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Коротко
Аграрії Донеччини вже намолотили 

один мільйон тонн зерна.

* * *
Втрати ворога на Донбасі за дві 

доби склали 16 загиблих і 23 поранених 
російських військових.

* * *
На одне робоче місце на Донеччині 

претендує 20 осіб.

* * *
Рівень тіньової економіки країни 

Міністерство фінансів оцінює в 30%.

* * *
У Торецьку спіймали чотирьох 

бойовиків «ЛНР».

* * *
Український експорт в ЄС у п’ятеро 

перевищує експорт у Росію.

* * *
У Києві поховали командира 51-ї 

бригади Павла Пивоваренка. Він за-
гинув як герой майже два роки тому 
під час виходу з Іловайського котла, 
але тільки тепер його останки вдалося 
ідентифікувати.

* * *
Українці Чехії зібрали кошти на 

операційний стіл для військового шпи-
талю на Волині.

* * *
В анексованому РФ Криму на 300% 

підвищили жителям плату за воду.

* * *
У Росії вбито 205 журналістів у період 

правління В.Путіна, нагадав російський 
журналіст Віктор Шендерович у 
відповідь на провокації ЗМІ РФ.

* * *
У Канаді у віці 75 років помер історик 

Орест Субтельний, автор відомої праці 
«Україна. Історія».

* * *
В окупованому Докучаєвську 

підірвався на міні танк бойовиків, весь 
екіпаж загинув.

* * *
Українська армія отримає від США 

безпілотники і прилади нічного бачення.

* * *
За чотири роки в Карпатах вирубали 

територію, еквівалентну розміру понад 
тисячі футбольних полів.

* * *
Запорізька «Мотор Січ» створила 

бойовий вертоліт, який здатен літати 
після відмови основного двигуна.

* * *
22 липня в Кувейті зафіксовано най-

вищу температуру на Землі – 54 граду-
си Цельсія.

* * *
На Рівненщині батько вісьмох дітей 

повісився менше ніж через місяць після 
дружини.

Добросердя
Як зазначив заступник голови 

Львівської облдержадміністрації 
Юрій Підлісний, про історію Олек-
сандра Вовка та Олександра Гу-
рова нині знає вже вся Україна: 
«Їм вдалося врятуватися із полону 
сепаратистів, після чого довелося 
довго лікуватися в Києві. Зараз вони 
потребують реабілітації, й ми раді 
прийняти їх на Львівщині». Шахтарів 
залюбки прийняли в трускавецько-
му санаторії «Женева», де вони мали 
змогу відпочити та оздоровитися. 

«Ми й надалі прийматимемо на-
ших громадян з Донеччини, котрі 
через війну опинились у скрут-
них життєвих обставинах, і буде-
мо запрошувати їх до Львова на 
відпочинок. Бажаємо їм доброї 
реабілітації і відпочинку на Львівщині. 
Дякую усім, хто з ентузіазмом та 
жертовністю допомогає нам у цій 
благородній справі: обласній владі, 
готелю «Женева» та іншим готелям, 
які готові їх прийняти, звичайним 
мешканцям Львівщини за допомо-
гу і підтримку людей, які в потребі», 
– зазначив міський голова Львова 
Андрій Садовий. 

Окрім згаданих шахтарів, згодом 
сюди прибуло дві групи біженців 
з Криму та Донбасу: одна сім’я із 
восьми осіб – з Криму, інша група 
з Донеччини – дві родини. Їх спря-
мували на тимчасове проживання в 
Сокальському та Жовківському рай-
онах. Слід зауважити, що Львівщина 
щодня приймає по 10–20 осіб із 
Криму та Сходу України.

Львівщина приймає 
біженців з Донбасу
Нещодавно Львів прийняв чергову групу мешканців Півдня 
та Сходу України, котрі отримали тимчасовий прихисток на 

теренах Галичини. Серед них і дві сім’ї шахтарів із Донбасу, які 
зазнали тортур в полоні сепаратистів, – Олександра Вовк та 

Олександра Гурова

Ігор ГАЛУЩАК, спеціально для «Донеччини».
Львів

Цими днями у 
Донецькій ОДА під час 

прес-конференції, 
що була присвячена 
Всеукраїнській акції 

«Децентралізаційний 
марафон», яку ініціювала 

Асоціація міст України 
за підтримки USAID в 

рамках Проекту «Роз-
робка курсу на зміцнення 

місцевого самовряду-
вання в Україні» (ПУЛЬС), 

заступник голови 
облдержадміністрації 

Ігор Стокоз розповів 
про хід процесу 

децентралізації в 
Донецькій області.

«Сьогодні на Донеччині 
прискорюються процес 
децентралізації і створення 
об’єднаних територіальних 
громад. В минулому році 
створено 3 об’єднані гро-
мади: Лиманську, Черкаську 
і Октябрьську (Шахівську), 
в якій останній 17 липня 
відбулися перші вибори ста-
рост», – повідомив заступ-
ник очільника області.

Також він зазначив, що 
на користь децентралізації 
свідчить і те, що держава 
спрямувала чималий ресурс 

на допомогу новоствореним 
громадам. До кінця 2016 року 
на підконтрольній Україні 
території Донецької області 
мають сформуватися ще 
10 громад – Бахмутська, 
Миколаївська, Соледарська, 
Андріївська, Очеретинська, 
Білозерська, Краматорська, 
Світлодарська, Сіверська та 
Комарська.

«Якщо таких ініціювань буде 
більше, Донецька обласна 
державна адміністрація зро-
бить усе належне, аби по-
сприяти створенню нових 
територіальних громад», – 
повідомив Ігор Стокоз.

«Але, разом з тим, 
існують проекти неурядо-
вих організацій, які також 
спрямовані на прискорення 
процесів децентралізації, 
посилення інформаційно-
роз’яснювальної роботи у 
цьому напрямі. І ми дуже 
вдячні тим, хто допомагає 
нам у формуванні громад. 
Один з таких проектів – «Роз-
робка курсу на зміцнення 
місцевого самоврядуван-

ня в Україні» («ПУЛЬС»), 
який реалізує Асоціація міст 
України за підтримки USAID», 
– підкреслив заступник го-
лови облдержадміністрації.

Під час ХІІ Українського 
муніципального форуму в 
Одесі з метою активізації 
та стимулювання проце-
су об’єднання і формуван-
ня спроможних громад, 
Асоціація міст України в 
рамках зазначеного проек-
ту ініціювала Всеукраїнську 
акцію «Децентралізаційний 
марафон».

 «Сильна громада – 
фінансово самостійна гро-
мада. І саме зараз коли 
іде децентралізаційний 
марафон, треба думати 
про майбутнє. Соціальна 
відповідальність громади 
– найкращий шлях до вихо-
вання нового громадянина 
та формування нового об-
личчя Донеччини», – наголо-
сив Ігор Стокоз.

Управління інформаційної 
політики та з питань 

преси ОДА

Самоврядування

Чи стане громада 
сильною?

У Варшаві відбувся Кубок 
світу з фехтування на візках се-
ред спортсменів з ураженням 
опорно-рухового апарату. До-
нецьку область у складі збірної 
України представляв майстер 
спорту України міжнародного 
класу Сергій Шавкун – неод-
норазовий чемпіон та призер 
національних і міжнародних 
змагань, у 2015 році – воло-
дар «золота» Кубку світу та 
бронзовий призер чемпіонату 
світу, у 2016 році – дворазо-
вий срібний призер чемпіонату 
Європи. 

За підсумками своїх 
виступів у Варшаві Сергій 
посів перші місця в шпазі та в 
рапірі. Спортсмен тренується 
під керівництвом заслуженого 
тренера України, тренера-ви-
кладача Донецької обласної 
дитячо-юнацької спортивної 
школи для інвалідів Надії 
Борболюк, повідомила прес-
служба Донецької ОДА. 

Незламний духом

Донеччанин 
виборов два 

«золота» Кубка 
світу з фехтування 

на візках
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Єдина країна
Брати з багатодітної 
сім’ї – Максим Грант 

і Данило Турчин – пішки 
подолали маршрут від 

Львова до Маріуполя під 
гаслом «З Україною в серці». 

Юні мандрівники за 36 
днів пройшли понад 1300 

км. Данилу – вісімнадцять 
років, а молодшому брату 

Максимові – сімнадцять, 
живуть вони у місті Лева, 
щойно закінчили школу й 

відразу вирішили здійснити 
свою мрію про велику 
подорож – через всю 

країну. Цілий рік планували 
таку подорож, уявляли, як 

подорожують пішки містами 
і селами, як ночують десь 

у лісі... Батьки, які були 
здивовані й трохи налякані 

рішенням хлопців, все-таки 
змирилися й давали поради 

телефоном.

Стартували хлопці на площі 
Ринок у Львові 15 червня. Бра-
ти люблять подорожувати. Ідея 
пройти пішки Україною виникла 
у хлопців після того, як вони по-
вернулися з походу в Карпати. 
До найбільшої своєї мандрівки 
юнаки готувалися майже 
рік. «Старалися займатися 
фізичними вправами, бігати, 
ходити в походи», – розповів 
мандрівник Максим.

З собою в похід Україною 
взяли лише найнеобхідніше. 
У наплічнику вагою 13 кг. 
вмістилася палатка, продук-
ти на перший період, карта 
України з прокладеним марш-
рутом, аптечка, зошит з нотами 
і сопілка. Мандрівники кажуть, 
що з музикою не розлучаються, 
тому в дорогу взяли інструмент, 
який займає найменше місця.

Хлопці планували щодня 
проходити щонайменш по 40 
км. Плани перевиконали — 
щодня долали 40-50 кілометрів. 
Інколи влаштовували вихідні. Зі 
Львова вони пішли до Рівного, 
звідти – у Житомир. Далі че-
рез Київ, Черкаси, Дніпро – до 
Маріуполя.

«Хочемо популяризувати 
здоровий спосіб життя. Трохи 
є хвилювання,бо відстань ве-
лика, але готові морально та 
фізично до всього», – зізнався 
мандрівник Даниїл на початку 
пішого марафону.

За зловами мандрівників, 
їхнею метою було самим поди-
витися та й іншим показати, яка 
різна Україна. Обіцяли свою 
подорож знімати на телефон, 
а про нові враження писати у 
соцмережах. 

«Намагаємося подати при-
клад активного відпочинку 
своїм ровесникам, крім того, у 
такий спосіб хочемо символічно 
з’єднати захід і схід країни. Не 
можемо втриматися від за-
хоплення нашою прекрасною 
Україною. Тільки подорожуючи 
можна оцінити її велич і красу, 
усвідомити, яка вона велика й 
різна», – підкреслив Даниїл.

Київщина й Черкащина, 
приміром, мандрівникам дуже 
сподобалися. Природа тут 
неймовірної краси. А люди жи-
вуть просто чудові, готові допо-

могти. До Золотоноші дійшли 
з Переяслава вже надвечір і 
відразу потрапили під опіку 
містян. 

Золотоносці дізналися про 
незвичних гостей майже ви-
падково, проте встигли про-

явити гостинність. Ночівлею 
мандрівників одразу забезпе-
чив готель «Зоря», а харчуван-
ня і знайомство з містом узяв 
на себе місцевий ресторатор.

Тепло хлопці відгукнулися і 
про Маріуполь і його гостин-

них мешканців. Особливо їм 
запам’яталося море.

У місто вони прибули 
20 липня ввечері. 21 лип-
ня хлопців привітав секретар 
Маріупольської міськради Сте-
пан Махсма, вручив їм пода-
рунки, висловивши своє захо-
плення і підтримку. «У вас тепер 
є хороші друзі в місті Маріуполі, 
які завжди раді зустрічі з вами, 
і завжди прийдуть до вас на 
допомогу», – сказав Степан 
Махсма. На зустрічі також був 
присутній депутат міської ради 
Володимир Курський, який 
одним з перших дізнався про 
візит хлопців до Маріуполя, він 
зазначив: «У нашій країні живе 
єдина нація, і ми всім це дово-
димо. Дуже приємно, що наша 
молодь це розуміє і підтримує». 

Мандрівники розповіли, що 
їхній шлях був нелегким, але 
вони не шкодують, бо отрима-
ли багато позитиву і радості. 
Хлопці вдячні жителям кожного 
міста, яке відвідали, де їх тепло 
зустрічали і проводжали далі в 
шлях.

Додому хлопці вируши-
ли 22 липня вже потягом, 
адже потрібно встигнути на 
вступну кампанію. Обидва 
планують стати студентами: 
18-річний Данило хоче бути 
екологом, 17-річного Максима 
приваблює мистецьке життя. 

Варто відзначити, що міста 
Львів та Маріуполь – побра-
тими і між ними вже давно 
склалися дружні і партнерські 
відносини.

Віталій ІВАНЧЕНКО

Пішки зі Львова до 
Маріуполя під гаслом 
«З Україною в серці» Кабмін виконав одну із ви-

мог указу Президента щодо 
зарахування дітей загиблих 
учасників антитерористичної 
операції на сході України 
на навчання до вищих на-
вчальних закладів за кошти 
державного бюджету. Про 
це заявив представник пре-
зидента в уряді, перший за-
ступник глави Адміністрації 
президента Віталій Коваль-
чук, коментуючи ухвалення 
Кабміном постанови «Про 
деякі питання вступу до ВНЗ 
окремих категорій громадян», 
повідомили у прес-службі 
глави держави.

 За словами Ковальчука, 
Кабінет міністрів виконав нор-
му указу Президента України 
«Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення додаткових 
соціальних гарантій окремим 
категоріям громадян».

«Відтепер діти, батьки або 
один з батьків яких загинули під 
час участі в антитерористичній 
операції, захищаючи 
незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність, або 
померли внаслідок поранення 
або контузії, зараховуються на 
навчання до вищих навчальних 
закладів в межах обсягів дер-
жавного замовлення», – зазна-
чив Ковальчук. На його думку, 
виконання зазначеного указу 
Президента значно посилить 
гарантії соціального захисту 
учасників АТО та членів їх сімей.

«Президент прово-
дить послідовну політику 
збільшення рівня соцзахисту 
українців і вітає кроки Кабінету 
міністрів у напрямку вико-
нання зазначеного указу. На 
думку Президента, це знач-
но посилить відповідальність 
держави перед її захисниками 
та сприятиме покращенню за-
гального рівня соціального за-
безпечення наших громадян», 
– підсумував Ковальчук.

 Зазначимо, у 2015 році 
повідомлялось, що в рамках 
програми соціальної адаптації 
ветеранів антитерористичної 
операції та членів їхніх сімей 
Міністерство оборони України 
буде приймати їхніх дітей 
у військові ліцеї поза кон-
курсом, повідомив спікер 
Інформаційно-аналітичного 
центру РНБО Андрій Лисенко. 

«Вже цього року діти 
учасників АТО зможуть за ба-
жанням вступити до військових 
ліцеїв та ліцеїв з посиле-
ною військово-фізичною 
підготовкою поза конкур-
сом в рамках додаткового 
спеціального набору», – сказав 
Лисенко на брифінгу. При цьо-
му, особлива увага буде синам 
героїв, які віддали свої життя, 
захищаючи Україну. 

Освіта

Дітей загиблих 
героїв АТО 

приймуть 
на бюджет
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Люди
Нас інколи дивує позиція росіян, го-

тових убивати українців в ім’я Путіна та 
своєї конаючої імперії. Але ж яким на-
дихаючим позитивом є сам факт захисту 
України людьми інших національностей: 
грузини, чеченці, азербайджанці, 
білоруси, росіяни… Про те, що кореєць 
Слава Дьо воював у лавах «Айдару», я 
дізнався ще у минулому році. Тоді саме 
ховали закарпатця «Скіфа», і я помітив у 
натовпі високого чоловіка з характерною 
східною зовнішністю. На очах у літнього 
айдарівця виблискували сльози, коли він 
говорив про свого побратима: «Не за-
будемо Скіфа… Він був найкращим…». 
Що ж поєднувало сина Закарпаття і 
бійця з позивним «Кореєць»? Адже пер-
ший був із крайнього заходу колишньо-
го СРСР, коріння ж другого – з Далекого 
Сходу. Мабуть, чоловіків об’єднувало 
загострене почуття справедливості і 
спільна нелюбов до імперій. Про це я 
більше дізнався через півтора року, 
коли Слава Дьо, закінчивши свою війну, 
лікувався у київському госпіталі. Що ж 
заставило людину, яка раніше перенес-
ла два інфаркти, взяти до рук зброю? По-
перше, треба було продовжувати справу 
Майдану. А ще фахівця з бойових ми-
стецтв (свого часу Славко навчався тхек-
вондоу відставного генерала Чой Хон Хі, 
який мав високий ступінь майстерності 
– дев’ятий дан) роздратувало вихва-
ляння донбаських сепаратистів – мов-
ляв, дійдуть до Києва і «визволять» всю 
Україну. Як уміють «визволяти» імперці, 
Слава Дьо знав. Його предків пересели-
ли з Далекого Сходув Південний Казах-
стан ще в 1937 році. Це вже потім, після 
війни, депортували чеченців, інгушів, 
кримських татар…

Але корейці були першими в СРСР, 
хто випив цю гірку чашу. Виявляється, 
була навіть спеціальна постанова Рад-
наркому і ЦК ВКП(б), у якій зазначало-
ся: «В целях пресечения проникновения 
японского шпионажа в ДВК, выселить 
все корейское население пограничных 
районов ДВК…. и переселить в Южно-
Казахстанскую область…» 

Так ось, везли рідню «Корейця» у 
вагонах-скотовозах… З чотирнадця-
ти дітей його діда вижило лише чет-
веро. «Привезли наших до річки Сир-
Дар’ї і сказали: «Живіть!», – неквапно 
розповідає Слава. – А там лише очерети 
були… Мого дідуся Пан Дямена при-
значили головою колгоспу. Йому поща-

стило в тому, що було підряд три вро-
жайних роки. Ця обставина допомогла 
вижити і зберегти певний авторитет в 
очах місцевих радянських чиновників…»

«Русская весна» на теренах Київської 
області аж ніяк не входила в плани Сла-
ви Дьо. Адже його син тільки-но от-
римав український паспорт, мріяв про 
навчання у столиці… Та й сам він свого 
часу навчав юнаків тхеквондо у Криму, 
а тепер, виявляється, не зможе туди 
поїхати, бо там уже окупанти? Та хіба 

справжній кореєць буде сидіти вдома, 
коли Батьківщина в небезпеці? Одна 
дорога була Славкові – на фронт. І пішов 
він добровольцем у «Айдар». Два роки 
воював на східних теренах України, яка 
вже стала йому рідною. Звісно, в його 
віці це непросто. Тепер уже й цукровий 
діабет медики виявили… Але «Корей-
ця» радує те, що вистояли українці, не 
пустили окупантів далі. Шкода, що так 
багато побратимів віддали свої життя 
за перемогу... Прикро, що реформи в 

країні повільно рухаються, корупція досі 
нікуди не зникла, колишніх героїв АТО 
влада заарештовує... Теплішає на серці 
лише від думки: коли було важко, він не 
ховався за спини інших, а чесно воював 
за український Донбас, за всю Україну. 
Дай, Боже, щоб його дітям і онукам 
ніколи не довелося брати до рук зброю! 
Щоб вони мали можливість творчою, 
самовідданою працею звеличувати 
свою Батьківщину. Корейці це вміють.

Сергій ЛАЩЕНКО

Чому кореєць воював 
за український Донбас?

Міністр соціальної політики 
України Андрій Рева з робочою 

поїздкою відвідав Донецьку 
область, щоб проінспектувати 

стан впровадження Постанови 
Кабінету Міністрів №365. 

Документ вносить зміни до 
Порядку розгляду скарг у сфері 

державної реєстрації.

У Краматорську відбулась 
робоча нарада з представни-
ками Донецької та Луганської 
облдержадміністрацій, органами 
захисту населення та Пенсійного 
фонду.

«Ми повинні відверто розгля-
нути найболючіші питання для 
внутрішньо переміщених осіб 
та максимально посприяти їх 
скорішому вирішенню», – наго-
лосив під час вступного слова 
очільник Донецької ОДА Павло 
Жебрівський.

У своєму зверненні до 
присутніх директор департамен-
ту соціального захисту населення 
Донецької ОДА Олена Токарева 
підкреслила необхідність внесен-
ня змін до порядку ідентифікації 
осіб за місцем їх проживання. 
За її словами, місцевим органам 

влади не вистачає інспекторів, які 
могли би здійснювати перевірки. 
Така процедура також незручна 
для тих внутрішньо переміщених 
осіб, хто має роботу, оскільки 
перевірки проходять вдень.

Андрій Рева повідомив, 
що з 1 серпня цього року в 
Україні планується створити 
єдиний електронний список 
ВПО, який покликаний стати 
не демографічним реєстром, а 
обліком осіб, які потребують до-
помоги.

«Якщо людина змінює адресу 
в межах міста, вона не повинна 
міняти довідку переселенця. Їй 
лише потрібно протягом 10 днів 
прийти в орган соціального захи-
сту населення, який закріплений 
за новою територією її прожи-
вання, і написати там заяву. Ми 
прагнемо фізично ідентифікувати 
осіб на території, підконтрольній 
українській владі, а не 

спостерігати за їх міграцією», – 
підкреслив міністр соціальної 
політики.

Також Андрій Рева наголо-
сив на застарілості нормативної 
бази, якою керуються органи 
соціального захисту населен-
ня. За його переконанням, її 
необхідно оновити, враховуючи 
досвід інших областей України, 
які мають позитивні результати у 
сфері надання послуг громадя-
нам.

Окрім цього, міністр зауважив, 
що Донеччина має особливі по-
треби в порівнянні з іншими обла-
стями України, тому міністерство 
приділить виняткову увагу 
технічному і матеріальному за-
безпеченню органів соціального 
захисту населення саме на Сході 
України.

Управління інформаційної 
політики та з питань 

преси ОДА

Пам’яті Олега Федорова
Учора, 28 липня, донеччанину Олегу Михайловичу Фе-

дорову виповнилося б 80 років.
За вічну межу він пішов у червні 2014-го, коли Донецьк 

остаточно захопили окупанти, але це не завадило його 
рідним і соратникам достойно провести покійного в остан-
ню путь. Не було тільки некрологу в газетах – провідні  ви-
дання вже не виходили через погрози від терористів.

Біографія уродженця Донеччини Олега Федорова неба-
гата на події: за радянських часів пройшов шлях від молод-
шого офіцера до начальника штабу обласного управління 
міліції. Разом з дружиною виростили доньку, дочекалися 
онуків і правнуків.

А відомим більшому загалу він став, створивши на гро-
мадських засадах Донбаський історико-літературний му-
зей Василя Стуса. Спочатку в Горлівці, а в грудні 2012-го і 
в Донецьку. За понад десятиріччя громадської діяльності 
було проведено багато різноманітних заходів з участю 
шістдесятників, соратників Василя Стуса, його знайомих  
і друзів .

О.М.Федоров пов’язував життя і творчість поета-
страдника з національною ідеєю і поширення її вважав 
потрібною справою на Донбасі. Це подобалося не всім, 
але ж і прихильників української справи виявилося чима-
ло.

Наразі рідні і соратники не мають змоги потрапити на 
могилу Олега Михайловича Федорова, але ми ніколи не 
забудемо цю світлу, ерудовану та інтелігентну людину.

Правління обласної організації Національної 
Спілки Краєзнавців України, 

редакція газети «Донеччина»

Влада

Як посилити 
соціальний захист 
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Круглий стіл

  Президенту України Петру Порошенку
  Голові Верховної Ради України Андрію Парубію
  Голові Кабінету Міністрів України Володимиру Гройсману

  Міністру культури і туризму України Євгену Ніщуку
  Міністру освіти і науки України Лілії Гриневич
  Директору Інституту літератури НАН України 
  академіку Миколі Жулинському
  Голові правління Національної спілки письменників України 
  Михайлу Сидоржевському
  Голові правління Національної спілки краєзнавців України 
  Олександру Реєнту
  В.о. голови правління Національної спілки журналістів України
  Сергію Томіленку

До усіх шанувальників творчої спадщини талановитого сина українського наро-
ду, поета-романтика Михайла Миколайовича Петренка, які проживають в України 
та за її межами

Звернення
учасників круглого столу

«Об’єднаймося навколо імені українського поета 
Михайла Петренка»,

який відбувся 29 червня 2016 року 
у м. Слов’янську Донецької області

Ім’я українського поета-романтика Михайла Миколайовича Петренка (1817-
1862) широко відоме далеко за межами його рідного краю Слобожанщини – його 
твори, і серед них найбільш популярний пісня «Дивлюсь я на небо…» добре зна-
ють як в Україні, так і далеко за її межами. 

Питання життя і творчості М.М.Петренка, увічнення його пам’яті завжди були 
актуальними, а зараз вони стоять особливо гостро: громадськість України, світова 
спільнота готуються відзначити 200-річчя від дня народження талановитого сина 
українського народу.

Ми, учасники круглого столу, зібралися у місті Слов’янську на Донеччині, 
місті, яке дало життєві сили і творчу наснагу Михайлу Петренку, куди він час 
від часу приїздив провідати рідних, а частіше повертався сюди думками, і яке 
так тепло і щиро оспівав у своїх поетичних творах. Сьогодні ми звертаємося до 
керівництва держави, до керівників міністерств, державних та приватних установ 
та організацій, до небайдужих громадян України з такими пропозиціями:

Оголосити 2017 рік в Україні роком Михайла Миколайовича Петренка.
Міністерствам культури та туризму України підготувати Постанову «Про 

відзначення 200-річчя від дня народження українського поета-романтика 
М.М.Петренка».

Міністерствам культури та туризму України, науки та освіти України, правлінням 
Національних спілок письменників, журналістів, краєзнавців України надати мо-
ральну та матеріальну підтримку у проведенні різноманітних заходів, які плану-
ються упродовж 2016-2017 років на всеукраїнському, обласному (на Донеччині) 
та міському (Слов’янськ) рівнях та направлені на популяризацію життя і творчості, 
увічнення пам’яті Михайла Петренка. Виходимо з пропозиціями при кожно-
му названому міністерстві та у Національних творчих спілках намітити заходи з 
відзначення 200-річчя від дня народження М.М.Петренка.

Об’єднати зусилля дослідників життя і творчості Михайла Петренка у пошуках 
поки що невідомих та маловідомих фактів його біографії, використати всі можливі 
форми вшанування пам’яті відомого поета. Активізувати роботу по дослідженню 
тих творів, які на даних час відомі сучасному читачеві. При Слов’янській міській 
раді, Управлінні культури і туризму Донецької ОДА створити Оргкомітети по 
відзначенню ювілею М.Петренка, на яких розробити заходи по вшануванню 
відомого земляка. 

Закликаємо шанувальників творчості М.Петренка із Харківщини (особливо міст 
Харкова, Вовчанська, Ізюма, де пролягли життєві дороги поета-романтика), Сум-
щини (міста Лебедина, де проживав та знайшов останній спочинок М.Петренко), 
звертаємося до небайдужих громадян України та зарубіжжя об’єднатися у справі 
вшанування поета Михайла Петренка. З пропозиціями відносно спільних заходів 
звертатися до відділу культури при Слов’янській міській раді або до правління 
Донецької обласної організації краєзнавців – тел. 050-9359560, голова Романько 
Валерій Іванович.

Виходимо з пропозицією при органах владних структур місцевого самовря-
дування міст Ізюма, Вовчанська, Харкова, Лебедина створити оргкомітети по 
відзначенню 200-річчя від дня народження М.Петренка. 

Об’єднаймося навколо імені українського поета Михайла Петренка! Гідно 
вшануємо пам’ять одного з талановитих синів України!

В урочистостях взяли участь: міністр 
молоді та спорту України Ігор Жданов, 
президент Національного олімпійського 
комітету України Сергій Бубка, заступник 
голови Донецької облдержадміністрації 
Віктор Ремський, начальник управління 
з питань фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації Володимир Ми-
цик, заступник Маріупольського міського 
голови Ярослав Хотнянський, секре-
тар Бахмутської міської ради Світлана 
Кіщенко, Заслужені майстри спорту 
України з легкої атлетики Ірина Ліщинська 
та Наталія Тобіас – відповідно срібна та 
бронзова призерки Олімпійських ігор 
2008 року з бігу на 1500 м, представники 
обласних спортивних організацій, спор-
тсмени–олімпійці та їх тренери.

Відзначимо, що до списку кандидатів 
на участь у Олімпійських іграх 2016 року 
від Донецької області на 2016 рік було 
включено 61 спортсмен з 17–ти видів 
спорту. Пройти цей складний шлях заво-
ювання ліцензій та виконання нормативів 
вдалося більше, ніж третині з цього спи-
ску. До Національної олімпійської коман-
ди України, яка їде в Ріо-де-Жанейро, 
увійшли 22 спортсмена – представника 
Донецької області – з 11–ти видів спорту.

З побажаннями чесної боротьби і вда-
лого виступу до присутніх на урочистому 
заході атлетів звернувся Ігор Жданов:

– На етапі завершення підготовки до 
головних стартів чотириріччя думаю, що 
мотивація у вас всіх захмарна. Кажуть, 
що у спортсменів відкривається друге 
дихання, іноді третє. Нехай у Ріо-де-
Жанейро у вас буде десяте, п’ятнадцяте 
і соте дихання, яке надихатиме на 
нові здобутки. Пам’ятайте – за вас бу-
дуть вболівати всі ваші друзі, близькі, 
рідні, папа, мама, міністр та мільйони 
українців.

До вітань спортсменам долучився 
президент Національного олімпійського 
комітету України, олімпійський чемпіон 
зі стрибків з жердиною, Герой України 
Сергій Бубка:

– Олімпійські ігри – це дуже хвилюю-
ча подія. Я не один раз був їх учасником 
і переживав так, як ви. Нехай все, що ви 
запланували, ви зможете витримати. 
Виходячи на олімпійські арени, будьте 
впевнені у своїх силах, ніби ви змагаєтесь 
на першості свого міста, де ви чемпіони 
і знаєте, що ніхто не може вас перевер-
шити. Я бажаю вам успіхів і вірю, що ви 
зможете продовжити славетні спортивні 
традиції Донецької області.

Вітальні слова від губернатора Донеч-
чини Павла Жебрівського спортсменам 
і тренерам передав заступник голови 
Донецької облдержадміністрації Віктор 
Ремський:

– На сьогоднішній день ви вже одно-
значно є нашими героями – незалеж-
но від результату, з яким ви приїдете 
з Ріо-де-Жанейро. Але я впевнений, 
що цей результат буде найвищим. До-
нецька обласна державна адміністрація 
готова максимально підтримати ви-
датних спортсменів регіону. Так, згідно 
розпорядження, яке було розроблене 
управлінням з питань фізичної культу-
ри та спорту облдержадміністрації та 
підписане губернатором, олімпійцям 
Донеччини було збільшено виплати за 
досягнення. За золоту медаль, привезе-
ну з Олімпійських ігор–2016, спортсмену 
передбачена винагорода в 780 тис. грн., 
за друге місце – 500 тис. грн., за третє 
– 340 тис. грн. Окрім цього, за четвер-
те місце передбачена винагорода в 310 
тис. грн., за п’яте – 215 тис. грн., за шо-
сте – 155 тис. грн. Крім того, аналогічно 
ми підняли виплати і для тренерського 
складу.

Віктор Ремський також розповів про 
найближчі плани обласної влади:

– Ми робимо все можливе задля того, 
щоб спортсмени отримували макси-
мальну стипендію від міст, до яких вони 
приписані. Сьогодні лідером у Донецькій 
області в цьому питанні є Маріуполь, 
спортсмени якого отримують стипендії 
до 10 тисяч гривень щомісячно. Окрім 
цього, ми хочемо зробити в регіоні 
свою олімпійську базу. Я думаю, що 
протягом поточного і наступного років 
ми відновимо дуже багато спортивних 
об’єктів Донеччини. Адже нашою метою 
є повернення у рідний регіон всіх наших 
талантів, які виїхали для проживання та 
тренувань у інші області України.

Від імені спортсменів Донеччини щиру 
вдячність за сприятливі умови, створені 
в підготовці до Олімпійських ігор, висло-
вив заслужений майстер спорту України 
зі спортивної гімнастики, бронзовий 
призер XXX Олімпійських ігор 2012 року 
Ігор Радівілов:

– Хочу сказати велике спасибі 
за підтримку моєму рідному місту 
Маріуполю, ШВСМ Донецької області, 
Київській ШВСМ та, звичайно, 
Національному олімпійському комітету. 
Я відчував значну допомогу з їх боку 
протягом минулого чотириріччя, значну 
частину якого ми з тренером були тут, у 
Києві.

Приємним завершенням урочистого 
заходу стала церемонія нагородження 
олімпійців Донеччини та їх тренерів пода-
рунками від області, які вручив заступник 
голови Донецької облдержадміністрації 
Віктор Ремський, повідомляється на 
сайті ОДА. 

Заклик до об’єднання
та співпраці

У місті Слов’янську з ініціативи 
президії правління Донецької 
обласної організації Національної 
спілки краєзнавців (голова правління 
В.І.Романько) при підтримці інших дер-
жавних та громадських структур, твор-
чих організацій 29 червня цього року 
відбулося засідання круглого столу 
на тему «Об’єднаймося навколо імені 
українського поета Михайла Петрен-
ка».

Цей захід відбувся напередодні 

відзначення ювілейної дати – 200 років 
від дня народження українського пое-
та-романтика Михайла Петренка. Його 
мета – об’єднати зусилля небайдужих 
до української культури громадян з тим, 
щоб спільними зусиллями намітити 
заходи по відзначенню ювілею поета-
земляка та гідно його вшанувати.

Нижче друкуємо Звернення учасників 
круглого столу «Об’єднаймося навколо 
імені українського поета Михайла Пе-
тренка».

Спорт

Провели олімпійців
23 липня в Києві на ОНСЦ «Конча–Заспа» відбувся 

урочистий захід з нагоди проводів спортсменів Донецької 
області на XXXI Олімпійські ігри, які 5 серпня стартують 

у Ріо–де–Жанейро (Бразилія)

Газета «Сегодня» коментує заяву заступника міністра у справах окупованих територій 
Георгія Туки щодо розробки нової стратегії повернення легітимної української влади на Дон-
бас, припиненню вогню та демілітаризації регіону.

«Але на це потрібно багато часу», – відзначає урядовець, адже головне в стратегії – припи-
нення вогню, а вже після цього необхідно «пом’якшити і в перспективі скасувати будь-які обме-
ження з пересування товарів та людей».

Тим часом на окупованих територіях розмови про те, що Україна повернеться йдуть давно. 
«Коли в Донецьк повернеться Україна, життя, звичайно, не стане таким як було, виникнуть нові 
проблеми, але ми будемо знати, що живемо в своїй країні, звідки нас вирвали і не спитали», – 
каже донеччанин Дмитро Прощенков.

«Насправді «будівництво республіки» стало обманом, знищенням людей та будинків, «роз-
пилом грошей» та підприємств на металобрухт. Найактивніші «будівничі республіки» вже купили 
житло в Росії, щоб у разі чого втекти звідси», – зазначає донеччанка Юлія Отрошенко.

Найчастіше жителі Донецька кажуть про те, що перший крок до миру – це контроль над 
українсько-російською дільницею кордону на Донбасі. «Як тільки «сусідка» перестане постачати 
в «ДНР» боєприпаси, у місцевих «захисників» не буде чим воювати. Якщо у Донецьку зійдуться 
дві регулярні армії – каменя на камені не залишиться», – зауважує донеччанин Ігор Осипенко.

Газета зазначає, що прибічники мирного врегулювання ситуації вважають, що якщо 
російський бізнес спокійно працює в Україні, а український – в Росії, якщо політики домовилися 
про це, то і про мир можуть домовитися. «Багато людей у Донецьку чекають на вибори. Якщо 
у нас відбудуться чесні вибори по всім правилам, то результат може здивувати прибічників 
«ДНР», – вважає донеччанин Роман Свєтлов.

Про що пишуть

Як в Донецьк повернеться Україна
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Не вірите?Конкурс

На городі … 
депутат?

Увечері зайшов на сайт «Котовласники». Приплентав 
сюди пішки, бо йдеться ж бо про звичайну дерев`яну ла-
вочку під розлогою шовковицею біля одного з сільських 
дворів, де зазвичай збираються погомоніти місцеві бабці. 
Звідки ця жартівлива назва? Бо вони – колишні власники 
рогатої та іншої худоби тепер спроможні утримувати у 
своєму господарстві тільки котів. 

На «сайті» саме сиділа баба Марина, на чолі якої були 
написані свіжі новини, від яких вона аж підскакувала. А 
мені зраділа, немов листоноші у «пенсійний» день. 

– Нарешті хоч одна жива душа із свіжими вухами! 
Швидко слухай, що Галина мені недавно повідала, поки 
інших десь носить!

Подякував за запропоновану мені миску з крупною 
чорною шовковицею, а старенька вже заторохтіла. При-
чому вона демонструвала неабиякі акторські здібності, 
бо передавала пригоду від імені баби Галини з неповтор-
ними інтонаціями та гримасами тієї. 

– Як було діло? Спершу вночі чогось наснився Ряш-
ко. Так, так! Отой крикливий депутат, який всіх підряд 
лає, а вони у відповідь тільки сміються… Приверзлося, 
ніби стоїть він на моєму городі і кричить на колорадсь-
ких жуків: «Скотиняки!..». Ага, собі думаю: щось знову 
подорожчає. А вранці  чую: біля двору гур-гур і спинилася 
машина. Довжелезна така, як у Варки язик, і чорна, немов 
… Така, як у тебе он довкола рота від шовковиці! Ага… 
Невже й справді Ряшко приїхав мені для жуків на городі 
концерт проводити?.. Коли вже чвалає у двір. Ні – таки не 
він! Але також гарно вдягнений і на перший вигляд цілком 
нормальний дядько. Привітався: «Я бабо, народний де-
путат такий-то і маю до вас сурйозне діло». А далі рече: 
коли всі інші депутати пішли в літню відпустку, їхня хрякція 
вирішила у цей час виконувати накази виборців. «Пока-
зуйте, що вам по господарству зробити? Може, город 
скопати?..». Галина, божиться, що спершу хотіла взяти 
ломаку і вигнати втришия цього відпускника. Бо вони в тій 
Раді геть показилися! То на дієтах сидять, аби схуднути, 
то ще щось…

В цьому місці баба Марина зробила паузу і запитала 
сама себе «своїм» голосом: 

– А хіба вони й справді у відпустки пішли? А як же 
гібридна війна? А боротьба з реформами?.. 

Далі оповідала вже від імені здивованої Галини. 
«Еге…» – собі думаю, – неспроста мені отой крикли-

вець снився. – А цей поки мовчки нетерпляче переступає 
з ноги на ногу, а тоді питає: «Що тут робити? Рубати дро-
ва? Копати? Що? Де?». Піди, кажу, голубе, повизбируй 
мені жуків на картоплі. Дивлюсь – не бреше, бо справді 
побіг підтюпцем. І, чую, бурчить собі під носа: «Ого - го! Та 
їх тут, як позафракційних у нашому бухветі!» та «Куди ви, 
собаки смугасті, лізете, як на трибуну?!». Коротше, тру-
диться в поті чола. А тоді знов: «Що ще?». Дала йому ло-
пату і довірила викопати цибулю. В нього аж очі заблища-
ли. Майже весь город перекопав, бо землю рив, немов не 
нероба-депутат, а екскаватор! Або трактор. З нього вже 
піт річкою тече, а він не вгамується : «Де і що робити?». 
Тепер, підказую, мені дах підлатай, бо сама туди не злізу, 
і собашник полагодь. «Єсть! – аж козиряє. – Все зроблю! 
Навіть курям ноги помию, але за однієї умови: ви, бабо, 
нікому про мою поміч не розповідайте, бо поки це депу-
татський секрет. А де, до речі, у вас сільрада, бо хочу го-
лову вашого побачити».

Баба Марина замовкла і після паузи вигукнула: 
– Чого ти смієшся? Не віриш? А он і Галина човпе! За-

раз від неї самої послухаємо. Кажи! – ще здалеку гукнула 
односільчанці.

Та – сумна й невесела присіла на лавці і спершу важко 
зітхнула. 

– Та що? Викликали голова й наказали менше про цьо-
го працьовитого гостя патякати. Бо вони, їй-бо, там тро-
хи звихнулися у тій Раді!.. Набридло, бачте, у відпустках 
вилежуватися на острівних пляжах і захотілося їм чогось 
такого, аби нерви полоскотати. Ну, цього… Як його?

– Екстремального, – підказав я, нарешті впоравшись із 
шовковицею.

– Точно! Досі лазили в гори, пірнали під воду, а тепер 
під час відпустки вирішили допомогти по господарству 
своїм виборцям. Заодно й довести, що вони не трутні і не 
дармоїди. Але тільки один день, бо більше не витрима-
ють… Мій, до речі, вже втік.

Баба Марина також швидко втекла із «сайту». Ма-
буть, побігла доганяти отого любителя екстремальної 
одноденної відпустки на городі виборців. 

Павло КУЩ

 Цей конкурс – підтримка кращих 
українських студентів авіаційно-
космічної галузі України, їх залу-
чення до навчально-тренувальної 
програми проекту та організація 
подорожей для кращих кандидатів 
на щорічні Міжнародні авіасалони 
Farnborough International Airshow 
(Великобританія) и Le Salon 
international de l’aronautique et 
de l’espace de Paris-Le Bourget 
(Франція).

У нинішньому році для 
переможців конкурсу була 
організована поїздка на Міжна-
родний авіасалон Farnborough 
International Airshow (Лондон).

Комфортабельний Boeing до-
ставив українців у Лондон за три 
години. О десятій ранку, за лон-
донським часом, групи були в 
англійському аеропорту Gatwick. 
У Лондоні їх зустріли гіди і до 
вісімнадцятої години студентам 
показували Лондон в усій його 
красі. 

На другий день перебуван-
ня у столиці Британії, відбулося 
відкриття Авіасалону. Студентам 
демонстрували Boeing-737 max 
і розповідали про усі його пере-
ваги, а потім запросили у музей 
Boeing (фірмі виповнилося 100 
років!). 

Також студенти відвідали салон 
Airbus. Їм дуже сподобався наш 
Ан-178, вразило власне авіашоу, 
зльоти та посадки різноманітних 
літаків. 

Олегу сподобалося усе: й до-
брозичливе ставлення керівників 
груп, й відмінна організація. 

Наразі   випускник Слов’янського 
коледжу Національного авіацій-
ного університету Олег Несте-
ренко здав вступні випробу-
вання й чекає на зарахування в 
Національну академію архітектури 
й будівництва на механічний фа-
культет. 

Галина СОБОЛЄВА,
викладач-методист СК НАУ

Як наш «Авіатор» 
у Лондон літав

Олег Нестеренко, студент Слов’янського коледжу 
Національного авіаційного університету, став 

переможцем конкурсу «Авіатор», який благодійний 
фонд Бориса Колесникова проводить п’ятий рік 

поспіль

* * * 
Увінчані тризубом, вірою й хрестом,
Ніким крім себе бути не бажаєм,
Ми вже не зможемо ходити під ярмом – 
В свободі лише власну істину вбачаєм!

Ми перейшли нарешті клятий рубікон,
Назад ні сил, ні сенсу вже немає повертати,
В свободі й істині вбачаємо закон,
Й свого у нас нікому вже не відібрати!

За двадцять з гаком поплюндрованих років
Й безсилого зубами скреготання
Нарешті мов пітбулі ми вчепилися в горлянку 
    ворогів,
Й нарешті ця сволота у сусідів в справедливому 
    вигнанні!

Не відпускати! Й тих, хто ще лишився, додавить!
Добити гнид і гадів всіх на тілі України!
…Й нову на небі зірку запалить,
Прожити грішним та померти без провини!

Олександр Романько.
м.Слов‘янськ

* * *
Мамі, єдиній і неповторній
Серед вітрів, що запахи несуть,
Ми ловим ті, незаймані з дитинства,
Що будять нашу неповторну суть,
Подих любові, запах материнства.
Той подих найрідніший від усіх,
Він як життя, як ДНК у крові, 
Найвищий знак серед життєвих віх,
Найкращий запах маминої любові.

Я в пам’ять з молоком його всмоктав,
З солодким цукром і гірчинкою солі
І він для мене найрідніший став
Як символ вірності, як добрий вісник долі.
І скільки ми живем серед віків,
Буває краще, а буває гірше,
Ми любимо батьків-чоловіків,
Та матерів все ж любимо найбільше.

Єгор Стариченко.
с. Роздольне 

Великоновосілківського району  

* * *
Сонце в небі
Сонце в небі блиснуло
Променем ясним,
З ранку і до вечора
Я радію з ним.
Весело і затишно
У моїм краю,
Я водицю чисту 
Із джерельця п’ю.
Райдужно пишаються
Квіти у саду,
У казкові барви я
Пісеньку вплету.
В небі синім жайворон
На сопілці гра,
Босоноге літо йде,
Радісна пора.

Любов Анастасова.
с. Времівка 

Великоновосілківського району

З нових поезій

Живі джерела
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Оголошення
Жовтневий районний суд м. 

Маріуполя Донецької області викликає 
Рубана-Васкевича Олександра 
Віталійовича, останнє місце реєстрації 
якого: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Митрополитська б.56, кв.5, як 
відповідача у цивільній справі за позо-
вом Рубана Володимира Віталійовича 
до Рубана-Васкевича Олександра 
Віталійовича про визнання особи такою, 
що втратила право на користування 
житловою площею у судове засідання, 
яке відбудеться 04.08.2016 о 09 год. 
30 хв. в приміщенні суду за адресою: 
87500, Донецька область, м. Маріуполь, 
пр. Металургів, 31 (каб.29).

У разі неявки та неповідомлення 
суду про причини неявки, справу буде 
розглянуто у відсутності відповідача на 
підставі наявних документів. Суддя О.М. 
Томілін 

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100 м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Веприцької 
Юлії Геннадіївни до Веприцького Ролана 
Анатолійовича, про розірвання шлюбу.

Відповідач: Веприцький Ролан 
Анатолійович, останнє відоме місце 
проживання Донецька область, 
м. Горлівка, Мічуринська виховна 
колонія,викликається на 09 годину 00 
хвилин 03 серпня 2016 року до суду для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідач 
повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у 
його відсутності. Суддя Л.О.Носовська. 

* * *
Слов’янський міськрайонний 

суд Донецької області (84100, м. 
Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2), розглядає цивільну справу № 
2/243/1164/2016 за позовом Сидорен-
ка Вадима Володимировича до Вялого 
Дмитра Геннадійовича про стягнення 
заборгованості за договором про на-
дання правової допомоги.

Останнє відоме місце прожи-
вання відповідача Вялого Дмитра 
Геннадійовича: Донецька область м. 
Горлівка, вул. Журавського, буд. 30, кв. 
2. 

Відповідач викликається до суду 13 
вересня 2016 року на 10 год. 00 хв. для 
участі у судовому засіданні.

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

* * *
Слов’янський міськрайонний 

суд у Донецькій області (84112, м. 
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) 
розглядає цивільну справу за позовом 
Непомнящого Володимира Васильови-
ча до Горлівської міської ради, Непомня-
щего Ігоря Васильовича, про визнання 
права власності в порядку спадкування.

Відповідач: Горлівська міська рада, 
останнє відоме місце реєстрації: м. 
Горлівка, Донецької області, пр. Пере-
моги, буд. 67, викликається 08 серпня 
2016 року на 10 год. 30 хв. до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області розглядає цивільні 
справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості.

Відповідачі:
Бондар Володимир Іванович (останнє 

відоме місце реєстрації: 84500 Донець-
ка обл.. м. Бахмут, вул. 60 р утворення 
СРСР, 17/45); 

Шевченко Артем Сергійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 84500 Донець-
ка обл.. Бахмутський р-н, с. Серебрян-
ка, вул. Донецька б/н); 

Степченко Сергій Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 84500 
Донецька обл.. Бахмутський р-н,  м. 
Сіверськ, вул. Перемоги, 20);

Козар Сергій Миколайович (останнє 
відоме місце реєстрації: 84500 Донець-
ка обл.. м. Єнакієве, вул. Єрмішина, 
30/50);

Тимофеєва Валентина Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 84500 
Донецька обл.. м. Бахмут, вул. Горького, 
59/56);

Соломко Максим Ігорович (останнє 
відоме місце реєстрації: 84500 Донець-
ка обл.. м. Бахмут, вул. Тургенєва, 72);

Маковецька Валентина Янівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 84500 
Донецька обл.. м. Бахмут, вул. Туха-
чевського, 32);

Недбайло Людмила Михайлівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 
84500 Донецька обл.. м. Сіверськ, вул. 
Менделєєва, 16);

Фіянова Наталія Геннадіївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 84500 До-
нецька обл.. м. Бахмут, вул. Ювілейна, 
85/19);

Відповідачі викликаються 01 серпня 
2016 року на 13-00 годину до суду, каб. 
204, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідачі 
повинні повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута за 
їх відсутності. Суддя Н.М.Медінцева. 

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2), розглядає 
цивільну справу № 2/243/2264/2016 за 
позовом Гончарової Людмили Сергіївни 
в інтересах малолітньої Гончарової 
Вікторії Романівни до Гончарова Рома-
на Володимировича, про позбавлен-
ня батьківських прав. Останнє відоме 
місце мешкання відповідача Гончарова 
Романа Володимировича: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Федоренка, буд. 
22.

Відповідач викликається до суду 07 
вересня 2016 року на 10 год. 30 хв. для 
участі у судовому засіданні.

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

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у 

Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Акулової 
Ірини Віталіївни до Горлівської міської 
ради про визнання права власності.

Відповідач: Горлівська міська рада, 
останнє відоме місце реєстрації: м. 
Горлівка, Донецької області, пр. Пере-
моги, буд. 67, викликається 05 серпня 
2016 року о 11 год. 00 хв. до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Великоновосілківський районний 

суд Донецької області в зв’язку з роз-
глядом цивільної справи 220/1276/16-
ц (провадження 2/220/480/16) за по-
зовом Берговіної Тетяни Миколаївни 
до Берговіна Артема Сергійовича про 
стягнення аліментів на утримання ди-

тини повідомляє, що судове засідання 
призначено на 29.07.2016 р. на 09-00 
год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область Великоновосілківський 
район, смт.Велика Новосілка, вул..
Фонтанна, 21 Суддя Якішина О.М. Суд 
викликає в якості відповідача Берговіна 
Артема Сергійовича. Явка до суду є 
обов’язковою. В разі неявки відповідача 
в судове засідання, справа буде розгля-
нута за його відсутності.

* * *
Першотравневий районний суд 

Донецької області (87400, смт. Ман-
гуш, вул. Котанова, 102, Мангушського 
району Донецької області) розглядає 
цивільну справу за позовом Івченко 
Марини Сергіївни до Івченка Андрія 
Володимировича (місце реєстрації та 
проживання відповідача Івченко А.В. не 
відоме) про розірвання шлюбу. 

Відповідач викликається 02 серпня 
2016 року на 08-15 год. у Першотрав-
невий районний суд кабінет № 2, для 
участі у справі по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову, докази до 02 
серпня 2016  року. У випадку неприбут-
тя, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутності за наявни-
ми матеріалами. Суддя Н.М. Топузова. 

* * *
Слов’янський міськрайонний 

суд Донецької області (84112 м. 
Слов’янськ,  вул. Добровольського, 2) 
розглядає цивільні справи про стягнен-
ня заборгованності за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк».

Відповідач: Зима Ярослав 
Андрійович, останнє місце реєстрації 
та проживання: Донецька обл., 
м.Слов’янськ, пров. Арматурний, буд.  
90 викликається 11 серпня 2016 року 
на 09 год.30 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідач: Горбунова Юлія 
Володимирівна, останнє місце 
реєстрації та проживання: Донецька 
обл., Микитівський р-н, м. Горлівка, вул. 
Тельмана, буд.  26 кв. 3 викликається 
11 серпня 2016 року на 10 год.00 хв. до 
суду для участі у розгляді справи по cyті.

Відповідач: Луніна Валентина 
Іванівна, останнє місце реєстрації 
та проживання: Донецька обл., м. 
Горлівка, вул. Великан, буд. 39, кв. 16 
викликається 11 серпня 2016 року на 10 
год.30 хв. до суду для участі у розгляді 
справи по суті.

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (вул. Дружби, 4, м. Торецьк, 
Донецька область, 85200) розглядає 
цивільні справи за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Сафронова Віктора 
Олександровича, Роговської Катери-
ни Валеріївни, Гладких Олександра 
Сергійовича, Фролова Владислава 
Вікторовича, Курило Наталії Миколаївни, 
Гребенюк Едуарда Валерійовича, По-
гребняк Володимира Івановича, Відюк 
Наталії Ігорівни про стягнення суми 
боргу.

Відповідачі по справах:
Гребенюк Едуард Валерійович, 

зареєстрований за адресою: вул. Лісна, 
буд. . 12, кв. 21, м. Дзержинськ, Донець-
ка область;

Погребняк Володимир Іванович, 
зареєстрований за адресою: вул. Ма-
яковського, буд. 32, кв. 33, м.Торецьк 
(м.Дзержинськ) Донецька область 

викликаються до суду 22.09.2016 
року з 8-00 до 9-30 годин за адресою: 
вул. Дружби, 4 м. Торецьк, Донецька 
область, 85200, каб. № 10, для участі у 
розгляді справ по суті.

Відповідачі по справах:
Сафронов Віктор Олександро-

вич, зареєстрований за адресою: вул. 
Армавірська, буд. 19, кв. 56, м. Донецьк;

Роговська Катерина Валеріївна, 
зареєстрована за адресою: вул. 
Ізюмовська, буд. 32, кв. 23 м. Донецьк;

Гладких Олександр Сергійович, 
зареєстрований за адресою: вул. За-
водська, буд. 194, м. Донецьк;

Фролов Владислав Вікторович, 
зареєстрований за адресою: вул. Ен-
гельса, буд. 8, кв. 1, м. Артемово, м. 
Дзержинськ, Донецька область;

Курило Наталія Миколаївна, 
зареєстрована за адресою: вул. Юності, 
буд. 22, кв. 149, с. Кірове, м. Дзер-
жинськ, Донецька область; 

Відюк Наталія Ігорівна, зареєстрована 
за адресою: вул. 50 років Жовтня, буд. 
30, кв. 25, м. Дзержинськ, Донецька об-
ласть викликаються до суду 23.09.2016 
року з 13-00 до 15-30 години за адре-
сою: вул. Дружби, 4, м. Торецьк, До-
нецька область, в каб. № 10, для участі 
у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідачі 
повинні повідомити суд про причи-
ну неявки, в іншому разі справи бу-
дуть розглянуті у їх відсутності. Суддя 
В.І.Пискунов.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу № 2/219/3504/2016 за позо-
вом Холодової Ірини Анатоліївни до 
Захарової Олени Анатоліївни про виз-
нання права власності в порядку спад-
кування за законом.

Відповідач: Захарова Олена 
Анатоліївна, останнє місце реєстрації 
Луганська область, м. Стаханів, вул. 
Н.Кучеренко,15/9, викликається 
12.08.2016 року на 10-00 годину до 
суду, каб. № 213 для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглядатися 
у його відсутності. Суддя Л.І.Хомченко. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу № 2/219/3483/2016 за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Яцуненко Та-
мари Олексіївни про стягнення боргу.

Відповідач: Яцуненко Тамара 
Олексіївна, останнє місце реєстрації 
Донецька область, м. Єнакієве, вул. 
Панфілова,6-а, викликається 08.08.2016 
року на 09-00 годину до суду, каб. № 213 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглядатися 
у його відсутності. Суддя Л.І.Хомченко. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу № 2/219/2872/2016 за позовом 
Джурко Людмили Гвидонівни до Джурка 
Романа Володимировича про визнання 
особи такою, що втратила право кори-
стування житловим приміщенням.

Відповідач: Джурко Роман Володи-
мирович, останнє місце реєстрації До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Медова 
,23, викликається 17.08.2016 року на 
10-30 годину до суду, каб. № 213 для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглядатися 
у його відсутності. Суддя Л.І.Хомченко. 
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І 
Українські жінки найчарівніші в усьому 

білому світі, й навряд чи помилюся, ска-
завши, що й за його межами. Це ясно, як 
Божий день. А різноманіття яке! Високі 
й мініатюрні, з русявим, каштановим, 
смоляним, рудим, золотавим волос-
сям, кароокі, синьоокі, з блакитними, 
чорними, смарагдовими, сірими, чай-
ними очами, з червоними, рожевими, 
багряними губами. А фігури! Невільно 
пригадуєш гончарне виробництво: гле-
чики з прямими шийками й з такими, що 
розходяться в ширину до вінців, а інший 
раз – скляні піскові годинники, гітари, 
віолончелі. А як приваблюють жінки, 
що десятиріччями зберігають тендітні 
підліткові форми. Їх, немов паркових 
білочок, немов чарівних небесних пта-
шок, так хочеться взяти на руки, пригор-
нути до серця – без будь - якого гріха, 
без недоброї хворої «задньої» думки. 

Але вітчизняні білявки, ніде правди 
діти, переважно несправжні. Іде вона 
бульваром чи вулицею чимчикує, чи то 
просто на площі зависла, струнка, охай-
на, манлива, шкіра ніжна, біла-пребіла, 
очі сірі, блакитні, сині – ясні, а під біло-
місячним волоссям на чотири пальці 
русі корені стирчать. Блондиниста 
українка – то, переважно, фарбована 
русявка, буває, й брюнетка, а то й руда 
дівчина. Всяка хоче бути білою, й пухна-
стою.

Коли ви втрачаєте розум від на-
туральних білявок, шукайте їх не в 
Донбасі, не в Карпатах і не в Таврії, а, 
не затягуючи часу, їдьте напряму в Комі 
республіку. Там їх неміряна кількість, 
прямо край неполоханих блондинок. Усі 
тендітні, стрункі, блакитноокі, вродливі. 
Бідні чоловіки не знають як себе подо-
лати та вгамувати власні очі, бо вони, 
ніби в рака з голови вилазять й бігом 
дівчат досліджувати, в усі шпарини та 
закапелки заглядати. А північні красуні, 
як поглянуть на них з-під довгих пухна-
стих вій блакитними очами, сніг довкола 
так і розтає, а чоловічу слабеньку душу 
то в жар кидає, то мороз обдає. Спокус-
ливо?

Сніжана своїми родинними коренями 
саме з тих країв. Їй пішов тридцять вось-
мий рік, а її доньці – дев’ятнадцятий. 
Але на зовнішній вигляд вони були ро-
весницями. Якщо ж додати, що мама й 
доця були схожі між собою, немов дві 
дощові краплини, то перехожі й навіть 
дехто з недавніх знайомих сприймали їх 
за сестер-близнючок.

Але у згаданий тут день Сніжана 
відпочивала сама. Під сонцем було по 
липневому спекотно, й жінка, рятуючись 
від палючих променів і зеленої нудьги, 
шукала бар або недороге кафе. Неза-
баром вона підійшла до прохолодного 
й затишного пивного бару «Приємне 
побачення». Кондиціонер на його стіні 
по краплині виганяв на вулицю спеку й 
націдив у підставлену пластикову це-
берку літрів з п’ять прозорої вологи .

Сніжана шмигнула в двері й, легко 
орієнтуючись, сягнула невеличкого, 
«на двох» столу у притемненому кутку 
першої зали бару. Залишила на столі 
поліетиленовий пакет з кросвордом, 
підійшла до стойки й з кухлем пива по-
вернулася до облюбованого місця. Сіла, 
поправила на переніссі світлозахисні 
дзеркальні окуляри й почала обдивля-
тися. Позиція, яку білявка зайняла, була 
зручною, як у досвідченого розвідника. 
Вона була майже непомітною для 
присутніх, зате сама бачила все й усіх, 
хто заходив і хто вже потягував прохо-
лодне янтарне пиво. Для тих, хто все ж 
звертав на неї увагу, вона була жінкою, 
що сховала за окулярами свої очі й до-
бру половину обличчя й сидить собі са-
мотня в темному куту й потягує пиво. 
Певно посварилася з чоловіком або 
зі своїми «домашніми», чи, може, на 
роботі «поскублася», а то й просто на 
вулиці на скандалістку наразилася. Сло-
вом, відпочиває від буденності.

Сніжана, однак, ні з ким не свари-
лася, не лаялася й не скандалила, а 

прийшла до бару скоріш на роботу чи 
на полювання (воно – теж робота для 
професіоналів), аніж на перепочинок. 
Жінка повільно обвела поглядом, наче 
прощупала, залу. Відвідувачів, не див-
лячись на спеку було небагато. Цен-
тральним кадром посеред зали напро-
ти стойки бармена стояв великий, на 
вісім персон стіл, Однак його обсіли не 
вісім, а молода компанія, чоловік з два-
надцяти, переважно юнаків, між яких 
затесалися чотири захмелілих дівчини 
у простеньких, але зручних ситцевих 
коротеньких спідницях. Дівчата мету-
шилися, пересідали з місця на місце, 
виходили «нагору» на перекур, поверта-
лися, знову сідали за стіл. Намагалися 

підтримати чоловічі бесіди. Одна з них 
виглядала років на вісім-десять стар-
шою за інших. Різниця у віці відбивалася 
на поведінці й жестах, а очевидним для 
Сніжани це стало, коли «стара» на ній 
затримала свій погляд. За столом жінка 
жартувала й кокетувала, а в очах – сум 
і турботи. Вони просто співали колись 
популярну пісеньку:

С кем–нибудь,
Где–нибудь,
Как–нибудь…
Сніжана зітхнула… Ця компанія не 

про неї. Там не тільки не розженеш-
ся заробити, а ще й самій доплачувати 
доведеться. Молодь пожадлива, все 
подешевше взяти хоче, а то й зовсім 
безплатно. Інша справа шахтарські 
пенсіонери. Чоловіки, на відміну від 
жінок, чим старіші, тим щедріші. Щоб 
показати, що вони ще «ого–го!», готові 
половину своєї чималенької пенсії за 
раз викласти. Ось тільки розлучених і 
вдівців серед них небагато. Баби добре 
ніс по вітру тримають, відразу їх, немов 
птахів кільцюють. Після чого міцно коло 
себе на ціпку тримають. Все моє! Не 
підходь! Бо видертим волоссям розпла-
чуватися будеш.

«Та не бійся, Сніжано баб, – колись го-
ворила їй бабуся. – Бійся неодружених, 
холостяків, вічних женихів, переконаних 
ненависників жіночого роду. Серед них 
всяка мерзота водиться: імпотенти, що 
люто ненавидять жінок, педерасти, які 
жінок бояться і за людей не вважають. 
Збоченці й маніяки. Такі й нутро дівчині 
порвуть і груди пошматують. Не дай 
боже потрапити в їхні пазурі». 

Сніжана стряхнула непотрібні 
міркування й продовжила очами ниш-
порити по бару. За столиком під вели-
чезним омаром сиділи два пенсіонери. 
Але не ті, які потрібні. Справа не в тому, 
що вони були віком давно за шістдесят, 
навіть, не в тому, що були добряче на 
підпитку, а в тому, що кожні п’ять хвилин 
по черзі вони звітували комусь по теле-
фону. За їхніми словами дорога від про-
довольчого магазину додому була дуже 
важкою й небезпечною. То на кожного 
з них нападали бродячі собаки, то їх 
ледь не збив автомобіль, то вони когось 
вимушені були рятувати від небезпеки. 
Але вони впевнено й наполегливо, крок 
за кроком, наближаються до домівки й 
ось-ось будуть на рідному порозі. Звіт 
явно не для сусіда й не до змінного май-
стра. Тут справа пахла макогоном. 

Випивши пів кухля пива, Сніжана 
попрямувала в бік туалету, що стояв 
на перехресті трьох кімнат бару без 
розпізнавальних знаків. Ніяких «м» - «ж»: 
один на всіх. Двері відчинені настіж і в 
неяскравому світлі шістдесятиватної 
лампи можна було прочитати охай-
ний комп’ютерний напис на аркуші А–4 
вкладеному у файл і закріпленому над 
зливним баком: «Не лесть собі – підійди 
ближче до унітазу!» 

Сніжана ніби ненавмисне заглянула 

в другу залу бару. Там у напівтемряві 
інтенсивно «зажималася» зовсім юна 
пара. При чому справа наближалася до 
повного розкладення особистості. Пря-
мо тут, прямо щас, прямо на лаві.

Білявка заглянула, теж зовсім випад-
ково, в третю залу. Там було темно й – 
нікого. Нарешті молода жінка досягла 
туалетної кімнати, зачинила за собою 
двері, на яких висів ще один аркуш з 
черговим туалетним дотепом: «Фара-
они! Змивайте свої піраміди!» Сніжана 
криво посміхнулася заклику. Підійшла 
до рукомийника над яким поруч з заяло-
женим рушником і туалетним папером 
примостилося доволі просторе люстер-
ко. Красуня поправила зачіску, помила 

руки, але рушником не скористалася, 
витягла з кишені носову хусточку й про-
мокнула нею свої пальці.

Не дивлячись на те, що цей пивбар, з 
її точки зору був абсолютно неперспек-
тивним, жінка повернулася за свій сто-
лик і пішла в атаку. Вона нарешті зняла 
окуляри, розстібнула верхні ґудзики 
своєї блузи й закинула ногу за ногу. Все 
це, немов магнітом притягло чоловічі 
погляди. Вони ковзали по її литках, по 
обличчю, по ґудзиках і по всьому, що за 
ними було приховано. П’ятий номер не 
набридає. Швидко протверезів один з 
пенсіонерів, встромив у Сніжану свої 
масляні очі. Його похітливий погляд 
пройшовся по жіночому тілу, після чого 
перебрався на обличчя. Нарешті він 
насмілився підійти до столику, де сиділа 
вродлива жінка, що й зробив нерівною 
ходою з кухлем пива у правій руці.

– Дозвольте коло вас присісти, – про-
мовив він голосом, що трохи заплітався.

Сніжана чарівно усміхнулася й на знак 
згоди кивнула головою. Побачивши зе-
лене світло, колишній гірник осмілів і за-
пропонував:

– Дозвольте я вас пригощу кухлем 
пива?

Сніжана знизала плечима, мовляв, 
дивіться самі, пригощайте, коли на те є 
бажання. Пенсіонер все тим же нетвер-
дим кроком підійшов до бармена й за-
мовивши кухоль пива, дві стопки горілки 
й пакетик сушених анчоусів, повернув-
ся за стіл до нашої блондинки. Куплене 
урочисто, немов високу нагороду, по-
ставив перед жінкою. Через мить він 
пожвавішав, осмілів, навіть свою руку 
поклав їй на стан. Нарешті «зморозив»:

– А у вас є якесь помешкання чи дач-
ка, аби ми змогли там трохи посидіти?

Сніжана здивовано підняла брови, 
подумала: «Подавай йому жінку та ще й 
з апартаментами». Скинула чужу руку зі 
свого тіла й трохи відсунулася від наха-
би. Він почав гучно висловлювати своє 
невдоволення:

– А що ти відсунулася?... – став 
з’ясовувати ветеран пролетарської 
гвардії, але тут залунала мелодія з його 
мобільника. Чоловік, немов ошпарений 
відскочив від Сніжани, підніс телефон 
до вуха й зблід, як крейда. Підбіг до 
свого напарника, схопив свою сумку й 
повідомив «страшну» новину:

– Сюди йдуть!
– Хто? – не второпав захмелілий то-

вариш.
– І твоя, й моя!
Миттєво протверезівши, обидва 

шукачі слабоалкогольних пригод виско-
чили на вулицю.

Спостерігаючи всю цю розв’язку, 
Сніжана, не поспішаючи, випила чарку 
горілки, запила кухлем пива, принесе-
ним залицяльником-невдахою, покла-
ла собі в сумку пакет з анчоусами. На 
хвилину задумалася. «Все. Повний ка-
пець. Криза жанру. А колись саме тут 
я зустріла Баграта», – вона мрійливо 

примружила очі, згадавши свого дав-
нього друга… Ні, не друга. Приятеля? 
Теж ні. Якби тут делікатніше вислови-
тися, знайти прийнятний літературний 
еквівалент. Здається є такий, а як ні, то 
буде: Сніжана чотири роки тому саме за 
цим столом зустріла свого «секс-боя». 
Так-так, не френд-боя, не плейбоя, а 
саме секс-боя. Жінка знову залізла ру-
кою в сумку, нащупала й витягла на по-
верхню мобільний телефон, покопалася 
в його адресній книзі, набрала номер 
Баграта. Кілька секунд лунала докучли-
ва мелодія, нарешті почувся чоловічий 
голос:

– Слухаю.
– Баграте, я зараз до тебе прийду. Це 

Сніжана. Я тут… Поруч… Добре.
Після нетривалої паузи знову почувся 

голос Баграта:
– Я тут трохи зайнятий… Але добре, 

приходь.
Сніжана вийшла з прохолодного 

приміщення під пекуче сонце й майже 
побігла через дорогу в приватний сек-
тор. Швидко знайшла знайомий двір, 
підійшла до воріт, натиснула кнопку до-
мофона з відеоспостерігачем. Почувся 
характерний звук. Вона відчинила воро-
та й увійшла у двір.

ІІ
Баграт зустрів білявку на порозі бу-

динку й запросивши зайти, повів вглиб 
своїх апартаментів. Пройшовши до-
вгенький коридор, Сніжана опинилася 
в просторій світлій залі. Ця кімната не 
була ізольованою, крім дверей у кори-
дор, в ній знаходилися ще двері в не-
величку, але затишну відпочивальню. 
Вони були відчиненими майже настіж і 
за легенькими портьєрами перед оча-
ми Сніжани мелькотів дівочий силу-
ет. Жінка за дверима відпочивальні не 
поспішаючи одягалася. Через пару хви-
лин вона стояла в залі, поправляючи на 
собі легеньку прозору сітчасту футбол-
ку. Сніжана відразу її впізнала: це була 
Шурка, або, як її називали чоловіки, 
Шурочка – професіоналка своєї справи 
такої високої проби, що на ній клейма 
ніде було поставити. 

У Шурки було простувате не обтяжене 
вродою обличчя, рот з тонкими губами, 
завеликий м’ясистий ніс і рідке волосся. 
Усе це компенсували ясні великі очі під 
розкинутими під високим лобом брова-
ми і охайні вуха, тому потворною назва-
ти було молоду жінку не можна, а лише 
некрасивою. Зате тіло, покрите смагля-
вою пругкою шкірою, було божим ше-
девром. Довгі класичні ноги, видовжені 
сідниці завжди зупиняли чоловічі погля-
ди. Вона ніколи не народжувала дітей, 
тому на череві не було жодної зморшки, 
жодної розтяжки. Спина з крутуватими 
загостреними плечиками, гостренькі 
симпатичні лопатки, чітко викреслений 
хребет, чарівна тонка з заманливим ви-
гином талія. Чоловіки мліли, коли бачи-
ли її оголену спину.

Жінки зустрілися очима. Шурка теж 
впізнала Сніжану. Бачилися вони не 
вперше, зустрічалися колись уже й у Ба-
грата.

Шурка проявила агресію першою:
– Баграте, що, думаєш кращу знай-

шов?
Чоловік огризнувся:
– Це моя справа.
Шурка продовжила наступ:
– Баграте, вона ж повія в п’ятому 

поколінні. Кінчена! «Тріпака» впіймаєш 
щонайменше. 

Чоловік відреагував: 
– Навпаки. Якщо у п’ятому поколінні, 

то це стопроцентна гарантія, що ніякої 
зарази від неї підчепити не можна, бо її 
в неї бути не може. Кваліфікація висока 
й залізний імунітет.  

– А ти знаєш, що її прабабуся була 
шаманкою кохання, а по нашому – 
підстилкою для гостей. Про це мені її 
мати розповідала. До речі теж повія з 
повій. Вона, коли ще молодою була, так 
прямо при дітях своїм ремеслом про-
мишляла. Уявляєш?

З майбутньої книги

 Петро Гайворонський

БІЛЯВОЧКА

Продовження на 8-й стор.
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Сніжана не витримала:
– У мене яка не яка, а мати була. Ні 

мене, ні сестри не кинула. А тебе, кур-
ву, курка під парканом знесла й кинула. 
До того ж у мене був чоловік, цілком за-
конний зі штампом у паспорті. А тебе 
в дитячому будинку в другому класі за 
фантик з-під конфетки жінкою зробили. 
Хлопців вісім по черзі.

Шура позеленіла: 
– За такі слова, я зараз твоє «смазли-

ву» фізіономію підпорчу. Баграт підняв 
руки вгору:

– Дівчатка припиніть сварку. 
З’ясовувати, хто з вас краща будете 
іншим разом і не тут. До речі, я повій 
поважаю – вони гроші заробляють, а 
блудниць люблю – вони все від щирого 
серця роблять. Сідайте краще за стіл, 
вип’ємо кілька крапель горілки. Цього 
добра у мене вистачає. Поговоримо, 
обміняємося досвідом.

Сніжана примирливо посміхнулася, 
Шура ж навпаки – розлютувалася: 

– Щоб я з цією стервою сіла за один 
стіл. Простіть-випустіть, ніколи. Піду 
краще на терасу задоволення ловити, – 
і заспівала:

– Ой тераса моя, розтераса,
Ти будиночок мій і сім’я. 
Після цього вкусила Сніжану:
– А ти, бліда поганка, давно на трасу 

виходила?
Настала черга визвіритися блондинці: 
 – Я, на відміну від тебе, плечової 

суки, до траси ще не докотилася.
–А!!! Так-так, ти ж у нас шляхетної 

крові. У тебе ж мати стовбова дворянка. 
Тобто у дворі усім охочим під стовпом 
давала… Та що з тобою, соскою, роз-
мовляти. 

Вона демонстративно відвернулася 
від Сніжани й виставивши вперед свої 
невеликі груди, які буквально стояли й 
не потребували бюстгальтера, й, звер-
таючись до чолов’яги, гордовито про-
мовила:

– Запам’ятай, Баграте, жіночі груди 
це те, що поміщається в чоловічу руку. А 
що понад це – то вже вим’я.

Залишившись сам на сам зі 
Сніжаною, Баграт, не гаючи часу підсів 
до неї й засунув руку під блузу. Жінка 
ніжно, але наполегливо відсторонилася.

– Баграте, я спочатку піду в душ. А то 
самій противно. На вулиці така спека! В 
душі є тепла вода?

– Звичайно є. Я з тобою!
Сніжана обворожливо посміхнулася, 

але заперечливо похитала головою.
– Які ви, чоловіки, нетерплячкі. 

Почекай тут, бо не цікаво буде. Усе 
дістанеться тобі, тільки не квап мене.

Білявка в душі плескалася з годи-
ну, то мовчки, то щось муркаючи собі 
під носа. Нарешті увійшла у кімнату, 
де на неї так нетерпляче чекав Баграт. 
Крім серг у вухах і каблучки на другому 
пальці лівої руки на ній не було нічого. 
Її тіло, не дивлячись на спекотливі дні, 
не торкнувся загар, воно було білим–
білим і наче світилося місячним сяйвом. 
Багряні вуста були ледь відкритими, 
очі сяяли кольором синього моря. При 
розмові у жінки трохи підстрибували й 
розліталися високо над очами брови. 
Біляве з золотинкою волосся погойду-
валося від невеликого протягу. А реш-
ту описувати не беруся, бо навряд чи 
зумію. Слів не вистачить.

Баграт аж на ноги схопився:
– Богиня! Богиня, – заволав він. – 

Справжня Афродіта. Чотири роки, як ми 
кохаємося, а ти щодня нова!

Сніжана підійшла ближче до тахти, 
на якій щойно сидів Баграт, переможно 
посміхнулася й запитала:

– Що закохався? Не будеш мені тепер 

з різними Шурками зраджувати?
– Та хіба можна не любити таку Боги-

ню?! А Шурка просто зайшла.
– Ага! Книжку почитати. Алгебру! Го-

лою.
– Ну, я не бачив, чим вона там займа-

лася. Може й читала. У мене он скільки 
книг на багатьох мовах. А роздяглася, 
може тому, що жарко дуже. Спека. Я не 
бачив.

– Добре, Баграте, я тобі все прощаю. 
Не викручуйся. Тільки зроби мені ма-
саж. Щось спину тягне.

Баграт, який у юності закінчив ме-
дичне училище, масаж робив похваль-
но. Ні на мить не відривав рук від тіла, 
вміло чергував прийоми, слідкував 
за кольором шкіри, пульсом, контро-

лював настрій, постійно говорячи з 
«пацієнтом». Сніжана швидко роздягла-
ся й уклалася в ліжко. Баграт тим часом 
одягнув короткий синій халат масажи-
ста, пішов до ванної кімнати увімкнув 
теплу воду й ретельно з милом вимив 
руки.

Білявка занудьгувала:
– Ну що ти там возишся? Йди-но 

швидше до мене.
– Гігієна для масажиста над усе.
Нарешті він підійшов до ліжка, виба-

чився. 
– Масажного столу, перепрошую, 

вдома не маю. Давно не практикую.
Баграт взяв флакончик з дорогою па-

хучою олією для масажу, вилив кілька 
крапель собі на руки, потер долонями, 
поклав їх на спину жінці й почав лагідно 
погладжувати тіло, розтираючи його 
вздовж і поперек, прямо й кругами, ні на 
мить не зупиняючи рухи. Вони нароста-
ли, змінювалися ніжно впивались у спи-
ну, лопатки, руки, шию, ноги.

Сніжана мліла, порохкувала, наче тиж-
неве поросятко, помуркувала, як кішка. 
Закінчивши повний релаксаційний ма-
саж за годину часу, чоловік протер її 
м’якеньким махровим рушником і по-
крив красуню простирадлом. Вона де-
який час знетямлено лежала не пово-
рухнувшись. Та за кілька хвилин різко 
скинула простирадло й повернулася 
на спину, виставляючи напоказ усе, що 
мала. Кокетливо запропонувала:

– А так? Зробиш масаж?
Баграт з готовністю скинув з себе 

одяг і стрибнув у ліжко. Сніжана була 
слухняною, гнучкою, наче гумова ляль-
ка: як треба, так і прогиналася. Викону-
вала будь-які забаганки партнера. Че-
рез чверть години вона скочила з ліжка, 
лукаво посміхнулася своєму партнеру, 
виставила вгору палець правої руки й 
вигукнула:

– Раз!
Жінка, не одягаючись, вийшла в залу, 

сіла за стіл. Покликала Баграта:
– Любий мій, тепер нам слід тро-

хи розмочити наш маленький успіх у 
коханні. 

Баграт слідом за Білявкою увійшов у 
світлицю, відкрив дверцята бару, дістав 
звідти недорогої, але й не самої дешевої 
горілки, поставив на стіл. Сніжана пиль-
но глянула на чоловіка, запитала:

– А далі що?
Баграт відкоркував пляш-

ку, налив горілки по самі вінця 
сімдесятип’ятиграмових стопок, підняв 
свою над столом і виголосив короткий 
банальний тост:

– За зустріч і кохання!
Сніжана посміхнулася своєю 

чарівною посмішкою й одночасно з 
своїм товаришем осушила до дна стоп-
ку. Закуска на столі була біднувата: 
кілька нерозрізаних огірків і помідорів 
лежало в глибокій тарілці. В іншій ле-
жали підсмажені курячі окорока. Про-
сто на столі лежав пошматований хліб. 
Обережно, ніби крадучись, заговорила 
Сніжана:

– Баграте, я сьогодні, коли їхала до 
тебе на таксі. Більше полтинника викла-
ла. А назад їхати зовсім грошей немає.

– Залишишся сьогодні у мене.
Сніжана продовжувала «натякати»:
– Сьогодні уже, між іншим, завтра. 

Половина другої.
Баграт продовжував гнути своє:
– Залишайся дня на три.
– А потім, Баграте, все ж одно їхати 

треба.
Баграт мовчки встав, дістав з бару 

гаманець і поклав перед нею двохсотку.
Вона ожила:
– Ой, дякую тобі. Давай «пропустимо» 

ще по одній і повернемося в ліжко.
Баграт налив по другій, а за тим і по 

третій стопці. Випили ще раз за зустріч 
і ще раз за кохання. Баграт носив гру-
зинське ім’я, але був грузином тільки 
по батькові. Мати в нього була українка. 
Зовнішністю він хоч і був схожий на 
батька, але відрізнявся від грузинсько-
го стереотипу. Мав русе волосся, сірі 
очі, прямий з гордою горбинкою ніс і 
богатирську статуру, чим зводив з ума 
усіх жінок невеликого міста. У його мові 
не було й натяку на кавказький акцент і 
не могло бути – грузинської він не знав 
зовсім. Сніжана знову потягла його у 
ліжко. А він знову жадібно дивився на 
вродливу жінку яка, не дивлячись на 
випиті грами й градуси, зберігала свою 
жіночу привабливість. Оскільки пила 
красуня «по долгу служби» багато й ча-
сто, за усіма законами розвитку людсь-
кого організму, вона повинна була б 
виглядати зараз закінченою п’яничкою, 
з пом’ятою червоною заскорузлою 
шкірою з синцями, набряками під оча-
ми і хриплим прокуреним голосом. 
Однак нічого подібного не було. Жінка 
була свіженькою, милою й бажаною. Її 
шкіра чомусь не піддавалася звичайним 
біологічним законам. Для її відновлення 
й переходу у звичайний стан вистачало 
однієї-півтори години після прийнят-
тя «на груди» великих доз алкоголю й 
тютюнопаління. 

Вона уляглася на ліжко, так, щоб 
чоловік сидів біля її ніг, які вона поклала 
йому на коліна. 

– Баграте, зроби мені масаж ніг, будь 
ласка.

Чоловік взявся за роботу.
– Друже, скажи, будь ласка, я дійсно 

найвродливіша в нашому місті?
Баграт, не зупиняючи рухів, ствердно 

кивнув головою.
– І в моїй зовнішності немає недоліків?
– Є звичайно. У кого їх немає.
Сніжана образилася:
– Я про зовнішність говорю. 
Баграт закінчив останні рухи маса-

жу. Поцілувавши жінці пальці ніг на знак 
завершеної роботи й задоволеності 
нею, Баграт запропонував:

– Ну ось давай перевіримо. У кожної 
людини ледь-ледь різняться між собою 
права й ліва ніздрі носа, раковини вух.

– А у мене однакові! Дивись, 
перевіряй.

Баграт придивився до носа й вух под-
руги, але ніяких розбіжностей між ними, 
як не старався, не знайшов.

– Зараз почекай, – Баграт підвівся з 
ліжка підійшов до одежної шафи й ви-
тяг звідти звичайний кравецький метр. 
Повернувся назад на ліжко й запитав у 
Сніжани:

– У тебе який зріст?
– Метр шістдесят сім. Саме впору. Не 

мала й не довга.
– Міряємо верхню частину. – Він 

обтягнув її плечі метром, глянув 
на інструмент, промовив уголос. – 
Дев’яносто.

Почергово обміряв талію і стегна, ко-
ментуючи все так же вголос:

– Шістдесят. Дев’яносто. А номер 
взуття у тебе який?

– Тридцять шість.
Баграт не витримав, захоплено про-

мовив:
– Ти й правда без жодної вади. 
– Нарешті помітив. На четвертому 

році зустрічей. Одружись на мені. А, Ба-
грате?

 Баграт промовчав, заманливу 
пропозицію пропустив мимо вух. Вади у 
Сніжани були, але вони ніяк не пов’язані 
з її зовнішністю. Чоловік, однак, не став 
розвивати цю тему, а почувши жіночий 
манливий заклик, упав у її обійми. О пів 
п’ятої Сніжана підняла вгору руку з вдо-
ма виставленими вгору пальцями й про-
голосила:

– Два!
Білявочка перелізла через хлопця, 

зіскочила з ліжка й навшпиньках, не взу-
ваючи капці, побігла до зали за стіл. На-
лила з недопитої пляшки в стопку. По-
колотила пляшку, в якій ще залишалася 
горілка. Скривилася. Вилила зі стопки й 
пляшки все в фужер й жадібно залпом 
випила. Потім повернулася до ліжка, 
обережно перелізла через Баграта, що 
вже спав і притихла. Але ненадовго. Че-
рез годину вона знову заважала спати 
своєму звитяжному товаришу. А рівно 
о сьомій над ліжком злетіла її рука з ви-
ставленими до гори трьома пальцями і 
пролунало радісне й переможне:

– Три!
Вона замуркотіла собі під ніс гімн 

країни. Потім взялася за Баграта:
– Цю справу слід обмити. Вставай, 

Багратику. Чуєш?
Баграт не поворухнувся. Вона почала 

його тормошити, трясти, леститися.
– Багратику, а де горілка? Чуєш? 

Горілка закінчилася.
Чоловік встав, пройшов у світлицю, 

з глибини бара дістав чергову пляшку, 
розкоркував і виставив на стіл. Покли-
кав Сніжану:

– Ось пляшка. Пий, якщо на здоров’я.
– На нього, – підтвердила, значно 

повеселівши, Сніжана. 
Вона налила грам сто в фужер, потім 

націлила горлянку пляшки в чарку Ба-
гарата, але той її прикрив долонею й 
відставив. Сніжана щиро здивувалася:

– А ти чому не будеш?
– Щоб зберегти чистоту відчуттів.  

Досить з мене.
Жінка з небесними очами опорожни-

ла фужер. За тим взяла в руки пласти-
кову пляшку з газованою водою, виду-
ла добру її половину й повернулася до 
ліжка.

Близько десятої ранку білявка все так 
же гучно і радісно вигукнула: 

– Чотири! – випила нові пів фужера 
горілки й, нарешті угомонившись, міцно 
заснула.

З майбутньої книги

 Петро Гайворонський

БІЛЯВОЧКА

Продовження. Початок на 7-й стор.

Далі буде.


