж – V Міжнародну на-
уково-теоретичну конференцію 
проведено в 2013 році з нагоди 
75-річчя від дня народження 
талановитого сина України в м. 
Донецьку, а збірник наукових 
праць «Художнє слово Василя 
Стуса в контексті української та 
світової літератури: матеріали 
V Міжнародної науково-
теоретичної конференції. – 
Донецьк – Вінниця: ДонНУ, 
2015» підготовлено до друку й 
опубліковано у м. Вінниці, куди 
перемістився університет для 
збереження власного науко-
вого і творчого потенціалу. Не-
щодавно пройшла і черговий VІ 
форум, започатковано видання 
Стусівських зошитів.

На пошану Митця та на знак 
пам’яті про одного з кращих 
синів університету 2001 року 
на фасаді філологічного кор-
пусу Донецького університету 
встановлено барельєф видат-
ного випускника зі строфами 
його поезії «Як добре те, що 
смерті не боюсь я…». Створе-
но й меморіальну експозицію 
в аудиторії 334 філологічного 
корпусу, а самій аудиторії 
присвоєно його ім’я. Не тор-
катимуся тих сил, що актив-
но протидіяли реалізації усіх 
заходів пошанування Василя 
Стуса – Митця, Борця, нескоре-
ного Поборника національного 
Духу й Совісті українства. 

Не дивним було і те, що в 
стінах Університету народи-
лася ідея присвоєння імені 
Василя Стуса Донецькому 
національному університету. 
Інша річ, що тоді різні політичні 
сили намагалися використати 
цей порив для своїх амбітних 
цілей. Дух Поета, Поборника 
людських прав, Подвижника 
високої Української Ідеї був в 
Університеті, згуртовував нові 
й нові сили на дослідження 
його творчості, аналіз ідеалів 
митця та багато іншого. Тому в 
2013 році зактивізувалися сили 
на створення студентського 
скверу його імені навпроти Го-
ловного корпусу Університету, 
встановлення в ньому бюста. 
Та не судилося…

Анатолій ЗАГНІТКО

«Ім’я Василя Стуса 
зобов’язує»

Сучасний українсько-державницький 
простір 
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Виклики 
сьогодення – 
актуальні для 
українського 

простору
Перший виклик – руйнація 

тяглості традиції. Його зробле-
но тими, хто працює в стінах так 
званого ДонНУу м. Донецьку, 
але не шанує ані його ідеалів, 
ані його історії, не береже 
пам’ять про минуле, без якого 
ані статус вишу, ані його слава 
зовсім не можливі. Завдяки їм 
підступно вночі (з 5 на 6 трав-
ня) у 2015 році демонтовано 
меморіальну дошку Василя 
Стуса на філологічному корпусі. 
На сьогодні ніхто достемен-
но не володіє інформацією, 
де знаходиться знятий у та-
кий спосіб барельєф. Та й 
демонтовано меморіальну 
дошку про присвоєння імені 
Василя Стуса аудиторії 334 
в першому (філологічному) 
корпусі університету. І стен-
ди неповторної меморіальної 
експозиції про життя і творчість 
Василя Стуса зникли з цієї 
аудиторії в невідомому 
напрямі. Ще раз наголошу 
– здійснено підступну акцію 
вночі, як і вбивали Поета вночі. 
Усе це чи не найкращим чи-
ном підтверджує високий 
університетський статус і жит-
тя, і творчості митця, коли 
присутність навіть його пам’яті 
в духовному просторі так зва-
ного університету загалом, та 
філологічного факультету зо-
крема, не лише насторожує, 
а робить виклик сучасному 
антидержавному наповненню 
загальнополітичного тла До-
нецька, руйнує нав’язувану си-
стему антицінностей. 

Другий виклик – держав-
ницька ідеологія усієї творчості 
Василя Стуса, його життя. У су-
часному українському просторі 
уся спадщина Василя Стуса 
є одним із наріжних каменів 
державницької ідеології, 
тому що його творчість 
ґрунтована на засадничих по-
стулатах державотворення.  
Останнє завжди має опер-
тям принципи національної 
самості, самоідентифікації, 
усвідомлення культурно-істо-
ричної, морально-естетичної, 
оцінно-етичної достатності в 
колі цивілізованих народів. 

Для національно-держав-
ницької ідеології істотним 
є відмежування кожної 
особистості та народу загалом 
від сусідніх націй і народів, вста-

новлення визначальних ознак 
своєї самості через високе по-
шанування козацько-вольово-
го компонента, обожнювання 
землі, глибоке поціновування 
чесності, порядності, шано-
бливого ставлення до Жінки 
– Матері, Дружини та ін. 
Державницько-ідеологічні па-
раметри відбивають високі 
націєтворчі спрямування. 
Уся творчість Василя Стуса 
має націєтворчий потенціал, 
оскільки провідними її мотива-
ми постають любов до народу, 
єдність з ним, переживання за 
минуле, сучасне та майбуття 
рідної нації. В одному з про-
грамних віршів митець недвоз-
начно наголошує: «Народе мій, 
до тебе я ще верну, / і в смерті 
обернуся до життя / своїм 
стражденним і незлим облич-
чям / як син, тобі доземно по-
клонюсь / і чесно гляну в чесні 
твої вічі, / і чесними сльозами 
обіллюсь». У цих сакрамен-
тальних рядках тричі повторено 
в різних варіантах слово чесні 
для відбиття внутрішнього про-
стору відкритості й дотриму-
вання у своєму житті принципів 
порядності, високого служіння 
ідеалам рідного народу, 
чесність устремлінь. Симетрія 
«чесно гляну в чесні твої очі» 
наголошує нерозривність 
духовного самовиражен-
ня митця й високого ідеалів 
українського народу, третій по-
втор чесні у словосполученні 
чесними сльозами відкриває 
екзистенційну цінність очи-
щення через омивання влас-
ними слізьми. Що аж ніяк не 
можуть бути неправдивими, 
фальшивими, облудливими, 
бо відбивають внутрішню суть 
митця.

До цього треба додати ак-
тивну громадянську позицію 
Поета, що мала опертям 
загальнолюдські цінності, 
наріжним каменем яких є ви-
соке ставлення до людської 
особистості.

Третій – політичний вимір 
націєтворення. Створене мит-
цем є надактуальним у сучас-
ному українсько-державному 
просторі. Визначальними 
чинниками творчого Ego Ва-
силя Стуса були збереження 
власних політичних устремлінь 
і прагнень та консолідація 
самосвідомості українського 
народу через національну 
самість. В уже згадуваній поезії 
«Як добре те, що смерті не бо-
юсь я…»переконливо звучать 
рядки: Хай прийдуть в гості 
Леся Українка, Франко, Шев-
ченко і Сковорода. / Та вже! 

Мовчи! Заблуканий у пущі, / уже 
не ремствуй, позирай у глиб, / 
у суще, що розпукнеться в гря-
дуще / і ружею заквітне коло 
шиб, у яких сконденсовано 
відбито високу політичну місію 
творчості геніальних постатей 
Григорія Сковороди, Тараса 
Шевченка, Лесі Українки, Івана 
Франка, котрі є знаковими для 
українськості, її викінченого 
формування, для збереження 
високого внутрішнього духу 
з політичними помислами 
української нації як політично 
довершеної. Попри відсутність 
власного державницького ут-
ворення і розірваність між 
різними імперіями, українці 
зберегли свою політичну волю 
до єдності, цілісності й цілості. 
Як ніколи творчі візії Василя 
Стуса є політично актуаль-
ними, оскільки на декілька 
десятиліть випередили порух 
декомунізації. Адже сучас-
на мапа Держави не просто в 
динаміці відбиває відродження 
здавалось би уже навіки втра-
чених власних назв, постан-
ня нових з акумуляцією в них 
внутрішнього патріотично на-
сиченого начала, а й окрес-
люють те силове поле, яке 
народ наповнює власними 
орієнтирами, актуалізує знаки 
долі й майбуття. Від початко-
вого поетового декларування 
самодостатності України на 
світовій мапі «Ти вже не зги-
неш, ти, двожилава земля, 
рабована віками, і не скарать 
тебе душителям сибірами і со-
ловками…» (1963 р.) до чіткого 
усвідомлення необхідності 
захисту рідної Вітчизни, що-
денного відстоювання права 
рідного народу на реалізацію 
політичної волі, акумулюван-
ня Національної ідеї у власній 
Державі.

Четвертий виклик – 
освітньо-просторовий. Ста-
тусне навантаження імені Ва-
силя Стуса в назві Донецького 
національного університету 
охоплює також і освітньо-
просторовий вимір. ДонНУ є 
особливим університетом і 
за динамікою розбудови, і за 
становленням в нових умо-
вах. Насамперед Донецький 
національний університет є 
потужним регіонотвірним ви-
шом, що формує власний 
простір із наголошенням тих 
освітніх цінностей і компетент-
ностей, що є найбільш важли-
вими,   креативність, науковий 
пошук, самодостатність та ін. 
Створення ДонНУ було одним 
із етапних моментів форму-
вання потужного культурного, 
промислового та освітньо-
наукового регіону. Тому й 
свого часу було задіяні сили 
різних рівнів, щоб ще у 2008 
- 2009 роках університет не 
завершив свого українсько-
державницького статусу, 
що посилило б націєтвірний 
потенціал вишу, надало б нових 
сил для гуртування держав-
ницьких сил. У нових умовах, у 
новому просторово-менталь-
ному середовищі ДонНУ вда-
лося зберегти високі освітні 
орієнтири, самість, уміння 
концентрувати навколо себе 
творчі сили для вирішення над-
складних завдань. Для Васи-
ля Стуса – освіта була однією 
з найвищих цінностей творчої 
особистості. Тому і в цьому 
розрізі присвоєння його імені 
Університету є на часі, відбиває 

високий статус освітнього цен-
тру.

П’ятий виклик сьогодення 
– науково-культурний. Василь 
Стус мав великий науково-
творчий потенціал, який було 
грубо перервано, силоміць 
відкинуто на маргінеси 
культурно-освітнього і науково-
мистецького життя. Не вдалося 
ані тодішній владі це зробити, 
не вийде це зреалізувати і тим, 
хто сьогодні настирливо іменує 
себе Донецьким національним 
університетомтам – за лінією 
фронту, тримаючись на танках, 
градах, акаціях, тюльпанах не-
законних озброєних форму-
вань. Його творчість сьогодні 
– це неозоре поле для на-
укових студіювань філологів, 
істориків, політологів, 
перекладознавців та багатьох 
інших. Творчість Василя Стуса 
в культурному полі України є 
особливою, тому що вбирає в 
себе високі цінності Донеччини 
з довершеними подільськими 
орієнтирами. На часі створен-
ня науково-дослідної інституції 
Василя Стуса з відповідними 
амбітними завданнями перед 
нею. 

І ще одне… Усі людські 
особистості можуть бути 
екстравертами або ж 
інтравертами. Василь Стус 
поєднує в собі обидві заявлені 
характерологічні риси одна-
ковою мірою. Домислюючи, 
можна впевнено сказати, що 
й Донецький національний 
університет є екстра- та 
інтровертним, тому що, тво-
рячи у своїх стінах, він завж-
ди відкритий і спрямований у 
довкілля. Не просто помічаючи 
його, а постійно формую-
чи навколо себе активне се-
редовище. Приїхавши на 
Вінниччину без матеріальної 
бази, без обладнання, врешті-
решт без бібліотечного фон-
ду, зумів за короткий час за-
явити про себе на повну силу, 
створити відповідне науково-
дослідницьке, освітньо-
культурне та інші силові поля.  

Сьогодні і легко, і складно 
говорити про присвоєння імені 
Василя Стуса Університету. 
Легко – бо від самого початку 
автор цих рядків підтримував 
цю ідею. Складно – бо я 
свідомий того, що присвоєння 
імені Василя Стуса постає 
не одномоментною акцією, 
це постійне нагадування про 
необхідність дотримування в 
діяльності Університету зага-
лом та кожного зокрема тих 
ідеалів, цінностей, поривів, які 
були визначальними для Май-
стра. Складно й тому, що пози-
тивним вирішенням цього пи-
тання Університет пошановує 
усіх тих, хто щиро і чесно спо-
кутував цю ідею, робив бага-
то для її втілення. Складно й 
тому, що в сучасному просторі 
присвоєння імені Василя Сту-
са знаменує високий День 
збереження тяглості традиції, 
волі усіх тих, хто прагне збе-
регти горде ім’я нескорено-
го Донецького національного 
університету з посиленням 
його самовираження через 
присвоєння імені Василя Сту-
са – випускника Університету, 
Митця світового рівня, бор-
ця за високі державні ідеали, 
поборника прав людської 
особистості.

Анатолій ЗАГНІТКО, 
публіцист

Так написали після 
фінального свистка 

останнього матчу 
України на Євро-

2016 одразу кілька 
вболівальників «синьо-

жовтих».
Три «сухі» поразки, нуль 

очок і четверте місце у не 
найскладнішій групі – такий 
підсумок виступу українців 
на європейській першості.

Останнім цвяхом до труни 
команди Михайла Фоменка 
стала вівторкова поразка 0:1 
від поляків.

ВВС Україна оглядає 
реакцією соцмереж на цю 
гру.

«Гламур-кутюр, 
футболу нуль»

«А збірна України неперед-
бачувана. Порушили традицію 
і пропустили лише один гол», – 
написав після гри у Twitter Макс 
Зінчук.

«Гравці збірної України про-
сто чекали, коли ж нарешті при-
йдуть волонтери і все зроблять 
за них», – жартував користувач 
Pavlo Best.

Чимало інших вболівальників 
були настроєні щодо 
футболістів критичніше, а 
їхні коментарі були сповнені 
нецензурної лексики.

«Використати їх у якості 
мішеней для нашої жіночої 
збірної з біатлону!» – закликав у 
Facebook користувач Mihail Nik.

«Футболістів збірної України 
відведуть на троєщинський ри-
нок, щоб вони дізналися, що 
таке реалізація», – писав Мин-
панд.

«Хочу сказати як футбольний 
вболівальник з 50-річним ста-
жем – кожен має робити свою 
справу. Збірна України свою 
справу не зробила», – резюму-
вав посол України в ООН Воло-
димир Єльченко.

«Кульмінація 
феєричного 

ідіотизму»
Серед усіх гравців збірної 

України найбільше дісталося на 
горіхи Анатолію Тимощуку.

Ще до початку Євро-2016 чи-
мало спостерігачів сумнівалися 
у доцільності включення 
півзахисника-ветерана до 
української заявки.

Вихід опорника на заміну на 
останніх секундах матчу з поля-
ками замість єдиного форварда 
у складі українців став причи-
ною не лише обурливої тиради 
коментатора матчу на каналі 
«Україна», але й десятків постів 
у соцмережах.

«А нам казали перед Євро, 
що Тимощук може знадобити-
ся, щоб утримувати рахунок 
1:0. Не уточнили лише, на чию 
користь», – писав коментатор 
Дмитро Джулай.

«Фактом виходу Тимощу-
ка на заміну і (його) поїздкою 
на Євро має зайнятися НАБУ і 
Антикорупційна прокуратура», 
– жартував Татусько.

Футбол

«Відмучились…»

Закінчення на 8-й стор.
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Оголошення
Першотравневий районний суд 

Донецької області (вул. Котанова, 102, 
смт. Мангуш, Першотравневого райо-
ну Донецької області, 87400) розглядає 
цивільну справу за позовом Риженкова 
Олександра Андрійовича до Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Сол-
вел» (місце знаходження: пр-т. Павших 
комунарів, буд.110А, Калінінський район, 
м. Донецьк, 83023) про розірвання трудо-
вого договору.

Відповідач викликається на 14-00 годину 
08 липня 2016 року Першотравневий рай-
онний суд, кабінет №7, для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення проти позову та посилання 
на докази, якими вони обґрунтовуються 
до 08 липня 2016 року. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутності за наявними 
матеріалами. Суддя С.В. Трегубенко.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у 

Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільні 
справи про стягнення заборгованності за 
позовом ПАТ КБ Приват Банк».

Відповідач: Латушкін Денис Володими-
рович, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. 
Олімпійська, буд. 9 кв. 107, викликається на 
10 год. 00хв. 29 червня 2016 року до суду для 
участі у розгляді справи по суті Відповідач: 
Подгайний Ярослав Сергійович, останнє 
місце реєстрації та проживання: Донецька 
обл., м. Слов’янськ, вул. Свердлова, буд. 3, 
кв.5, викликається на 09 год. 30 хв 29 черв-
ня 2016 року до суду для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідач: Волокушин Михайло Во-
лодимирович, останнє місце реєстрації та 
проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Менделєєва, буд. 9, викликається 
на 10 год. 30 хв. 29 червня 2016 року 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. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає цивільну справу за позовом От-
ченашенко Богдана Олександровича до Во-
рона Наталії Анатоліївни про визнання осо-
би такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням. 

Відповідач по справі: Ворона Наталія 
Анатоліївна (зареєстрована за адресою 
85200, м. Дзержинськ, вул.Челюскіна, 7), 
викликається на 10-00 год. 25 липня 2016 
року 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 повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності. 
Суддя С.С.Бабенко.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84112, м. Слов’янськ 
вул. Добровольського 2) розглядає 
цивільну справу № 243/4543/16-ц за позо-
вом Саліна В.Г. до Горлівської міської ради 
Донецької області про надання додатково-
го строку для прийняття спадщини.

Відповідач у справі: Горлівська міська 
рада, зареєстрована за адресою: Донець-
ка обл. м. Горлівка , пр. Перемоги , буд. 
67, викликається на 08 год. 00 хв. 06 лип-
ня 2016 року до суду для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач  повинен 
повідомити суд  про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності. 
Суддя: П.І. Профатило.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

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

Відповідач по справі: Дейнека Олена 
Іванівна (зареєстрована за адресою 83016, 
м. Донецьк, вул. Піонерська, 171/81), 
викликається на 15-30 год. 25 липня 2016 
року 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 повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності. 
Суддя С.С.Бабенко.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кирилен-
ко Євгенії Олександрівни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Кириленко Євгенія 
Олександрівна (зареєстрована за адресою 
85206, м. Дзержинськ, вул. Лісова, 15/13), 
викликається на 13-30 год. 25 липня 2016 
року 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 повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності. 
Суддя С.С.Бабенко.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чумакової 
Олени Олександрівни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі: Чумакова Олена 
Олександрівна (зареєстрована за адресою 
83031, м. Донецьк, вул. Бонч-Бруєвича, 27), 
викликається на 13-50 год. 29 липня 2016 
року 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 повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності. 
Суддя С.С.Бабенко.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сафронова 
Олександра Миколайовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі: Сафронов Олек-
сандр Миколайович (зареєстрований 
за адресою 83000, м. Донецьк, вул. 
Армавірська, 19/56), викликається на 13-45 
год. 29 липня 2016 року до суду, каб. №7, 
для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу 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 С.С.Бабенко.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

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

Відповідач по справі Острий Сергій 
Леонідович (зареєстрований за адресою 
83119, м. Донецьк, вул. Щетиніна, 17), 
викликається на 13-40 год. 29 липня 2016 
року 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 повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності. 
Суддя С.С.Бабенко.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

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

Відповідач по справі: Бондарев Олег 
Сергійович (зареєстрований за адре-
сою 83033, м. Донецьк, вул. Сурикова, 6), 
викликається на 13-35 год. 29 липня 2016 
року до суду, каб. №7, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу 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 С.С.Бабенко.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Петричен-
ко Наталі Володимирівни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі: Петриченко Наталя 
Володимирівна (зареєстрована за адресою 
83016, м. Донецьк, вул. Аравійська, 12/36), 
викликається на 13-30 год. 29 липня 2016 
року до суду, каб. №7, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу 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 С.С.Бабенко.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

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

Відповідач по справі Халілова Ольга 
Анатоліївна (зареєстрована за адресою 
83005, м. Донецьк, вул. Садівнича, 29В), 
викликається на 13-25 год.29 липня 2016 
року до суду, каб. №7, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу 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 С.С.Бабенко.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

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

Відповідач по справі: Холодов Валерій 
Євгенович (зареєстрований за адресою 
83492, Пролетарський район, м. Моспіне, 
вул. Короленко, 25/48), викликається на 
13-20 год. 29 липня 2016 року до суду, каб. 
№7, для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу 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 С.С.Бабенко.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Самойлова Анатолія Васильовича 
до Дзержинської міської ради про визнан-
ня права власності на земельну ділянку. 
Ухвалою Дзержинського міського суду 
від 28.01.2016 року суд залучив до участі 
у справі в якості співвідповідачів Цивіль 
Віктора Івановича та Мацолу Валерія 
Івановича. Співвідповідач по справі Мацола 
Валерій Іванович (зареєстрований за адре-
сою 85200, м. Торецьк, вул. 8-го Березня, 
5/2), викликається на 13-00 год. 30 червня 
2016 року до суду, каб. №10, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу 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 В.І.Пискунов.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

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

Відповідач по справі Мироненко Ірина 
Геннадіївна (зареєстрована за адресою 
83005, м. Донецьк, вул.Річна, 26/55), 
викликається на 09-00 год. 18 серпня 2016 
року до суду, каб. №7, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу 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 В.В.Андреєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Савельєва Федора Ва-
сильовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Відповідач по справі  Савельєв Федір 
Васильович (зареєстрований за адресою 
83092, м. Донецьк, вул. Роздольна, 38/47), 
викликається на 09-00 год. 18 серпня 2016 
року до суду, каб. №7, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу 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 В.В.Андреєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ковальо-
ва Михайла Анатолійовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі: Ковальов Михайло 
Анатолійович (зареєстрований за адресою 
83032, м. Донецьк, вул. Звєрькова, 44/1), 
викликається на 09-00 год. 18 серпня 2016 
року до суду, каб. №7, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу 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 В.В.Андреєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

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

Відповідач по справі: Давидов Олек-
сандр Євгенович (зареєстрований за адре-
сою 83080, м. Донецьк, вул. Мечнікова, 56), 
викликається на 09-00 год. 18 серпня 2016 
року до суду, каб. №7, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу 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 В.В.Андреєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сокур 
Світлани В’ячеславівни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором. 

Відповідач по справі: Сокур Світлана 
В’ячеславівна (зареєстрована за адресою 
83033, м. Донецьк, вул. Пролетарська, 
102/3), викликається на 10-00 год. 15 серп-
ня 2016 року до суду, каб. №7, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу 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 В.В.Андреєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

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

Відповідач по справі: Улічкін Ігор Ва-
лентинович (зареєстрований за адресою 
83072, м. Донецьк, вул. Ангеліної, 53), 
викликається на 10-00 год. 15 серпня 2016 
року до суду, каб. №7, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу 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 В.В.Андреєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

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

Відповідач по справі: Суєтіна Ірина 
Василівна (зареєстрована за адресою 
83000, м. Донецьк, вул. Роздільна, 35/4), 
викликається на 10-00 год. 15 серпня 2016 
року до суду, каб. №7, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу 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 В.В.Андреєв.

* * *
Краматорський міський суд Донецької 

області (84000, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) розглядає цивільну справу 
за позовом Рупп Олега Володимировича до 
Тимошенко Наталії Валеріївни, Тимошенко 
Ольги Іванівни про усунення перешкод в 
користуванні власністю та визнання осіб 



стор. 724 червня 2016 року

такими, що втратили право користування 
житловим приміщенням. Відповідачі ви-
кликаються на 09-30 годині 30 червня 2016 
року до суду, каб. №15, 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 розглянута у їх відсутність. 
Суддя С.М.Ткачова. 

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84122 м. Слов’янськ вул. 
Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу за позовом Колоусової Надії 
Порфирівни, треті особи: Колоусов М.М., 
Орган опіки та піклування Слов’янської 
міської ради Донецької області, про виз-
нання осіб такими, що втратили право на 
користування житлом  до Колоусової Ган-
ни Євгенівни, яка діє в своїх інтересах та 
інтересах Колоусової Яни Миколаївни, 10 
листопада 2004 року народження (останнє 
відоме зареєстроване місце проживання: 
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Свобо-
ди, буд. 43, кв. 63).

Для слухання справи по суті 04 лип-
ня 2016 року на 09 годину 00 хвилин 
викликається вказана особа, як відповідач 
у справі.

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

* * *
Слов’янським міськрайонним судом 

Донецької області (84100 м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядається 
цивільна справа за позовом Круглової 
Оксани Василівни до Супрун Михай-
ла Валерійовича за участі третьої особи 
Слов’янського міського центру зайнятості 
про розірвання трудового договору.

Відповідач по справі, Супрун Ми-
хайло Валерійович, який проживає та 
зареєстрований за адресою: м. Слов’янськ, 
вул. Робоча, 27, викликається на 09-00 
год. 29 червня 2016 року до Слов’янського 
міськрайонного суду в зал № 5 для участі у 
судовому засіданні. 

У випадку неприбуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя М.В. Лаптєв.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» до Гусака Володимира Григорови-
ча, Гусак Жанни Віталіївни про стягнення 
заборгованості.

Відповідач по справі Гусак Володимир 
Григорович, який зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, м-н. 
Первомайський, буд.5, кв.42 викликається 
до суду, на 13 год. 00 хв. 28.07.2016 р. о для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідач по справі Гусак Жанна 
Віталіївна, яка зареєстрована за адресою: 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Корсунсь-
кого, буд.96, кв.28 викликається до суду 
(м. Бахмут Донецька область, вул. Миру, 5, 
каб.304), на 13 год. 00 хв. 28.07.2016 р. для 
участі у розгляді справи по суті

Відповідачам пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та докази. 
У випадку неприбуття відповідачі повинні 
повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута у їх відсутності. 
Суддя І.В. Решетняк.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру,5) розглядає 
цивільну справу № 2/219/2149/2016 за по-
зовом Борщевської Ганни Олександрівни 
до Борщевського Віталія Євгеновича 
про стягнення аліментів на утримання 
неповнолітньої дитини.

Відповідач Борщевський Віталій 
Євгенович (останнє місце реєстрації: 
86420, Донецька область, м. Єнакієве, вул. 
Айвазовського,46/38) викликається на 13-
00 годину 11 липня 2016 року 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 причину неявки, 
інакше справа буде розглядатися у його 
відсутності. Суддя Л.І. Хомченко.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м. Бахмут, Донець-

ка область, 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 - До-
нецька область, Бахмутський р-н, с. Бах-
мутське, вул. Піонерської слави,115/1, 
викликається на 08-05 годину 01.07.2016 
року 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 причину неявки, 
інакше справа буде розглядатися у його 
відсутності. Суддя Л.І. Хомченко.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає 
цивільну справу № 2/219/2495/2016 за по-
зовом Грузової Вікторії Олександрівни до 
Єремєєва Олександра Павловича про стяг-
нення аліментів.

Відповідач у справі Єремєєв Олександр 
Павлович, останнє місце реєстрації - До-
нецька область, м. Дебальцеве, вул.Узло-
ва,59/43, викликається на 09-00 годину 
11.07.2016 року 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 причину неявки, 
інакше справа буде розглядатися у його 
відсутності. Суддя Л.І. Хомченко.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає 
цивільну справу № 2/219/1835/2016 за 
позовом ПАТ АКБ «Капітал» до Марчен-
ко Надії Володимировни про стягнення 
заборгованості.

Відповідач у справі Марченко Надія Во-
лодимировна, останнє місце реєстрації 
– Донецька область, Бахмутський 
р-н, с. Парасковіївка, вул. Леніна,155, 
викликається на 08-20 годину 01.07.2016 
року 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 причину неявки, 
інакше справа буде розглядатися у його 
відсутності. Суддя Л.І. Хомченко.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає 
цивільну справу № 2/219/1858/2016 за по-
зовом Мирошніченко Катерини Кузьмінівни 
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 
13-00 годину 30.06.2016 року 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 причину неявки, 
інакше справа буде розглядатися у його 
відсутності. Суддя Л.І. Хомченко.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає 
цивільну справу № 2/219/1866/2016 за по-
зовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Станєва 
Олександра Вікторовича про стягнення 
заборгованості.

Відповідач у справі Станєв Олександр 
Вікторович, останнє місце реєстрації 
- Донецька область, м. Соледар, 
вул.О.Бірюкова,1-а, викликається на 08-10 
годину 01.07.2016 року 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 причину неявки, 
інакше справа буде розглядатися у його 
відсутності. Суддя Л.І. Хомченко.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру,5) розглядає 
цивільну справу № 2/219/1717/2016 за по-
зовом ПАТ АКБ «Капітал» до Таран Катерини 
Карпівни про стягнення заборгованності.

Відповідач у справі Таран Катерина 
Карпівна, останнє місце реєстрації - До-
нецька область, м. Бахмут, вул.Польо-

ва,43/14 викликається на 08-15 годину 
01.07.2016 року 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 причину неявки, 
інакше справа буде розглядатися у його 
відсутності. Суддя Л.І. Хомченко.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає 
цивільну справу № 2/219/2033/2016 за 
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Травкіна 
Валерія Олександровича, Травкіної Те-
тяни 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. Ай-
вазовська, 80/19, викликаються на 08-45 
годину 11.07.2016 року 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 причину неявки, 
інакше справа буде розглядатися у його 
відсутності. Суддя Л.І. Хомченко.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає 
цивільну справу № 2/219/2876/2016 за по-
зовом Шевчук Інни Володимирівни до Шев-
чука Ігоря Дмитровича про надання дозво-
лу на тимчасовий виїзд дитини за кордон 
без згоди батька.

Відповідач у справі Шевчук Ігор 
Дмитрович, останнє місце реєстрації 
- Донецька область, м. Єнакієве, пр-т 
Металургів,27/93, викликається на 11-30 
годину 04.07.2016 року 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 причину неявки, 
інакше справа буде розглядатися у його 
відсутності. Суддя Л.І. Хомченко.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру,5) розглядає 
цивільну справу № 2/219/1373/2016 за по-
зовом Лободи Галини Володимирівни до 
Молчанова Олексія Володимировича про 
визнання права власності на будинок.

Відповідач у справі Молчанов Олексій 
Володимирович, останнє місце реєстрації 
– 84792, Донецька область, м. Углегірськ, 
вул. Кірова,16, викликається на 09-00 годи-
ну 30.06.2016 року 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 причину неявки, 
інакше справа буде розглядатися у його 
відсутності. Суддя Л.І. Хомченко.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру,5) розглядає 
цивільну справу № 2/219/2421/2016 за по-
зовом ПАТ «Українська акціонерна страхова 
компанія «АСКА» до Солей Олександра Ми-
колайовича про стягнення суми сплаченого 
страхового відшкодування.

Відповідач у справі Солей Олександр 
Миколайович, останнє місце реєстрації – 
86400, Донецька область, м. Єнакієве, вул. 
Бессемерівська, 26/2-а, викликається на 
08-30 годину 04.07.2016 року 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 причину неявки, 
інакше справа буде розглядатися у його 
відсутності. Суддя Л.І. Хомченко.

* * *
Малишкін Олексій Миколайович, 

23.02.1974 р.н., останнє відоме місце 
проживання якого: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, вул. Дружби, буд. 17, викликається 
до Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області, як відповідач по 
цивільній справі № 227/560/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства 
«Укрсоцбанк» до Малишкіна Олексія Ми-
колайовича про стягнення заборгованості 
за договором кредиту. Судове засідання 
відбудеться 24.06.2016 року о 09:00 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.

* * *
Жиленко Олексій Вікторович, 30.03.1976 

р.н., останнє відоме місце проживан-
ня якого: Донецька обл., м. Харцизьк, 
вул. Баумана, буд. 15, викликається до 
Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області, як відповідач по 
цивільній справі № 227/6107/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного това-
риства «Ідея Банк» до Жиленко Олексія 
Вікторовича про звернення стягнення 
на предмет застави. Судове засідання 
відбудеться 24.06.2016 року о 09:00 год. в 
приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. 
У разі неявки відповідача до суду справу 
буде вирішено на підставі наявних у ній да-
них чи доказів. Суддя: В.В.Корнєєва.

* * *
Лєсова Наталія Вікторівна, 06.03.1975 

р.н., останнє відоме місце проживан-
ня якої: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. 
Жовтнева, буд. 84, кв. 92, викликається 
до Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області, як відповідач по цивільній 
справі № 227/2166/16-ц за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Лєсової Наталії Вікторівни 
про стягнення заборгованості. Судове 
засідання відбудеться 04.07.2016 року о 
10:00 год. в приміщенні суду за адресою: 
Донецька область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39А. У разі неявки відповідача до суду 
справу буде вирішено на підставі наявних у 
ній даних чи доказів. Суддя: В.В.Корнєєва.

* * *
Кисельова Галина Костянтинівна, 

23.04.1973 р.н., останнє відоме місце 
проживання якої: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, вул. Сергія Лазо, буд. 15, кв. 
169, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, 
як відповідач по цивільній справі № 
227/2172/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Кисельової Галини Костянтинівни 
про стягнення заборгованості. Судове 
засідання відбудеться 04.07.2016 року о 
10:00 год. в приміщенні суду за адресою: 
Донецька область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39А. У разі неявки відповідача до суду 
справу буде вирішено на підставі наявних у 
ній даних чи доказів. Суддя: В.В.Корнєєва.

* * *
Семионєнков Олександр Миколайович, 

30.07.1969 р.н., останнє відоме місце про-
живання якого: Донецька обл., Харцизький 
район, с. Водобуд, вул. Кринківська, буд. 
4, кв. 4, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, 
як відповідач по цивільній справі № 
227/2280/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Семионєнкова Олександра Ми-
колайовича про стягнення заборгованості. 
Судове засідання відбудеться 04.07.2016 
року о 10:00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, 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.

* * *
Шестакова Ганна Володимирівна, 

29.01.1988 р.н., останнє відоме місце про-
живання якої: Донецька обл., м. Добропілля, 
вул. Первомайська, 125/58 викликається 
до Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області, як відповідач по 
цивільній справі № 227/1866/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шестакової 
Ганни Володимирівни про стягнен-
ня заборгованості. Судове засідання 
відбудеться 04.07.2016 року о 10:00 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.

* * *
Великоновосілківський районний суд 

Донецької області для розгляду цивільної 
справи за позовом Михайловської Марини 
Миколаївни до Гладких Сергія Вікторовича 
про розірвання шлюбу повідомляє, що 
судове засідання призначене на 8 липня 
2016 р. на 09.00.годину в приміщенні суду 
за адресою: Донецька обл., смт. Велика 
Новосілка, вул. Фонтанна, 21, суддя Поно-
марьов О.П.

Суд викликає в якості відповідача Глад-
ких Сергія Вікторовича (останнє місце про-
живання – вул. Ляшенко, б. 2А, кв. 113, м. 
Донецьк). Явка до суду є обов’язковою. В 
разі неявки відповідача в судове засідання, 
справа буде розглянута за його відсутності.

Оголошення
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* * *
Смаль Ірина Геннадіївна, 

14.05.1982 р.н., останнє відоме 
місце проживання якої: Донець-
ка обл., м. Добропілля, вул. До-
бролюбова, 120 викликається до 
Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі 
№ 227/1590/16-ц за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Смаль 
Ірини Геннадіївни про стягнення 
заборгованості. Судове засідання 
відбудеться 04.07.2016 року о 10:00 
год. в приміщенні суду за адресою: 
Донецька область, м. Добропілля, 
вул. Банкова, 39А. У разі неяв-
ки відповідача до суду справу 
буде вирішено на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів. Суддя: 
В.В.Корнєєва.

* * *
Мамонов Сергій Анатолійович, 

08.05.1981 р.н., останнє відоме 
місце проживання якого: Донець-
ка обл., Добропільський район, с. 
Завидо-Борзенка, вул. Весела, 41 
викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької 
області, як відповідач по цивільній 
справі № 227/1226/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ма-
монова Сергія Анатолійовича про 
стягнення заборгованості. Судове 
засідання відбудеться 04.07.2016 
року о 10:00 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 даних чи доказів. Суд-
дя: В.В.Корнєєва.

* * *
Виштак Тетяна Ігнатівна, 

16.09.1954 р.н., останнє відоме 
місце проживання якої: До-
нецька обл., м. Харцизьк, вул. 
Київська, буд. 24, викликається до 
Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Виштак Тетяни Ігнатівни про стяг-
нення заборгованості. Судове 
засідання відбудеться 27.06.2016 
року о 10:00 год. в приміщенні суду 
за адресою: Донецька область, м. 
Добропілля, вул. Радянська, 39А. 
У разі неявки відповідача до суду 
справу буде вирішено на підставі 
наявних у ній даних чи доказів. Суд-
дя: В.В.Корнєєва.

* * *
Бакро Леонід Володимирович, 

19.05.1956 р.н., останнє відоме 
місце проживання якого: Донець-
ка обл., м. Харцизьк, вул. Першо-
травнева, 8/28, викликається до 
Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ба-
кро Леоніда Володимировича про 
стягнення заборгованості. Судове 
засідання відбудеться 27.06.2016 
року о 10:00 год. в приміщенні суду 
за адресою: Донецька область, м. 
Добропілля, вул. Радянська, 39А. 
У разі неявки відповідача до суду 
справу буде вирішено на підставі 
наявних у ній даних чи доказів. Суд-
дя: В.В.Корнєєва.

* * *
Самойлова Валентина 

Олександрівна, 02.02.1994 р.н., 
останнє відоме місце проживання 
якої: Донецька обл., м. Харцизьк, 
смт. Гірне, вул. Чкалова, буд. 5, 
викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької 
області, як відповідач по цивільній 
справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Самойлової Валенти-
ни Олександрівни про стягнення 

заборгованості. Судове засідання 
відбудеться 27.06.2016 року о 10:00 
год. в приміщенні суду за адресою: 
Донецька область, м. Добропілля, 
вул. Банкова, 39А. У разі неяв-
ки відповідача до суду справу 
буде вирішено на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів. Суддя: 
В.В.Корнєєва.

* * *
Івашечкіна Валентина Павлівна, 

14.01.1956 р.н., останнє відоме 
місце проживання якої: Донець-
ка обл., м. Харцизьк, вул. Куту-
зова, буд. 59, викликається до 
Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Івашечкіної Валентини Павлівни про 
стягнення заборгованості. Судове 
засідання відбудеться 27.06.2016 
року о 10:00 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 даних чи доказів. Суд-
дя: В.В.Корнєєва.

* * *
Бєляєв Сергій Олексійович, 

05.08.1973 р.н., останнє відоме 
місце проживання якого: Донець-
ка обл., Харцизький район, смт. Тр. 
Харцизьк, вул. Вокзальна, буд. 28, 
викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької 
області, як відповідач по цивільній 
справі № 227/2291/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Бєляєва Сергія Олексійовича про 
стягнення заборгованості. Судове 
засідання відбудеться 30.06.2016 
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 даних чи доказів. Суд-
дя: В.В.Корнєєва.

* * *
Ємець Сергій Володимирович, 

26.04.1979 р.н., останнє відоме 
місце проживання якого: Донецька 
обл., м. Харцизьк, вул. Краснозна-
менська, буд. 40, викликається до 
Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 
227/2307/16-ц за позовом ПАТ 
Комерційний Банк “ПриватБанк” до 
Ємець Сергія Володимировича про 
стягнення заборгованості. Судове 
засідання відбудеться 30.06.2016 
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 даних чи доказів. Суд-
дя: В.В.Корнєєва.

* * *
Узенбаєва Ольга Геннадіївна, 

02.02.1984 р.н., останнє відоме 
місце проживання якої: Донецька 
обл., м. Харцизьк, вул. Октябрсь-
ка, буд. 84, кв. 46, Шапошникова 
Галина Вікторівна, 30.07.1978 р.н., 
останнє відоме місце проживан-
ня якої: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, вул. Краснознаменівська, 
буд. 77а, кв. 53, Володіна Катери-
на Миколаївна, 19.05.1981 р.н., 
останнє відоме місце проживан-
ня якої: Донецька обл., смт. Гірне, 
вул. Шевченка, буд. 1, кв. 14 ви-
кликаються до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької 
області, як відповідачі по цивільній 
справі № 227/1939/16-ц за позо-
вом ПАТ «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії – Донецьке 
обласне управління АТ «Ощадбанк» 
до Узенбаєвої Ольги Геннадіївни, 

Шапошникової Галини Вікторівни, 
Володіної Катерини Миколаївни про 
стягнення заборгованості. Судове 
засідання відбудеться 30.06.2016 
року о 09:00 год. в приміщенні суду 
за адресою: Донецька область, м. 
Добропілля, вул. Радянська, 39А. 
У разі неявки відповідача до суду 
справу буде вирішено на підставі 
наявних у ній даних чи доказів. Суд-
дя: В.В.Корнєєва.

* * *
Жовтневий районний суд м. 

Маріуполя Донецької області 
викликає Варфоломєєву Юлію 
Леонідівну, останнє місце 
реєстрації якої: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Казанцева, б. 
31 кв. 2, Варфоломєєва Дениса 
Ігоровича, останнє місце реєстрації 
якого: Донецька область, м. 
Маріуполь, вул. Казанцева, б. 31 кв. 
2, як відповідачів у цивільній справі 
за позовом Варфоломєєвої Любові 
Андріївни до Варфоломєєвої Юлії 
Леонідівни, Варфоломєєва Дениса 
Ігоровича, ТОВ «Житло-Плюс» про 
визнання осіб такими, що втрати-
ли право Користування житловим 
приміщенням, та визнання найма-
чем за раніше укладеним догово-
ром найму житлового приміщення, 
треті особи: Варфоломєєв Леонід 
Іванович, Варфоломєєв Вадим 
Леонідович, Варфоломєєва Оксана 
Олександрівна, Варфоломєєва Інна 
Сергіївна у судове засідання, яке 
відбудеться 12.07.2016 р. о 09 год. 
00 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: 87500, Донецька область, м. 
Маріуполь, пр. Металургів, 31 (каб. 
29).

У разі неявки та неповідомлення 
суду про причини неявки спра-
ву буде розглянуто у відсутність 
відповідача на підставі наявних  
документів. Суддя О.М. Томілін.

* * *
Слов’янський міськрайонний 

суд Донецької області (84100, м. 
Слов’янськ, вул. Добровольского, 
буд. 2) розглядає цивільну спра-
ву № 2/243/2361/2016 за позовом 
Публічного акціонерного товари-
ства КБ «ПриватБанк» до Сікорської 
Наталії Володимирівни про стяг-
нення боргу за договором креди-
ту. Відповідач Сікорська Наталя 
Володимирівна, останнє відоме 
місце мешкання якого: м. Горлівка 
вулиця 40 років Жовтня буд. 50, 
викликається до суду 04 липня 2016 
року на 9 год. 00 хв. 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 за його відсутності. 
Суддя М.О. Гусинський.

* * *
Засенко Ірина Василівна, 

13.07.1962 р.н., останнє відоме 
місце проживання якої: Донець-
ка обл., м. Авдіївка, бул. Шев-
ченко, 3/28 викликається до 
Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 
227/1288/16-ц за позовом ПАТ 
«Перший український міжнародний 
банк» до Засенко Ірини Василівни 
про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. 

Судове засідання відбудеться 
04.07.2016 року о 10:00 год. в 
приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, 
вул. Банкова, 39А. У разі неявки 
відповідача до суду, справу буде 
вирішено на підставі наявних у ній 
даних чи доказів. Суддя Корнєєва 
В.В.

Оголошення

«Тимощук відбігав свої 12 секунд – це те, заради чого ми 
їхали на Євро. Звитяга!» – іронізував користувач з ніком «Хти-
вий Содоміт».

«Тимощук??? Це абсолютна кульмінація цього феєричного 
ідіотизму, яким було перебування нашої збірної на Євро», – 
виражався жорсткіше журналіст Євген Будерацький.

«Те, що зітворив тренерський штаб сьогодні у кінцівці мат-
чу – справжнє позорище. І не треба говорити про повагу і так 
далі», – написав колишній гравець збірної України Максим 
Калиниченко.

«Фоменко після Тимощука міг під шумок вже і Шевченка 
випускати», – іронізував Султан Тернополя.

«Боляче і соромно»
Тренер збірної Михайло Фоменко у очах користувачів соц-

мереж був першим і головним винуватцем провалу на Євро-
2016.

«Хто і скільки заплатив Фоменкові, щоб він з нами так вчи-
нив?» – риторично запитувала користувачка з ніком Girl.

«Ленін з мавзолею краще б керував збірною України, ніж 
Фоменко», – нарікав Ярослав Лодигін.

«Я б на місці Фоменка до України не вертався», – коротко 
написав Віталій Волочай.

«Президент Польщі люб’язно погодився надати приту-
лок Фоменкові і Ко», – продовжував цей жарт пародійний 
профіль колишнього голови Адміністрації президента Сергія 
Льовочкіна.

«Слуцький і Фоменко одні й ті самі курси тренерів 
відвідували», – писав користувач Twitter Едмонд Дантес, 
нагадуючи, що головний тренер російської збірної Леонід 
Слуцький після Євро теж стикнувся з вболівальницькою 
обструкцією.

«Тренер Фоменко, як прокурор Шокін, мав все для успіху 
– хороших футболістів і карт-бланш, але нічого не зробив», – 
написав журналіст Павєл Шеремет.

«Дякую Фоменкові за зроблену роботу. Він робив як міг, 
інакше він не здатен. Це комплексна проблема нашого фут-
болу», – намагався без зайвих емоцій оцінити роботу настав-
ника колишній гравець збірної України Євген Левченко.

А вже за кілька годин, серед ночі додав: «Не можу спа-
ти. Думки про збірну і про український футбол в цілому 
в’їдаються в мозок. Боляче і соромно. Потрібен закордонний 
тренер чи асистент головного тренера. Цей совковий підхід 
нас гальмує».

Новий тренер?
Менше у соцмережах обговорювали те, хто повинен очо-

лити збірну після анонсованої відставки Михайла Фоменка.
Одразу кілька користувачів виступали за те, аби до керма 

збірної повернувся нинішній тренер «Дніпра» Мирон Марке-
вич.

Інші констатували: найвірогідніше, пана Фоменка змінить 
Андрій Шевченко.

«Ви вірите в Шевченка-головного? Я – ні… Не розумію, 
чому збірну повинна очолити людина, яка не добилася жод-
них успіхів на клубному рівні, а на людському – відпрацювала 
болванчиком у Наталі Королевської (Андрій Шевченко вхо-
див до першої п’ятірки виборчого списку партії Наталії 
Королевської «Україна вперед!» на парламентських виборах 
2012 року. –Ред.)», – написав журналіст Євген Кузьменко.

«Павелко (президент Федерації футболу України. –Ред.) 
тепер не зможе по тихому поставити Шеву керманичем 
збірної. Шева був частиною тренерського штабу Фомен-
ка, отже підлягає звільненню», – стверджував користувач 
«Несмішний Коноплянка».

«Випускайте Порошенка!»
Стримано оцінив гру збірної України на Євро президент 

Петро Порошенко, який особисто був присутній на останньо-
му матчі.

«Чекав більшого. Єдиний, хто сьогодні виклався на всі сто 
– це вболівальники», –написав він у Twitter.

«І я чекав більшого. І не тільки від футболу», – тут же 
відкоментував його твіт журналіст Богдан Кутепов.

«Чекав більшого? 0:2 чекав…», – припустив користувач 
Шимановський.

«Випускайте Порошенка!» – написав на останніх хвилинах 
матчу користувач Jovan Public.

«Президент привіз секретну розробку липецької фабрики 
«Супершалена бджілка», яку в перерві приймуть футболісти і 
полетять. Додому», – пожартував користувач Минпанд.

Футбол

«Відмучились…»
Закінчення. Початок на 5-й стор.


