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Коротко
Президент України Петро Поро-

шенко заявив, що Євросоюз має 
рішучіше реагувати на «російські 
провокації та штучне нагнітання 
напруженості».

* * *
У Києві 20-21 серпня 

відбудеться черговий Всесвітній 
форум українців – вищі збори 
українців, які проживають за кор-
доном.

* * *
Міністр інфраструктури Воло-

димир Омелян заявив про крах 
суднобудівної галузі України. Во-
дночас він повідомив, що цими 
днями в Миколаєві був запуще-
ний повністю відремонтований 
теплохід.

* * *
СБУ задокументувала про-

типравну діяльність чинного 
міського голови Торецька Володи-
мира Слєпцова.

* * *
Шість українських ВНЗ по-

трапили до найпрестижнішого 
світового рейтингу кращих 
університетів світу. Зокрема До-
нецький національний університет 
імені Стуса – на 701-му місці.

* * *
У Черкасах «Сільпо» звільнило 

касирку, яка відмовилася обслу-
говувати покупця українською мо-
вою.

* * *
За підрахунками економістів 

зарплата українців удвічі менша 
ніж у казахів.

* * *
Три кілограма золота та 210 ти-

сяч доларів викрали з банківської 
скриньки в Києві. Назва банку не 
повідомляється.

* * *
Конгрес українців Канади за-

кликав своїх законодавців та 
урядовців посилити санкції проти 
Росії та надати Україні озброєння.

* * *
24 серпня стане відомо, яке 

українське місто прийматиме 
Євробачення-2017.

* * *
В Україні запроваджено елек-

тронне декларування доходів 
чиновників, але без належної 
сертифікації.

* * *
У Миколаєві молодий чоловік 

отримав ножове поранення че-
рез те, що зробив зауваження 
68-річному любителю «русского 
міра».

Акція

Шановні мешканці Донецької області!
Вітаю вас із найбільш патріотичним українським святом 

– Днем Незалежності!
25 років тому українці вголос заявили про своє право 

бути самостійними і власноруч творити свою історію. 
Рішучим кроком до цього стало проголошення Акту 
незалежності України 24 серпня 1991 року, який поклав 
початок новому вільному життю на своїй землі.

Наша історія – це постійна національно-патріотична бо-
ротьба проти пригнічення українського духу. Століттями 
ми протистояли гніту Австро-Угорщини, Речі Посполитої, 
Російської імперії. Нашу культуру забороняли, у нас 
відбирали землі, а мову називали діалектом. Та попри 
сторічні випробування українці довели всьому світу, 
щонароджені вільними, тому ніколи не встануть на коліна 
перед сильнішим сусідом.

Впевнений, що і цього разу ми впораємось, повер-
немо тимчасово окуповані території під український 
суверенітет, а в донецькому краї знов пануватиме мир. 

25 років тому мешканці Донеччини були активними 
учасниками боротьби за незалежність. Вони брали участь 
у мітингах і пікетах за відокремлення від СРСР. 

Основна наша мета сьогодні – створити європейський 
Донбас, де панують демократичні цінності, конкурент-
на економіка та високі стандарти життя. Це завдання під 
силу патріотам, які цінують свій край і свою свободу. Для 
тих, хто мислить не одноденними пропагандистськими 
штампами, а має власну гідність і власну думку. Хто гото-
вий плідно працювати і рухатися вперед. Для нас з вами!

«Я є народ, якого правди сила ніким звойована ще 
не була»! Нехай слова українського класика розвіють 
сумніви, що ми впораємося з усіма труднощами, які ви-
пали на нашу долю.

Будьмо вільними! Будьмо гідними! Зі святом, донечча-
ни, з Днем Незалежності!

Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ.
Голова Донецької облдержадміністрації, 

керівник обласної військово-цивільної адміністрації

З Днем Незалежності України!

Проспекту Олекси Тихого – бути!

Товариство Олекси Тихого на День 
Незалежності за підтримки Донецької ОДА 
та низки громадських  організацій прово-
дить традиційний щорічний велопробіг. 
Цього разу він присвячений створенню 

«ПРОСПЕКТУ ОЛЕКСИ ТИХОГО» і пройде 
через міста північного Донбасу – трасою 
майбутнього проспекту.

Запрошуємо взяти участь всіх наших 
постійних учасників, усіх бажаючих, хто 

любить спорт, любить Донеччину та лю-
бить Україну.

Стартуємо в Слов’янську в Семенівці 
біля пам’ятника загиблим воїнам України 
на перехресті траси Харків – Довжансь-
кий і вулиці Сучасна. Далі Краматорськ – 
із заїздом на відкриття заходів до 25-річчя 
Незалежності, Дружківка – спортсменів 
зустрічатимуть на площі Молодіжна, шко-
ла, де вікладав Олекса Тихий в Олексієво-
Дружківці, Костянтинівка.

Фінішувати планується на Клебан-Би-
ку, де, як завжди, учасників зустрінуть 
активісти Костянтинівського району:вони 
обіцяють нагодувати козацьким кулішем 
та кавунами.

Плануються проміжні старти з вело-
сипедних дисциплін, а на завершення 
– вікторина з історії України та біографії 
Олекси Тихого.

Оргкомітет

 Контакти: 050 6036475 – Євген 
Шаповалов, 050 6066857 – Віталій 
Колбунов.

На знімку: Володимир Березін актив-
но агітує за унікальний для українського 
Донбасу проспект
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До 25-річчя Незалежності України 

Тернистий шлях  до суверенітету
Вже чверть століття минуло, як Україна стала незалежною, суверенною державою. Вирос-

ло покоління вільних українців, представникам якого доводиться зі зброєю в руках боронити 
фактично без крові здобуту їх батьками й дідами свободу Вітчизни. Причини сьогоднішніх 
наших бід дехто вбачає в Акті проголошення незалежності України, ухваленому Верховною 
Радою УРСР 24 серпня 1991 року. Мовляв, захотілося самостійності, вийшли з Союзу, от і 
маєте...

Про те, як у боротьбі за владу М. Горбачов 
з Б. Єльциним розвалили створену потом і 
кров’ю багатьох поколінь наддержаву, го-
ворили й писали вже чимало. Та багато хто, 
особливо в Росії, ще й сьогодні звинувачують 
Україну в розвалі Радянського Союзу. А почи-
налося, на мою думку, з приходом до влади 
в 1985 р. М. Горбачова, ухваленням «сухого 
закону», який вдарив по менталітету народу, 
підірвав економіку країни.

Кілька років «нового мислення» ген-
сека М. Горбачова призвели до розвалу 
соціалістичного табору, братовбивчої війни 
в Югославії, міжнаціональних конфліктів у 
республіках Закавказзя, Середньої Азії, а 
Прибалтика зажадала виходу зі складу СРСР. 
Одним із перших отямився Б. Єльцин. Очо-
лювана ним Верховна Рада РРФСР 12 черв-
ня 1990 року ухвалила Декларацію про дер-
жавний суверенітет Російської Радянської 
Федеративної Соціалістичної Республіки, 
яка мала стати основою розроб- ки нової 
Конституції РРФСР і укладення нового Союз-
ного договору. Перед керівництвом України 
постала дилема: послідувати прикладу Б. 
Єльцина чи продовжувати йти за М. Горба-
човим, який носився з проектом онов- лення 
СРСР. Гору взяв здоровий глузд і патріотичні 
почуття – 16 липня 1990 року, тобто че-
рез місяць після старшої сестри, Верховна 
Рада УРСР теж ухвалила Декларацію про 
Державний суверенітет України. «Парад 
суверенітетів», як презирливо називав М. 
Горбачов ухвалені в республіках Декларації, 
завдали відчутного удару по іміджу Со-
юзу. Однак де-юре він існував, його прези-
дент і генсек КПРС продовжував бурхливу 
діяльність по збереженню Союзу. М. Гор-
бачова досить активно підтримував Захід. 
Там боялися, щоб при розпаді держави–
гіганта управління ядерною зброєю не роз-
порошилося, не потрапило до рук людей 
неврівноважених. У перших числах серпня 
1991 р. до Києва прибув президент США 
Дж. Буш (старший). Виступаючи у Верховній 
Раді, він говорив:

– Я прибув сюди для того, щоб сказа-
ти вам, що ми підтримуємо боротьбу у цій 
великій країні за демократію і економічні ре-
форми.

Гість роз’яснював нашим нардепам, що ж 
воно таке – демократія, чим вона відрізняється 
від диктатури й заявив: «Не думайте, що ми 
можемо дозволити собі розв’язати ваші про-
блеми за вас. Ми будемо працювати на благо 
нас обох, а це означає, що ми не будемо втру-
чатися у ваші внутрішні справи...»

Цілком можливо, що саме візит Буша в 
Київ, фактичне добро США на незалежність 
України підштовхнули противників політики 
М. Горбачова вдатися до радикальних дій 
по врятуванню Радянського Союзу. 19 серп-
ня 1991 р. група вищих керівників країни на 
чолі з віце-президентом Г. Янаєвим ого-
лосила про недієздатність М. Горбачова і 
створила Державний комітет надзвичайного 
стану (російською – ГКЧП), який спробував 
силою відновити старі порядки. У Москві, 
Ленінграді, деяких інших містах було введено 
надзвичайний стан.

З самого ранку радіо і телебачення пере-
давали тривожні повідомлення, заяви, звер-
нення ДКНС (ГКЧП). Відстукав їх і редакційний 
телетайп. Оскільки я на той час був заступ-
ником редактора - заввідділом політології, 
то радив редактору Григорію Палію не 
публікувати оті матеріали як незаконні, а 
почекати офіційного повідомлення з Києва. 
Тільки о 12-й годині по радіо з короткою 
заявою виступив голова ВР УРСР Леонід 
Кравчук. Він сказав, що на території України 
надзвичайного стану немає, діють тільки 
Конституція і Закони України. Ось ця заява 
й була опублікована в «Комуністі» 20 серпня.

Вже наступного дня вся повнота вла-
ди в Москві перейшла до президента Росії 
Бориса Єльцина. Гекачепістів запротори-
ли до в’язниці, над Білим домом замайорів 
російський триколор, а на парламентській 

трибуні з’явився імперський двоголо-
вий орел, тільки без корони. Б. Єльцин 
один за одним видавав укази, якими Росії 
підпорядковувалися військові частини, 
союзні підприємства й організації. Корот-
ше, відбувалася реалізація Декларації про 
суверенітет РРФСР, йшло відновлення 
Російської держави.

Україна чекала, що вирішить Верховна 
Рада, позачергове засідання якої було при-
значене на 24 серпня. Це була субота. Я ко-
пав картоплю на материному городі. З тран-
зистором на шиї! Який же то політолог, що 
не знатиме, про що йтиметься у Верховній 
Раді, які рішення вона ухвалить. З доповіддю 
виступав голова Ради Леонід Кравчук. 
Оцінюючи політичну ситуацію, що склалася 
на території Союзу та України, він зокрема 
сказав: «Події останнього тижня докорінно 
змінили перебіг політичного розвитку в країні 
і на Україні, стали каталізатором принципово 
важливих процесів, чітко окреслили позиції 
різних соціальних сил, партій, рухів, кожного 
громадянина».

Після доповіді депутати закидали голову 
запитаннями. «Допит» тривав більше годи-
ни. А потім розпочалися дебати. Детально 
зважували всі «за» і «проти», пригадували 
підсумки референдуму і опитування 17 бе-
резня 1991 р., враховували реалії того дня 
і... коливалися. Та ось слово взяв депутат 
В. Баталов. Він сказав, що й в оновленому 
Союзі Україна залишиться в ролі житниці, ко-
чегарки і металургійної бази. А правити нами 
будуть старші брати. Депутат закликав колег 
пригадати вечірній репортаж ЦТ з Верховної 
Ради Росії, як туди прийшов Б. Єльцин із щой-
но доставленим з Криму М. Горбачовим. Два 
президенти перед депутатами і телекамера-
ми розмірковували про майбутнє оновленого 
Союзу. З посмішкою обидва погоджувалися, 
що у вищому керівництві мають бути тільки 
росіяни, ну а на другорядні можна допустити 
й представників інших націй. На завершен-
ня Б. Єльцин демонстративно підписав Указ 
про заборону діяльності компартії. Генсек 
мовчки стояв за його спиною.

Після намальованої В. Баталовим кар-
тини більшість депутатів проголосувала за 
проголошення незалежності України. На 
підтвердження цього Акту вирішили 1 грудня 
1991 р. провести всеукраїнський референ-
дум.

Акт проголошення незалежності України 
сполошив багатьох прихильників оновле-
ного Союзу. Без України його існування 
й уявити ніхто не міг. Злякався й Єльцин. 
Адже в його планах відновлення Російської 
держави незалежність України теж не пе-
редбачалася. От і затупав ногами рятівник 
демократії, загрюкав кулаком по трибуні: 
відберемо Севастополь, повернемо Крим, 
переглянемо інші кордони. Та це тільки згур-
товувало український народ. І 1 грудня 1991 
р. він рішуче (більше 90 відсотків голосів!) 
підтримав Акт незалежності своєї держави. 
Поважаючи волю народу, Україну визнали 
незалежною державою Польща, Канада, 
Угорщина, Росія, а згодом і весь світ...

За роки незалежності Україна, незважаю-
чи на шатання вищого керівництва, постійні 
погрози «старшої сестри» все-таки просу-
нулася по шляху розвитку демократії, збли-
ження з Європою. Та відмова Януковича у 
листопаді 2013 р. підписати з Євросоюзом 
угоду про Асоціацію призвела до вибуху 
народного гніву. Розстріл Євромайдану в 
Києві загострив ситуацію. Янукович втік у 
Росію й фактично підштовхнув Путіна до 
анексії Криму, підтримки сепаратистів на 
Донбасі. Третій рік тут іде війна. Гинуть люди, 
в руїни перетворюють міста і села. Скільки 
ж зусиль доведеться докласти, щоб вигнати 
окупантів з захоплених територій, відновити 
зруйноване. Справимось? Думаю, справи-
мось. У нашій історії було чимало лихоліть. 
Пережили. Вистояли. Тож хай згинуть наші 
воріженьки!

Віктор СКРИПНИК

Пам’ятник земляку
У селі Торське Лиманського району відбулось відкриття пам’ятного 

меморіалу Володимиру Бражнику, який загинув 29 серпня 2014 року при 
виході з «Іловайського котла», захищаючи територіальну цілісність України. 
Заступник голови облдержадміністрації Ігор Стокоз, громадськість, волон-
тери та побратими приїхали вшанувати пам’ять героя.

У вересні 2014 року Володимир Бражник був похований в   
Дніпропетровській області як «тимчасово невпізнаний захисник України». 
В результаті декількох ДНК-експертиз впізнання відбулося і в кінці весни 
чоловіка перепоховали на Батьківщині у с. Торському Лиманського району.

Сестра захисника України Галина Бражник звернулась до присутніх, подя-
кувала за підтримку та допомогу. Також слово брали волонтери та громадські 
активісти, рідні та друзі Володимира Бражника.

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять справжнього героя України, який не ва-
гаючись віддав своє життя за нашу свободу. Наш з вами обов’язок сьогодні – 
пам’ятати про подвиг кожного, хто, так само як і Володимир боронить нашу 
країну від ворога», – звернувся до присутніх Ігор Стокоз.

Також він подякував родині загиблого, підкреслюючи, що вони виховали 
свого сина справжнім патріотом своєї землі, який незважаючи ні на що став 
на її захист. «Ми всі в боргу перед такими людьми», – зазначив заступник 
голови облдержадміністрації.

Відкриття пам’ятного меморіалу завершилось покладанням квітів, 
повідомляється на сайті ОДА.

Подія

Слов’янці не з чужих слів знають, що таке війна. Тому тут особливе 
ставлення до військових, які стоять на сторожі українських кордонів. Тісно 
співпрацюють громадські організації Слов’янська із військовою части-
ною 3035 Національної гвардії України, яка дислокується у нашому місті. 
Військовослужбовці цієї частини є частими гостями й безпосередніми 
учасниками багатьох масових заходів (концертів, конференцій, круглих 
столів тощо), які проводяться у бібліотеках, школах, краєзнавчому музеї, 
педагогічному університеті, на центральній площі міста. Організатором та 
керівником таких зустрічей із мешканцями міста, своєрідним зв’язківцем 
між цивільними та військовими став підполковник Михайло Гринишин.

З ініціативи правління Донецької обласної організації Національної спілки 
краєзнавців України (голова правління Валерій Романько), за активної 
участі Слов’янської міської ради (міський голова Вадим Лях), Слов’янської 
центральної міської бібліотеки (директор Лариса Мамедова) та за підтримки 
інших громадських організацій, місцевих активістів та меценатів 9 серп-
ня, напередодні Дня Незалежності України, відбувся захід із вшанування 
військовослужбовців військової частини 3035 Національної гвардії України, 
які проводять активну національно-патріотичну роботу серед місцевого на-
селення.

Грамоти та подяки 15 солдатам та офіцерам вручали від міської влади 
заступник міського голови Віктор Сіваш, від правління Донецької обласної 
краєзнавчої організації та місцевого педагогічного університету доцент 
Валерій Романько. Крім того, кожному гостю були вручені книги «Пам’ять 
жива» (про події 2014 року у Слов’янську, голова редколегії Т.Лисак), які за 
власні кошти закупив голова громадської організації «Слов’янська Січ» Ва-
силь Хоменко, а місцеві  жінки-патріотки подарували бійцям керамічні виро-
би – чашки із патріотичною символікою.

Захід супроводжувався відеороликами про Національну гвардію України, 
був телефонний зв’язок із лейтенантом Максимом Лютим з передової, були 
спогади про важкі дні окупації Слов’янська… Місцеві молоді поети Тарас 
Нікітін, Євгенія Солдатова, Діана Соколовська та їхній наставник, педагог 
та журналіст Олександр Романько читали свої вірші. А боєць в/ч 3035 Олек-
сандр Гвоздицький виконав пісню під гітару. Слова щирої подяки від імені 
військових виголосив підполковник Михайло Гринишин.

Валерія ЗДИБЕЛЬ, 
зав. відділу Слов’янської центральної міської бібліотеки

Патріотизм

Вшанували захисників 
рідної землі
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Гордість Донеччини
Що Ви зробили для України і чого очікуєте для себе? – з таким запи-

танням редакція звернулася до відомих донеччан: одні відповіли корот-
ко, інші – розлого як відомий український вчений-мовознавець Анатолій 
Загнітко.

ЧЕРЕЗ РАДОСТІ 
ТА РОЗЧАРУВАННЯ

Проголошення Української Держави як суверенної та незалежної постало тією 
знаковою величиною, яку усвідомити можна було лише з погляду тисячолітньої 
історії народу, котрий постійно виборював право на власний політичний, 
ідеологічний та державницький устрій. Романтично-емоційний вимір у цей період 
був визначальним. Більшість населення Донеччини (на той час автор працював 
у Донецькому національному університеті) сприйняла Незалежність України 
цілком усвідомлено. Тому постав запит суспільства на володіння українською 
мовою як державною: створювалися курси (різної тривалості) з вивчення мови 
в різних вишах, працювали над методикою викладання української мови у гру-
пах різних вікових категорій та різного соціального статусу, врешті-решт почали 
відкриватися школи з українською мовою навчання або ж окремі класи у школах 
з російською мовою навчання та багато іншого. Помітним був спротив місцевої 
влади проти всього того, що підтверджувало Українську Державність. Величину 
романтично-емоційної радості цього періоду можна схарактеризувати, як праг-
нення тодішніх ентузіастів побудувати національну державу на старих підмурівках 
і в наявних стінах, що не відповідало зацікавленням правлячих кіл усіх рівнів.

Ще один відносно обнадійливо-романтизований, але вже не такий емоційний 
період – Помаранчева революція. Від самого початку її ідея були відкинуті агре-
сивно налаштованою місцевою донецькою владою, яка від кінця дев’яностих 
років ХХ століття почала активно формувати стереотип «своєрідності Донбасу» 
в національному, мовному, культурному, етнічному, та й врешті – економічному 
вимірах. Усі, хто відкрито заявляв про підтримку ідей Помаранчевої революції 
згодом різними адміністративними маніпуляціями витіснялися на маргінеси. 
Скільки сил необхідно було докласти для того, щоб студенти різних вишів Донеч-
чини, які були активними учасниками подій на Майдані, могли закінчити навчан-
ня. На цей період припала епохальна подія для Донеччини – проведення на базі 
Донецького національного університету VI Міжнародного конгресу україністів 
(28.06.2005 ‒ 01.06.2005), у роботі якого взяли участь понад 650 дослідників із 
35 країн світу. Навіть сьогодні в газетах так званої ДНР, пишучи про цю подію, 
наголошують, що його проведення стало можливим завдяки тому, що був над-
звичайно високий потенціал кафедри української мови та прикладної лінгвістики 
Донецького національного університету, не забуваючи скваліфікувати цю подію 
як націонал-фашистську. І сьогодні велич здійсненого тоді тривожить нинішніх 
ідеологів «Русского мира». Знаменним було і відкриття меморіальної дошки Ва-
силя Стуса з його барельєфом та викарбуваними рядками поезії «Як добре те, 
що смерті не боюсь я…» на філологічному корпусі Донецького національного 
університету.

Здивування й подив викликав тихий прихід регіоналів у Кабінет Міністрів 
України, що зумовило певне розчарування багатьох уже не лише романтиків 
будівництва Української Держави, а й тих, хто вірив у патріотично налаштовані 
сили. Згодом повний прихід до влади регіоналів на всіх гілках влади та у повній 
вертикалі. Великий спротив викликало обговорення проекту Закону України 
«Про засади державної мовної політики», одним із експертів якого мені довірили 
бути. Мій негативний висновок (див.: Загнітко А. Модель мовного будівництва чи 
мовного поділу держави?: Ще про Законопроект «Про основи державної мовної 
політики  № 9073): поступ у майбутнє чи відступ у недавнє минуле? / Анатолій 
Загнітко // Слово Просвіти. – 2012. – Ч. 26 (663). – 28 червня – 4 липня. – С. 4-5) 
аж ніяк не вплинув на перебіг його прийняття, бо знайшлися ж «лінгвісти», які 
підтримали його. Та й сьогодні цей Закон у дії... Активна дія цього Закону далася 
взнаки відразу на Донеччині, де всі його положення були сприйнятті як «дорогов-
каз»: навіщо українська мова в Українській Державі? А нещодавнє обговорення у 
Верховній Раді України законопроекту про квотування українськомовних пісень 
на хвилях радіо та на телевізії засвідчило, що й надалі «ідеї укладачів» Закону 
України «Про засади державної мовної політики» живуть… Бо відхилили пропо-
нований варіант про посилення українськомовної присутності на радіо й телевізії.

Останній період – найважчий. Звичайно, його витоки закорінені в далекій 
і непростій історії як України загалом, так і окремих її земель. Не торкати-
муся надзвичайно важких сторінок переїзду вишів із тимчасово окупованих 
територій та намагання в новому просторі не втратити свої наукові, освітні, 
культурні та позиції, хоча вся інфраструктура залишилася в місцях первин-
ного функціонування університетів. Найважче говорити про фізичну втра-
ту багатьох подвижників ідей Української Держави, знищення на окупованих 
територіях усього національно-українського та державно-патріотичного, фор-
мування «цінностей», що протиставлені всьому територіально-цілісному про-
стору України. Напевно, що герої та учасники Революції Гідності боролися за 
цілісну й Соборну Україну, тому державці від самого початку мали б напрацю-
вати Стратегію збереження всього соборного простору Держави і збереження 
примноження національно-патріотичного, оборонно-визвольного. Вірю в пере-
можну силу Українського Духу, осердя якого становила Мова, яка в тисячолітній 
боротьбі викристалізувала надзвичайної сили потенціал, зуміла сформувати 
лексичні, граматичні, стилістичні, комунікативні та інші ресурси, рівноконкурентні 
за величиною та вимірами світовим мовам.

Вірю у виняткову місію Української Держави, її народу, неповторної мови 
й культури. В усі часи навантаження української духовності – мови, культу-
ри, традицій та багато іншого – поставало визначальним не лише для збере-
ження української нації, а й розпросторення цивілізаційного поступу народів. 
Українська мова – винятковий код нації, її духу, самості, прочитання історії 
від найдавніших часів і до сьогодні. Усе це – запорука майбутньої розбудови 
українства. Від самоусвідомлення і до сьогодні – завтра прагнутиму долучити-
ся до великої справи ширення Українського Слова, утвердження його у повній 
силі в усіх сферах державного життя. Найголовніше – віра в нас самих, у наш 
національно-мовний дух, цілісність та Соборність українських земель. Останні 
роки свідчать: у боротьбі, у воєнних лихоліттях Слово набуває надзвичайної 
сили, довершеності, спроможності випромінювати козацький дух у сьогоднішній 
простір. Зі Святом, Українська Державо!

Анатолій ЗАГНІТКО,
Голова вченої ради Донецького національного університету імені 

Василя Стуса.
м. Вінниця

Андрій виріс в родині українських 
патріотів і тому не варто дивуватися його 
життєвій позиції. Членство в самообороні 
Маріуполя, волонтерство в «Новому 
Маріуполі», допомога постраждалим в 
результаті обстрілу житлового масиву 
Східний 24 січня минулого року – ось віхи 
його біографії в важкі для міста півроку з 
серпня 2014 по січень 2015-го. 

Відразу після допомоги на Східному 
Андрій Назаренко пішов воювати в 129-й 
розвідбат (перетворений пізніше в 131-
й розвідбат), першим серед учасників 
Маріупольської самооборони. Разом з ним 
пішов ще один член самооборони, урод-
женець окупованого Шахтарська Коля Бо-
бров. Так по передовій вони і ходили разом 
– високий широкоплечий Андрій і невисо-
кий Микола.

Останнього разу я бачився з Андрієм 
на Великдень, коли група волонтерів з 
Маріуполя, Івано-Франківська і Чернівців 
приїхала в Талаківку, де стояла рота 131-го 
розвідбату. Нас зустріли на позиціях Андрій 
з Миколою. Назаренко тримав через плече 
здоровезний й кулемет ПКМ (вага якого без 
магазину 9,2 кг) легко, як звичайний АКС-
74. «Філін» – замполіт 37-го окремого мех-
бату, який прикривали розвідники, пожар-
тував, що Андрій зростом на розвідника не 
підходящий. Назаренко лише відмахнувся. 
Хлопці влаштували нам екскурсію по 
позиціях, зокрема на вкопаний танк «Анют-
ка» (назву написали на стволі).

21 червня 2015-го мене розбудив 
дзвінок від мого кума «Вікінга», снайпера 
131-го розвідбату: «Андрія нема. Загинув». 
Подробиці взнав буквально через три го-
дини. Тоді я трохи «підпрацьовував» науко-
вим співробітником у заповіднику «Кам’яні 
могили», була неділя і на мені висів 
обов’язок водити екскурсії заповідником. 
До нас на джипі під’їхали розвідники 79-ї 
аеромобільної бригади, які були свідками 
останнього бою Андрія. Вони і розповіли 
подробиці: виявляється, групу, яка йшла у 
ворожий тил, видав хтось із місцевих. Яким 
чином, десантники не знали, бо зрадник 
накивав п’ятами.

Через кілька тижнів до «Нового 
Маріуполя» заїхав колишній водій 131-го 
розвідбату «Адвокат», який мав стійкий 
зв’язок з колишнім підрозділом. Він 

повідомив, що зрадника знайшли і можли-
во, він ліквідований.

Мама героя Наталія Михайлівна 
розповідала, що прадід Андрія брав ак-
тивну участь в боротьбі за незалежність 
України в часи УНР і 1920-х роках. Коли 
його мало заарештувати ГПУ, він змушений 
був з родиною виїхати з Полтавщини до 
Маріуполя. Однак і в Маріуполі він швидко 
знайшов українське підпілля (це до того, 
що Маріуполь завжди був «російським») 
і все-ж потрапив в чекістські жорна. Його 
заарештували в 1931 році (тоді в Маріуполі 
ГПУ «розкрило» підпільну організацію на 
чолі з директором Маріупольського банку 
Савенком, якщо вірити слідству – емісаром 
самого провідника УВО-ОУН Євгена Коно-
вальця). Після суду вислали з міста в один 
з концтаборів на Донбасі, де прадід Андрія 
загинув. 

Дід Андрія воював на Північному флоті в 
роки Другої світової війни, нагороджений 
орденами і медалями. 

До речі, на порядку денному стоїть роз-
робка серії бігбордів про маріупольців – 
учасників Другої світової і сучасної воєн. І 
серед них – Назаренки – дід і онук, які за-
хищали Батьківщину.

Сам Андрій закінчив Азовський морсь-
кий інститут, працював на торгових су-
дах механіком (звідси його позивний в 
самообороні і на фронті «Мєх») – робота 
хоч і нелегка, але грошова. Перед війною 
купив квартиру, збирався одружитися... 
Він міг спокійно найнятися в рейс і про-
вести воєнне лихоліття в теплих широтах 
далеко від вибухів. Але плюнувши на влас-
не благополуччя, пішов в морозні дні січня 
2015-го захищати Маріуполь. 

20 червня 2015-го він загинув, при-
криваючи дії спільної розвідгрупи з 
розвідників 79-ї аеромобільної бригади і 
131-го розвідбату. Розвідники відвернули 
увагу бойовиків на себе, і в цей час інша 
група проникла непоміченою у ворожий 
тил і виконала завдання.

Можна сказати – помстилася за Наза-
ренка і його побратима Володимира Ми-
лосердова (загинув разом з Андрієм).

Тепер маріупольській громаді треба 
скласти іспит на право називатися гро-
мадянами. Екзаменаторами будуть 350 
хлопців, які полягли, захищаючи Маріуполь, 
в тому числі й Андрій Назаренко.

Вадим ДЖУВАГА

Андрія Назаренка, одного із 16 уродженців Маріупольщини, які віддали своє 
життя,захищаючи свою країну від ворога в рідному місті не забули. У червні міська 
організація ВУТ «Просвіта» провела зустріч з родиною полеглого героя: батьки й сестра 
розповіли присутнім про Андрія. Не говорили про нього в минулому – для них він живий.

А цими днями просвітяни коштом небайдужих громадян випустили черговий номер «До-
махи» – громадсько-просвітницького вісника.

«Цей випуск присвячено імені, життю і подвигу захисника нашого міста і України, яка 
дійсно була для нього понад усе. Молодий, красивий, успішний, Андрій не чекав мобілізації 
і не ховався від призову – він твердо й свідомо зробив свій вибір і став зі зброєю на бо-
ротьбу проти ворогів-чужинців і землячків-зрадників» – йдеться у передмові до матеріалів, 
присвячених герою.

У замальовці про розвідника 131-го окремого розвідбату давній автор «Донеччини» 
Вадим Джувага відзначає, що ім’я Назаренка стало останнім часом широко відомим у 
Маріуполі. По-перше, для деяких стало відкриттям, що на недалекому фронті воюють по 
цей бік не тільки представники Західної України, а й маріупольці.

По-друге, приклад Назаренка красномовно засвідчує, що маріупольці самі,без 
примусу,встали на захист рідного міста.

По-третє,шалений опір спробам громадськості перейменувати вулицю Новоросійську 
на вулицю Андрія Назаренка, наводить на думку, що п’ята колона, перелякана після визво-
лення Маріуполя, приходить до тями, зазначає Джувага.

«Донеччина» подає цей матеріал з деякими скороченнями.

Його 
звали 
«Мєх»

Сьогодні на честь Андрія відкрито 
меморіальну дошку на школі №15, в якій 
він навчався. Йому посмертно присвоєно 
звання почесного громадянина Маріуполя, 
він нагороджений орденом «За мужнсть» 
III ступеня. Плюс – куточок в ГО «Новий 
Маріуполь» та стенд у рідній школі. Це влас-
не і все,чим може похвалитися в увічненні 
свого захисника Маріуполь.

Позиція 
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Напередодні Медового Спасу у селищі Дробишеве, що на 
Лиманщині, за доброю традицією 13 серпня організували свято 
меду. Сюди привезли свою сонячну продукцію пасічники не тільки 
Лиманського району, але й сусідніх – з Харківщини та Луганщини. 
А започаткував такі свята уже багато років виконуючий обов’язки 
старости селища В.М.Тендітний.

А перед початком свята відбулася цікава і змістовна конференція. 
Вів її Володимир Єгорович Малихін – Почесний пасічник України, 
лауреат Золотої премії Бджолярського кола України.

Присутні поділилися досвідом, порушили гострі проблеми, які 
слід розв’язати районному товариству «Бджілка» разом з місцевою 
владою. 

В.Є.Малихін – пасічник-дослідник, учасник багатьох 
всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів з бджо-
лярства. Друкується у солідних наукових виданнях, автор май-
же 40 брошур і книг у яких ділиться досвідом, читає лекції, адже 
спеціалізується Володимир Єгорович на виробництві маточного 
молочка. Свої досліди проводить на власній пасіці з 200 вуликами, 
які знаходяться у селищі Дробишево.

– Мед, особливо ж маточне молочко – то додаткова і міцна ос-
нова нашого імунітету. Бджолопродукти не дають захворіти людині. 
Вживайте мед – будете завжди здорові, – вважає В.Малишев.

А на площі, біля будинку культури «Відродження», у повному 
розпалі медове свято. Десятки наметів, де пропонують мед як 
окремі пасічники, так і цілі сім’і. Вигідно виділяється намет под-
ружжя Чорнобаїв з м. Кремінної. Продавці в красивих українських 
костюмах. Привітні, усміхнені. Якщо поторгуєшся,то й скинуть ціну. 
Бува і по 80 грн. літрова банка квіткового меду коштує. Та ще й ме-
довухою пригостять.

Ось у затінку батько і син з Шандриголово люб’язно запрошують 
скуштувати медку. І щедро набирають його з 40 літрового бідона не 
ложкою, а …. ополоником, пригощаючи дітвору.Покупці також сма-
кують і … тягнуться до гаманців. 

У розпалі святковий концерт: пісні у виконанні Заслуженого 
артиста України В.Харитоненка зустрічають на біс, як і виступи 
місцевого ансамблю «Журавка».

Не тільки медом, а й шашликами, домашніми ковбасами, шин-
кою, сальцем, медовухою із задоволенням смакували присутні. 
А наступного дня, на Медовий Спас, майже усі пасічники освя-
тили мед у православних храмах Лиманщини. Це – добра давня 
традиція, бо від цього щедріє нива медоносна, а бджілки – наше 
сонячне плем’я, трудяться ще краще. 

Микола ПАСІЧНИК, 
голова міської організації НСЖУ

Солодка подія

Мед, та ще й …
ополоником

На минулому тижні в 
Покровському (колишній 
Красноармійськ) по-
прощалися з військово-
службовцем Владиславом 
Казаріним, який загинув 10 
серпня під час мінометного 
обстрілу терористів у зоні 
АТО.

Владислава в місті 
знали: попри юний вік 
навесні 2014-го він не по-
боявся відкрито виступи-
ти проти «руського міра» 
і псевдореферендуму, 
що все-таки відбувся в 
Красноармійську. А влітку 
дев’ятнадцятирічний Вла-
дислав Казарін доброволь-
цем пішов захищати рідний 
дім. Службу проходив у 
батальйоні «Дніпро-1», у 
лавах «Правого сектору», а 
також у 93-й і 53-й брига-
дах. За два роки Владис-
лаву довелося повоюва-
ти в найгарячіших точках 
зони АТО – Донецькому 
аеропорту і під Дебальце-
во, на шахті «Бутівка», 
у Широкіному, Пісках, 
Авдіївській промзоні.

Коли прийшла трагічна 
звістка про загибель 
воїна – з Іспанії надіслав 
свої співчуття відомий 
український футболіст і 
патріот Роман Зозуля. 
Від імені всіх українців він 

звернувся до Президен-
та України з проханням 
нагородити Владисла-
ва Казаріна Зіркою Героя 
України посмертно. Зозу-
ля особисто знав Влада і 
називає його людиною з 
великим і сміливим козаць-
ким серцем і доброю ду-
шею.

«Він завжди йшов упе-
ред, поспішав жити і хотів 
принести мир у свій рідний 
край як ніхто інший. На та-
ких як він повинна будува-
тися наша країна», –  напи-
сав про Казаріна Зозуля у 
своєму «Фейсбуці».

Поховали воїна на Алеї 
Героїв АТО Центрального 
міського цвинтаря.

Гордість Донеччини

Герої 
не вмирають

Рішенням президії Донецької обласної організації НСКУ та редакції газети 
«Донеччина» від 5 липня 2016 року, звання «Почесний краєзнавець Донеч-
чини» з врученням спеціального знаку, диплому та посвідчення присвоєно 
підполковнику в/ч 3035 Національної гвардії України Михайлу Степано-
вичу Гринишину. Цією нагородою офіцер відзначений за тісню співпрацю 
з громадськими організаціями Донеччини, в тому числі з краєзнавцями 
та журналістами донецького краю та за велику роботу з національно-
патріотичного виховання місцевого населення.

Офіцеру Нацгвардії – 
звання «Почесний 

краєзнавець Донеччини»
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Вже багато років у 
Великоновосілківському районі 
мирно і дружно співіснують 
розташовані поруч села 
Времівка і Нескучне, між яки-
ми навіть розділової межі 
немає. Жили і живуть тут за-
раз щирі душею і серцем, 
працьовиті, доброзичливі 
наші співвітчизники. Вони 
працювали і працюють у 
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о м у 
виробництві, на підприємствах, 
в установах і закладах району. 
Були і є серед них односельці, 
що прославились в інших сфе-
рах людської діяльності. Відомі 
ці населені пункти ще й тим, 
що тут жив і працював діяч 
народної освіти М. О. Корф, 
тут знаходяться музей-сади-
ба В. І. Немировича-Данченка, 
ботанічний заказник «Балка Се-
верная», ландшафтний заказ-
ник «Нескучненский лес». Ось 
для нескучненців і времівців, а 
також для гостей був у перший 
раз проведений спільний День 
села.

На фасаді Времівського 
сільського будинку культури 
розміщений великий щит із 
зображенням живописної ча-
стини берега річки Мокрі Яли, 
знизу містяться поетичні рядки 
«Нема землі такої як у нас, най-
кращих сіл нема на світі». Тут 
же на свіжому повітрі обладнані 
стенди з матеріалами 
інформаційно-краєзнавчого 
характеру, з фотографіями ви-
ставки «Сердцу милые места», 
представлені видані земляка-
ми книги.

Сільські урочистості на 
імпровізованій сцені перед 
закладом культури відкрили 
величальною піснею учасни-
ки народного театру народної 
пісні «Україночка» – 12 
співачок в нових концертних 
костюмах на чолі з художнім 
керівником, Заслуженим ар-
тистом України Валентином 
Дударенком і акомпаніатором 

Володимиром Коларовим. 
Сільчан і самодіяльних артистів 
привітали і поздоровили го-
лова районної ради С. Д. Ки-
рилов, селищний голова В. В. 
Гладченко, керівник базового 
сільгосппідприємства СТОВ 
«Украина» В. Я. Зеркаль, ви-
конуюча обов’язки начальни-
ка районного відділу культури 
В. Д. Савченко. Сценічне по-
здоровлення також у новій 
барвистій одежі висловили 
танцем учасники дитячого ко-
лективу «Времіньйони». Вітали 
слухачів і найменші представ-
ники громади – вихованці Не-
скучненського дошкільного 
навчального закладу, вони з 
дитячою серйозністю читали 
вірші про країну, маму, щастя, 
потім ще й танцювали.

Ведучі – молоді хлопці і 
дівчата говорили про історію 
обох населених пунктів, згаду-
вали про видатних земляків: 
Героїв Радянського Союзу 
О. І. Білогурова і А. М. Пли-
сенка, Героя Соціалістичної 
Праці В. Г. Ткаченка, відомого 
українського поета-байкаря А. 
Д. Косматенка, докторів наук В. 
Г. Погрібняк та Є. В. Моісеєнко, 
пропагандиста вишивальної 
справи І. П. Яхно.

Потім на сцену почергово 
запрошувались представники 
сіл – всього 17 окремих і ко-
лективних номінантів. Це були 
ветерани війни Г. Т. Черненко, 
І. А. Косматенко, новостворені 
сім’ї Джамбек, Школьнікових, 
батьки новонароджених дітей 
Полубабіни, Джамбек, Горбу-

нови, багатодітні родини Зро-
жевських, Арап, самодіяльні 
поети Л. Є. Анастасова, С. М. 
Глушко, дбайливі господарі 
Памірські, Принцевські (вони 
утримують по чотири корови), 
творці на землі В. Є. Погрібняк, 
В. А. Шемякова, люди творчості 
М. В. Глушко, Н. Л. Доценко, 
директор ДОЦ «Дружба» С. В. 
Антюхов, краєзнавці В. О. Без-
верхий, С. М. Глушко, умільці 
С. М. Принцевський, В. І. Ко-
валенко, гравці футбольної ко-
манди сільгосппідприємства, 
вишивальниці любительського 
об’єднання «Натхнення» О. А. 
Огурцова, В. П. Тютюнник, О. 
А. Сахова, Р. М. Добрянська, 
Д. А. Боченко, О. М. Зрожевсь-
ка, Л. К. Каверзіна, О. М. Ба-

скакова, О. В. Філіпенко, Л. Л. 
Терентьєва, ініціатор створен-
ня сторінки в Інтернеті про рідні 
села О. В. Філіпенко, господині-
кулінари В. А. Шемякова, Л. Є. 
Бондаренко, Л. В. Гусєва, Н. 
Ф. Гулієва, В. І. Прєсна, авто-
ри фотозамальовок місцевих 
краєвидів А. В. Шевкопляс, С. 
М. Глушко, А. О. Славгородська, 
О. В. Філіпенко, А. М. Паршин, 
квітникарі Н. О. Бабенко, О. Є. 
Литвиненко. При цьому деякі 
з запрошених також внесли 
внесок у програму сільського 
свята. Зокрема, поетеси чи-
тали свої вірші про Времівку і 
Нескучне, краєзнавці прове-
ли вікторину на знання історії 
малої батьківщини, футболісти 
змагались з бажаючими слуха-
чами у перетягуванні канату. 

Номінантам вручались пода-
рунки, а ще на їх честь викону-
вались пісні, танці, музичні тво-
ри. Виступали на сцені учасники 
«Україночки», «Времіньйонів», 
вокальні дуети «Вдвох» Тетя-
ни і Валентина Дударенків, 
солісти Вікторія Філіпенко, 
Юлія Білогурова, Валентин Ду-
даренко, Оксана Філіпенко, 
Олександр Балжі з участю го-
стей – музичного гурту «Старий 
млин» і жіночого танцюваль-
ного колективу «Пампушечки» 
із Старомлинівки, вокального 
дуету Ольги Потурвай і Ірини 
Соловйової з Роздольного, 
соліста Олексія Брови з Шев-
ченко. А закінчилось все яскра-
вим фейєрверком у вечірньому 
небі.

Перше святкування Дня 
села для жителів Нескучно-
го і Времівки пройшло, мож-
на сказати, успішно. Будемо 
сподіватись, що в подальшому 
такі культурно-масові заходи 
стануть традиційними. Земля-
кам це принесе тільки задово-
лення.

Анатолій БОБИР,
смт. Велика Новосілка

Земляки

Времівка і Нескучне – 
найкращі в світі

З майбутньої книги

ІV
Зателефонував Антон Архипович 

Сніжані через два дні:
– Якщо у вас є зараз вільна година, 

приїздіть, я буду на вас чекати.
– Що ви, – почулося з телефону, – я б 

рада, але так погано орієнтуюся в місті, 
що боюсь заблукати. Навряд чи я знайду 
ваш будинок. 

– А коли я пришлю таксі?
– То інша справа. Тоді я зможу викроїти 

час.
Через годину Антон зустрів біля сво-

го під’їзду таксомотор, з якого граціозно 
випливла білява красуня. Вони зайшли в 
темний брудний під’їзд «п’ятиповерхівки», 
де жив Антон Архипович, піднялися на дру-
гий поверх. Господар дістав ключ від квар-
тири й мобільний телефон, посвітив ним 
на двері. Сніжана глянула на його довгі й 
тонкі пальці. Підсвідомо занепокоїлася. 
Такі пальці бувають не лише у музик, а й 
у маніяків. Серце знову закалатало. Ан-
тон Архипович нарешті потрапив клю-
чем у замкову щілину. Відчинив двері і 
увімкнув світло. Сніжана швидким погля-
дом окинула невеликий тісний коридор. 
Дві однакові двері вели у туалет і ванну. 
На туалетній кімнаті висіла пластмасова 
дівчинка, що вмостилася на горщику, а на 
дверях ванної кімнати – величезний, у по-
вний зріст, живописний портрет оголеної 
жінки. Майстерно виписані деталі вража-
ли натуралістичністю – хоч у ліжко з нею 
лягай!

Наша красуня почала роззуватися. Ан-
тон заперечив:

– Не треба знімати взуття. У мене вже 
який день не прибрано, – але побачивши 
що його нова подруга все ж роззулася, 
запропонував. – Візьміть оці зелені капці 
з метеликами, вони повинні підійти на 
вашу ногу..

Пройшовши вперед чоловік увімкнув 

світло у світлиці. Сніжана, розглядаючи 
чуже взуття на своїх ногах, поцікавилася:

– Це капці вашої дружини чи доньки?
– Ні дружини, ні доньки у мене не має 

і, на жаль чи на щастя, ніколи не було. 
Це домашнє взуття моєї сестри. Вона до 
мене заходить у гості. Музику послухати, 
вона її любить і розуміє. А ще на свого 
чоловіка поскаржитися, свекруху полая-
ти.

Сніжана про сестру з музикою та її 
чоловіка з свекрухою слухати не хотіла. Її 
цікавило те, що вона хотіла знати.

– Так ви неодружені? Самотній? А 
скільки вам років.

– Сорок вісім.
Сніжана всміхнулася: 
– На десять років старші за мене. На 

сьогоднішній день вважайте різниці у віці 
немає. А чому не одружилися?.

– Так склалися життєві обстави-

ни, – лаконічно відповів Антон Архипо-
вич, а його скроні і вуха ледь помітно 
почервоніли. Але Сніжана той малесень-
кий конфуз таки помітила. Вона знову 
занепокоїлася. Вкотре згадалися на-
станови матері: «Бережись самотніх 
чоловіків, особливо після сорока років». 

І ще: «Сором’язливі чоловіки небезпечні. 
Ніколи не знаєш, що в них у голові. Під 
рум’янцем негідні думки свої прихову-
ють».

Господар запросив свою гостю пройти 
до світлиці. Білявка з цікавістю оглянула 
простору кімнату, яка здалася їй надсу-
часною. Не дивлячись на попередження 
Антона, в залі було чисто й усі меблі охай-
но стояли на своїх місцях. Килим був без 
жодної порошинки, підвіконня ретель-
но витерті, квіти доглянуті й зволожені. 
В тераріумі сидів великий, але доволі 
милий пухнастий павук, скло настільки 
було вимито й витерто, що наче його й 
зовсім не було. На стіні висіли дві май-
стерно написані картини з екзотичними 
краєвидами. Її тривога почала потроху 
вгамовуватися. Марні страхи, фальшиві 
передчуття розвіювалися, наче химерний 
сон.

Жінка заглянула далі в спальню. Там 

стояло широке дерев’яне ліжко, охай-
но застелене зеленим покривалом. Над 
ним висів простенький килимок, а вище 
– старенька шестиструнна гітара. На-
проти ліжка в стіну вжалося фортепіано 
«Україна», а біля його коротеньких ніжок 
примостився баян тульський баян «Етюд» 
того ж часу.

Антон Архипович розпочав розповідати 
їй про видатних композиторів, про їх 
творчість, про схожість і відмінність теми 
кохання у Чайковського і Прокоф’єва, про 
значення творчості Верді для світової 
оперної сцени. Вона робила вигляд, що 
уважно слухає, час від часу підтакувала, а 
потім почала позіхати, ледь прикриваючи 
рота долонею. Побачивши, що усе му-
зичне й образотворче мистецтво вродли-
виця витримує не більше десяти хвилин, 
музикант раптом запропонував:

– А давайте я вам масаж зроблю.
Але ця несподіванка не була 

несподіваною для Сніжани. Їй хотіли 
робити масаж чи не всі чоловіки, яких 
вона зустрічала на білому світі. І ті з ким 
вона ділила ліжко, і ті з ким працювала 
на ринку, і просто перехожі на вулиці. 
Вони готові були робити його годинами 
й зовсім безоплатно й навіть самі ладні 
були доплачувати й переплачувати. 
«Одне й те ж. Нічого нового. Що роботя-
ги, що бізнесмени, що начальники, що 
музиканти з артистами – те саме. Ніякої 
тобі фантазії». Вголос тему розвивати не 
стала, як не стала й сперечатися.

Вона роздягнулася, стрибнула в ліжко, 
лягла на живіт, а він швидко й невміло по-
чав гладити її спину руками.

Закінчення. Початок в номерах 
за 29 липня та 5 серпня.

Петро Гайворонський

БІЛЯВОЧКА

Закінчення на 7-й стор.
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Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 
області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає цивільну справу про 
визнання особи такою, що втратила право на 
користування житловим приміщенням за по-
зовною заявою Ляхенко Оксани Юріївни.

Відповідач: Ляхенко Віталій Вікторович, 
останнє місце реєстрації та проживання: До-
нецька обл., м. Слов’янськ, пров. Парковий, 
буд. 5, кв. 26 викликається 30 вересня 2016 
року на 09 год.00 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

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

* * *
Закльопний Іван Миколайович, 11.09.1958 

р.н., останнє відоме місце проживання яко-
го: Донецька обл., м. Харцизьк, с. Троїцько-
Харцизьк, вул. Шевченко, буд. 8, викликається 
до Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області, як відповідач по цивільній 
справі № 227/2105/16-ц за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Закльопного Івана Миколай-
овича про стягнення заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 22.08.2016 
року о 09:00 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. 

* * *
Цимбал Євген Миколайович, 26.07.1986 

р.н., останнє відоме місце проживання якого: 
Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Свердлова, 
буд. 49, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/2217/16-
ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Цим-
бал Євгена Миколайовича про стягнення 
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22.08.2016 
року о 09:00 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. 

***
Аврамова Катерина Дмитрівна, 02.12.1976 

р.н., останнє відоме місце проживання якої: 
Донецька обл., Харцизька міська рада, м. 
Іловайськ, вул. Ново-Деповська, буд. 9, 
кв. 5, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/2220/16-
ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Аврамової Катерини Дмитрівни про стягнення 
заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 22.08.2016 
року о 09:00 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. 

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 

області (84112 м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає цивільні справи про 
стягнення заборгованності за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк».

Відповідач: Санду Лілія Юріївна, останнє 
місце реєстрації та проживання: Донецька 
обл., м. Слов’янськ, вул. Володарського, буд. 
86., викликається 28 вересня 2016 року на 13 
год.00 хв. до суду для участі у розгляді справи 
по суті.

Відповідач: Дорошенко Дар’я Григорівна, 
останнє місце реєстрації та проживання: До-
нецька обл., м.Слов’янськ, вул. Райдужна, 
буд. 118, викликається 28 вересня 2016 року 
на 13 год.30 хв до суду для участі у розгляді 
справи по суті.

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

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 

області (84112 м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає цивільні справи про 
стягнення заборгованності за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк»

Відповідач: Слободяник Павло Миколайо-
вич, останнє місце реєстрації та проживання: 
Донецька обл., м. Горлівка, вул. Яковенко, буд. 
17, викликається 26 вересня 2016 року на 15 

год 30 хв. до суду для участі у розгляді справи 
по суті.

Відповідач: Музичук Олександра 
Олександрівна, останнє місце реєстрації та 
проживання: Донецька обл., м.Горлівка, вул. 
Чернікова, буд. 34 кв. 8 викликається 26 ве-
ресня 2016 року на 16 год 00 хв. до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (вул. Дружби. 4. м. Торецьк, Донець-
ка область. 85200) розглядає цивільні справи 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Пінаєва 
Павла Валерійовича, Тішенко Світлани 
Олексіївни, Валина Максима Анатолійовича, 
Жукова Олександра Миколайовича, Маслій 
Олени Альбертівни, Орел Сергія Івановича, 
Ахмадуліної Катерини Олександрівни, Агар-
кова Андрія Вікторовича про стягнення 
заборгованості

Відповідачі:
Пінаєв Павло Валерійович, зареєстрований 

за адресою: вул. Стрілкова. буд 2, м. Донецьк. 
викликається до Дзержинського міського суду 
Донецької області 14.10.2016 року на 9-30 
год. для участі у розгляді справи по суті.

Тіщенко Світлана Олексіївна, зареєстрована 
за адресою: пр. Ленінський, 23/136. м. До-
нецьк, викликається до Дзержинського 
міського суду Донецької області 14.10.2016 
року на 9-45 год. для участі у розгляді справи 
по суті.

Валин Максим Анатолійович, 
зареєстрований за адресою вул. В. 
Інтернаціоналістів, 4/13 с. Новгородське м. 
Торецьк (Дзержинськ) Донецької області, 
викликається до Дзержинського міського суду 
Донецької області 14.10.2016 року на 10-00 
годин для участі у розгляді справи по суті.

Жуков Олександр Миколайович, 
зареєстрований за адресою: вул.Турбінна, 
буд. 1А, м. Донецьк. викликається до Дзер-
жинського міського суду Донецької області 
14.10.2016 року на 10-15 годин для участі у 
розгляді справи по суті

Маслій Олена Арбертівна, зареєстрована 
за адресою: вул. Аравійська 9/2, м.Донецьк, 
викликається до Дзержинського міського суду 
Донецької області 14.10.2016 року на 10-30 
год., для участі у розгляді справи по суті.

Орел Сергій Іванович, зареєстрований за 
адресою: вул. Армавірська, буд 21 кв. 31, м. 
Донецьк, викликається до Дзержинського 
міського суду Донецької області 14.10.2016 
року на 10-45 год. для участі у розгляді справи 
по суті

Ахмадуліна Катерина Олександрівна, 
зареєстрована за адресою: вул. Чемпіонна, 
буд. 19А. кв 4, м. Донецьк, викликаються 
до Дзержинського міського суду Донецької 
області 14.10.2016 року на 11-00 год. для 
участі у розгляді справи по суті

Агарков Андрій Вікторович, зареєстрований 
за адресою: вул. Прожекторна, буд. 7/57, м. 
Донецьк, викликається до Дзержинського 
міського суду Донецької області 14.10.2016 
року на 11-15 год. для участі у розгляді справи 
по суті

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідачі повинні повідомити 
суд про причину неявки, в іншому разі справу 
буде розглянуто у їх відсутності. Суддя С.С. 
Бабенко.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 

області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає цивільну справу про 
стягнення заборгованості за позовом ПАТ 
«Укрсоцбанк» до: Савченко Наталії Євгенівни, 
останнє місце реєстрації та проживання: До-
нецька обл., м. Горлівка, вул. Велікан, буд. 25, 
кв. 38. Відповідач викликається 27 вересня 
2016 року на 15 год. 00 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутності. Суддя Р.В.Кузнецов. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Друж-
би (50 річчя Жовтня), буд. 4 Донецької області) 
розглядає цивільну справу за позовом На-
заренко Олени Григорівни, представник 

Бойко М.Г. до Охременко Олега Миколайо-
вича про стягнення аліментів на утримання 
неповнолітньої дитини

Відповідач: Охременко Олег Миколай-
ович зареєстрований за адресою: вул. 
Сонячногірська, буд 10 Ленінського району 
міста Донецька, викликається 30.08.2016 року 
на 9-00 год. для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причину неявки, в іншому разі спра-
ву буде розглянуто у його відсутності. Суддя 
Н.В.Нємиш. 

***
Дзержинський міський суд Донецької 

області (вул. Дружби, 4, м. Торецьк, Донецька 
область, 85200) розглядає цивільні справи за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Каратаєвої 
Юлії Миколаївни, Рижової Наталії Анатоліївни, 
Абдулліної Людмили Олександрівни про стяг-
нення заборгованості

Відповідачі:
Каратаєва Юлія Миколаївна зареєстрована 

по адресу: вул. Дзержинського, буд. 74, с. 
Щербинівка, м. Дзержинськ, Донецька об-
ласть викликається до суду 29.08.2016 року на 
09-00 годин для розгляду справи по суті

Рижова Наталія Анатоліївна, зареєстрована 
за адресою: вул. Щорса, буд. 26а, м. Дзер-
жинськ Донецької області, викликається до 
суду 29.08.2016 року на 9-00 годин для роз-
гляду справи по суті.

Абдулліна Людмила Олександрівна, 
зареєстрована за адресою: вул. Горлівська, 
буд. 31 смт. Новгородське, м.Дзержинськ, 
Донецька область, викликається до суду 
29.08.2016 року на 9-00 годин для розгляду 
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідачі повинні повідомити 
суд про причину неявки, в іншому разі справу 
буде розглянуто за їх відсутності. Суддя Є.В. 
Челюбєєв.

* * *
Волноваський районний суд Донецької 

області (85700 м. Волноваха, вул. Ювілейна, 
29) розглядає цивільну справу №221/3297/16-
ц за позовом Кусовкіна Олексія Михайловича 
до Чижової Ольги Вікторівни про визнання 
особи такою, що втратила право на користу-
вання житловим приміщенням. 

Відповідач: Чижова Ольга Вікторівна, що 
зареєстрована за адресою: вул. Суворова, 
56 в м. Волноваха Волноваського району 
Донецької області, викликається 25серпня 
2016 року на 11.00 годину до суду, для участі у 
розгляді справи по суті.

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

* * *
Кисельов Сергій Володимирович, 06.09.1970 

р.н., останнє відоме місце проживання яко-
го: Донецька обл., Добропільський район, м. 
Білицьке, вул. Донецька, 18/10, викликається 
до Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області, як відповідач по цивільній 
справі № 227/2043/16-ц за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Кисельова Сергія Володими-
ровича про стягнення заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 23.08.2016 
року о 09:00 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.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 

області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає цивільну справу за 
заявою Чилімського Сергія Володимировича, 
за участю зацікавленої особи: Відділу опіки та 
піклування Горлівської міської ради, про вста-
новлення факту батьківства.

Зацікавлена особа: Відділ опіки та піклування 
Горлівської міської ради, останнє відоме місце 
реєстрації: м. Горлівка, Донецької області, пр. 
Перемоги, буд. 67, викликається 26 вересня 
2016 року на 11 год. 30 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутності. Суддя Р.В.Кузнецов. 

* * *
Слєпцова Надія Миколаївна, 29.09.1979 р.н., 

останнє відоме місце проживання якої: До-
нецька обл., Харцизький район, м. Іловайськ, 
пров. Челюскіна, буд. 18, викликається 
до Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області, як відповідач по цивільній 
справі № 227/3081/16-ц за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Слєпцової Надії Миколаївни 
про стягнення заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 22.08.2016 
року о 14:00 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. 

***
Косьяненко Віктор Васильович, 11.08.1954 

р.н., останнє відоме місце проживання якого: 
Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Колгоспна, 
буд. 75, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/3102/16-
ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Косья-
ненко Віктора Васильовича про стягнення 
заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 22.08.2016 
року о 14:00 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.

* * *
Благова Галина Іванівна, 25.06.1974 р.н., 

останнє відоме місце проживання якої: До-
нецька обл., м. Харцизьк, м-н. Ювілейний, 
2/24, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/3101/16-
ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Благової 
Галини Іванівни про стягнення заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 22.08.2016 
року о 14:00 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. 

* * *
Величко Антон Юрійович, 30.10.1984 р.н., 

останнє відоме місце проживання яко-
го: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Миру, 
95/47, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/3092/16-
ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ве-
личко Антона Юрійовича про стягнення 
заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 22.08.2016 
року о 14:00 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. 

* * *
Доденко Дмитро Вікторович, 22.11.1967 

р.н., останнє відоме місце проживання якого: 
Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Маяковсько-
го, буд. 161, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/3083/16-
ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до До-
денко Дмитра Вікторовича про стягнення 
заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 22.08.2016 
року о 14:00 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. 

* * *
Коновалова Ірина Олексіївна, 23.01.1970 

р.н., останнє відоме місце проживання якої: 
Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Полупано-
ва, 26/38, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/3053/16-
ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Коновалової Ірини Олексіївни про стягнення 
заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 22.08.2016 
року о 14:00 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. 

* * *
Черненко Олександр Іванович, 04.05.1981 

р.н., останнє відоме місце проживання якого: 
Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Мічурінська, 
23, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/3046/16-
ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чер-
ненко Олександра Івановича про стягнення 
заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 22.08.2016 
року о 14:00 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. 

* * *
Свирид Ніна Василівна, 21.07.1962 р.н., 

останнє відоме місце проживання якої: До-
нецька обл., м. Зугрес, вул. 60-років Жов-
тня, 9А/31, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/3052/16-
ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Свирид 
Ніни Василівни про стягнення заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 22.08.2016 
року о 14:00 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. 

Оголошення

Запрошуємо на проживання
Запрошуємо сім’ї з дітьми шкільного віку, багатодітні родини на проживання в 

село Боків, Підгаєцького р-ну, Тернопільської обл. Житлом та роботою забезпе-
чимо. В селі функціонують церква, школа, сільрада, фельдшерсько-акушерський 
пункт, клуб, бібліотека, магазини. У нас хороша екологія, чисте повітря, чиста питна 
вода, всі умови для праці й відпочинку. Село з трьох боків оточене лісами, мальов-
ниче, газифіковане.

Надія Володимирівна, моб. тел. 096-9424163
Адреса: Сабат Надія Володимирівна, с. Боків Підгаєцького р-ну Тернопільської 

обл. 48032. ел. адреса sabatn69@gmail.com



стор. 719 серпня 2016 року

З майбутньої книги

Вона заремствувала:
– А чому по сухій шкірі? У тебе хіба 

немає олії для масажу? Я просто дивуюся 
твоїй незграбності, але побачивши, що 
Антон змінився в обличчі, несподівано 
спитала. – Ви мене, мабуть, хочете? 

– Е, е, у, у, у….
– Так у чому ж справа? – вона вико-

ристала свій улюблений, непереборний 
чоловіками прийом і перевернулася на 
спину. 

– Я думав просто посидимо, 
поспілкуємося, – відбріхувався він.

– Так-так. Ти викликаєш мене під вечір, 
замовляєш таксі, готуєш стіл для того, 
аби просто поспілкуватися?

Вона трохи полежала мовчки, потім 
знову примхливо наказала:

– Йди-но до мене. Швидко йди до мене 
Але ледь він до неї прилинув губами, 

вона його відштовхнула й стала прислу-
ховуватися:

– Хтось подзвонив у двері! Ти чув?
Він заперечливо похитав головою:
– Ніхто не дзвонив.
– Я що по-твоєму глуха? Дзвонили! 

Піди відчини. Чи може мені відчинити?
Вона, не одягаючись, випрямилася на 

весь зріст, стала на ліжко й збиралася з 
нього зіскочити на долівку.

Він жестом зупинив її й пробурмотів:
– Щас гляну.
Він натягнув на ноги штани, взув капці, 

вийшов зі спальні й пішов коридором. 
Відкрив замок і трохи відчинив двері. 

– Нікого немає, – гукнув він.
– А з ким ти розмовляєш?
– З тобою.
– Ні, перед тим. До тебе ще хтось му-

сить прийти?
 Він повернувся до спальні, заперечли-

во покрутив головою. Жінка байдуже мах-
нула рукою, уляглася в ліжко й накрилася 
з головою ковдрою.

– А, ладно. Йди до мене.
Він швидко скинув з себе одяг й нир-

нув під ковдру. Через хвилину почувся 
гнівний жіночий окрик:

– Ну! Ти! Куди ти сунеш? До сивого во-
лосся дожив, а не знаєш, як із жінкою по-
водитися! Де й що у неї знаходиться. Хоч 
би літературу яку почитав на цю тему.

Вона злізла з ліжка, накинула на себе 
халат і пішла на кухню. Увімкнула світло, 
усілася по-зручніше на м’який кухонний 
стіл за столом. Налила собі пів стака-
на горілки, піднесла до рота, надпила. 
Голосно чмихнула розбризкавши ро-
том горілку по всій кухні. Закашлялася й 
відставила стакан на стіл. Пити спиртне 
вона не могла. Не лізло.

У коридорі знову почулися голоси. 
Говорили чоловік і жінка, про щось до-
мовлялися. Цього разу Сніжана не стала 
запитувати, хто там розмовляє, а різко 
встала зі стільця й швидко кинулася в ко-
ридор. Там все стихло й нікого не було. 
Білявка вбігла в залу. Антон, наче нічого 
й не відбувалося сидів у кріслі, примру-
живши очі. Сніжана уважно подивилася 
на нього. Ні він таки маніяк, щось задумав 
зі своєю спільницею. Поки ще невідомою. 
Але вона тут. Вона є. Маніяк! Ти диви, які 
в нього злі очі. Масляні, безсоромні. А 
зуби. Жовті, дрібні. Різці з широкою між 
ними щілиною, невеликі з загостреними 

кінцями ікла. А який гострий великий ка-
дик. Руки довгі, наче в орангутанга. Внизу 
передпліч, біля самих кистей випирали 
округлі великі кістки. А головне – пальці. 
Які ж вони неприродно довгі й тонкі! Це 
руки маніяка! Ніяких сумнівів. Такий схо-
пить жінку за горло й буде давити, давити, 
давити… Поки та хрипіти не перестане. А 
погляд який страшний. Наче його зовсім 
немає, наче очниці порожні! А скільки в 
ньому похоті! Хтивості повно. Але ж він 
імпотент. Значить маніяк! Сніжана ще 
дужче затремтіла, вся стиснулася, ста-
ла зовсім маненькою. Треба рятуватися. 
Ось тільки як зникнути непомітно? Треба 
йому зуби заговорити. Вона підійшла до 
Антона, спитала:

– А з ким все-таки ти щойно розмовляв 
у коридорі?

Антон здивовано підняв брови:

– Я весь час, поки ти була на кухні сидів 
тут.

Сніжана недовірливо похитала голо-
вою.

– Значить у тебе помешкання з приви-
дами, – оглянулася довкола,закричала. 
– Я не хочу перебувати в квартирі з при-
видами. Виклич негайно таксі й відправ 
мене додому!

Антон Архипович взяв телефон, на-
брав номер таксі, почув у відповідь:

– Немає поки машинки. Наберіть нас 
пізніше, – при останніх словах він вклю-
чив гучний зв’язок, щоб чула Сніжана.

Жінка занепокоїлася, в голову полізли 
думки, одна жахливіше й фантастичніше 
іншої: «Вони всі у змові. Привиди, так-
систи, диспетчери. І цей маніяк. А як 
нагло бреше. Нападати, буде, видно, 
несподівано й дуже скоро. Треба щось 
робити. Тікати, доки не запізно. Геть. Куди 
завгодно». Наче у лихоманці вона знайш-
ла вихід.

– Антоне Архиповичу, мені щось зле. 
Треба негайно вийти на свіже повітря.

Антон запропонував: 
– Вийди на балкон, тільки халат на 

себе накинь.
«Не випускає, – злякалася вона, – За-

просто тут не вийдеш». І жінка щоду-
ху кинулася в коридор, почала швидко 
відчиняти замок, рвонула на себе двері. В 
ту саму мить до неї підбіг Антон, схопив 
за руки й почав відтягувати від дверей. 
Сніжана відчайдушно опиралася, дря-
палася, кусалася. Хотіла закричати, але 
замість крику з горла виривалося глухе 
шипіння. Антон схопив її за тулуб, потяг-
нув на себе й нарешті відірвав від дверей. 
Вона продовжувала боронитися, роздря-
пала йому обличчя, шию. Чоловік відніс 
її в залу, усадив на диван. Через хвилину 
оговтався, озвався:

– Куди ти? Ти ж гола, Сніжано! А у мене 
сусіди. Що вони подумають? Що ска-
жуть? Мені ж тут ще жити.

Сніжана спантеличено дивилася на 
музиканта. Недовірливо похитала го-
ловою, подумала: «Усипляє пильність? 
Викручується!» Жінка невпевнено спита-
ла:

– Так я піду? Одягнуся й піду?
Антон знизав плечима:
– Як хочеш. Тільки куди, на ніч дивля-

чись?
Жінка знову похитала головою:
– Ні, ні. Я піду. А де мій одяг?
– Там, де ти його залишила. У спальні.
Сніжана обережними кроками зайш-

ла у спальню, але до ліжка не дійшла. Зі 
стелі на неї полилася якась тягуча, липка 
рідина, що поналипала їй на плечі, руки, 
ноги, шию й обличчя. Спочатку вона була 
прозора, райдужна, але згодом загус-
ла й стала схожою на погано промиту 
відварену локшину. Білявка розганяла 

усю цю гидоту руками, але її ставало все 
більше й більше. Почувся божевільний 
сміх. У вухах жінки задзвеніли далекі глухі 
дзвони, забубоніли чужі голоси:

– Куди одягатися прешся. Сходи спо-
чатку в душ, відмийся!

Перед самим обличчям Сніжани 
з’явився оголений чоловік з черво-
ним обличчям і синіми губами. Білявка 
відсахнулася, але обома руками штов-
хнула чоловіка в груди. Той упав і розбив-
ся на дрібні друзки. По долівці розтеклася 
каламутна кривава пляма. 

Сніжана щодуху побігла до ванної 
кімнати. Пробігаючи через залу, вона по-
бачила на дивані Антона Архиповича, з 
рота якого стирчали великі гострі ікла, а 
обличчя з палаючими очами було вкрите 
великими зеленими бородавками. Поруч 
із ним сиділа жінка в прозорому халаті, 
через який була видна шкіра вкрита та-
кими самими, як і в Антона, противними 
бородавками. Зненацька жінка протяг-
ла до Сніжани свої довгі руки з чорними 
скрюченими пазурами. Слідом до неї по-
тяглися такі ж жахливі руки Антона Архи-
повича. Його пальці потовстішали втричі 
й тяглися до її горла. Потім невідомо 
звідки з’явилися ще дві пари нічийних 
рук. Вони блукали по тілу Сніжани, закру-
чували її руки. Білявка щосили рвонула 
вперед, забігла у ванну кімнату й закри-
лася з середини. Вона відкрила крани 
душу й почала змивати з себе слизьку ли-
пучу локшину, але тут же вискочила з-під 
душа, з жахом заглядаючи у ванну. Вона 
кишіла жабами, великими пуголовками, 
вужами, гадюками, червами й п’явками. 
Вся ця болотна мерзота негайно руши-
ла до неї. Сніжана несамовито щосили 
закричала. Хотіла перекрити воду, але у 
ту саму мить на її руку стрибнула велика 
зелена жаба, інша усілася на її плечі. Над 
головою пролетіла зелена летюча миша. 
Білявка знову зайшлася навіженим кри-
ком. Відкинула дверний засув і побігла з 

ванної назад, у спальню. Зелена нечесть 
побігла, пострибала, полетіла, поповзла 
за нею. Вбігши в кімнату, Сніжана усілася 
посеред ліжка, а жаби, пуголовки, вужі, 
гадюки, черви, миші, п’явки оточили її 
щільним кільцем. Білявка стала їх бити 
кулаком, але ці удари не завдавали пла-
зунам та жабам ніякої шкоди. Тоді жінка 
зірвала зі стіни гітару, схопила її за гриф 
обома руками й щосили била корпусом 
музичного інструменту так, що він жалісно 
вив від болю. Нечесть заворушилася, по-
чала лускатися й розлітатися в увсебіч. 
А пуголовки з кожним ударом перетво-
рювалися в маленьких зелених бісенят з 
тупими рильцями й гострими ріжками на 
голові. Вони брутально лаялися, драж-
нилися й боляче кусали інтимні місця 
жіночки. Вона ж мужньо відбивалася від 
нападників. Декілька бісенят зстрибну-
ло на монітор комп’ютера, щоби звідти 
вдертися білявці у волосся. Сніжана за-
махнулася гітарою й щосили вдарила 
по нападниках. Гітара тріснула й у руках 
вродливиці залишився лише гриф із стру-
нами. Жінка щосили била ним по ліжку, 
по стінах, підвіконнях, столу – всюди, де 
ховалися зелені вороги, яких ставало все 
більше. 

Через стіну до спальні увійшли три 
велетенські постаті синьо-зеленого ко-
льору. За ними виднівся зловтішний Ан-
тон, який вочевидь керував цими потво-
рами. Зелені велетні з хижими очами, 
довгими гострими іклами й потворними 
обличчями протягли до неї свої довгі-
предовгі лахматі руки, з яких звисала 
синьо-зелена шкіра, вчепилися в її біле 
тіло й потягли до себе, а далі геть на ву-
лицю. Сніжана вся стиснулася в клубочок 
й гучно заплакала. В дверях квартири 
стояв Антон. Його обличчя закам’яніло. 
З сусідніх квартир виглядали косматі 
перелякані страшні люди з кам’яними об-
личчями. Сніжана в свою чергу дивилася 
на них скляними очами.

Слідом за санітарами, що вели жінку до 
білого з червоними смугами автомобілю 
швидкої медичної допомоги на вулицю 
вийшов переляканий і спітнілий Антон 
Архипович. Сіріло. Над містом піднімався 
ранок. Лікар повідомила, що швидку до-
помогу Антон викликав вчасно й життя 
хворої, скоріш за все вдасться врятува-
ти. Хоча алкогольний деліріум – хворо-
ба несподівана й підступна, гарантувати 
щось неможливо.

З під’їзду вийшло ще кілька мешканців. 
Вони то дивилися на «швидку», то кидали 
погляди на Антона Архиповича. Йому, од-
нак, було байдуже. Його чергова спроба 
спілкування з жінкою закінчилася повним 
крахом. Бо жінка це з самого початку – 
зло. Від неї усі біди. 

Карета швидкої допомоги рвонула з 
місця й, розкидаючи колесами калюжі, 
помчала розбитою дорогою. За нею 
слідом гналося дюжин п’ять маленьких 
зелених чортиків. В одному з них Антон 
Архипович упізнав себе.

***
Довго ще білявочка була притчею 

во язицех. Вже й ім’я її забули, а гово-
рили. Одні – що так їй і треба. Інші – зі 
співчуттям. Були навіть такі, що заздри-
ли… Я ж згадую її з болем і жалем… 

м.Покровськ, Донеччина.

Петро Гайворонський

БІЛЯВОЧКА

Закінчення. Початок на 5-й стор.

У переддень свята Незалежності 
редакція запитала у нашого автора Петра 

Гайворонського, відомого педагога і 
письменника з Покровського: що Ви зробили 
для України і чого очікуєте для себе. Ось його 

відповідь:

– Найголовніше – займаюся професійною 
діяльністю, виховую патріотів, навчаю, формую 

всебічно розвинуті особистості. Це рано чи пізно 
дасть плоди на користь Україні. По-друге, беру 
участь у суспільному житті – масових заходах, роботі 
громадської ради міста, вдістоюю, як можу, єдність 
України та її суверенітет. По-третє, творча діяльність: 
випустив за останні два роки три книги, основна ідея 
яких – єдність України. 

– Чого очікую? На жаль, сьогодні із багатьох 
показників, у тому числі й через зростання злочинності, 

ми досягли рівня 90-х років, а по бездіяльності влади – 
екватора, тобто екваторіальної та тропічної Африки, 
випередивши в цьому сенсі усі попередні уряди, пре-
зидентства, прокурорства, суддівства. Але «дерибан» 
не може тривати вічно. І тоді дадуть знати результа-
ти моєї скромної праці. І наша країна стане квітучою, 
багатою й справедливою, а я і моє покоління матиме 
щасливу старість. 

Слава Україні!

Оголошення
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/3641/2016 за позовом ПАТ «Ур-
соцбанк» до Єрмілова Андрія Євгеновича, 
Єрмилова Дмитра Євгеновича про сятгнення 
боргу.

Відповідачі у справі Єрмілов Андрій 
Євгенович, Єрмилов Дмитро Євгенович, 
останнє місце реєстрації - Донецька область, 

м. Жданівка, кв-л.1, буд.9, кв.37, виклика-
ються  на 02.09.2016 року на 08-45 годину до 
суду, каб. № 213 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 розглядатися у його відсутність. 
Суддя Л.І.Хомченко 

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/3698/2016 за позовом ПАТ КБ 
«Приват Банк» до Вартанян Антоніни Яківни 
про сятгнення боргу.

Відповідач у справі Вартанян Антоніна 
Яківна, останнє місце реєстрації – Донець-
ка область, м. Углегорськ, вул. Калініна,134, 

викликається  на 02.09.2016 року на 08-30 го-
дину до суду, каб. № 213 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 розглядатися у його відсутність. 
Суддя Л.І.Хомченко 
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Оголошення
Слов’янським міськрайонним судом 

Донецької області (84100 м. Слов’янськ вул. 
Добровольського, 2) розглядається цивільна 
справа за позовом Мірошніченко Володимира 
Олексійовича до Філіпової Олени Віталіївни, 
третя особа: Орган опіки та піклування 
Слов’янської міської ради про визнання осо-
би такою, що втратила право на користування 
житловим приміщенням

Відповідач: Філіпова Олена Віталіївна, яка 
зареєстрована за адресою: м. Слов’янськ, 
вул. Солдатська № 40, та фактично мешкає 
за адресою: м. Слов’янськ пров. Виноград-
ний 9/59 викликається на 14-00 год. 29 серпня 
2016 року до Слов’янського міськрайонного 
суду в зал № 5 для участі у судовому засіданні.

У випадку неприбуття, відповідачка повинна 
повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у її відсутності. Суддя 
М.В. Лаптєв.

* * *
Слов’янським міськрайонним судом 

Донецької області (84100 м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, 2) розглядається цивільна 
справа за позовом Кравецької Лідії Федорівни 
до Шафранського Олександра Олеговича, 
Шафранської Тетяни Володимирівни про виз-
нання осіб такими, що втратили право на ко-
ристування житловим приміщенням

Відповідачі: Шафранський Олександр Оле-
гович, Шафранська Тетяна Володимирівна, які 
проживають за адресою: м. Слов’янськ, вул. 
Грабовського, буд. № 42, викликаються на 09-
00 год. 22 серпня 2016 року до Слов’янського 
міськрайонного суду в зал № 5 для участі у су-
довому засіданні.

У випадку неприбуття, відповідачі повинні 
повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у їх відсутності. Суддя 
М.В. Лаптєв.

* * *
В провадженні Слов’янського 

міськрайонного суду Донецької області знахо-
диться цивільна справа № 2/243/3225/2016 за 
позовом Вірко О.В. до Клевіна О.Ф. про виз-
нання особи такою, що втратила право на ко-
ристування житловим приміщенням.

Розгляд справи по суті відбудеться 
05.09.2016 року о 09-15 год. у приміщенні 
Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. 
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (ІІ 
поверх).

Явка відповідача Клевіна Олексія Федорови-
ча, 21.08.1962 р. н., останнє відоме місце меш-
кання якого – Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Торська (Комунарів), 53-а, кв. 22, 23, є 
обов’язковою. У разі неявки відповідача, спра-
ва буде розглянута без його участі.

Відповідачу пропонується подати свої за-
перечення проти заяви та докази. 

При собі мати паспорт та ІНН. Суддя І.М. 
Мінаєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області, розташований за адресою: м.Торецьк 
(Дзержинськ), вул. Дружби (50 річчя Жовтня), 
буд 4, Донецької області розглядає цивільні 
справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Кузьменко Олександра Володимировича, 
Клопотенко Андрія Миколайовича, Заболотної 
Людмили Олексіївни, Катрич Євгена 
Валерійовича, Мануйленко Павла Володими-
ровича, Конєвої Валерії Борисівни, про стяг-
нення суми боргу.

Відповідачі:
Кузьменко Олександр Володимирович, 

зареєстрований за адресою: вул. 8-го Берез-
ня, буд. 22, м. Дзержинськ, Донецька область, 
викликається до суду 09.09.2016 року на 09-
50 годин;

Клопотенко Андрій Миколайович, 
зареєстрований за адресою: вул. Нахімова, 
буд. 8, м. Дзержинськ, Донецька область, 
викликається до суду 09.09.2016 року на 09-
40 годин

Заболотна Людмила Олексіївна, 
зареєстрована за адресою: вул. 8-го Берез-
ня, буд. 20, м. Дзержинськ, Донецька область, 
викликається до суду 09.09.2016 року на 09-
20 годин

Катрич Євген Валерійович, зареєстрований 
за адресою: вул. Лісова, буд. 10, кв. 2, с. 
Ленінське, м. Дзержинськ, Донецька область, 

викликається до суду 09.09.2016 року на 09-
00 годин.

Мануйленко Павло Володимирович, 
зареєстрований за адресою: вул. Полєжаєва, 
буд. 12, кв. 3 м. Дзержинськ, Донецька об-
ласть, викликається до суду 09.09.2016 року 
на 8-50 годин

Конєва Валерія Борисівна, зареєстрована 
за адресою: вул. Лермонтова, буд. 8, м. Ар-
темово, м. Дзержинськ, Донецька область, 
викликається до суду 09.09.2016 року на 8-30 
годин.

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідачі повинні повідомити 
суд про причину неявки, в іншому разі спра-
ву буде розглянуто за їх відсутності. Суддя 
Н.В.Нємиш.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500 м. Бахмут Донецька об-
ласть, вул. Миру,5) розглядає цивільну 
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Гордєєва Артура Михайловича про стягнення 
заборгованості.

Відповідач: Гордєєв Артур Михайлович, 
який зареєстрований за адресою: Донець-
ка область, Єнакіївський район, м. Бунге, 
вул. Сєдова, буд.102, викликається до суду 
(каб.304), 02.09.2016 р. на 10 год. 30 хв. для 
участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500 м. Бахмут Донецька область, 
вул. Миру,5) розглядає цивільну справу за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сирової 
Вікторії Володимирівни про стягнення 
заборгованості.

Відповідач: Сирова Вікторія Володимирівна, 
яка зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Жданівка, вул. Енгельса, буд.5, 

викликається до суду (каб.304), 02.09.2016 р. 
на 11 год. 00 хв. для участі у розгляді справи 
по суті. 

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

***
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500 м.Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру,5) розглядає цивільну 
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Шалухіної Лариси Григорівни про стягнення 
заборгованості.

Відповідач: Шалухіна Лариса Григорівна, 
яка зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Єнакієве, вул. Садова, буд.18, 
викликається до суду (каб.304), 02.09.2016 р. 
на 10 год. 00 хв. для участі у розгляді справи 
по суті.

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

* * *
Слов’янський міськрайонний суд Донецької 

області (84100 м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2), розглядає цивільну спра-
ву за позовом Яриновської Анастасії Сергіївни 
до Яриновського Володимира Івановича про 
розірвання шлюбу.

Відповідач: Яриновський Володимир 
Іванович, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Горлівка, смт. 
Пантелеймонівка, вул. Пушкіна, 38 кв. 1, 
викликається 01 вересня 2016 року на 09 го-
дину 30 хвилин до суду для участі у розгляді 
справи по суті.

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


