
Передплата-2017
У всіх відділеннях зв’язку Донецької області мож-

на передплатити газету «Часопис Донеччина», що є 
продовженням нинішнього видання з новою назвою.

Вартість передплати на півріччя – 71.10 грн., на три 
місяці – 35.55 плюс за оформлення абонемента на 
пошті. Індекс  газети – 97920.

«Часопис Донеччина» виходитиме у 2017 році що-
тижня – у п’ятницю.
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Часопис

Події

Присутніх на відкритті чекало багато приємних сюрпризів: 
яскраве файер-шоу, композиція із пряників – солодкі дерева та 
будиночки, ялинки та різноманітні прикраси, які були виготовлені 
кондитерами слов’янської фабрики «Валенсія» спеціально з на-
годи відкриття резиденції.

Окрім цього, гості резиденції мали можливість долучитись до 
майстер-класів та своїми руками виготовити янголів та розмалю-
вати пряники. Також відбувся концерт.

Заступник голови облдержадміністрації Ігор Стокоз, а також 
начальник управління у справах сім’ї та молоді ОДА Лілія Золкіна 
та директор департаменту освіти та науки ОДА Надія Оксенчук 
також взяли участь в урочистому відкритті та поспілкувались з го-
стями резиденції.

Відвідати казковий куточок Донеччини зможуть всі бажаючі 
діти молодшого шкільного віку з усієї області до 19 грудня.

У резиденції 
Миколая

У санаторно-оздоровчому комплексі 
«Смарагдове місто» у Святогірську урочисто 

відкрили резиденцію Святого Миколая

У фінальному етапі цього конкурсу змагалися молоді 
подружжя працівників промислових підприємств Донецької 
області та творчі сім’ї з м. Краматорська, Авдіївки, Бахмуту, 
Слов’янська, Костянтинівки, Дружківки та Слов’янського 
району.

На початку конкурсної програми учасників та глядачів 
привітав заступник голови Донецької облдержадміністрації 
Ігор Стокоз.

«Цей конкурс покликаний продемонструвати, що сім’я 
повинна бути міцною. Звичайно, це не просто – це вели-
ка робота та постійне навчання. Я хотів побажати молодим 
сім’ям наснаги та терпіння, розуміння один одного і знан-
ня того, що крім вас ніхто не побудує те, що називається 
міцною українською сім’єю»,

Конкурсна програма складалася з декількох частин:
«Відео знайомство» – на екрані демонструвалися фільм 

про родину, режисерами та сценаристами якого виступили 
самі учасники конкурсу;

«Відгадай картинку» – родини відгадували приховану ча-
стину картинки на екрані за допомогою п’яти запитань;

«Зірки відпочивають» – конкурсанти презентували свою 
звукову версію уривка з відомого кінофільму;

«Родинні таланти» – творчий конкурс, головною вимогою 
якого була участь усієї родини в творчому номері;

«Романтичне зізнання» – найромантичніша частина 
конкурсу. Чоловіки заздалегідь підготували романтичне 
освідчення, що стало несподіванкою для дружин.

За підсумками конкурсу місця розподілилися таким чи-
ном:

3 місце посіла сім’я Посохових (м. Бахмут) та сім’я 
Недількіних (м. Дружківка);

2 місце – сім’я Сімшаг (Слов’янський район), сім’я Гавриш 
(м. Краматорськ) та сім’я Новосельцевих (м. Слов’янськ);

1 місце – сім’я Сокол (м. Костянтинівка) та сім’я Кузнецо-
вих (м. Авдіївка).

Всі учасники отримали цінні призи та подарун-
ки від управління у справах сім’ї та молоді Донецької 
облдержадміністрації та від підприємств міст та районів.

Молода родина-2016
За ініціативою управління у справах сім’ї та молоді 

облдержадміністрації та за підтримки Бахмутської міської ради 
на сцені Бахмутського міського центру культури та дозвілля          
9 грудня відбувся обласний конкурс «Молода родина-2016»
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Форум

Подія

Метою форуму було сти-
мулювання економічного роз-
витку та мобілізація молоді та 
жінок довкола ґендерних пи-
тань та прав людини.

Форум, що відбувся за 
фінансової підтримки Євро-
пейського Союзу, Швеції та 
Швейцарської Конфедерації, 
дав можливість юнакам, 
дівчатам та жінкам дізнатися 
більше про конкретні виклики, 
з якими вони щодня стикають-
ся, оскільки жінки і молодь на 
Донбасі найчастіше не мають 
роботи, їм недоплачують або ж 
вони опиняються поза ринком 
праці. У той же час недостатні 
лідерські навички не дозво-
ляють цим групам ефективно 
мобілізувати свої громади, і 
тому обмежують їхній потенціал 
громадського впливу.

Одна із тематичних сесій 

Форуму була присвячена 
економічним можливостям, 
бізнес-плануванню та роз-
витку підприємництва зад-
ля компенсації недостат-
нього досвіду, відсутності 
стартового капіталу для за-
снування бізнесу, обмежено-
го доступу до інформації та 
фінансової освіти. Ці фактори 
були визначені учасниками як 
основні економічні виклики, з 
якими стикаються молодь та 
жінки на Донбасі.

Сесія про права людини була 
націлена на конкретні соціальні 
потреби молоді і жінок, зокрема 
на проблему ґендерно зумов-
леного насилля, що викликає 
занепокоєння в регіоні. До Го-
ловного відділу Національної 
поліції в Україні з початку 
2016 року лише з Донеччини 
надійшло 4397 заяв про вчинен-

ня правопорушень, пов’язаних 
із насильством у сім’ї. 95% усіх 
заяв було подано жінками. У 
той же час ООН повідомляє, що 
лише 30% людей повідомляють 
правоохоронні органи України 
про випадки насилля.

«Вперше жінки і молодь 
Донецької і Луганської обла-
стей отримали можливість го-
ворити про проблеми, з яки-
ми вони щодня стикаються, а 
також запропонувати можливі 
рішення, які бачать саме вони. 
Завдяки цьому, ми можемо 

разом знайти шляхи вирішення 
проблем, мобілізувати ресур-
си, щоб допомогти молоді та 
жінкам задовольнити свої по-
треби», – сказав Кунал Дхар, 
Радник із питань відновлення 
та стабілізації та Керівник Про-
ектного офісу ПРООН в Україні.

ПРООН підготує низку 
рекомендацій, щоб реалізувати 
ініціативи, які були розроблені 
і представлені на Форумі мо-
лоддю та жінками Донецької і 
Луганської областей, та поши-

рить їх серед агенцій ООН та 
партнерських організацій у лю-
тому 2017 року.

«Потрібно шукати шляхи 
розширення прав і можливо-
стей громад, особливо молоді 
та жінок, щоб забезпечити їхні 
права, безпеку і гідність. Лише 
разом ми зможемо побудувати 
краще і безпечніше майбутнє, 
долучитися до позитивних 
змін у політиці і поведінці, які 
формують наші громади», – 
підсумував Кунал Дхар.

Разом 
за майбутнє

У Краматорську підбили 
підсумки конкурсу пам`яті Ігоря 
Александрова «Свобода сло-
ва» серед журналістів та твор-
чих колективів ЗМІ Донецької 
області. З ініціативою прове-
дення такого заходу вийшли До-
нецька облдержадміністрація 
та Донецька обласна спілка 
Національної спілки журна-
лістів України, які вирішили 
вшанувати нашого колегу, який 
колись загинув, відстоюючи 
право на чесну, об’єктивну 
і принципову журналістську 
позицію. Тележурналіст із 
Слов`янська Ігор Александров 
– автор низки викривальних 
сюжетів про представників 
місцевого бізнесу, злочинного 
світу, правоохоронців та влади, 
які не могли йому пробачити 
такої зухвалості. Вранці 3 липня 
2001 року невідомі нападники 
жорстоко побили бейсболь-
ними битами колегу по дорозі 
до робочого місця – прямо 
на вході до телерадіокомпанії 
«Тор», а через кілька днів від от-
риманих важких поранень він 
помер у лікарні. Дуже показо-
во, що пошук і притягнення до 
відповідальності причетних до 
вбивства тодішні можновладці 
(Донеччину на той час очолю-
вав Віктор Янукович, а обласну 
прокуратуру – Віктор Пшонка) 
був ще одним шоком, оскільки 
розслідування перетворили на 
цинічний фарс.

Оскільки Ігор Александров 
став жертвою владного безміру 
і водночас одним із символів 
донбаської журналістики, 
наміри про започаткування 
премії його імені виношували 
в Донецькому обласному осе-
редку НСЖУ ще у мирні часи. 
Втім, сталося це аж зараз, коли 
багато місцевих журналістів 

змушені протистояти не 
тільки агресивній російській 
пропаганді, а й неймовірному 
моральному тиску з боку тих 
земляків, яких свідомо наць-

ковують на всіх, хто підтримує 
і відстоює українську позицію. 
«На території Донеччини та-
кож є свої герої і один із них 
– Ігор Александров. Він за-
гинув під час виконання 
професійних обов’язків, бо-
рючись із донецькою мафією і 

залишається справжнім при-
кладом громадянина і фахівця 
своєї справи. І тепер ми хо-
чемо нагородити людей, які 
люблять, цінують і хочуть ба-

чити Донеччину українською», 
– каже голова Донецької 
облдержадміністрації, керів-
ник обласної військово-
цивільної адміністрації Павло 
Жебрівський.

Відповідно до положення 
про конкурс імені Ігоря Алек-

сандрова «Свобода слова» 
імені Ігоря Александрова, 
творчі доробки журналістів 
розглядалися у чотирьох 
номінаціях: «Журналістика», 

«Тележурналістика», «Фото-
журналістика» та спеціальна 
«іменна» номінація – матеріали 
про життя і творчість загиблого 
колеги.  Журі розглядало зраз-
ки журналістської творчості, що 
побачили світ у певний період 
2015-2016 років. І ось нарешті 

заступник голови Донецької 
облдержадміністрації Ігор Сто-
коз вручив дипломи першим 
лауреатам. Отже в номінації 
«Журналістика» переможцем 
став постійний автор газе-
ти «Донеччина», письменник 
і журналіст Павло Кущ, яко-
го наше видання й висунуло 
на здобуття премії за низку 
публіцистичних і проблем-
них матеріалів про нинішню 
ситуацію на Донбасі. У номінації 
«Тележурналістика» Катерина 
Янжула із телекомпанії «Орбіта» 
(м. Покровськ) за низку акту-
альних репортажів із населе-
них пунктів Донеччини, серед 
фотомайстрів перемогла Аліна 
Комарова з маріупольського 
«Приазовского рабочего» – 
за фоторепортажі, зроблені в 
зоні АТО та прифронтових на-
селених пунктах. Присутні на 
церемонії вручення дипломів 
погодилися, що вітань заслу-
говують не тільки перші лау-
реати, а й керівники Донецької 
обласної організації НСЖУ та 
Донецької ОДА, які спільними 
зусиллями таки втілили у життя 
давні наміри щодо проведення 
творчого конкурсу для вшану-
вання пам`яті Ігоря Алексан-
дрова.

Вл. інф.
На фото: Павло Кущ

На Донеччині стали відомі 
перші переможці премії 

імені Ігоря Александрова

Завершився триденний форум «Разом за 
майбутнє», що зібрав разом представників 

молодіжних і жіночих організацій із Донецької 
і Луганської областей, які мали можливість 

обмінятися поглядами та ідеями, завести нові 
знайомства та налагодити партнерські стосунки
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Люди Донеччини

До числа найбільш 
відвідуваних жителями села 
Шахтарське Великоново-
сілківського району місцевих 
громадських місць безу-мов-
но відноситься і сільська 
бібліотека, навіть незважаючи 
на нинішній бурхливий роз-
виток інших інформаційних 
технологій. 

Декілька років тому 

цьому культурно-прос-
вітницькому закладу дове-
лось з сільського будинку 
культури переміститись в 
загальноосвітню школу. Для 
розміщення значного книж-
кового фонду і власне роботи 
тут було виділено світле про-
сторе приміщення з окремим 
входом. І хоча буквально поруч 
діє шкільна бібліотека, обид-

ва споріднені об’єкти культури 
мирно співіснують між собою, 
більш того, завжди допомага-
ють один одному у різних акціях.

Хазяйкою цього книжкового 
багатства, що налічує більше 
8 тисяч томів українських, 
російських, іноземних 
письменників і поетів, ось вже 
на протязі трьох десятиліть є 
Л. П. Біліченко. Щоб краще, із 
знанням справи вести свою 
благородну діяльність, вона 
у свій час заочно закінчила 
Харківський інститут куль-
тури саме по бібліотечному 
профілю. Всього ж читацькі 
формуляри зараз мають більше 
500 прихильників літературного 
читання з числа шахтарців і 
жителів сусідніх сіл Ясна Поля-
на, Золота Нива.

Керівництвом районної 
централі-зованої бібліотечної 
системи Шахтарській 
бібліотеці, як і всім 
підпорядкованим аналогічним 
закладам, виписуються деякі 
періодичні видання. Крім того, 
Людмила Павлівна додатко-
во за особисті кошти виписує 
в бібліотеку ще й іншу газетну 
продукцію, яка користується 
попитом у населення. З рай-
онного центру надсилаються 
сюди і книги. Особливо радує 
поповнення яскравою дитя-
чою літературою, так що учні, 
які полюбляють читати, крім 

відвідування своєї шкільної 
бібліотеки також і сюди ча-
сто навідуються. А ще є в селі 
щедрі душею і серцем люди, 
що дарують бібліотеці свої вже 
прочитані і в непоганому стані 
книжки для поповнення фонду. 
Це активні на протязі багатьох 
років відвідувачі культурно-
просвітницького закладу Л. П. 
Лизько, сім’я С. В. Дуйловсь-
кого.

Та тут займаються не тільки 
видачею друкованих видань. 
При бібліотеці діє клуб по 
інтересам «Чарівниця», який 
об’єднує дорослих і юних 
читачів, що мають творчі 
здібності. Періодично сюди на 
засідання збираються амато-
ри рукодільної справи, пред-
ставляють виготовлені ними 
роботи у різних видах декора-
тивно-прикладного мистецтва, 
діляться професійними секре-
тами, організовують виставки 
своїх творінь. Деякі відвідувачі 
клубу приймають участь і в 
діяльності районного люби-
тельського об’єднання «Нат-
хнення». 

З дітьми проводяться різні 
концертно-розважальні за-
ходи. В основному вони 
присвячуються творчості 
відомих поетів, письменників. 
У таких акціях приймають 
участь шкільний бібліотекар                                                                         

С. Г. Трикоз, вчитель зарубіжної 
літератури О. О. Акімова, ди-
ректор і художній керівник 
сільського будинку культури Н. 
В. Чурсінова і А. М. Бірюкова. 
Це звичайно супроводжується 
театралізованими сценками, 
творчими виступами юних 
учасників, читанням своїх 
віршів. У свою чергу бібліотекар 
приймає участь в сільських  
масових акціях, що прово-
дяться культпрацівниками 
при допомозі самодіяльних 
артистів.

Для полегшення пошу-
ку відві-дувачами бібліотеки 
потрібних видань є тематичні 
стенди «1000 порад умільцям», 
«Комп’ютерний всеобуч», 
«Страви на будь-який смак» 
тощо. Людмила Павлівна ро-
бить також підбірку віршів на-
ших земляків, які публікуються 
в районній газеті і інших видан-
нях, для використання у своїй 
діяльності. 

Нерідко люди заходять 
сюди, щоб ознайомитись з 
поточними новинами, про-
сто відверто поговорити, 
поділитись прикрощами і ра-
дощами – знають, що їх тут 
вислухають, поспівчувають, да-
дуть добру пораду. Загалом же 
Шахтарська сільська бібліотека 
живе, працює для односельців 
і інтелектуально збагачує їхнє 
життя.

Анатолій БОБИР,
смт Велика Новосілка

Покликання 

Жінка і війна – 
історія та сьогодення

Жінка і війна – чи «пасують» вони одне одному, чи сумісні взагалі? 
Життя така річ, що коли війна приходить, то тікати вже і нікому, і нікуди 
можливості немає – вона зачіпає, засмоктує в себе всіх!... І малих, і 
старих, і чоловіків, і жінок…

Доля, участь жінки у війні – кому, як не самим жінкам дослідити цю 
тему? Це і зробилв у своїй колективній науково-публіцистичній праці 
«Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: Гендерна 
специфіка досвіду в часи екстремального насильства» колектив жінок-
науковців із Києву та Львова. Минулого листопада у містах Слов’янськ, 
Бахмут, Краматорськ за участі авторок відбулася презентація цієї 
дослідницької збірки.

Презентація  книги в 
Центральній міській бібліотеці 
Слов’янська відбулася у форматі 
дискусії на тему «Друга світова 
війна крізь призму жіночого 
досвіду: спадок минулого і ви-
клики сучасності». Учасниця-
ми розмови стали: Катерина 
Кобченко, одна з упорядниць, 
авторка,  співробітник  Центру 
українознавства Філософського 
факультету КНУ  імені Тараса Шев-
ченка, член Української асоціації 
дослідників жіночої історії; Оле-
на Стяжкіна, авторка,  профе-
сор, член Української асоціації 
дослідників жіночої історії; Тетя-
на Пастушенко, авторка, старша 
наукова співробітниця Інститут 
історії України НАН України.

З «нашого» боку були присутні 
вчителі загальноосвітніх шкіл, 
викладачі ДДПУ, працівники 
бібліотеки, журналісти, громад-
ські діячі та активісти, які завітали 
до бібліотеки на цю зустріч прямо 
з загальноміського Віче, яке вже 
понад два роки незмінно прохо-
дить щонеділі на Соборній площі. 
Привів активістів на запрошен-
ня бібліотеки особисто Василь 

Хоменко, очільник громадських 
організацій «Слов’янська Січ» та 
«Патріоти Слов’янська».

Збірка «Жінки Центральної та 
Східної Європи у Другій світовій 
війні: Гендерна специфіка досвіду 
в часи екстремального насиль-
ства» за науковою редакцією 
Гелінади Грінченко, Катерини 
Кобченко та Оксани Кісь (Київ: 
ТОВ « Арт - книга», 2015) є пер-
шою в Україні колективною пра-
цею з подібної проблематики і 
завершує собою проект з цієї 
ж теми, розпочатий наприкінці 
2013 р. міжнародною науко-
вою конференцією. У виданні, 
авторами якого є як українські, 
так і зарубіжні науковці, 
проаналізовано різноманітні 
аспекти специфічного жіночого 
досвіду Другої світової війни 
на теренах Центрально-Східної 
Європи, включаючи мало 
досліджені питання участі жінок 
у бойових діях та особливості 
їхнього перебування у військовому 
полоні, гендерні виміри жіночого 
досвіду національного та ра-
дянського підпілля, особливості 
життя на окупованих територіях і 

примусової праці в Третьому рей-
ху. Окрім того, у книзі розкрито 
гендерну специфіку Голокосту, 
порушено складні питання на-
сильства над жінками та співучасті 
жінок у насильстві в роки війни, 
окреслено проблеми повоєнних 
та сучасних репрезентацій 
жіночого досвіду війни. Загалом 
20 статей збірника згруповано 
у 10-ти тематичних підрозділах, 
які охоплюють основні аспекти 
заявленої проблеми.

Під час панельної дискусії 
«Друга світова війна крізь при-
зму жіночого досвіду: спадок 
минулого і виклики сучасності» 
троє з авторок видання говори-
ли про різні аспекти проблеми 
жіночого досвіду у війні, а також, 
спираючись на власний науко-
вий досвід, про різноманітність 
участі жіноцтва у війні, зокре-
ма, про жіночий досвід перебу-
вання в окупації, про радянсь-
ку політику залучення жінок до 
парамілітарних практик, досвід 
військового полону та примусової 
праці українського жіноцтва.

Під час презентації книги на 
великому екрані експонували-
ся слайди як з фото німецької 
окупації українських міст у 40-их 
роках минулого століття, так і 
зі світлин із сучасного окупова-
ного Донецька. Завважимо, що 
паралелі просліджуються прямі 
і безпосередні – окупант він і є 
окупант, так само, як і запроданці 
та посібники окупантів з числа 
місцевого населення. Як не при-
кро це визнавати, але саме так 
воно і є, кому це знати, як не нам, 
жителям Слов’янська…

Книга була подарована авто-
рами в 12 екземплярах бібліотеці, 
а також всім присутнім по екзем-
пляру.

Олександр РОМАНЬКО

Вийшла книга

Серце Якова
Ну як не радіти кожній новій книжці, якщо вона 

з’являється у нас на сході, надрукована українською мо-
вою та ще й якісно відрізняється від попередніх темою, ге-
роями, їх вчинками і долями і зве, веде у майбутнє!

Тетяна і Юрій Логуші заснували дивовижно популярний 
конкурс «Коронація слова». Вишукане журі дає оцінку при-
сланим на конкурс романам, п’єсам, кіносценаріям і навіть 
пісням про … кохання. Одного разу головний приз конкур-
су «Гранд» взяв роман Володимира Лиса «Століття Якова». 
Це – епічна сага про столітне життя поліщука Якова Меха, 
становлення і твердість його характеру під тиском обста-
вин, що вирували за його вік в його краї.

Мені здається, що українське суспільство, його 
література, досі не звертали достатньої уваги на пробле-
ми Полісся і поліщуків, їх літературу і навіть ставилось 
до їх проблем, особливо у нас на сході, дещо зверхньо. І 
ось триумфально вривається, витримує третє видання та 
курсує по сходу цей начебто звичайний твір. 

Ні, «роман оригінальний і це виявляється у тексті»,– дає 
свою оцінку авторитетна письменниця і член журі конкурсу 
«Коронація слова» Оксана Забужко. І така оцінка створює 
впевненість, що роман витримає ще не одне видання.

Селюк Яків Мех до свого столітнього ювілею начеб-то 
підводить баланс життя. На чашу терезів скоєного ним 
зла він кладе перелюб з дівчиною, що за чоловіка обрала 
собі іншого, багатшого односельця. А ще зваблення Ган-
ки після невдачі в першому коханні. Не зміг він захистити 
від НКВС безвинних власну дружину і діток. Важким гріхом 
лежать в цій чаші вбивства двох негідників, проте каятись 
за ці вбивства Яків не збирається – вбиті реально загро-
жували загибеллю іншим людям. Про чашу благодійності 
Яків не згадує. А йому є що туда класти. В смутні часи війни 
він врятував односельців від знищення бандитами армії 
Крайової, ставши сім’єю, – його дружина була полячкою, 
– одним гуртом з українцями села, яких зігнали в церкву 
щоб спалити.

Жолнеж війська польського Яків Мех в 1939 році потра-
пив в полон до німців, служити у вермахті відмовився і був 
за домовленням переданий СРСР, а в 1944 році призваний 
до радянської армії, в лавах якої переможно закінчив війну.

Автор роману вростив людську плоть Якова в кістяк 
столітньої історії краю, вживив в нього серце, пульсую-
че серце Якова, обпалене страстями і подіями, звичайне 
людське серце.

Віктор ПРОКОПЧУК
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Люди
Колись я вже висловлю-

вав думку про те, що питання 
Донбасу легше владнається, 
коли донецькі поступово ста-
нуть… елітою  нації. І коли 
українське суспільство толеру-
ватиме цей процес. Звісно, не 
про сепаратистів йдеться, не 
про тих, хто навесні 2014 року 
горлав: «Услышьте Донбасс!» 
і «Путин, введи войска!» А про 
тих, хто має чітку проукраїнську 
позицію. Таких було, і є чимало. 
І вони в жодному разі не повинні 
бути покинуті напризволяще в 
умовах вимушеного «розсіяння» 
по всій Україні. Щоправда, є 
приклади, коли донецькі без 
будь-якої допомоги, своєю пра-
цею і наполегливістю, досяга-
ють неабияких вершин і стають 
прикладом для інших. До таких 
належить родина Вишебаб, 
яка тепер проживає в столиці і 
нещодавно відкрила вегансь-
ке кафе в центрі міста. Вега-
ни – це ті ж вегетаріанці, тільки 
ще «крутіші». Бо вегетаріанці 
не їдять лише м’яса, а вегани 
окрім того не вживають моло-
ка, яєць, сиру, тобто «продуктів 
експлуатації» тварин. 

Павло Вишебаба родом з 
Краматорська. Дружина його з 
Маріуполя. Обоє україномовні, 
і українською розмовляють зі 
своєю новонародженою до-
нечкою. Трішки знаючи погляди 
Павла, починаю свою розмову із 
«провокаційного» запитання:

– Рік тому я спілкувався 
із львів’янкою, яка активно 
просувала ідею – вивезення 
бездомних собачок і котиків 
з окупованих територій Дон-
басу на вільні від окупантів 
землі. Не всі сприймали її, 
бо ми полонених досі не мо-
жемо визволити і повернути 
рідним, а що вже там собач-
ки… На вашу думку, це над-
то наївно? Чи цей порух душі 
вартий уваги і обговорення? 

– Я думаю, що гуманність у 
будь-якому вигляді – це неабия-
кий позитив. І такі ось погляди на 
життя, як лакмусовий папірець, 
видають хорошу людину. Тому я 
вважаю, що це правильний по-
рив душі. І це не значить, що ми 
не будемо займатися людьми. 
Одні будуть витягати полонених, 
інші займатися котиками і со-
бачками. Тут нема протиріччя, 
головне, щоб знайшлися люди, 
які б займалися чорновою робо-
тою, а не лише піарилися. 

– Колись я вивчав пи-
тання: наші бійці в зоні АТО 
і… домашні тваринки. Так 
от, сам бачив на передовій 
ледь не зоопарки маленькі 
– так українські воїни лю-
блять сусідство котиків, со-
бачок. Дбайливо ставляться 
до їхнього потомства. Інколи 
це можуть бути і кролики, 
півники… 

– Тут відіграють роль і стан 
душі, і певна доцільність. У 
Міноборони зараз уважно вив-
чають це питання. Виявляється, 
з точки зору військових 
психологів, живі істоти викону-
ють важливу позитивну місію. 
Вони дозволяють подолати 
депресію, викликану тривалою 
розлукою з родичами. 

– Ось такі веганські кафе, 
як у вас в центрі столиці, – 
вони можливі у так званій 
«Новоросії»?

– Цікаве питання… Я думаю, 
що в атмосфері бездуховності 
і жорстокості не може бути 
подібних закладів. Веганство – 
це на сто відсотків мирне став-
лення до інших. Люди, які на 
голому місці почали війну, не 
шкодуючи ні будівель, ні життя 
своїх земляків, навряд чи будуть 

вболівати за долі тваринок. Утак 
званій «ДНР» про таке не йдеть-
ся навіть. І це одна з причин 
того, що веганський рух поки 
що захлинається у самій Росії. 
На мій погляд, у 140-мільйонній 
країні цей рух мав би бути знач-
но масовішим. А у них є лише 
декілька кафе – переважно в 
Москві і Санкт-Петербурзі. 

– У веганській справі і в зоо-
захисному русі ми відстаємо? 
Чи є шанс вирватися наперед, 
стати лідерами?

– Шанс є! Тому, що це нове 
явище в світі. Всі країни ро-
блять лише перші кроки. Але 
дехто їх робить рішучіше. Англія, 
Нідерланди і Австрія на за-
конодавчому рівні заборони-
ли хутрову промисловість… В 
Латвії 4 роки тому 0% громадян 
підтримували заборону хутряної 
промисловості. Тепер дві трети-
ни населення Латвії проти неї. 
В цьому велика заслуга їхньої 
зоозахисної організації. 

– Збереглися свідчення 
про візит Шарля де Голля 
до Києва. Він тоді сказав, 
що бачив парки в місті, але 
ніколи ще не бачив міста в 
парку! Київ тривалий час 
був найзеленішим містом 
Європи. Тепер зелені, на мій 
погляд, стало менше, зате 
побільшало хмарочосів. Як 
вважаєте, кияни зможуть при-
гальмувати цю тенденцію?

– Думаю, що так. Михай-
ло Наконечний, керівник 
«Київзеленбуду», завжди 
наголошує, що наші озеленювачі 
прагнуть до статусу сучасної 
європейської экостолиці. Вони 
планують відновити «місто в 
парку», де зелені масиви плав-
но перетікатимуть з одного пар-
ку в інший… Чи вдасться їм це? 
Хотілося б вірити у їхній успіх.

– Білоруський співак, 
колишній фронтмен гурту 
«ЛяписТрубецкой», Сергій 
Міхалок якось висловився, що 
Майдан і Революція гідності 
позитивно вплинули не лише 
на Україну, але й на Білорусь, 
Молдову, Казахстан… Туди 
пішли дуже потужні імпульси.  
Якщо тут ми були перши-
ми, то чому не зможемо бути 
лідерами в інших питаннях?

– Я згоден, що Майдан вий-
шов далеко за межі Києва і 
вплинув на всю Україну. На деякі 

республіки пострадянського 
простору також. Попри деяке 
розчарування людей у резуль-
татах Майдану, зміни на краще 
є у багатьох галузях. Нещодав-
но ми зареєстрували першу в 
Україні зоозахисну організацію 
«Єдина планета». Вона 
об’єднала веганські, зоозахисні 
та екологічні ініціативи. У нас, 

справді, немає іншої планети, 
іншого дому. Тому ми повинні бе-
регти зелені насадження і впро-
ваджувати етичне ставлення до 
тварин в Україні. І, звісно, у нас 
була дискусія щодо традиційної 
української кухні. Як поважа-
ти традиції і водночас рухатися 
вперед? 

– Ого… Це цікаво! В газеті 
«Донеччина» не так давно 
вийшла стаття «Козацька ідея 
від Сяну до Дону». Ця ідея, 
справді, є актуальною для 
українців. Бо триває війна, і 
підвищена мобілізованість 
суспільства через вивчен-
ня свого героїчного мину-
лого якраз на часі. Але ж 
для пересічного сучасного 
козакофіла чарка і шкварка 
це як «Отче наш…» Чи мож-
на за такого «історичного 
підґрунтя» змінити ціннісні 
установки українця? Зокре-
ма, кухню? Український козак 
без отого звичного «Будьмо-
гей!» можливий?

– Можливий. Ось ви згада-
ли білоруського співака Сергія 
Міхалка. А знаєте, що в його но-
вому гурті «Брутто» два вегани і 
три вегетаріанця? Сам Сергій 
Міхалок – вічний опозиціонер 
і революціонер – чим не ко-
зак? І він, і його колеги досить 
«накачані», м’язисті, і цим по-
казують, що фізкультурникам і 
спортсменам можна обходитися 
без м’яса. Людина, занепокоєна 
правами інших людей чи тва-
рин, рано чи пізно прийде до 
вегетаріанства. Тому важливо 
бути… просто людиною. Чи ви 
знаєте, що Бред Піт – веган? І 
відомий актор Джаред Лєто та-
кож. Ці люди представляють 
кіноіндустрію, тому вони пер-
шими спали мені на думку. Але 
є і українських прикладів чима-
ло. Ми повинні орієнтуватися 
на молодь, бо старше покоління 
навряд чи змінить свої звички. 
Молодь тепер захоплюється 

Європою, і ця обставина працю-
ватиме на нас. Бо ось в Берліні, 
скажімо, 50 веганських кафе, а в 
Києві лише одне, тобто українцям 
є куди рости… Ось ми говорили 
про традиційну кухню. Справді, 
у нас, українців, в пошані сало, і 
борщ на м’ясі. Разом з тим, у нас 
один з найвищих у світі показник 
серцево-судинних захворювань 

і ожиріння. А головна причина 
цьому – холестерин. Він є лише 
в їжі тваринного походження. В 
рослинній – його зовсім немає! 
Нагадаю, що в 2014 році помер-
ло 420 тисяч українців. В 2015 
році – понад 400 тисяч... Якщо й 
далі вимиратимемо такими тем-
пами, то навряд чи дотягнемо 
до 22-го століття. Тому ми хоч і 
повинні поважати традиції, але 
разом з тим мусимо налашту-
ватися бути… українцями 21-го 
століття. Тобто, потрібні певні 
зміни в нашому харчуванні. Не 
такі вже й радикальні… Адже 
традиційний борщ з кропиви ва-
риться без м’яса. А ще вареники 
з картоплею, сиром,вишнями, 
галушки… Квасоля і горох – та-
кож традиційні наші продукти 
і вони набагато дешевші, ніж 
м'ясо.

– І все ж, це маленька 
революція…

– Вона потрібна. Саме аме-
риканський президент Обама 
наштовхнув мене на думку, що 
клімат має для світової безпе-
ки вирішальне значення. Не-
щодавно у документальному 
фільмі ООН про зміну клімату 
він давав інтерв’ю відомому ак-
тору Леонардо Ді Капріо. Обама 
наголосив, що засухи, урагани, 
торнадо призводять до змен-
шення харчової бази. Саме че-
рез це починається боротьба 
за ресурси, тобто, війни. Отже, 
вегетаріанство так чи інакше 
пов’язане з питанням безпеки. 
Воно опосередковано суттєво 
зменшує цю загрозу. А промис-
лове тваринництво забруднює 
повітря, погіршує екологічну 
ситуацію.

– Ви контактуєте з вегана-
ми інших країн?

– Нещодавно ми їздили у 
Латвію і Литву. Разом із старшим 
кухарем і адміністратором нашо-
го кафе. Побували у веганських 
закладах Риги, Вільнюса та дея-
ких інших міст. В Ризі близько 12 

вегетаріанських закладів і один 
веганський ресторан. У Вільнюсі 
відповідно вісім і один. До Естонії 
ми так і не доїхали (через брак 
коштів), і це дуже прикро, бо 
знаємо, що там дуже потужний 
веганський рух, найпотужніший у 
прибалтійських державах. 

– Вірю, що прибалти 
цивілізовано і наполегливо 
рухаються вперед. А як  у них з 
мовою? Рига, наскільки знаю, 
була досить зросійщеним 
містом…

– Була. Але тепер у Ризі та 
Вільнюсі, на відміну від Києва, 
майжe нe чути російськоі мови. 
Молодь і люди середнього віку 
охочішe спілкуться з іноземцями 
англійською. Нeодноразово 
помічали, що російські ту-
ристи досить наполeгливо 
звeртаються до всіх російською 
і навіть можуть дратувати-
ся, якщо литовці і латиші нe 
повністю розуміють іхню мову. 
І, в той же час, один москвич – 
сусід по хостeлу навпаки розча-
рувався в Латвіі: «Тут розуміють 
російську, тому я нe почуваюся, 
як у Європі»…

– А що ж чекає Київ, на вашу 
думку? Щось не поспішають 
кияни українізуватися…

– Думаю, все залежатиме 
від наших зусиль. Рига ще 20 
років тому була наполовину 
російськомовним містом (як 
зараз Київ), але мешканці об-
рали інший вектор – плекання 
власної ідентичності, повага до 
латиської мови і культури. Об-
рати вектор мало – треба ще й 
діяти, активно переходити на 
рідну мову! І мешканці Риги це 
зробили. Водночас, Юрмала, 
яку ми також відвідали з коле-
гами, як була  російськомовним 
містом –так і залишилася. На 
мій погляд, це не культурний, а 
«ринковий» вибір – щоб задо-
вольнити російських туристів. 
Але хочеться нагадати приклад 
Криму, який також полюбляв за-
ради прибутку задовольняти всі 
забаганки російських туристів. 
Навіть залюбки вивішував 
російські прапори. Це дієво у 
короткостроковій перспективі: 
вивісив прапор – кинули «чайові». 
А в довгостроковій перспективі 
такий маркетинг… вилився у 
російський «військовий туризм» 
і анексію. Маркетинг без куль-
тури та відповідальності – це не-
абияка проблема і найбільший 
виклик нашого часу. Треба по-
яснювати людям: ти отримаєш 
копійку сьогодні, а завтра її у 
тебе заберуть. І ту копійку, і твою 
землю, і твою гідність…

– Ви згадали про гідність. А 
я в таких випадках завжди зга-
дую про Революцію Гідності…

– І я. Коли в Києві йде сніг, 
я завжди згадую Майдан. 
Засніжені намети, багаття, 
пічки-буржуйки, барикади із 
криги… Настільки це врізалося 
в пам'ять, що я нічого не можу 
з собою зробити. Тоді десят-
ки тисяч українців піднялися на 
боротьбу. Для того, щоб захи-
стити гідність 45-ти мільйонів 
наших громадян. Жертовна 
меншість здійснила подвиг в ім’я 
більшості…Це яскрава сторінка 
української історії, про яку ми не 
маємо права забувати.

Сергій ЛАЩЕНКО, 
спеціально 

для «Донеччини»
На фото: Павло Вишебаба з 

дружиною Інною 

ДОНЕЦЬКА РОДИНА ПОДАЄ ПРИКЛАД 
Розмова з власником столичного кафе про екологію, милосердя і майбутнє нації
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Культура

Чим Хмельницький вразив?
У листопаді ми, представники Слов’янського колед-

жу НАУ в складі автора цих рядків і бібліотекаря Олени 
Забурунової вирушили у місто Хмільницький для участі 
у семінарі «Впровадження кращих практик у роботі 
сучасної бібліотеки» та презентації книги «Пам'ять 
жива», яка присвячена воїнам, які загинули під час виз-
волення міста Слов’янська та району.

Знайомство з директором Хмельницької міської 
централізованої бібліотечної системи (ЦБС) Тамарою 
Козицькою почалося у мережі інтернет. ЦБС це мережа 
із 15 бібліотек, розташованих у різних куточках міста, 
які займаються обслуговуванням як дорослих, так і ма-
леньких користувачів. Тут радо привітають, забезпе-
чать потрібною літературою та інформацією. Пані Та-
мара ділилася досвідом роботи, новими технологіями, 
презентаціями. Одна з новітніх технологій, це 
«Жива книга». За сценарієм Хмельницького, у нас, у 
Слов’янську теж був представлений цей проект «Поліція 
та суспільство», у якому ми брали активну участь. 

І тому ми з радістю прийняли запрошення і вирушили 
у подорож. Хмельницький дуже гарно розташовано, 350 
км від Києва та 200 км від Львова. Звідси легко добрати-
ся до Почаєва, Кам’янець-Подільська.

Місто нас зустріло зимовою погодою, снігом. Коли ми 
вийшли з потягу, пройшли через будівлю вокзалу, нас 
відразу оповило затишком. Місто невелике, здається 
що всі один одного знають. Люди дуже привітні та 
дружелюбні, посміхаються. Вразило те, що у транспорті 
чоловіки поступаються місцем жінкам будь якого віку. На 
зупинці, перед виходом, дякують водієві. Розмовляють 
як українською, так і російською мовами. На наше питан-
ня, як знайти вулицю, з пошаною пояснили. 

Неповторності Хмельницькому додають оригінальні 

за архітектурним рішенням споруди, цікаві витвори 
дизайнерів, скульпторів, художників, архітекторів. У 
сучасному Хмельницькому встановлено понад трьох 
десятків пам’ятників, меморіалів та пам’ятних знаків. В 
центрі міста розташовано пам’ятник «Янгол Скорботи» – 
увічнення жертв репресій. На думку скульптора Богдана 
Мазура «Янгол не лише Скорботи, а й великої надії на 
майбутнє». 

Всіх, хто приїжджає в Хмельницький зустрічає Богдан 
Хмельницький, у місті нараховується їх аж чотири. 

Дуже красивий у місті сквер імені Тараса Шевченка, 
який розташований у центрі Хмельницького. У парку 
розташований пам’ятник Тарасові Шевченку, фонта-
ни, дитячий майданчик. Є тут і «Алея закоханих». Кожна 
лавка – це витвір мистецтва. Одна вся повита квітами з 
заліза, друга з надписом «рада та любов», лавки «кум та 
кума», з сонячною батарею, де можна зарядити телефон 
та сховатися від дощу. Біля готелю «Енеїда», у центрі 
міста, встановлено бронзову черепаху. Вже стало до-
брою традицією гладити її по голові та загадувати ба-
жання, що ми теж зробили.

У місті багато музеїв, що знайомлять з культурною 
та історичною спадщиною міста. Хмельницький музей-
студія фотомистецтва є першим та єдиним в Україні. У 
його вітринах встановлено колекцію, що нараховує по-
над 1500 експонатів (фотоапарати, об’єктиви та інші 
приладдя), які ілюструють розвиток фотографії та ви-
робництва фотоапаратів за період з кінця ХІХ до кінця 
ХХ століття. Тут, у галереї музею проводяться вистав-
ки фотохудожників із різних міст України, відомих не 
тільки у нашій країні, але й далеко за її межами. Ми дуже 
зацікавились виставкою старовинних фотографій. Всі 
світлини – оригінали, виконані в різні періоди з кінця 
ХІХ – в першій половині ХХ століття.Коли дивишся на ці 

фото, бачиш різні верстви населення: робітники, купці, 
прості селяни, дворянство. Можно роздивитись цікаві 
типажі, характерні для того часу костюми, зачіски. На 
базі музею працює фотогурток для дітей різного віку. 
Крім того, тут можна зробити художнє фото. 

Окрім Хмельницького, ми побували у Кам’янеці-
Подільскому, дуже гарному, туристичному місті. 

Все це ми бачили під час ознайомчо-культурної про-
грами, яку влаштували нам працівники ЦБС. Але все ж, 
перед за все була робота. 

На сьогодні бібліотеки міста Хмельницького залиша-
ються чи не єдиним безкоштовним джерелом одержан-
ня інформації, місцем самоосвіти, спілкування і твор-
чого розвитку користувачів. Тут працює власний сайт, 
як один із ефективних та зручних методів доведення 
до користувачів інформації про можливості, потенціал 
та послуги бібліотеки. Це просвітницький центр грома-
ди, бажане місце спілкування, проведення змістовного 
дозвілля хмельничан. Саме сюди йдуть люди за будь 
якою інформацією, дізнатись, чим сьогодні живе світ. 
Багато читачів – пенсіонери. Тут, літні люди стають ко-
ристувачами інтернету. Важливим напрямком роботи 
Хмельницької міської ЦБС є книгоношення – донесення 
інвалідам книг додому. До цієї діяльності залучаються як 
бібліотечні працівники так і читачі-волонтери. Тут пра-
цюють дуже привітні, цікаві, симпатичні бібліотекарі! Хоч 
ми і спілкувалися в мережі інтернет, але спілкування на-
живо дало безцінний досвід. 

На спогад про відрядження нам подарували бага-
то подарунків. В цьому місті живуть дуже гарні, прості 
люди. І після того, як термін відрядження скінчився, ми 
навіть засумували, такими рідними вони стали для нас. 
Ми сподіваємося, що наше знайомство переросте в 
міцну довгу дружбу і чекаємо наших друзів до нас у гості!

Світлана ФІРСОВА, 
завідуюча бібліотекою Слов’янського 

коледжу НАУ

Переконаний, що мені 
пощастило взяти участь у кількох 

Музейних експедиціях в АТО журналу 
«Музеї України», тож спробую 

описати своєрідний тур кількома 
музеями Донецької області, 

враховуючи особисті враження, 
фотографії, участь у організації 

виставок і створенні кількох музейних 
сайтів.

Принагідно дякую 
начальнику Управління культури 

і туризму Донецької ОДА Аліні 
Валентинівні Певній, з якою 

подорожували у прифронтову зону.

Донецький обласний художній му-
зей залишився в окупованому Донець-
ку. Переміщений в село Прелесне, на 
базі філії, де перереєстрований. Більше 
року співробітники зберігали, охоро-
няли заклад, проводили екскурсії, не 
отримуючи заробітної плати. Нині всі 
проблеми подолано, очікують конкурсу, 
на якому оберуть директора. Крихітний 
музей в Прелесному – єдиний скансен 
на Сході України! Рекомендую відвідати! 
Добиратися від Слов`янська! 

Покровський історичний музей 
працює на стратегічному напрямку. 
Колишній Красноармійськ. Велика вуз-
лова залізнична станція. Останнім ча-
сом у музеї активізувалася виставкова 
робота. 

Донецький обласний краєзнавчий 
музей, один з найбільших на Сході. 
Переміщений на підконтрольну тери-
торію України з окупованого Донецька. 
У 2014 році був розстріляний і погра-
бований терористами. Нині працює на 
базі трьох сільських філій під Волнова-
хою – Великоанадольский музей лісу, в 
Покровському – Меморіальний музей 
С.С.Прокоф’єва і Музей В.І. Немирови-
ча-Данченка у Великоновоселівському 
районі.

Музей прифронтового Торецька 
тимчасово закрито і переміщено до 
бібліотеки… Наша Музейна експедиція 
добралася до міста: подарували вистав-
ковий комплект патріотичного плакату 
Юрія Неросліка, розробили сайт.

Народний музей історії Мар`їнського 
району працює за кілька міських 
кварталів від лінії фронту. Спершу дах 
Палацу культури, де розміщено музей 
і бібліотека, пробив снаряд Граду – не 
розірвався, нічого не підпалив – хоча по-

трапив просто у зал книгосховища! На 
той час очільниця районного управління 
культури Аліна Певна, разом з двома са-
перами, знешодили боєприпас, винес-
ли його з приміщення. Потім під вікнами 
музею вибухнуло дві міни, винесло всі 
вікна, музей посікло осколками. Заклад 
відновлюється.

Сільський музей Новомихайлівки 
Мар`їнського району наразі під 

постійними обстрілами. Щоб туди 
дістатися, треба проїхати дорогою, яка 
проходить просто через передові позиції 
ЗСУ, між траншей, бліндажів, мінних 
полів. Навпроти, з ворожого боку, кілька 
териконів, висот, звідки люблять стріляти 
«курсанти» школи снайперів «ДНР» – 
вчаться вражати рухомі цілі, часто трену-
ючись, обстрілюють цивільні автомобілі. 
Перед нашим приїздом, у дворі музею 
розірвалося кілька снарядів.

Вибило скло. Осколки посікли стіни 
і частину експонатів. Співробітники 
затягли частину вікон плівкою… Му-
зей працює. Його постійно відвідують 
дітлахи місцевої школи і бійці АТО.

Волноваський районний крає-

знавчий музей має кілька філій 
вздовж лінії фронту. Знаходиться на 
вістрі потенційного удару російських 
окупантів, якщо вони вирішать прорва-
тися на Маріуполь, але не зважаючи на 
це проводить велику дослідницьку і ви-
ставкову роботу.

Краматорський історичний музей 
– базовий у північній частині Донеччи-
ни. Надзвичайно цікава експозиція! Тут 

наша експедиція також подарувала пла-
кати, і допомогла створити сайт. 

Краматорський художній музей має 
унікальну колекцію живопису. Постійні 
виставки, масові заходи, дослідницька 
робота…

 Краєзнавчий музей Бахмута – за 
кілька кілометрів від лінії розмежуван-
ня. Попри те, тут вирує культурне жит-
тя, постійно проводяться виставки, 
мистецькі акції, наукові дослідження, 
реставрація…

Маріупольський краєзнавчий му-
зей – головний заклад півдня області. 
Культурологічні заходи тут практично 
щодня. Хоча часто нічну тишу порушує 
артилерійська канонада…

Слов’янський краєзнавчий музей – в 

числі кращих в Донецькій області, він 
багатократний переможець обласних 
конкурсів, нагороджений медалями, ди-
пломами, грамотами, цінними подарун-
ками…

Костянтинівський міський 
краєзнавчий музей теж добре відомий 
в регіоні. Музейна експедиція вперше 
презентувала тут комплект плакатів До-
неччини Юрія Неросліка. Ведеться ве-
лика наукова робота.

У цьому короткому огляді перерахо-
вано не всі музеї краю. Лише ті, з якими 
співпрацювали Музейні експедиції ча-
сопису «Музеї України» у 2014-16 роках, 
проводили спільні акції, допомагали з 
сайтами…

Варто згадати про туризм. До-
нецька область офіційно оголошена 
територією, де проводиться Анти-
терористична операція. Фіксуються 
обстріли, бойові дії. Є загроза терактів. 
Відповідно, говорити про організований 
туристичний потік, особливо дітей, з 
інших регіонів та закордонний, не вар-
то. Співробітникам міжнародних місій 
взагалі заборонено їхати далі Крама-
торська. Хоча, можна згадати варварсь-
кий обстріл нинішньої столиці області 
рік тому, коли росіяни здійснили підлий 
ракетний удар, внаслідок якого загину-
ли мирні жителі…

В нинішній ситуації існує лише 
місцевий туризм. Адже, працюють 
школи, вузи. Дітей постійно воз-
ять на екскурсії в Київ, мирні області, 
відповідно, вони є головними 
відвідувачами і музеїв.

Вражає, що навіть під час хоч і 
неоголошеної, але реальної війни, 
керівництву області, місцевим органам 
влади, вдалося утримати ситуацію, за-
безпечити щоденну роботу закладів 
освіти і культури. В тій ситуації то прак-
тично управлінський подвиг!

При нагоді, відвідайте музеї Донеч-
чини!

Ростислав ТРИГУБ,
студент Університету «Україна», 

учасник Музейних експедицій 
в АТО

Екстрім-тур музеями краю

Єдина країна
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Нові видання
Ювілейний, десятий День 

Сіверського Дінця проходив, 
як і щорік, у Слов’янську, де 
знаходиться офіс Сіверсько-
Донецького басейнового 
управління водних ресурсів. 
На одному із заходів, а в рам-
ках Дня проводяться огля-
ди-конкурси дитячо-юнацької 
творчості «Сіверський Донець 
– очима молоді», науково-
практичні конференції, різні 
зустрічі, концерти, запитав у 
керівника БУВР В.Є.Антоненка, 
як зародилася ця традиція?

– Весною 2007 року, – 
розповів Віктор Єгорович, – у 
складі української делегації 
водників був у Будапешті. Там 
і дізнався, що 29 червня, що-
року, майже всі Придунайські 
країни відзначають День Ду-
наю. От і ми, працівники 
Сіверсько-Донецького БУВР, 
12 вересня 2007 року, за при-
кладом європейців, вперше 
провели День Сіверського 
Дінця. Тоді ми зібралися в залі 
засідань міської ради, обгово-
рили коло питань стосовно збе-
реження річкових вод – джере-
ла життя, озеленення берегів, 
підтримання чистоти, облашту-
вання зон відпочинку тощо. 

Так ми почали вшановува-
ти рідний Донець. Поступово 
залучали до добрих справ все 
більше і більше людей, особли-
во молоді. Нині в ювілейних уро-
чистостях брали участь більше 
тисячі юних екологів, активістів 
створеної нами громадської 
організації «Сіверський До-
нець – відродження». А на на-
уково-практичну конференцію 
«День Сіверського Дінця – 10 
років спільних дій» зібралося 
понад двісті представників 
міністерств, Держводгоспу 
України, НДІ, що займаються 
проблемами води, державних 
адміністрацій, місцевих органів 
самоврядування, підприємств-
водокористувачів, громадсь-
ких організацій Донецької, 
Луганської та Харківської об-
ластей. Відбувся конструктив-
ний діалог з питань управління 
водними ресурсами басей-
ну ріки Сіверський Донець – 
головної водної артерії сходу 
України, поліпшення якості 
води, здійснення патріотичного 
виховання молоді в дусі любові 
до рідного краю та його во-

дних ресурсів. Приємно було 
чути схвальні відгуки про ро-
боту нашого управління. До 
речі, Сіверсько-Донецькому 
БУВР у 2016-му виповнило-
ся п’ятдесят п’ять. Ювілей! Не 
круглий, але ж 

Чимало учасників ювілейних 
заходів одержали красиво 
оформлені дипломи, грамо-
ти, подяки, цінні подарун-
ки, у тому числі фотоальбом 
«Сіверський Донець – ріка 
натхнення та любові», виданий 
солідним тиражем за підтримки 
Донецької та Луганської 
облдержадміністрацій. Нове 
видання сміливо можна назва-
ти шедевром фотомистецт-
ва, друкарської майстерності 
та поетичного таланту. У 
сукупності це й дало авто-
рам підставу визначити жанр 
видання як ЛІРИЧНА ФОТО-
ПОЕМА. Відкривається вона 
«Гімном Сіверському Дінцю», 
написаному Аллою та Віктором 
Антоненками ще у 2008 році. 

У подружжя Алли та Віктора 
Антоненків багато спільного – 
народилися вони відповідно 
10 і 8 вересня 1943 року в 
Слов’янську, всього через кілька 
днів після звільнення міста від 
немецько-фашистських загарб-
ників. Їх робота пов’язана з 
водою: Алла Григорівна після 
закінчення Одеського дер-
жавного університету за спе-
ціальністю біолог-біохімік 
багато років очолювала хіміко-
бактеріологічну лабораторію 
Словміськводоканалу, а Віктор 
Єгорович, інженер-хімік-техно-
лог за освітою, з 1977 року 
(скоро 40 літ на одній посаді!) 
очолює Сіверсько-Донецьке 
басейнове управління водних 
ресурсів. А ще Антоненки – 
закохані в рідний край, особли-
во в Сіверський Донець, при-
святили йому книжки, вірші, 
пісні…

Щоб вірш став піснею, на до-
помогу поетам приходять ком-
позитори. Тож співавторами 

Гімну Сіверському Дінцю 
стало музично обдароване 
слов’янське подружжя Інна 
та Олександр Куриленки. До 
речі, в результаті співдружності 

цих сімейних дуетів з’явилося 
десятків зо два пісень про 
рідний край і його людей.

Віктор Єгорович визнає, що 
лідером у створенні віршів, по-
етичних підписів до фотознімків 
була Алла Григорівна. Але ж вона 
свого часу зізнавалась кохано-
му, що без нього не написала б 
і рядка. Не виходить і у Віктора 
без Алли. А пішла вона за межу 
після тяжкої хвороби за 40 днів 
до власного семидесятиліття. 
Тож сороковини перетворили-
ся у грандіозний вечір пам’яті 
Алли Григорівни Антонен-

ко – самовідданої трудівниці, 
люблячої дружини, мами, 
бабусі. А ще Людини, закоханої 
в рідній край, у Сіверський До-
нець.

Світлій пам’яті Алли Антонен-
ко присвятила вступну статтю 
до нового видання фотопоеми 
фахівець зі зв’язків з громадсь-
кою Сіверсько-Донецького 
БУВР Юлія Киркач. Вона, зо-
крема, пише: «…Віктор та Алла 
Антоненко більшу частину сво-
го життя віддали багатостраж-
дальному Сіверському Дінцю та 
його притокам, спільно з колек-
тивом Сіверсько-Донецького 
басейнового управління во-
дних ресурсів дбаючи про чи-
стоту і повноводність головної 
водної артерії сходу України. 

Своєю появою ця, уже третя, 
лірична фотопоема завдячує 
саме їх небайдужості і турботі».

У новому виданні 60 знімків, 
що зробили фотомайстри і ама-
тори об’єктива в Подінців’ї це, 
зокрема, Петро Чередніченко, 
Сергій Ковальов, Леонід Щи-
бря, Віра Бігма, Наталія і Денис 
Інденко, Ірина Іванова, Сергій 
Трофанчук, Юлія Киркач.

До фотопоеми увійшло 
чимало віршів поетично-
го подружжя Антоненко, а 
також творів, що надійшли 
на конкурс «Сіверський До-
нець – очима молоді». В числі 
переможців були студент-
ки Слов’янського технікуму 
Луганського національного 
аграрного університету 
Анастасія Бодак та Руслана Ла-
шина, учень Харківської ЗОШ 
№106 Оганез Папазян, Мак-
сим Чорноус з Миколаївської 
загальноосвітньої гімназії, Ка-
терина Твердохліб та Наталія 
Ворона зі Слов’янського 
педагогічного ліцею, Данило 
Сергеєв (Слов’янська ЗОШ 
№17), Арина Євсеєва (ЗОШ 
№15, Слов’янськ), Поліна 
Васильева (Лисичанський 
багатопрофільний ліцей), Ка-
рина Дьяченко (Слов’янський 
енергрбудівельний технікум).

Завершує фотопоему пре-
красний вид на Святогірську 
Свято-Успенську лавру з боку 
Дінця (фото Сергія Ковальова) 
та віршем-закликом «Береги-
те Северский Донец!» Алли та 
Віктора Антоненко, в якому є 
такі рядки:

«Каждой капелькой стонет, 
 страдает,
Маловодьем кричащий  Донец,
К чутким действиям всех 
 призывает
Для спасения душ и сердец!» 

Віктор СКРИПНИК,
член НСЖУ, почесний 

краєзнавець України
На фото: подружжя 

Антоненків

«Сіверський Донець – 
ріка натхнення та любові»

Держслужба у справах 
ветеранів

Відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 
11 серпня 2014 р. № 326 утво-
рено Державну службу України 
у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної 
операції (далі Служба) як цен-
тральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну 
політику у сфері соціального 
захисту ветеранів війни та 
учасників антитерористичної 
операції, зокрема щодо за-
безпечення їх адаптації та 
психологічної реабілітації, за-
безпечення санаторно-курор-
тним лікуванням, технічними та 
іншими засобами реабілітації, 
забезпечення житлом ветеранів 
війни, надання їм освітніх по-
слуг, соціальної та професійної 
адаптації військовослужбовців, 
які звільняються з військової 
служби, інших учасників 
антитерористичної операції та 
осіб, звільнених з військової 
служби, організації їх поховання. 

Спеціалісти Східного міжрегіо-
нального відділу Державної 
служби України у справах 
ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції, 
як представники Служби в 
Донецькій області, відповідно до 
покладених завдань реалізують 
повноваження Служби, а саме: 

координують здійснення дер-
жавними органами виконавчої 
влади та місцевого самовряду-
вання області заходів з питань 
соціального захисту ветеранів  
війни та учасників АТО, надан-
ня їм пільг і гарантій, визна-
чених законодавством; соці-
альної та професійної адаптації 
військовослужбовців, які звільня-
ються, осіб, звільнених з військової 
служби, та учасників АТО;

беруть участь в організації та 
координації роботи на території 
області із забезпечення житлом 
учасників бойових дій, які набу-
ли інвалідності під час участі в 
антитерористичній операції;

забезпечують на території 
області взаємодію органів 
державної влади, громадських 
об’єднань, підприємств з пи-
тань здійснення пошуку, упоряд-
ження і збереження військових 
поховань та встановлення імен 
невідомих воїнів, які загинули під 
час антитерористичної операції 
та воєн на території України та 
інших держав;

здійснюють розгляд звернень 
громадян з питань, пов’язаних 
із діяльністю Служби,  надають 
роз’яснення з питань соціального 
захисту та надання пільг вете-
ранам війни та учасникам АТО, 
їх соціальної та професійної 
адаптації тощо.

Контакти представників Служ-
би в Донецькій області: 

Східний міжрегіональний відділ 
Державної служби України у спра-
вах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції 

Адреса: пл. Миру, 2, каб.404, 
м. Краматорськ, 84313

тел. (050)5874778, 
(050)2761139, (067)7989800 

E-mail: donetsk@dsvv.gov.ua,  
або don.dsvv@ukr.net

Зверніть увагу

Вшанували чорнобильців
14 грудня у м. Краматорську відбулись урочисті заходи з на-

годи Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС. Біля закладеного каменю, встановленого 
на честь ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, зібрались мешканці 
міста, представники громадських організацій, міської та обласної 
влади, Національної поліції України в Донецькій області.

Заступник голови облдержадміністрації Ігор Стокоз, звер-
таючись до присутніх, зазначив, що Чорнобильська трагедія 
– це перша трагедія в історії, Йколи мирний атом вийшов з-під 
контролю. На жаль, людство ще довго буде відчувати на собі 
наслідки тієї аварії.

«Те, що здійснили учасники ліквідації – це дійсно подвиг. Це 
велика самопожертва. Я знаю, що були люди, які руками скида-
ли з будівлі палаючого енергоблоку розпечений графіт. Я щиро 
дякую кожному з вас. Якби не ваш подвиг – невідомо, що було б 
сьогодні», – наголосив Ігор Стокоз.

Також заступник очільника області вручив почесні грамоти та 
подяки облдержадміністрації учасникам ліквідації аварії, пред-
ставникам міських організацій Всеукраїнських громадських 
організацій інвалідів «Союз Чорнобиль України», членам міських 
організацій «Союз Чорнобиль».

«Я ще раз щиро дякую всім вам, вклоняюсь кожному з вас. 
Щиро вітаю з цим святом і бажаю віри в себе. Бажаю вам міцного 
здоров’я, наснаги, віри в себе, тому що те, що зробили ви, не 
всім під силу», – привітав присутніх Ігор Стокоз.

Також мешканці міста, представники громадських організацій, 
міської та обласної влади, Національної поліції України в Донецькі 
й області поклали квіти до пам’ятного каменю, а місцеві творчі 
колективи привітали учасників ліквідації яскравою концертною 
програмою.

Пам’ять
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Дзержинський міський суд Донецької 
області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позовом 
Зіборова Юрія Павловича до Зіборової Ла-
риси Павлівни про розірвання шлюбу. 

Відповідач: Зіборова Лариса Павлівна 
(зареєстрована за адресою м. Макіївка, 
Червоногвардійський район, вул. Кузнічна, 
4 пр., буд. 26), викликається 23 грудня 2016 
року на 10-00 год. до суду, каб. № 8, для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності. 
Суддя О.Г.Геря.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2), розглядає:

Цивільну справу № 2/243/4532/2016 за 
позовом публічного акціонерного товари-
ства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до 
Солоніна Вадима Степановича про стяг-
нення заборгованості за кредитним дого-
вором. Останнє відоме місце проживання 
відповідача Солоніна Вадима Степановича: 
Донецька область м. Горлівка, вул. Победи, 
буд. 97, кв. 1.

Відповідач викликається до суду 21 груд-
ня 2016 року на 08 год. 25 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 роз-
глянута за його відсутністю. Суддя О.В. 
Ільяшевич.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позовом 
Пенської Дар’ї Володимирівни до Полякова 
Станіслава Олександровича про розірвання 
шлюбу.

Відповідач: Поляков Станіслав Олексан-
дрович (зареєстрований за адресою м. До-
нецьк, Ленінський район, пр. Ленінський, 
3/8), викликається 26 грудня 2016 року на 
10-30 год. до суду, каб. №7, для участі у 
розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Волобуєвої 
Світлани Олександрівни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором. 

Відповідач: Волобуєва Світлана 
Олександрівна (зареєстрована за адре-
сою 85206, м. Торецьк, вул. Лісна, 22/54), 
викликається 12 січня 2017 року на 10-20 
год. до суду, каб. №8, для участі у розгляді 
справи по суті. 

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/4471/2016 за позовом Хури-
ленко Поліни Валеріївни до Хуриленка Ігоря 
Миколайовича, третя особа: Виконавчий 
комітет Бахмутської міськради про позбав-
лення батьківських прав.

Відповідач: Хуриленко Ігор Миколайо-
вич, останнє місце реєстрації – Донецька 
область, пмт. Тельманове, вул. Першотрав-
нева, 150/28, викликається 21.12.2016 року 
на 10-30 годину до суду, каб. № 309 для 
участі у розгляді справи по суті.

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

Оголошення

Ювілеї у творчій праці
В жовтні 2013 року громадськість села Старомайорське Великоновосілківського району і 
гості відзначали 50-у річницю сільського будинку культури і 145-ліття сільської бібліотеки. 
А три місяці тому виповнилось 30 років творчої діяльності місцевого народного колективу 

«Майорчанка». Та є і менш значні, але також важливі ювілеї в житті 
цього культурного закладу

Восени 2011 року, тобто 5 років тому, 
майже одночасно стали тут працювати 
Валентин Петрович Чекал – художній 
керівник і акомпаніатор вокального 
ансамблю і Олена Валентинівна Жила 
– директор сільського будинку куль-
тури і учасниця співочого колективу. 
Впродовж пройденого часу у спільній 
діяльності культпрацівників було чима-
ло творчих успіхів. 

«Майорчанка» брала активну 
участь у заходах і заключних святах 
щорічних районних культурно-масо-
вих марафонів. Це були фестиваль-
конкурс родинної творчості 2011 року 
«Сімейні крила талантів (учасниця ко-
лективу З. Г. Заверталюк відзначена в 
номінації «Від батька до сина співоча 
родина»), мистецька акція 2012 року 
«Донбас – це ми», конкурс свят у 2013 
році «А по наших селах ходять свята 
веселі» («Майорчанка» була в числі 
призерів), акція творчо-мистецького 
єднання 2014 року «Роде наш красний», 
літопис воїнської слави і солдатсько-
го подвигу 2015 року «Свіча пам’яті» 
(колектив також був в числі призерів), 
цьогорічна акція національної гордості 
«Моя Україна». Крім того, співаючі 
старомайорці були учасниками інших 
заходів районного масштабу.

Виступали також самодіяльні 
старомайорські артисти на 
міжрегіональних фольклорних святах 
«Ми Купайла носимо, вас на свято про-
симо» в селі Іскра у 2012, 2013, 2016 ро-
ках, під час виставки-розпродажі робіт 
майстрів декоративно-прикладної 
творчості Донбасу перед відкриттям 
Чемпіонату Європи по футболу у місті 
Донецьку в 2012 році, потім на облас-

ному телебаченні, міжрегіональному 
святі народної культури «Легенди сте-
пу» нинішнього року в заповіднику 
«Кам’яні могили». Співають вони і в 
різних районних святкових заходах, 
в інших закладах культури району, у 
відділенні тимчасового перебування 
одиноких непрацездатних громадян 
в селі Благодатне для свого земляка 
– поета, почесного громадянина рай-
ону  Б. Я. Ластовенка, для місцевих 
ветеранів війни і сільських ювілярів. 

Учасники «Майорчанки» поки що 
найбільшим досягненням творчої 
пісенної діяльності вважають свою 
участь у Національному Сорочинському 
ярмарку нинішнього року. Але є у них 
амбітна мета – показати виконавську 
майстерність на одній із сцен столиці 
України. При їх відношенні і любові до 
української пісні це цілком можливо. 
Тож побажаємо їм успіху в цьому.

Анатолій БОБИР,
смт Велика Новосілка

Культура

Інтерактивна мапа 
сміттєзвалищ

Для проведення оперативної 
інвентаризації всіх наяв-
них сміттєзвалищ в Україні, як 
санкціонованих, так і стихійних, для 
нанесення інформації про них на 
інтерактивну мапу з геолокаційною 
прив’язкою Міністерством екології та 
природних ресурсів України з вересня 
2016 року запроваджено електронний 
сервіс ecomapa.gov.ua. 

Інтерактивна мапа сміттєзвалищ 
країни постійно оновлюється. Ко-
жен може зайти на сторінку сервісуі 
перевірити, чи внесені на мапу дані 
про наявне в їх рідному місті чи селищі 
сміттєзвалище. 

Після реєстрації на сервісі ecomapa.
gov.uaможна залишити повідомлення 
про виявлене несанкціоноване 
сміттєзвалище, вказавши його коор-
динати. Всі отримані звернення оброб-
ляються модераторами Мінприроди 
України і передаються органам 
державної влади та місцевого само-
врядування для розгляду та прийняття 
заходів щодо їх ліквідації. 

Департаментом екології та 
природних ресурсів Донецької 
облдержадміністрації забезпечено 
своєчасне реагування на електронні 
звернення громадян отримані за до-
помогою електронного сервісу. Для 
перевірки зазначених у зверненнях 
фактів, вирішення питання та вжиття 
відповідних заходів реагування опе-

ративно надаються запити до міських 
рад та райдержадміністрацій за 
територіальною належністю. 

Станом на 13.12.2016 від мешканців 
Донецької області надійшло 8 звер-

нень про виявлені несанкціоновані 
сміттєзвалища. Всі звернення 
опрацьовані, розглянуті у визна-
чений законодавством строк. Два 
сміттєзвалища повністю ліквідовано, 
роботи щодо ліквідації інших шести 
будуть проведені найближчим часом. 
Департамент здійснює контроль за 
станом остаточного вирішення питан-
ня з ліквідації сміттєзвалищ. 

Зверніть увагу

УВАГА! 
Нагадуємо про подання декларації 

про відходи за 2016 рік!
Департамент екології та природних ресурсів нагадує, що суб’єкти господарю-

вання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до 
утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить 
від 50 до 1000 умовних одиниць, щороку до 20 лютого року, що настає за звітним, 
подають декларацію про відходи (далі - декларація) за формою згідно з додат-
ком до постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 року № 118 «Про за-
твердження Порядку подання декларації про відходи та її форми»(тобто, до 20 
лютого 2017 року подаються декларації за 2016 рік). 

Оскільки, на теперішній час, питання подання декларації через центр надан-
ня адміністративних послуг законодавчо не врегульовано, декларації необхідно 
подавати через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері 
поводження з відходами, порядок функціонування якої визначено наказом 
Мінприроди України від 18.05.2016№ 186.

Подання декларації про відходи через електронну систему значно зменшує 
кількість часу, яку суб’єкти господарювання затрачували на цю процедуру раніше 
та дозволяє подати її у будь-якому місці та у зручний час.Це один з перших кроків 
на шляху до електронного урядування, яке вже протягом декількох наступних 
років буде запроваджено для більшості дозвільних процедур та адміністративних 
послуг.

З покроковою інструкцією щодо подачі електронної декларації про 
відходиможна ознайомитися за посиланням http://testv.e.gov.ua/site/instruction.

Перед тим, як розпочати процес подачі декларації про відходи необхідно впев-
нитись, що проведено всі попередні розрахунки для заповнення декларації та 
отримано ключі для накладання електронного цифрового підпису та електронної 
печатки (далі-ЕЦП). Як отримати ЕЦП можна дізнатися за посиланням http://
testv.e.gov.ua/site/eds.
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(попередня назва – «Донеччина»)
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За точність 
викладу фактів відповідальність несе автор. Листування з читачами – 
тільки на сторінках газети.
Газета віддрукована у ТОВ «Краматорський Друкарський дім»

Пам’ять
Олександр Іванович Шевченко – за-

сновник і керівник дитячої художньої 
студії «Синій птах» (1973-1988) та музею 
народної архітектури, побуту та дитячої 
творчості в селі Прелесне Слов’янського 
району Донецької області (1983), який 
відвідують люди з різних куточків України 
та численні гості із-за кордону. Шевченко 
– широко знаний як педагог-новатор, про 
нього написані статті, зняті документальні 
фільми, але мало кому відомо, що він 
був і талановитим, самобутнім худож-
ником. Картин після себе залишив не-
багато, бо напружена педагогічна праця 
й організаційні клопоти, пов’язані з ро-
ботою студії та музею, майже не зали-
шали вільного часу для творчості. Але в 
кожному творі митця яскраво і своєрідно 
відбилися його почуття і роздуми, закар-
бувалася частка його широкої, закоханої 
в прекрасне душі.

Олександр Іванович народився 23 
серпня 1926 року в селі Козаче (Райгоро-
док) Слов’янського району. Його предки 
походять із запорізьких козаків-втікачів. 
У тридцятих роках сім’я переїхала до 
села Прелесне, де батька обрали голо-
вою колгоспу. Під час війни в неповні 17 
років Олександр добровольцем пішов 
на фронт, воював з фашистами в части-
нах протитанкової артилерії, за що був 
нагороджений орденом Слави III сту-
пеню, кількома бойовими медалями. 
Після демобілізації, залишивши позаду 
госпіталь,  службу в Німеччині, в 1949 році 
повернувся до рідного села Прелесне.

Малювати Шевченко почав ще в армії, 
самотужки пізнаючи ази мистецтва. Ми-
стецький хист він успадкував від пращурів 
по лінії матері, які колись писали народні 
картини та ікони. З того часу з мольбер-
том і пензлем він не розлучався, проте 
надалі все частіше переконувався у тому, 
що художнику, крім любові до мистецт-
ва, потрібні фахові знання. Олександр 
Іванович вступив до заочного народного 
університету мистецтв ім. Н.К.Крупської 
МК РРФСР (Москва) на відділення ма-
люнка і живопису, по закінченні якого, 
з 1963 року почав працювати вчителем 
малювання в Прелесненській СШ і ве-
сти гурток малювання. Художник мав 
рідкісний природний дар бачити пре-
красне, яким щедро ділився із своїми ви-
хованцями, вчив їх помічати прекрасне в 
найбуденніших проявах життя і відбивати 
це на папері, полотні. Разом із дітьми тво-
рив і сам учитель, надихаючи своїм при-
кладом юних художників.

За матеріалами Прелесненського му-
зею значна увага в творчості художника 
приділяється побуту й життю селян, їх 
праці, бо Олександр Іванович все своє 
життя прожив на селі. На його полот-
нах жнуть, сіють, в’яжуть снопи. Про-
те всяка його робота глибше, ширше 
відображення дійства.

Герої його картин – частіше люди по-
хилого віку. Мудрі, терплячі, що багато 
пережили. Старий з білим конем. Суво-
рий дід, що прожив довге життя, поруч із 
червоним деревом. Старенька на колінах 
перед паростком дерева. Бабуся із 
півником. Старість, яку він малює, не при-
крашена, але гідна. Тому й зображуються 
побутові сільські пейзажі з відтінками 
сумних – темних кольорів.

Але серед барв селянського життя 
з’являються образи, сповнені сильних 
людських почуттів, філософські думки, 
сконцентровані у картинах за тематикою: 
людина і церква, людина і природа. І, зви-
чайно ж, не обходиться без вічних для 
людства проблем взаємовідносин людини 
з людиною: кохання, дружба тощо.

Є картини-історії. Село, сніг, тиша, 
людина йде по снігу. Обличчя не видно, 
але відчувається втома від життя і тру-
дового дня, хода не легка, але видно во-
гник у вікні хатини. А там – тепло, світло, 
відпочинок.

В експозиції картини – ілюстрації до 
народних говірок, приказок, рядків з 
пісень, що відроджують традицію ма-
лярства. Виконані за фольклорним жан-
ром картини, як правило, містять в собі 
популярні в народі образи козака, жінки, 
дівчини, між якими у взаємовідносинах 
відбуваються різні ситуації, описані дво-

ма – трьома рядками дотепних приказок 
прямо на полотні.

Працював Шевченко в різних техніках 
– мастихіном, клав мазки пальцем.

Роботи художника – це його жит-
тя. І тому картини такі чесні, відверті і 
самобутні, вони викликали захоплення 
відвідувачів художньої галереїім. П. П. 
Кончаловського, де неодноразово експо-
нувалися.

Працював Олександр Іванович і з де-
ревом – із коріння та гілок виготовляв 
неповторні шедеври.

Ще у молоді роки Шевченко захопився 
й краєзнавчими проблемами, вивченням 
історії та філософії рідного краю.

Разом із учителем історії Купріяновою 
А.О. брав участь у постійних експедиціях 
щодо знаходження історичних експонатів, 
допомагав у оформленні шкільного 
історичного музею, який став кращим у 
районі. Пізніше ці навички стали корисни-
ми під час облаштування свого музею.

Олександр Іванович любив зустрічі із 
різнобічними цікавими людьми, із бесід 
з якими черпав інформацію, яку навіть 
записував на касети. Сьогодні вони 

оцифровані й використовуються при 
вивченні історії рідного краю.

Будинок сім’ї Шевченко являв со-
бою інтелектуальний клуб, який часто 
відвідували різноманітні особистості: 
журналісти, краєзнавці, священики, пись-
менники, поети. Тут велися філософські 
бесіди, співали пісні, обговорювали 

глобальні проблеми. Усім присутнім 
завжди було затишно й по-домашньому 
привітно.

Багато часу художник проводив із от-
цем Валентином, що відроджував на 
Слов’янщині українську православну 
церкву, навіть надавав для проведення 
релігійної служби помешкання сільської 
хати на території музею.

У нього була мрія приєднати до музею 
колишній панський маєток, що розта-
шований у селі, але різні бюрократичні 
колізії не дали цього зробити, хоча протя-
гом багатьох років він пустує і руйнується.

14 жовтня 2016 року було освячено 
пам’ятний Хрест на місці розташованої 
за панських часів і спаленої радянськими 
активістами церкви. Разом із пам’ятним 
Хрестом були освячені і надгробні пли-
ти сім’ї Бантишів, віднині так символічно 
розташовані з обох боків Хреста, адже 
до цього вони валялися на території ко-
лишнього поміщицького маєтку протягом 
майже століття. Отже, крапелька мрії уже 
здійснилася, маємо надію, що нащадки 
допоможуть збутися їй повністю.

Він був напрочуд працездатним та 

винахідливим. У 2000-му, наприклад, коли 
готувалися святкувати 55-річчя Великої 
Перемоги, митець запропонував спору-
дити пам’ятник односельцям, які загину-
ли в роки другої світової війни. Відразу ж 
навштовхнувся на супротив: а де взяти 
гроші? Шевченко запропонував давній 
спосіб увічнення пам’яті: поруч зі школою 
і музеєм насипали курган, обклали його 
дерном, на вершині поставили камінь, 
закріпили пам’ятну плиту з написом: 
«Пам’яті солдат-односельців, які загинули 
в роки війни 1941-1945 років. Їх 176.» Ось 
до цього незвичного пам’ятника йдуть 
селяни не тільки у День Перемоги чи в 
річницю визволення краю, а й у визначні 
дати своїх рідних, сімейних свят.

За ініціативою О. І. Шевченка і за його 
безпосередньої участі в Прелесному спо-
руджено пам’ятники першому вчителю 
М. Й. Штихову, який працював у селі по-
над 200 років тому, та математику І. Н. За-
водовському.

Самовіддана праця О. І. Шевчен-
ка відзначена орденом «Знак Пошани», 
йому присвоєно звання «Почесний гро-
мадянин Слов’янського району». Помер 
Олександр Іванович у грудні 2010 року на 
84-му році життя.

В 2011 році музею народної 
архітектури, побуту та дитячої творчості 
села Прелесне присвоєно ім’я Олексан-
дра Івановича Шевченка.

Справа, якій він присвятив своє жит-
тя продовжує жити. Його донька Ірина 
Тішина очолює музей, який сьогодні має 
статус обласного художнього музею. 
Колектив, який вона очолює не тільки 
працездатний, але й творчий та креа-
тивний. До 90-річного ювілею видатного 
художника, краєзнавця та педагога на-
уковим співробітником музею Світланою 
Непочатовою було організовано та про-
ведено два пленера. Перший пленер 
слов’янських художників відбувся 25-26 
червня 2016 року. У ньому взяли участь 
художники: Оксана Дашивець, Володи-
мир Радковський, Микола Корягін, Олек-
сандр Трегубов, Олена Шестопалова, Ва-
силь Бамбіз, Володимир Ковальов, Тарас 
Дудка, Сергій Гусак, Олександр Фоменко, 
Микола Панікоровський, Олександр Чор-
ний, Володимир Шапошніков, Світлана 
Кулакова.

2 жовтня 2016 року проведено дитячий 
пленер «Синій птах», в якому взяли участь, 
понад 20 юних художників із Слов’янська 
та Слов’янського району. Сам пленер 
проходив на подвір’ї музею. Пейзаж для 
майбутньої картини діти мали можливість 
обрати самостійно. Хтось малював старо-
винний млин, а хтось – українську хату чи 
кузню. Деякі відображали усі побудови 
музею. Консультації юнимм живопис-
цям надавали куратори пленера – відомі 
слов’янскі художники. Допомагали пора-
дою й керівники ізостудій, чиї вихованці 
брали участьу цьому заході – Олена Ше-
стопалова, Олександр Чорний та Оксана 
Дашивець.

Підбиваючи підсумки творчого сейше-
на, директор музею народної архітектури 
та побуту, Ірина Тішина виразила надію, 
що приїзд  юних художників буде у май-
бутньому традиційним і «Синій птах» у 
Прелесному оживе в обличчі дитячого 
пленера.

Вважаємо, що настав час і для засну-
вання фонду підтримки юних художників 
імені Олександра Івановича Шевченка.

Тетяна ЛИСАК, 
голова Слов’янського осередку 

Національної спілки краєзнавців 
України

СЛІД НА ЗЕМЛІ
Цього року виповнило-

ся 90 років від дня народ-
ження великого художни-
ка, краєзнавця, педагога 
Слов’янщини Олександра 
Івановича Шевченка.

Мені пощастило про-
живати по-сусідські з цією 
дивовижною людиною, я 
товаришувала з молодшою 
дочкою Іриною, наші батьки 
дружили сім’ями, на моїх 
очах поступово зростала 
його велич, можливо й про-
низлива любов до рідного 
краю вбиралася  і до мого 
серця протягом кількох 
десятиліть від спілкування 
з ним.


