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Також він оглянув технічну будівлю телерадіовежі 
та ознайомився з роботою обладнання.

Петро Порошенко наголосив на тому, що за-
пуск цієї телевежі має виключну важливість для 
всієї країни в умовах гібридної війни.

«Після того, як мовлення буде запущено з цієї 
вежі, ми можемо говорити, що площу покрит-
тя буде збільшено в десятки разів. Крім того, 
проаналізуємо можливість збільшення потужності 
передавачів, які тут зараз є», – відзначив Прези-
дент України.

Також глава держави наголосив на тому, що гора 
Карачун стала легендарним місцем, і символічно, 
що в переддень свята Збройних Сил України з 
цієї вежі відновлюється мовлення телевізійних та 
радіоканалів.

Під час свого перебування на Донеччині Петро 
Порошенко зустрівся з військовослужбовцями 
безпосередньо біля лінії зіткнення і поздоровив 
їх зі святом. Воїнам, які найбільше відзначилися, 
Головнокомандуючий вручив нагороди.

Вл.інф.
Фото із сайту Президента України

Запустили мовлення телевежі
У понеділок Президент України Петро Порошенко 

здійснив перший запуск мовлення телевежі на горі Карачун
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Люди Донеччини

Цими днями керівник Донецької 
обласної державної адміністрації 
Павло Жебрівський провів робочу 
нараду з представниками органів 
виконавчої служби, судових та пра-
воохоронних установ Донеччини. На 
зустрічі обговорювалися нагальні 
проблеми взаємодії цих органів 
з населенням та необхідність по-
силення роз’яснювальної роботи 
щодо необхідності своєчасної спла-
ти громадянами заборгованості за 
комунальні та інші послуги.

Глава адмінстрації звернув увагу 
присутніх на низькі показники задо-
волення судових позовів щодо стяг-
нення заборгованості з громадян 
та випадки затягування ними з при-
йняттям рішень про відшкодування 
громадянами заборгованості 
підприємствам ЖКГ.

Разом з тим, Павло Жебрівський 
висловив занепокоєння високим 
рівнем зростання тарифів для на-
селення та констатував, що цей 
вимушений крок пов’язаний з 
проведенням антитерористичної 
операції в області та сповільненням 
темпів взаємодії України з країнами 
Євросоюзу.

На нараді також були ухвалені 
рішення щодо ініціювання перед 
Верховною радою України та Уря-
дом законопроекту про поси-
лення відповідальності громадян 
за несвоєчасну сплату боргів за 
комунальні тарифи та скасування 
пільг для всіх категорій громадян, 
крім війскових, що виконують за-
вдання в зоні антиррористичноі 
операції.

Згідно з протокольним доручен-
ням, затвердженим за результатами 
засідання, прийнято рішення звер-
нути увагу керівництва апеляційного 
суду Донецької області, місцевих 
органів юстиції, державної 
виконавчої служби, органів про-
куратури, служби безпеки та 
національної поліції на необхідність 
неухильного дотримання законо-
давства, що регулює оплату житло-
вого-комунальних послуг, швидкого 
та своєчасного ухвалення рішень 
про стягнення заборгованості та 
проведення попереджувальної ро-
боти з населенням щодо можливого 
стягняння майна боржників в судо-
вому порядку.

Органам державної виконавчої 
служби Головного управління 
юстиції в Донецькій області до-
ручено в місячний термін разом з 
органами технічної інвентаризації 
здійснити моніторинг нерухомо-
го майна громадян для можливо-
го забезпечення позовів у випадку 
несвоєчасної сплати заборгованості 
за комунальні тарифи.

Глава обласної адміністрації 
висловив впевненість, що гро-
мадяни із розумінням сприй-
муть зазначені ініціативи з огля-
ду на тяжкий економічний стан 
в галузі і необхідність прийняття 
невідкладних заходів для стабілізації 
роботи підприємств ЖКГ.

Департамент житлово-
комунального господарства

Влада

Населення 
зобов’яжуть 

платити 
за ЖКГ

Наприкінці  листо-
пада у Святогірську 
відбулася Всеукраїнська 
історико - краєзнавча 
конференція учнівської 
молоді «Південно-
Східна Україна: зі 
стародавності в ХХІ 
століття». Організатори 
конференції – депар-
тамент освіти і науки 
Донецької ОДА та об-
ласний центр туриз-
му та краєзнавства 
учнівської молоді 
спільно з Українським 
державним центром ту-
ризму і краєзнавства 
учнівської молоді. У 
конференції взяли 
участь 36 делегацій з 7 
областей України та юні 
краєзнавці з 10 районів 
та міст Донеччини.

Освіта

До витоків рідного краю

Директор школи ... По-різному ви-
мовляють люди це словосполучен-
ня. Учні – з трепетом і хвилюванням, 
вчителі – з повагою, а батьки, в ос-
новному, сприймають директора як 
останню надію вирішення всіх про-
блем. Директора лякають скарга-
ми в різні інстанції, лають на всіх на-
радах за невчасно зданий звіт, за не 
відремонтований дах.

Одним словом, директор у відповіді 
за все, що відбувається в школі і навко-
ло неї. Давно звучать пропозиції про 
те, щоб в вузах ввели спеціальність 
«директор школи», і щоб вчили цьому 
нелегкому ремеслу, як вчать майбутніх 
вчителів педагогічної професії. Кажу з 
упевненістю, оскільки сама пройшла 
шлях від вчителя до керівника рай-
онного відділу освіти, не пропустив-
ши жодного щабля, що праця дирек-
тора школи ні з чим не зрівняється 
своєю складністю, відповідальністю, 
розмаїтістю. Тому керівником школи 
може бути тільки людина, яка цілком 
присвятила себе служінню дітям і лю-
бить свою роботу. 

Директор школи рідко чує слова 
подяки, особливо від вчителів. Адже 
всі вважають, що це його обов'язок 
піклуватися про всіх і створювати умо-
ви для нормальної життєдіяльності 
школи. 

Саме тому, що керівникам шкіл рідко 
говорять «спасибі», мені захотілося на-
писати про нашого директора – Олек-
сандру Степанівну Коссе. Понад 15 
років Олександра Степанівна працює 
«учителем вчителів» в Гранітненській 
загальноосвітній школі. Її високий рівень 
освіченості і професіоналізму, (адже 
вона учитель-методист, спеціаліст вищої 
категорії, «Відмінник освіти України»), 
допомогли їй вивести школу на но-
вий якісний рівень, виховати колектив 
однодумців, який кожен шкільний день 
намагається зробити цікавим, насиче-
ним, творчим. Поруч з таким наставни-

ком просто соромно працювати погано, 
адже директор постійно знаходиться в 
педагогічному пошуку і вимагає цього 
від своїх підлеглих. Творчий підхід у всьо-
му, якість освіти, любов до дітей – ось 
«три основних кита», на яких будується 
робота нашої школи. Особливо мені хо-
четься зупиниться на житті школи в не-
легкий для всіх нас воєнний час. Зараз 
я часто думаю про те, що гранітненцям 
ці страшні випробування були послані 
для того, щоб переосмислити життєві 
цінності, щоб навчитися любити життя 
і дорожити ним. Я переконана – якби в 
2014-му році Олександра Степанівна 
злякалася, як багато хто з нас, і поїхала 
з села, Гранітненська школа вже припи-
нила б своє існування. 

Пригадується серпень 2014 року, 
коли ми всі з великою надією на кра-
ще, готувалися до початку навчально-
го року. Відремонтовані класні кімнати, 
пофарбовані шкільні коридори широко 
відчинили двері для наших вихованців. 
Проведена підсумкова педагогічна рада, 
проаналізовані всі напрямки роботи за 
минулий навчальний рік, «окреслені» за-
вдання на новий навчальний рік. Все го-
тово до першого уроку на тему: «Україна 
– єдина країна» ... 

Репетицію до свята Першого дзвони-
ка ми проводили під звуки гучної конона-
ди, тікаючи в безпечне місце. А перший 
дзвоник в цьому страшному 2014 році 
так і не пролунав. З жахом згадую, коли 
снаряд прямим попаданням зруйнував 
будівлю початкової школи, а в розбитих 
вікнах розвивалися білосніжні гардини, і 
було видно святково прикрашені вчите-
лями та батьками класні кімнати і шкільні 
дошки з символами і атрибутами нашої 
держави... 

Постраждала і основна триповерхо-

ва будівля школи. Були вибиті всі вікна, 
зруйновано дах, не працювало опален-
ня – в селі більше 8-ми місяців не було 
електрики. Навіть страшно про це зга-
дувати. Багато жителів виїхали з села. З 
360 учнів залишилася тільки половина. 
Люди ховалися від обстрілу в підвалах. 
Багато будинків були пошкоджені. Але 
незважаючи на всі труднощі, школа про-
довжувала працювати. Наш директор 
змогла об'єднати зусилля всіх – вчителів, 
батьків, громадськості, волонтерів і на-
правити їх на відновлення школи. Нам 
допомагали всі небайдужі люди, хто чим 
міг. Надсилали листи підтримки школярі 
та вчителі з Західних областей України. 
А скільки було гуманітарної допомо-
ги у вигляді продуктів харчування для 
шкільної їдальні, одягу, канцелярського 
приладдя для дітей! 

Всіх потрібно було гостинно зустріти, 
привітати. І в цьому головну роль грала 
наш директор. Вона, як капітан великого 
шкільного корабля впевнено вела його 
до заповітної мети - відновлення шко-
ли та її нормальної життєдіяльності. І це 
їй вдалося, завдяки величезній любові 
до своєї школи і патріотизму. Живе 
наш директор на самій «лінії вогню» (на 
околиці села), де постійно рвуться сна-
ряди і падають міни. Ризикуючи своїм 
життям, вона кожен день поспішає до 
школи, яку давно вважає своїм другим 
домом, і робить все можливе і немож-
ливе, для того, щоб навчальний про-
цес не зупинився. Хіба це не героїзм? 
Хіба це не мужність? Коли ми говори-
мо про патріотизм, про любов до своєї  
Батьківщини, ми думаємо про щось ви-
соке, нездійсненне, далеке. А герої жи-
вуть поруч: це наш директор. 

Ольга ХАРА 
Учитель Гранітненської ЗОШ І-ІІІ ст.

Учитель 
з «лінії вогню»

Відкриваючи урочисту частину заходу, Надія Оксен-
чук, директор департаменту освіти і науки ОДА, відзначила 
згуртованість юних краєзнавців, які з’їхалися до Святогірська.

У свою чергу Дмитро Омельченко, заступник директо-
ра Українського державного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді, член правління НСКУ, підкреслив важливість 
краєзнавчої роботи учнівської молоді у світлі незаангажованого 
переосмислення та вивчення історії української державності.

У рамках пленарного засідання перед юними дослідниками 
виступили науковці Донецького юридичного інституту (м. Кри-
вий Ріг) Дмитро Титаренко і Олексій Одерій та інші.

Відповідно до умов заходу працювало шість секцій, а 
за підсумками конференції керівники секцій нагородили 
учасників дипломами.

Наталка ПИШНА
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Україна єдина

Київ. Як все починалось, 
і про що взагалі йде мова 

Двадцятого жовтня о 15:00, з цен-
трального вокзалу Києва відправився 
волонтерський агітпотяг єднання 
України «Трухановска Січ». Пасажи-
ри потягу – волонтери, музиканти, 
військові ЗСУ, громадські діячі, і, чи 
не найголовніше, – студенти зі східної 
України, а головна мета вже третьего 
потягу – спілкування молоді. 

Розповідає художній керівник «де-
санту» Олег Ворошиловський:

– Головна мета акції — це спілкування, 
яке об'єднує людей. Це те, що буде пере-
дано з вуст в вуста, і коли відгримлять усі 
фанфари, а учасники потягу повернуться 
до себе на Схід, вони розповідатимуть, 
що «там» ніхто не кусається, ніякі 
бандерівці не бігають по вулицях. …До 
речі, поміж інших учасників, з нами їде 
дитячий колектив з Луганської області, 
це – 10 діток середніх класів. Всі вони 
знайшли можливість купити за влас-
ний рахунок квитки, щоби приїхати до 
Києва і вирушити разом з нами на Захід 
нашої країни.

Центральна
Україна
Вінниця

Випадково наше пере-
бування у Вінниці, 21 жов-
тня, припало на День на-
родження Героя Небесної 
сотні Максима Шимка. З 
нами їхала родина Мак-
сима, й мені випала наго-
да познайомитись з його 
матусею, яка залишила у 
моїй душі найтепліші спо-
гади. Вона читала мені 
вірші, розповідала про 
сина та наставляла, що 
найголовніше – бути ра-
зом, не ділитися на тих чи 
інших, адже тільки єдина 
Україна може подолати всі 
перешкоди. 

У Вінниці відбулася 
перша дискусія молоді 
в педагогічному універ-
ситеті ім. Михайла Коцю-
бинського. Треба було 
підійти до мікрофону і вис-
ловити свої думки або ж 
поставити запитання про 
те, що непокоїть. Спочатку всі сороми-
лись чи побоювалися, але з часом до 
мікрофону вже була черга із натхненної 
молоді, яка не бажала мовчати і тримати 
все у собі.

Хмельницький, 
Старокостянтинів, 

Кам'янець-Подільский
Після Вінниці нас зустрічала Хмель-

ниччина – величезні караваї, співучі 
дівчата, Меджибіжський замок й 
Кам'янець-Подільська фортеця! Поча-
лося все 22 жовтня о сьомій ранку. Не 
зважаючи на те, що погода на Поділлі 
зустріла нас дощем і холодним вітром, 
цей край запам'ятався багатьом з нас 
як найтепліший куточок України. Дай 
Боже, завжди їсти так, як нас годува-
ли у Хмельницькому! Доброзичливість, 
відвертість, щира радість людей, 
які зустрічали нас на вокзалі, – все 
це вражало! Коли ти знаходишся на 
Хмельниччині, ти відчуваєш Україну у 
самому серці. Найбільше запам'ятався 
театр ляльок, театральна вистава за мо-
тивами «Спогаду» Шевченка. До речі, 
саме на Хмельниччині я вперше спро-
бувала куліш, справжню казацьку кашу. 
Наступного дня  підйом був вже о п’ятій 
ранку, ми відправились до Меджибо-
жу, потім до Пиляви, де пройшлись по 
місцях козацької слави.

Західна Україна
Тернопіль, Чернівці, Івано-

Франківськ, Мукачево, Ужгород, Львів, 
Винники, Рівне й Луцьк – все це ми 
об'їхали майже за 10 діб!

Тернопіль
Тернопіль залишив у труханівців 

не найкращі спогади, важкі, але дуже 
значущі за усю подорож. По-перше, му-
зей політв'язнів – це зовсім не те місце, 
відвідування якого приносить задово-
лення. Виходячи з нього, відчуваєш себе 

пригніченим, відірваним від повсякден-
ного життя, це місце, яке наштовхує тебе 
на роздуми про добро і зло, жорстокість 
і людяність. Але, на мою думку, це саме 
те, що повинен знати кожен українець. 
Відвідати, зрозуміти і пам'ятати. 

У музеї представлена вся історія 
національного визвольного руху 
України: від перших в'язнів Гулагу, 
доль воїнів УПА, до «шістдесятників» 
та дисидентів пізнього радянсько-
го періоду. Експозиція здебільшого 
складається з фотографій і документів, 
але також є і незвичайні експонати: 
зразки табірного одягу, предмети тю-
ремного побуту ув'язнених, макет одно-
го з таборів Гулагу, а ще макети криївок 
– таємних підземних приміщень, де 
ховалися від органів НКВС українські 
повстанці. 

Також не дуже приємні спогади 
агітпотягу пов'язані з тернопільскою 
мерією, в якій не знайшлося жодно-
го представника, який би до нас вий-
шов. Тернопіль – це місто, де громада 
навчає органи влади бути чемними, 
адже самі люди зробили, і ми разом з 
ними її відкривали, меморіальну дошку 
на школі, де навчався Герой Небесної 
сотні Тарас Слободян. Тобто, зробили 
власноруч те, що обіцяла, але не вико-
нала мерія. 

Чернівці
Чернівці, або, як ще називають це 

місто, «Маленький Париж», зустрів нас 
величезним жовто-блакитним прапо-
ром, за який трималися усі люди, які 
зібралися зранку на вокзалі! На кожного 

з нас справив неперевершене вражен-
ня університет ім. Юрія Федьковича, 
або, як жартома кажуть, український 
Хогвартс. Резиденція митрополитів Бу-
ковини і Далмації, де і діє університет, 
напрочуд красиве й вражаюче місце 
— перлина і гордість Чернівців. Це ви-

датний архітектурний шедевр не тільки 
Західної, але і всієї України. Резиденція 
митрополитів, яка є пам'яткою 
архітектури національного значен-
ня, була визнана одним із Семи чудес 
України, а в 2011 році була включена в 
список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Метою нашої поїздки було 
спілкування молоді, й саме заради цьо-
го кожного дня ми відвідували школи, 
коледжі, університети, в дискусіях нама-
галися знайти відповіді  на гострі питан-
ня з життя України (до чи після концертів, 
організованих майже у кожному місті 
спільними зусиллями місцевих митців 
та музикантів з потягу). Якими були пи-
тання? Наведу деякі з них, щоб читачам 
було над чим поміркувати.

Чому українська молодь хоче вчи-
тися, а згодом жити й працювати за 
кордоном? Сепаратизм та фундамент 
для нього, як на Заході, так і на Сході 
України. Доки країна буде перебувати 
у стані пострадянського феодалізму? 
Студентське самоврядування, якість 
освіти й рівень викладачів. Майбутнє 
України. До чого приводить перепису-
вання історії, приховування та вигаду-
вання фактів? Як навчитися розуміти 
один одного й позбавитися стереотипів 
щодо бандерівців-нациків Заходу й 
бандитів-сепаратистів Сходу? Брех-
ня, безкарність, байдужість, або що 
руйнує Україну? «Вічні теми» корупції та 
люстрації. (Сподіваюсь, що колись пе-
рестануть лише говорити про боротьбу 
й почнуть діяти). 

Цей потяг був потрібен учасникам 
поїздки, і, як не один раз я чула у потязі, 
що якщо б ми розмовляли ще в 90-х, 
то війни б взагалі не було. (О. Р. – Роз-
мовляли-розмовляли, та, можливо, 
не ті й не про те…) Україна – єдина, і в 
нас одні й ті ж проблеми. Розбиті доро-
ги Слов'янська нічим не відрізняються 
від таких самих доріг в Коломиї, 
корумпованість в навчальних чи то ме-
дичних закладах, байдужість молоді, 
брехня й безкарність представників 
влади, – все це одна біда, біда як Сходу, 
так і Заходу. Справжніх патріотів, людей, 
які люблять свою країну й мову, на Сході 
стільки ж, скільки й на Заході, а сама 
Західна Україна не застрахована від се-
паратизму, в чому ми і переконались в 
деяких містах, та на деяких дискусіях. І 
всі ці, вище поставлені проблеми нашої 
єдиної України, треба вирішувати! 

Вже зараз сформовано склад 
учасників четвертого Потягу 
Єднання України «Труханівська 
Січ» – «Подарунки від Св. Мико-
лая – не казка, а життя». В потяг 
сядуть студенти з Луганської, 
Донецької, Вінницької, Івано-
Франківської, Хмельницької, 
Чернівецької, Львівської, 
Закарпатської, Волинської та 
Рівненської областей. 

Маршрут 4-го потягу: Київ 
– Сміла – Дніпро – Запоріжжя 
– Волноваха – Маріуполь (19 
грудня) – Бердянськ – Генічеськ 
– Херсон – Миколаїв – Одеса – 
Київ.

Якщо в третьому потязі, 
крім дискусій були ще й кон-
церти, виступи митців, та інше, 
то тепер найголовнішим бу-
дуть дискусії. Тому що тільки у 
спілкуванні може народитись 
істина!

Аліна ШЕЙКАШ, 
студентка 2 курсу 

факультету підготовки 
вчителів початкових 

класів Донбаського дер-
жавного педагогічного 

університету

25 років в дорозі
У січні 1992 року, на перше незалежне українське Різдво, ми, гру-

па студентів зі Слов’янського державного педагогічного інституту (нині 
Донбаський державний педагогічний університет),  рушили на Захід – по 
обміну студентами із Тернопільським педінститутом та у село Великі Гаї на 
Тернопільщині, де і зустріли свята.

Минуло два десятиліття і ми «доїздилися» до того, що не маємо ані 
національної ідеї, ані цілісної (на тепер) держави, зрештою – маємо війну.

Новий формат агітпотягу «Труханівська Січ» дає надію, що сучасні на-
магання об’єднатися проти спільного ворога й у лиху годину будуть більш 
вдалими. «Бестзебест», кращі з кращих, спочатку двічі відвідали схід, потім 
завітали на захід, на черзі – південь, а потім – і північ. «Україна – єдина» й 
«Україна – понад усе!», і по іншому бути не може!

Олександр РОМАНЬКО,
журналіст, краєзнавець, поет

Хто виключив нас?
Земля ковтає дощ, його холодні сльози, 
А ти не кажи нічого – нас виключено.
Україна горить і невтішні її прогнози 
Вибивають людей ніжно і витончено.
Гори, спалахуй, вигравай вогонь,
Підкидайте дров у багаття крові!
Співає «Сокіл» пісні любові –
Та простягає країні свою долонь.
Герой, агов, не став на народі хрест,
Ти ж за нього сам із землею злився.
Не зрічемся ніколи, подолаємо Еверест –
Схід і захід змішаємо, як теє листя.
Мерехтіли вокзали, та потяг все 
   не здавався 
І труханівська правда гриміла 
   по Україні! 
Хтось не вірить, та виключено людину 
З гринантропоцентричного його впливу.
Нас виключено, і ми не вирішуємо 
   питань.
Право голосу наше на смітнику.
Тільки рейки ще рвуть і ламають грань,
Що країну підкинула м'яснику.
Хто виключив нас?
Хто вирішив, що нам не потрібно думати?
То давайте ж подивимось йому в очі!
Осінь, вагон, дощик дахами стукає 
І вода змиває жита, чорноземи, ночі. 
Та не треба мовчати, вся дія в голосі,
І хоча нас виключено – треба вірити.
То ж давайте за нами! Ми вічно в потязі,
У серцях із єдиною Україною!

Аліна ШЕЙКАШ.
Листопад, 2016



9 грудня 2016 рокустор. 4

Народився 10 березня 1981 
року в с. Ясениця-Сільна Дро-
гобицького району Львівської 
області на батьківщині Ве-
ликого українського «Каме-
няра» Івана Франка. Після 
школи навчався у Бориславсь-
кому професійно-технічному 
училищі №7 за спеціальністю 
«Телерадіомайстер по ре-
монту та обслуговуванню 
теле- та радіоапаратури», 
яке закінчив із «червоним» 
дипломом. В 1999 році став 
студентом біологічного фа-
культету Дрогобицького 
державного педагогічного 
університету імені І.Франка, а 
2005-го – аспірантом заочної 
форми навчання біологічного 
факультету Дрогобицького 
державного педагогічного 
університету імені І. Франка за 
спеціальністю «Рослинницт-
во».

У 2012 р. успішно захистив 
кандидатську дисертацію 
«Формування урожайності 
і якості насіння ріпаку яро-
го залежно від технологічних 
прийомів вирощування в 
умовах Передкарпаття» за 
спеціальністю «Рослинництво» 
у Вінницькому національному 
аграрному університеті кормів 
та сільського господарства 
Поділля НААН України. 

Викладач кафедри анатомії, 
фізіології та валеології та до-
цент кафедри біології та хімії 
Дрогобицького державного 
педагогічного університету 
імені І. Франка.

З початком бойових дій на 
Сході України, майже одно-
часно з троюрідним братом 
Степаном Бродяком, отрима-
ли повістки. «Йти захищати 
Батьківщину чи відсидітися в 
безпечному місці – це особи-
стий вибір кожного чоловіка. 
Соромно подивитися своїй 
дитині у вічі, коли вона, 
запитає: тату, а де ти був у 
той час? Що ти зробив, щоб 
захистити свій дім, рідних, 
Батьківщину?».

У серпні 2014-го солдатом-
стрільцем мобілізований до 
лав другої Галицької бригади 
Західного ОТО НГУ (в/ч 3002, 
м. Львів) брат Степан – до 80-ї 
окремої десантно-штурмової 
бригади. Після нетривалих на-
вчань на полігоні – відправка в 
зону проведення АТО. 

Брат Степан, молодший 
сержант командир відділення 
80-ї окремої десантно-
штурмової бригади, заги-
нув 5 вересня 2014 р. біля м. 
Щастя під Луганськом в бою 
з російським диверсійним 
підрозділом. Указом Прези-
дента України № 270/2015 
від 15 травня 2015 р. «За 

особисту мужність і високий 
професіоналізм, виявленні 
у захисті державного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України, вірність 
військовій присязі», нагород-
жений орденом «За мужність» 
ІІІ ступеня (посмертно).

У вересні 2014 р. перший бій 
в районі Вуглегірська, а далі 
були інші бої та бойові завдан-
ня у Донецькій та Луганській 
областях – Слов’янськ, 
Вуглегірськ, Врубівка, Дебаль-
цеве, Сєвєродонецьк, Попас-
на та ін. Особисто брав участь 
у захисті Дебальцівського 
плацдарму.

 «В Дебальцеве, де прохо-
дили активні бойові дії, прибув 
у складі 8 стрілецького бата-
льйону у січні 2015 р. Сьомого 
лютого батальйон поніс перші 
втрати особового складу, за-
гинув солдат О.А. Дідушко, а 
11 лютого прийшло розуміння 
того, що ми майже оточені. 
Але тримали оборону. Кулі, 
міни й снаряди літали над го-
ловами і часто було важко 
зрозуміти, звідки і хто стріляє. 
Наказ відступати отрима-
ли 18 лютого, коли навколо 
вже тривало пекло. Виходи-
ли вночі. Спочатку з технікою 
(прострелені автобуси, діряві 
від осколків вантажівки та 
КРАЗи, а також БТР-4Е. Ча-
стина техніки та амуніції була 
втрачена в попередніх боях. 
Виходили у складі величезної 
колони, практично замика-
ючи її. Оскільки колона ве-
лика, рух був ускладнений 
і повільний. Їхали недовго. 
Розпочався обстріл, втрати 
особового складу та техніки. 
Колона розділилася на три 
частини, кожна проривалася 
самостійно. Через постійні 
обстріли, більшість транспор-
ту згоріло або підбили. Коло-
на практично знищена. Далі 
йшли пішки по полю у повній 
амуніції – бронежилет, каска, 
гранати, автомат, гранатомет 

«Муха». Кілометри  – наче у 
нереальності. Холод, грудки 
землі від розривів, поранені й 
убиті побратими і думки: чи не 
останній це день?.. Надання 
допомоги побратимам, пора-
неним та намагання дати відсіч. 
Так дісталися підконтрольній 
Україні території. А попере-
ду були інші криваві бої та 
болючі втрати… та наказ лише 
спостерігати… продовжувати 
спостерігати…».

За період мобілізації тричі 
виїжджав у зону проведення 
АТО.

Наприкінці липня 2015 р. 
був демобілізований у запас 
ЗСУ та зарахований на служ-
бу у військовому оперативно-
му резерві першої черги для 
комплектування військової 
частини 3002 (м. Львів), а вже 
менш ніж за місяць вдруге 
мобілізований до лав НГУ. 

З серпня 2015 р. по квітень 
2016 р. проходив службу у 
другій Галицькій бригаді (в/ч 
3002, м. Львів).

У квітні 2016 р. переведений 
у в/ч 3035 (м. Слов’янськ), де 
до листопада проходив службу 
та безпосередньо брав участь 
в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведен-
ня і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної 
цілісності території України.

З листопада цього року 
Василь Мирославович зно-
ву займається педагогічною 
діяльністю. А педагог він від 
Бога. Це відчули студенти та 
викладачі на виховній годині у 
коледжі, коли пан Василь так 
просто, як говорять, «на паль-
цях» пояснив присутнім за що 
варто любити Батьківщину, 
та що єднає українців різних 
регіонів. І по реакції молоді 
було видно – він достукався до 
сердець молодих слов’янців. 

ТЕТЯНА ЛИСАК, 
голова Слов’янського 

осередку Національної 
спілки краєзнавців України

Захисники Вітчизни
Третій рік на Донеччині триває війна, третій рік немає спокою й на українській 

території нашого краю. У нашому Слов’янську розташована військова частина №3035, 
з якою протягом цього нелегкого часу з авіаційним коледжем Національного авіаційного 
університету склалися міцні, дружні стосунки. Проводилися бесіди, виховні години, 
зустрічі з військовослужбовцями, які стоять на «нульовій» території й захищають нас. 

А які ж вони сьогоднішні військові? Хочемо започаткувати рубрику, в якій будемо 
розповідати про цих мужніх,скромних,сердечних хлопців.

Ось життєвий опис одного із них – Василя Мирославовича Матиса.

Вибір доцента Матиса

П…ікантропи? 
Давно відомо: якщо телефон різко скиглить пізно ввечері, 

це ще не значить, що хтось хоче чемно побажати тобі спокійної 
ночі. Навпаки… Цього разу телефонував мій давній знайомий 
краєзнавець і громадський активіст із Слов’янська. «Не спиш?» 
– бадьоро почав він. А далі у слухавці зашипіло і затріщало так, 
що мені вже дійсно було не до спання. «За…ра вр…ці де…ій че…
аю  біля…»(він назвав місце на одній з околиць міста). «Поїде… 
на розкопки. Зн…шли дві …ликі могили …кантропів». Звісно, я 
був ошелешений звісткою настільки, що навіть не перепитав: 
зустрічаємося о 9-й чи 10-й? Встиг тільки вичавити з себе: «А 
багато?...»  «…сятків два! – почув у відповідь». Далі, судячи з 
уривків фраз, приятель попрохав поки нікому не повідомляти 
про знахідку і відключився. 

Нічого собі! Невже дійсно вдалося натрапити на залишки 
пітекантропів – викопного підвиду гіпотетичного посередника 
між мавпою і людиною? Та це ж сенсація! 

«На автоматі» поставив заряджатися батарею фотоапара-
та, підготував диктофон, блокнот тощо і почав міркувати, у 
кого вранці випрохати гумові чоботи(бо ж розкопки!). А потім 
взявся гортати товсту енциклопедію, оновлюючи знання про 
пітекантропів. Отже що ми маємо? Пітекантроп, він же ар-
хантроп чи мавполюдина вважається проміжною ланкою між 
австралопітеками і неандертальцями. Вперше був відкритий у 
1891 році на острові Ява. Мешкав близько 1,5 мільйона – 500 
тисяч років тому. Що ще? Цей тип невисокого зросту(трохи 
більше 1,5 метра), з архаїчною будовою черепа: неабияка його 
товщина, низька лобова кістка та дуже розвинені надбрівні дуги. 
А скошене підборіддя свідчило про початкову стадію розвитку 
мови. Та й за обсягом мозку (800 – 1100 «кубиків») він відставав 
від людини розумної. 

Роздивляючись зображення пітекантропа, точніше, 
реконструкцію за знайденим черепом, яку виконав відомий ан-
трополог Михайло Герасимов, враз мимоволі здригнувся. Що 
за дідько? Адже щось схоже я недавно вже десь бачив. Але де? 
Знову увімкнув комп’ютер. Так і є! Увечері переглядав сюжет «з 
того боку» про відвідини лідерів самопроголошеної «ДНР» мо-
гили бойовика під прізвиськом «Моторола», який загинув від 
вибуху у ліфті посеред Донецька сорок днів тому. І знову вдруге 
за вечір-ніч сам до себе промимрив: «Нічого собі!» Та ці пики 
схожі на результат роботи Герасимова, немов дві краплі крові 
тисяч людей, які загинули на Донбасі після нашестя агресив-
ного й деградуючого підвиду людини вже не розумної. Тільки 
й різниці, що зайди вдягнені не у плямисті шкіри вбитих ними 
тварин, а натягли на себе сучасну військову уніформу, видану 
їм зі складів сусідньої держави. І озброєні не кам’яними ру-
билами чи замашними палицями, а обвішані з ніг до голови 
новітньою зброєю, якої годі й шукати у воєнторгах. Та й меш-
кають не у примітивних печерах, а у «віджатих» комфортних бу-
динках і квартирах, господарі яких у кращому випадку встигли 
втекти від них, а у гіршому – опинилися «на підвалі» чи взагалі 
«зникли безвісти»… Ці паралелі настільки вразили, що знову 
заходився вивчати всю доступну інформацію про найдавніших 
людських істот. У це важко повірити, але деякі характеристи-
ки, немов писані про згаданих наших сучасників. Наприклад, 
ось це: «Низький похилий лоб свідчить про недорозвиненість 
лобних куль мозку, що відповідають за складне асоціативне 
мислення, а також містять центри гальмівних процесів. Іншими 
словами, порівняно з сучасними людьми, вони були нездатні 
до складного мислення, а недорозвиненість гальмівних центрів 
робила їх дуже збудливими й агресивними. Це у поєднанні з 
фізичною силою та досить ефективною зброєю зумовлювало 
часті кровопролитні сутички, які становили серйозну загрозу 
для існування самої популяції…» Погодьтеся, хіба йдеться не 
про безкінечні криваві «розбірки» поміж постійно конкуруючими 
угрупуваннями всередині проросійських незаконних збройних 
формувань?

Цур йому! Намагаючись думати про щось гарніше, з 
нетерпінням очікував ранку. А прибувши на умовне місце 
зустрічі, нарешті засипав запитаннями свого знайомого. «Які 
ще пітекантропи? – здивувався він у відповідь. – Я ж розка-
зував про знайдені у лісі дві приховані могили безіменних пу-
ті-кантропів! Хіба не чув про них? Ну, так ще інколи називають 
російських найманців – жертв путінської пропаганди. Тих, яких 
обдурили і послали сюди на убій, як тварин! А потім нишком за-
копали у безлюдному місці. Тому треба тепер хоч перепоховати 
їх по-людському на кладовищі…»

Це згодом і було зроблено. А я того вечора знову зако-
лисував себе думками про щось гарне. Наприклад, про тих 
же найдавніших і симпатичніших істот – недорозвинених 
пітекантропів, неандертальців чи взагалі про людожерів із за-
гублених у океані островів.

Павло КУЩ

Викопні гості з минулого
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Культура Донеччини

Незважаючи на вихідний день та не-
году, у місті Слов’янську, у затишній залі 
міської центральної бібліотеки, 4 груд-
ня на обласну конференцію зібралися 
краєзнавці Донеччини. Прибули де-
легати з Бахмута, Дружківки, Мирно-
града, Краматорська, Костянтинівки, 
Святогірська і, звісно, Слов’янська. 
Після обрання робочої президії та за-
твердження порядку денного почалося 
ділове обговорення назрілих життєвих 
питань. 

Спочатку було урочисте вручен-
ня членських квитків та значків тим 
краєзнавцям, які у цьому році були 
прийняті до лав НСКУ: Наталія Семе-
нюк (с. Сергіївка Покровського р-ну), 
Геннадій Киркач та Олександр Зоря 
(Слов’янськ), Михайло Найденко та 
Сергій Кукочка (Краматорськ).

Група краєзнавців отримала грамоти 
та подяки від Донецької ОДА та облас-
ного управління культури і туризму.

 Знак «Почесний краєзнавець Донеч-
чини», посвідчення та диплом Валерій 
Романько вручив голові Дружківської 
краєзнавчої організації Володимиру 
Качуру. Це звання йому присвоєно за 
довгорічну краєзнавчу діяльність, ви-
сокий професіоналізм та у зв’язку з 
70-річчям від дня народження.

Перше питання було присвячене 
ювілейній даті – 25-річчю від часу за-
снування Слов’янської міськрайонної 
краєзнавчої організації. З цього пи-
тання доповів В.І.Романько, ініціатор 
й організатор першого осередку 
краєзнавців спочатку в Слов’янському 
педагогічному інституті (відбулося це 
в листопаді 1991 року), а через два 
тижні було утворено й міськрайонну 
організацію, що стало початком 
організованого краєзнавчого руху 
на Слов’янщині у складі недавно 
відновленої Всеукраїнської спілки 
краєзнавців.

Одним із центральних було питан-
ня підготовки до VІ з’їзду НСКУ, який, 
згідно рішення Пленуму НСКУ, запла-
новано провести у кінці січня наступ-
ного року. Про діяльність Донецької 
обласної організації за період з січня 
2015 р. по грудень 2016 р. доповів її го-
лова В.І.Романько. Особлива увага була 

зосереджена на зміні форм роботи, 
пов’язаних із особливим положенням, 
у якому опинилася Донецька область: 
у зв’язку з окупацією частини Донба-
су довелося перереєструвати обласну 
організацію, тримаємо тісний зв'язок 
з військовими, удосконалюємо фор-
ми вшанування загиблих за звільнення 
рідного краю у сучасній війні, слід 
вирішити питання відносно перебуван-
ня в рядах НСКУ тих краєзнавців, які 
опинилися на окупованій території або 
виїхали за межі Донецької області тощо.

Очільник краєзнавців надав 
фінансовий звіт за минулий та поточний 
роки. Було обрано двох делегатів на VІ 
з’їзд НСКУ – присутні одностайно про-
голосували за кандидатури Валерія Ро-
манька (Слов’янськ) та Сергія Луковен-
ка (Мирноград). Внесені й пропозиції 
щодо деяких змін у Статуті НСКУ.

Обговорено ряд інших важливих 

питань життєдіяльності обласної 
організації: відзначення 90-річчя від дня 
народження правозахисника Олекси 
Тихого та 200-річчя від дня народження 
поета М.Петренка; видання «Календаря 
ювілейних та пам’ятних дат Донецької 
області на 2017 рік»; заснування жур-
налу «Сіверський Дінець», прове-
дення щорічної науково-практичної 
конференції «Краєзнавство Донеччини» 
та деякі інші.

Учасники конференції дійшли думки, 
що того дня вони попрацювали плідно. 
Так у своєму заключному слові Валерій 
Романько зазначив: «У краєзнавців 
немає вихідних. Попереду у нас багато 
цікавих та добрих справ. Бажаю усім 
нових досягнень на благо українського 
краєзнавства». 

Олександр РОМАНЬКО
Фото Леоніда Щибрі 

Ініціатор і автор ідеї цієї 
мистецької акції – заслужений 
працівник культури України, 
директор Маріупольського му-
зичного училища Валентина 
Андронова. Концертна про-
грама «Нескорені» була пред-
ставлена в рамках проекту 
«Єдина Україна».

На концерт молодих 
виконавців із прифронтового 
Маріуполя зібралися понад 
300 глядачів, які зустрічали 
і проводжали музикантів 
оваціями.

За словами директорки му-
зичного училища Валентини 
Андронової, творчий колек-
тив Маріупольського музич-
ного училища – це музичний 
голос Донеччини, сповне-

ний любові і гордості до своєї 
країни: «Своїм виступом ми 
сказали, що незважаючи на 
складні умови останніх років, 
коли Маріуполь живе в умовах 
бойових дій, ми не скорили-
ся і продовжуємо працювати, 
творити, виховувати молодь у 
любові до своєї Вітчизни, зара-
ди духовного та творчого роз-
витку підростаючого покоління 
нашої Держави. Ми пишаємось 
тим, що вперше за 50 років 
існування Маріупольське му-
зичне училище презентує 
свій творчий колектив на та-
кому високому рівні у самому 
серці нашої столиці, у центрі 
професійної мистецької освіти 
і музичного мистецтва України. 
Сьогодні життя України 

змінюється на очах. Ми части-
на народу і нам творити нову 
історію Держави, що посідає 
належне місце серед вільних і 
рівних країн планети ».

Цю мистецьку акцію 
підтримали міністр культури 
України Є.Нищук, народні де-
путати України з Маріуполя 
С.Тарута і С.Матвієнков, 

ректор Національної музич-
ної академії України ім. 
П.І.Чайковського В.Рожок та 
інші.

Микола РЯБИЙ

Заслужене 
визнання

У Києві в День Гідності і Свободи у Національній 
музичній академії України ім. П.І.Чайковського 

відбувся благодійний концерт творчого 
колективу Маріупольського музичного училища 

з програмою «Нескорені» 

Подія

Конференція 
краєзнавців Донеччини

«Огидні 
і нікчемні 

зрадники...»
Російський пропагандист Воло-

димир Соловйов у своїй програмі 
«Вечір з Володимиром Соловйо-
вим», в якій не раз лунали тези 
російської пропаганди, публічно 
принизив екс-регіоналів, котрі 
прибули до нього на ефір.

Відео «прочуханки» колись впли-
вових нардепів студія Соловйова 
вирізала з ефіру і опублікувала окремо.

Колишні нардепи Верховної Ради від 
Партії регіонів Микола Левченко, Оле-
на Бондаренко і Володимир Олійник 
брали участь у передачі 5 грудня, при-
чому Олійник і Левченко – як спікери.

Якоїсь миті Соловйов перервав Лев-
ченка зі словами «я бред ваш долго 
уже слушаю!» і почав дорікати екс-
регіоналам у тому, що ті «допустили 
нацистский переворот, проголосовав 
за отстранение легитимного прези-
дента Януковича от власти и приведя к 
власти Турчинова».

У відповідь Левченко намагався 
виправдовуватися, заявляючи, що 
«істина в тому, що Янукович утік», але 
Соловйов грубо перебив його, сказав-
ши: «Истина в том, что вы оказались 
слабыми, мерзкими, ничтожными пре-
дателями своей родины».

У соціальних мережах користувачі 
нагадують,що колишні жителі До-
нецька Левченко і Бондарен-
ко ніколи не приховували своєї 
україноненависницької позиції і обоє є 
висуванцями теж колишнього депута-
та, а наразі глави опозиційного уряду 
Бориса Колеснікова.

У парламенті попереднього скли-
кання ці діячі голосували за так звані 
«диктаторські закони»,які призвели 
до кровопролиття на Майдані в Києві 
взимку 2014 -го року.

За матеріалами ЗМІ

Так і сказав
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Оголошення
Хорохоркіна Марина Віталіївна, 18.12.1986 

р.н., останнє відоме місце проживання якої: 
Донецька обл., с. Гірне, вул. Суворова, буд. 
17, кв. 3, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/4390/16-
ц за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк 
України» в особі філії – Донецьке обласне 
управління АТ «Ощадбанк» до Хорохоркіної Ма-
рини Віталіївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14.12.2016 
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.

* * *
Костянтинівський міськрайонний суд 

Донецької області (85110, Костянтинівка 
Донецької області. пр. Ломоносова № 157) 
проводить розгляд цивільної справи № 
233/5550/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» 
до Машкіна А.І. про стягнення заборгованості.

Відповідач: Машкін Андрій Іванович, 
проживає за адресою: Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Кутузова, буд. 12, кв. 2, 
викликається для участі у судовому засіданні 
на 08 годину 20 хвилин 04 січня 2017 року 
(корпус 2, каб. 21).

Відповідачу Машкіну А.І пропонується на-
дати свої заперечення на позов та відповідні 
докази. У випадку неможливості прибуття, 
відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки. За інших обставин розгляд спра-
ви відбудеться у його відсутності. Суддя О.В. 
Каліуш.

* * *
Хорошилов Олександр Юрійович, 

03.08.1979 р.н., останнє відоме місце про-
живання якого: вул. Багратіона, 75, м. Кра-
маторськ Донецької області, Хорошилова 
Марина Євгенівна, 11.06.1978 р.н., останнє 
відоме місце проживання якої: Донецька обл., 
м. Зугрес, вул. Калініна, 1/9, Хорошилов Юрій 
Павлович, 30.04.1954 р.н., останнє відоме 
місце проживання якого: вул. Багратіона, 75, 
м. Краматорськ Донецької області виклика-
ються до Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області, як відповідачі по 
цивільній справі № 227/4266/16-ц за позо-
вом ПАТ «Дельта Банк» в особі уповноваженої 
особи Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк» Кадирова 
В.В. до Хорошилова Олександра Юрійовича, 
Хорошилової Марини Євгенівни, Хорошилова 
Юрія Павловича, третя особа: Національний 
банк України про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. 

Судове засідання відбудеться 16.12.2016 
року о 08:00 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. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500, м. Бахмут, вул. Миру,5) про-
водить розгляд цивільної справи за по-
зовом Бойкової Ірини Миколаївни до Бой-
кова Олексія Віталійовича, третя особа 
– виконавчий комітет Бахмутської міської 
ради Донецької області, про позбавлення 
батьківських прав та стягнення аліментів на 
утримання неповнолітньої дитини. 

Відповідач: Бойков Олексій Віталійович, 
проживає за адресою: 84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Леваневського, буд.20, 
кв.25 викликається в судове засідання, при-
значене на 14 год. 00 хв. 21.12.2016 р., до 
суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи 
по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення на позов та відповідні докази. У ви-
падку неможливості прибуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки. За 
інших обставин розгляд справи відбудеться у 
його відсутності. Суддя О.П. Чопик. 

* * *
Краматорський міський суд Донецької 

області (84000, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) розглядає цивільну справу за 
позовом ПАТ «Брокбізнесбанк» до Бреславець 
Валентини Іванівни (треті особи – Фонд гаран-
тування вкладів фізичних осіб, ПП «Торгово-
виробнича компанія») про звернення стягнен-
ня на предмет іпотеки. 

Відповідачка: Бреславець Валентина 
Іванівна, місце проживання якої невідомо, 
викликається 19.01.2017 року на 09-00 годи-
ну до суду, зал судових засідань №11/3, для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення проти позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідачка повинна повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у її відсутності. Судця Л.М. Мар-
ченко. 

* * *
Костянтинівський міськрайонний суд 

Донецької області (85110, м. Костянтинівка 
Донецької області, пр. Ломоносова, №157) 
розглядає цивільну справу №233/5350/16-ц 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гуц О.В. 

про стягнення заборгованості.
Відповідач: Гуц Олександр Вікторович, 

23.07.1982 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Костянтинівка, 
вул. Матросова, буд. 8, викликається до суду 
на 14 год. 50 хв. 29 грудня 2016 року (корп. 
№2, каб. №21), для участі у розгляді справи 
по суті.

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

* * *
Слов'янський міськрайонний суд Донецької 

області (84100, м. Слов'янськ, вул. E. Добро-
вольського, буд. 2), розглядає цивільну справу 
№ 2/243/4570/2016 за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Заїченко Галини Борисівни про 
стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Останнє відоме місце проживання 
відповідача Заїченко Галини Борисівни: До-
нецька область м. Слов'янськ, вул. Конєва, 
буд. 14, кв. 1. Відповідач викликається до суду 
20 грудня 2016 року на 08 год. 30 хв. для участі 
у судовому засіданні. 

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

* * *
Артемівський  міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут Донецької області, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
2/219/4500/2016 за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Копитько Дмитра Олександровича, 
Копитько Валентини Іванівни про стягнення 
заборгованості.

Відповідачі: Копитько Дмитро Олександро-
вич, останнє місце реєстрації – Донецька об-
ласть, Бахмутський район, с. Новогригорівка, 
вул. Восточна, 45, Копитько Валентина 
Іванівна, останнє місце реєстрації – Донецька 
область, м. Дебальцеве, вул. Маяковського, 
22, викликаються 12.12.2016 року на 08-00 го-
дину до суду, каб. № 309 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 розглядатися у його відсутності. Суддя 
Л.І.Хомченко. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут Донецької області 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
2/219/4820/2016 за позовом Калмикової Те-
тяни Іванівни до Ромейко Галини Іванівни про 
визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Відповідач: Ромейко Галина Іванівна, останнє 
місце реєстрації – Донецька область, м. Бах-
мут, вул..Чайковського,35/7, викликається 
19.12.2016 року на 09-30 годину до суду, каб. 
№ 309 для участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут Донецької області 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
2/219/4503/2016 за позовом Шлапак Олени 
Сергіївни до Савченко Олександра Івановича, 
Савченко Алли Анатоліївни, Савченко Оле-
ни Олександрівни про усунення перешкод у 
користуванні та розпорядження власністю.

Відповідачі: Савченко Олександр Іванович, 
Савченко Алла Анатоліївна, Савченко Оле-
на Олександрівна, останнє місце реєстрації 
– Донецька область, м. Бахмут, вул. Зелена, 
39/17, викликаються 12.12.2016 року на 09-
15 годину до суду, каб. № 309 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 розглядатися у його відсутності. Суддя 
Л.І.Хомченко. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут Донецької області 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
2/219/3394/2016 за позовом ПАТ «ВіЕйБіБанк» 
до Згари Миколи Миколайовича, Згари Мак-
сима Миколайовича про звернення стягнення 
на предмет іпотеки.

Відповідачі: Згара Микола Миколайовиа, 
останнє місце реєстрації – Донецька об-
ласть, м. Жданівка, вул.60 років Жовтня,1, та 
Згара Максим Миколайович, останнє місце 
реєстрації – Донецька область, м. Жданівка, 
кв-л 23, буд.11, кв.1, викликаються 12.12.2016 
року на 08-00 годину до суду, каб. № 309 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 розглядатися у його відсутності. Суддя 
Л.І.Хомченко. 

* * *
Афоніна Ірина Андріївна, 27.09.1973 р.н., 

останнє відоме місце проживання якої: До-
нецька обл., м. Білозерське, вул. Східна (ко-
лишня 50 років Жовтня), 20/26, викликається 
до Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області, як відповідач по цивільній 
справі № 227/4036/16-ц за позовом ПАТ 
Комерційний Банк «ПриватБанк» до Афоніної 
Ірини Андріївни про стягнення заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 06.01.2017 
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. 

* * *
Краснюк Роман Геннадійович, 20.11.1980 

р.н., Краснюк Олена Геннадіївна, 13.11.1975 
р.н., Краснюк Раїса Федорівна, 23.01.1952 р.н., 
останнє відоме місце проживання яких: До-
нецька обл., м. Донецьк, пр-т. Ленінський, буд. 
96, кв. 91, викликаються до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області 
для участі у розгляді цивільної справи № 
227/3213/16-ц за заявою Краснюк Світлани 
Михайлівни, зацікавлена особа: виконком 
Білозерської міської ради Добропільського 
району Донецької області про визнання Крас-
нюк Романа Геннадійовича безвісно відсутнім. 
Судове засідання відбудеться 16.12.2016 року 
о 14:00 год. в приміщенні суду за адресою: 
Донецька область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39А. У разі неявки відповідача до суду, 
справу буде вирішено на підставі наявних у ній 
даних чи доказів. Суддя В.В. Корнєєва.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 
розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Гамаюн Катерини Вікторівни до Полу-
ектова Сергія Вікторовича про позбавлення 
батьківських прав.

Відповідач: Полуектов Сергій Вікторович 
(останнє відоме суду місце реєстрації за 
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Гаршина, 31), викликається 21 грудня 2016 
року на 09-00 годину до суду, каб. 204, для 
участі в 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 Н.М. 
Медінцева. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом Лазебник Любові 
Іванівни до Лазебник Ігора Миколайовича про 
визнання особи такою, що втратила право на 
користування житловим приміщенням.

Відповідач: Лазебник Ігор Миколайович 
(зареєстрований за адресою 85200, м. То-
рецьк, вул. Дружби, 16/20), викликається 13 
грудня 2016 року на 13-00 год. до суду, каб. 
№8, 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 
Є.В.Челюбєєв. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Новікова Ігора Володимиро-
вича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. 

Відповідач: Новіков Ігор Володимирович 
(зареєстрований за адресою 85200, м. То-
рецьк, вул. Лісна, 14/88), викликається 12 
грудня 2016 року на 15-00 год. до суду, каб. 
№7, 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 Н.В.Нємиш. 

* * *
Слов'янський міськрайонний суд у Донецькій 

області (84112 м. Слов'янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає цивільну справу про 
стягнення заборгованності за позовом IIAT KБ 
«ПриватБанк»

Відповідач: Сопова Мар'яна Вікторівна, 
останнє місце реєстрації та проживання: До-
нецька обл., м. Слов'янськ, вул. Р. Люксем-
бург, буд. б5.кв.51, викликається 19 грудня 
2016 року о 10 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. 

* * *
Костянтинівський міськрайонний суд 

Донецької області (85110, м. Костянтинівка 
Донецької області, пр. Ломоносова, №157) 
розглядає цивільну справу № 233/5871/16-ц 
за дорученням білоруського суду про вручен-
ня судових документів та проведення окремих 
процесуальних дій відносно Пустобаєвої Ган-
ни Антонівни.

З метою виконання доручення іноземного 
суду про вручення документів, повідомляємо, 
що у судове засідання призначене на 10 год. 
00 хв. 09 грудня 2016 року, викликається 
Пустобаєва Ганна Антонівна, останнє відоме 
місце проживання якої: м. Макіївка-19, вул. 
Макарова, буд.82. 

У разі повторної неявки до суду без по-
важних причин особи, яку належним чином 
повідомлено про день, час та місце судово-
го засідання, у якому мають бути вручені ви-
клик до суду чи інші документи за дорученням 
іноземного суду, такі документи вважаються 
врученими. Суддя О.В.Каліуш.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Буртового Валерія Петрови-
ча про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач: Буртовий Валерій Петро-
вич (зареєстрований за адресою 85200, 
м. Дзержинськ, вул. Маяковського, 12/38), 
викликається 12 грудня 2016 року на 13-30 
год. до суду, каб. №7, 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 Н.В.Нємиш.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Кулакової Олени Володимирівни про 
стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідач: Кулакова Олена Володимирівна 
(зареєстрована за адресою 85201, м. Дзер-
жинськ, с. Петрівка, вул. Краснодарська, 22), 
викликається 12 грудня 2016 року на 14-00 
год. до суду, каб. №7, 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 Н.В.Нємиш.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до ПАТ «Акцент-Банк», Шевякіна 
Мирослава Сергійовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором. 
Відповідач: Шевякін Мирослав Сергійович 
(зареєстрований за адресою 83045, м. До-
нецьк, вул. Луговцова, 8/25), викликається 12 
січня 2017 року на 10-00 год. до суду, каб. №8, 
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 
Є.В.Челюбєєв. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Павленко Ніни Іванівни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач: Павленко Ніна Іванівна 
(зареєстрована за адресою 85293, м. Дзер-
жинськ, смт. Ленінське, вул. Полтавська, 17А), 
викликається 12 січня 2017 року на 10-10 год. 
до суду, каб. №8, 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 
Є.В.Челюбєєв. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Захарової Ірини Олександрівни про 
стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач: Захарова Ірина Олександрівна 
(зареєстрована за адресою 85200, м. То-
рецьк, смт. Кірове, вул. Соцмістечко, 106А), 
викликається 12 січня 2017 року на 10-30 год. 
до суду, каб. №8, 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 
Є.В.Челюбєєв. 
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Говорити й писати про українську мову 
в Україні – надзвичайно відповідальна 
справа, адже в сучасних реаліях вона уже 
має державний статус, закріплений виз-
начальними державо твірними законами 
(Конституція України та ін.), та й прого-
лошувано її підтримку на різних рівнях 
державної та виконавчої влади. До цього 
можна додати й те, що в більшості прого-
лошуваних ініціатив із трибуни Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України 
гарантовано їй всебічний розвиток, роз-
ширення функційних просторів. Проте, 
навіть побіжний погляд на реалізацію 
таких настанов засвідчує зовсім інше – 
у вишівській практиці на неспеціальних 
факультетах вивчення української мови 
фахового спрямування віднесено до 
компетенції самого навчального закладу. 
У законодавчому ж полі й досі активний 
ухвалений не так уже й давно Закон «Про 
засади державної мовної політики» (від 
03.07.2012 № 5029-VI), а в політичних 
колах є певне коло осіб, які не покинули 
мрій про його повну реанімацію. 

Щоправда, цей Закон для пересічного 
користувача більше знаний за 
прізвищами його ініціаторів – Вади-
ма Колесніченка і Сергія Ківалова, до 
яких, зовсім недаремно, додають і 
координаторів усіх дій зросійщення за-
гальнодержавного простору України 
з Росії (тому й з’являється третя К – 
Кремль). Звичайно, без надійної основи в 
Україні будь-які спроби легалізувати такі 
дії були б просто приречені. До останньої 
хвилини куратори побоювалися, що все-
таки не вдасться повністю втілити ідею 
Д. Затуліна про поширення російської 
мови: «Для того, щоб бути спокійним 
за російську мову, потрібно тільки усу-
нути недобросовісну конкуренцію, яка 
продовжує поки що процвітати в Україні. 
Сумлінна конкуренція російській мові не 
зашкодить» (http://gazeta.ua/articles/
sogodennya/_patriotichna-rusifikaciya-
cherez-kogo-dosi-diye-movnij-zakon-
kolesnichenkakivalova/632153). Не-
даремно після парламентського 
голосування про сумнозвісний законо-
проект усі майбутні кроки були цілком 
прогнозовані й передбачувані – ні в 
якому разі не відступити на шляху його 
повної імплементації. Ну й, звичайно, 
не обійшлося без найвищих державних 
нагород президента Росії за відповідні 
дії ініціаторів Закону – медалі Пушкіна 
були удостоєні і Сергій Ківалов, і Вадим 
Колесніченко, не меншу ласку даровано 
й іншим посадовцям, які на усіх рівнях 
його «пильнували». 

Такий детальний спогад у дні свят-
кування Української писемності і мови 
цілком виправданий. Свого часу авто-
ра цих рядків було запрошено як ек-
сперта згаданого законопроекту, його 
негативний висновок знайшов повне 
оприлюднення на сторінках газети 
«Слово Просвіти» (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). Та 
знайшлися ж ті лінгвісти, правники, 
керівники університетів та багато інших, 
які «створили» позитивний «образ» та 
обґрунтували «авторитетний» висновок 
на підтримку законопроекту. Не один і 
не два рази я чув з їхніх вуст, промовле-
не напівпошепки: «По-іншому не можна 
вчинити. Мені треба працювати».

Сьогоднішнє функціювання Закону та 
сором’язливе чи то замовчування цього, 
чи то відсутність сили волі його відмінити 
зовсім, чи то зовсім щось інше зовсім 
не сприяють консолідації державниць-
ких сил. А покликання на те, що питання 
не на часі – викликає якщо не подив, то 
розчарування. Коли ж як не в ці хвилини 
справді творити не лише теперішність, 
а й майбуття Держави, останнє ж без 
мови, її повноцінного та повнокровного 
функціювання прирікає будь-яку держа-
ву на самознищення. У цивілізаційно-

світовому просторі очевидним постає 
посилення державнотвірних тенденцій 
через мовну, територіальну, культурну та 
інші цінності, з-поміж яких мові належить 
в усьому повний пріоритет. 

Одним із виявів силового поля мови є 
її навантаження в усьому геополітичному 
просторі Держави – від адміністративно-
керівних начал до військово-засадничих. 
У заявлених межах освітній сфері нале-
жить один із найбільш чільних вимірів, 
де втрати сьогодні відчутними стануть на 
десятиліття й більше. Прикладом може 
бути сумнозвісне добровільне вивчення 
національної (української) мови в часи 
радянської імперії, наслідки якого болісно 
відлунюють у теперішності. Адже витво-
рювалися цілі лакуни в шкільній освіті – 
дійшло до того, що в одній із краматорсь-
ких шкіл у середині 80-х років усі учні були 
звільнені від вивчення української мови. 
І коли читаєш у розлогих міркуваннях 
окремих авторів, що подібного ставлен-
ня до українського слова, як сьогодні, не 
було в радянські часи, то виникає сумнів 
у щирості написаного.

Та мова не про це… У вищій школі 
сьогодні багато зроблено доброго (ав-
тор не прихильник повного заперечення 
доцільності нових моделей в організації 
університетської науки й освіти), але 
чомусь українська словесність на 
неспеціальних факультетах втрачає 
силову мотивацію й останніми рока-
ми потихеньку, наче шагренева шкіра, 
стає мало помітною. Так, нещодавно 
з’явився Лист МОН України (№ 1/9-
542 від 07.10.2016) з промовистою на-
звою «Щодо застосування державної 
мови», що й справді зорієнтований 
на підняття статусного навантаження 
державної мови, але ж його останній аб-
зац акумулює повністю його суть: «… з 
метою розширення сфери застосування 
державної мови рекомендуємо поси-
лити роботу з популяризації української 
мови в учнівському, студентсько-
му та педагогічному середовищі, за-
лучаючи дітей та молодь до участі в 
різноманітних навчально-виховних та 
культурно-просвітницьких заходах, а 
також, за необхідності, забезпечити 
підвищення  рівня володіння держав-
ною мовою науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками». Ні в яко-
му разі не піддаю ревізії аналізований 
Лист і не заперечую його актуальність 
для освітньої сфери, його суголосність 
із ухвалою Координаційної ради з пи-
тань застосування української мови в 
усіх сферах суспільного життя України, 
голова якої Світлана Фоменко наголоси-
ла: «Мінкультури на рівні Уряду заклало 
підґрунтя для розробки усіх необхідних 
нормативних актів, що сприятимуть 
реалізації нових підходів до сприйнят-
тя державної мови» (http://www.kmu.
gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=249303946&cat_id=244276429). Усе 
добре, але ж є Закон… Прикметно, що 
в хвилини міркувань автора з’явилася 
побіжна інформація про спробу низки 
депутатів – ініціювати відміну Закону 
України «Про засади державної мовної 
політики». 

Українська в сучасному геополі-
тичному просторі має декілька 
вимірів, з-поміж яких знаковими є її 
внутрішньодержавне функційне на-
вантаження та зовнішньополітична 
запитуваність. У цивілізаційно-світовому 
просторі очевидним постає посилен-
ня державнотвірних тенденцій через 
мовну, територіальну, культурну та інші 
цінності, з-поміж яких мові належить 
в усьому повний пріоритет. Яскра-
вим прикладом може бути сприяння 
функціюванню державної мови в Росії, 
на розвиток і студіювання якої планово 
виділяються мільярди доларів. А в агре-
сивно-державницьких колах Росії поча-
ли планове підготовлення до закону про 
російську націю. Тому одним із чільних 
завдань поступу Української Держа-
ви є підтвердження мовних цінностей, 
зафіксованих в Основному Законі 
України, напрацювання дорожної карти 

мовно-патріотичних, мовно-соціальних 
і мовно-культурних пріоритетів, спря-
мованих на мовну самоідентифікацію та 
мовнесамодовершення особистості в 
українському суспільстві.

Українська мова й 
Українська Держава

Проголошення Української Держави 
як суверенної та незалежної постало тією 
знаковою величиною, яку усвідомити 
можна було лише з погляду тисячолітньої 
історії народу, котрий постійно вибо-
рював 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, 
який нині перенесено до м. Вінниці, а з 
жовтня 20166 року він набув імені Васи-
ля Стуса), як і майже усіх регіонів Дер-
жави, сприйняла Незалежність України 
цілком усвідомлено. Тому постав запит 
суспільства на володіння українською 
мовою як державною: створювалися кур-
си (різної тривалості) з вивчення мови в 
різних вишах, працювали над методи-
кою викладання української мови у гру-
пах різних вікових категорій та різного 
соціального статусу, врешті-решт по-
чали 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 роматично-емоційної радості 
цього періоду можна схарактеризувати, 
як прагнення тодішніх ентузіастів по-
будувати національну державу на ста-
рих 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 2004 року. Від самого по-
чатку її ідея були відкинуті агресивно 
налаштованою місцевою донецькою 
владою, яка від кінця дев’яностих років 
ХХ століття почала активно формува-
ти 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 
Донеччини, які були активними учасни-
ками подій на Майдані, могли закінчити 
навчання. На цей період припала епо-
хальна подія для Донеччини – прове-
дення 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, пи-
шучи про цю подію, наголошують, що 
його проведення стало можливим за-
вдяки тому, що був надзвичайно ви-
сокий потенціал кафедри української 
мови та прикладної лінгвістики Донець-
кого національного університету, не 
забуваючи скваліфікувати цю подію як 
націонал-фашистську. І в теперішньому 
вимірі велич здійсненого тоді тривожить 
нинішніх ідеологів «Русского мира». Зна-
менним було і відкриття меморіальної 
дошки Василя Стуса з його барельєфом 
та викарбуваними рядками поезії «Як 
добре те, що смерті не боюсь я…» на 
філологічному корпусі Донецького 
національного університету.

Відбувалося поступове форму-
вання нової (чи новітньої) свідомості, 
у якій Українська Державність на-
було пріоритетності, користування 
українською мовою стало функційно важ-
ливим, із кожним роком свого поступу 
Соборна Україна набувала чітко окресле-
них вимірів. Це навіть у найстрашнішому 
сні не міг побачити будь-який 

функціонер від минулої тоталітарної 
політики, який в усіх своїх оцінках 
здебільшого орієнтувався на російські 
реалії. Водночас така реальність чітко 
усвідомлювалася Росією як актуальна 
загроза неповерненню в минуле, пере-
шкода у відродженні минулої імперії. 
Українській мові в новітній реальності 
належала провідна роль, оскільки 
вона єднала усі державні простори в 
цілісність, тому події 2013 – 2014 років 
необхідно розглядати з урахуванням 
мовного компонента, адже формування 
ідеології двомовності Партією регіонів на 
східноукраїнських теренах ґрунтувалося 
на засадах протиставлення одних зе-
мель іншим. Становлення ідеології 
двомовності – згодом трансформованої 
в концепцію регіональних мов – мало 
опертям руйнування визначального чин-
ника державотворення – мови, підміну 
поняття захисту мов національних мен-
шин наданням права домінування одній 
із них. Як не парадоксально – мові 
колишньої імперії, її правонаступниці – 
Росії.

Останній період – найважчий. Зви-
чайно, його витоки закорінені в далекій і 
непростій історії як України загалом, так 
і окремих її земель. Не торкатимуся над-
звичайно важких сторінок переміщення 
вишів із тимчасово окупованих територій 
та намагання в новому просторі не 
втратити свої наукові, освітні, культурні 
та позиції, хоча вся інфраструктура 
залишилася в місцях первинного 
функціонування університетів. Найваж-
че говорити про фізичну втрату багатьох 
подвижників ідей Української Держа-
ви, знищення на окупованих територіях 
усього національно-українського, 
мовно-державного та державно-
патріотичного, формування «цінностей», 
що протиставлені всьому територіально-
цілісному простору України. Напев-
но, що герої та учасники Революції 
Гідності боролися за цілісну й Соборну 
Україну, тому державці від самого по-
чатку мали б напрацювати Стратегію 
збереження всього соборного простору 
Держави і збереження – примноження 
національно-патріотичного, оборонно-
визвольного духу. Вірю в переможну силу 
Українського Духу, осердя якого стано-
вить Мова, яка в тисячолітній боротьбі 
викристалізувала надзвичайної сили 
потенціал, зуміла сформувати лексичні, 
граматичні, стилістичні, комунікативні та 
інші ресурси, рівноконкурентні за вели-
чиною та вимірами світовим мовам. 
Вірю у виняткову місію Української 
Держави, її народу, неповторної мови 
й культури. В усі часи навантаження 
української духовності – мови, культури, 
традицій та багато іншого – поставало 
визначальним не лише для збережен-
ня української нації, а й розпросторен-
ня цивілізаційного поступу народів. 
Українська мова – винятковий код нації, 
її духу, самості, прочитання історії від 
найдавніших часів і до сьогодні. Перші 
кроки до функціювання державної 
мови в усіх вимірах легко простежувані 
– це й українськомовне радіо (http://
novynarnia.com/2016/11/03/ruslana-
zapustila-pershe-100-ukrayinomovne-
radio-radio1-ua-sluhati/), відкриття 
якого зреалізовано Русланою Лижич-
ко (Radio1.ua), це й розпросторення 
української книги та багато іншого. Усе 
це – запорука майбутньої розбудо-
ви українства. Від самоусвідомлення 
і до сьогодні – завтра прагнутиму до-
лучитися до великої справи ширення 
Українського Слова, утвердження його 
у повній силі в усіх сферах державно-
го життя. Найголовніше – віра в нас са-
мих, у наш національно-мовний дух, 
цілісність та Соборність українських зе-
мель. Останні роки свідчать – у боротьбі, 
у воєнних лихоліттях Слово набуває 
надзвичайної сили, довершеності, 
спроможності випромінювати козацький 
дух у сьогоднішній простір. 

Анатолій Загнітко, публіцист

Точка зору

Українська мова в сучасних реаліях
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Шановні друзі!
Благодійний фонд «Благодійна організація «Карітас Краматорськ» 

другий рік поспіль проводить святкову акцію «Даруємо віру в чудеса», 
присвячену Дню Святого Миколая. 

Маємо честь запросити Вас, розділити цю почесну місію та 
відповідальність разом із нами.

Щороку ми виконуємо сотні бажань, які надійшли на пошту Святого 
Миколая, роздаємо сотні персональних подарунків дітям.

Ви маєте можливість приєднатися до акції, отримати декілька дитячих 
листівок (листи знаходяться в головному офісі «Карітас Краматорськ» 
пр. Миру, 5) з проханням до Святого Миколая, допомогти у втіленні їх 
мрій в життя. Ці листи від дітей які потребують нашої уваги, які потерпа-
ють від збройного конфлікту на сході України і знаходяться у скрутному 
становищі. 

Дитячі мрії і бажання, віра в казкового чарівника в особі Святого Ми-
колая – це наші традиції, найтепліші переживання та спогади дитинства! 

Зробимо разом наших дітей більш щасливими і усміхненими, 
подаруємо мить радості і турботи. Маленькі серця чекають на дива і свя-
то. Тільки разом, тільки з відкритими серцями, з вірою в наше майбутнє!

Коли береш – наповнюєш руку,
Коли даєш – наповнюєш серце!

З повагою, 
отець Василь Іванюк

Акція


