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Шановні читачі!

У  ваших руках не зовсім звична книжка. Це своєрідний дайджест 

в основному газетних матеріалів про сумнозвісні події 2014 року в 

С лов’янську. Звичайно ж, різав переважно такі видання, як «Донеччина», 

«Злагода», «Панорама Недели», з якими давно співпрацюю, а також га

зети «ТВ плюс», «Славянская правда», «Деловой Славянок», «Донбасе», 

«Голос України», які постійно читав. «Урядовий кур’єр», «Слобідський 

край» та «Сільські вісті» потрапляли на очі, коли перебував в «еміграції» 

на Харківщині.

Періодично гортав своє зібрання вирізок і цілих газетних аркушів. 

Думав: от би зробити книжку. Це ж історія, написана по гарячих слідах 

різними людьми! А  тут ще й постанова Верховної Ради про відзначення 

другої річниці визволення С лов’янська та Краматорська від проросійських 

терористів-сепаратистів на державному рівні. Це ж привід ще раз 

проаналізувати, як сталася ота біда, що треба зробити, щоб не допустити 

повторення, відновити втрачене.

Коротше, ідея видання визріла. А  втілити її в життя пообіцяли друзі та 

просто добрі люди. Я  щиро вдячний
Бутку Віктору Івановичу,
Зоцу Ігорю Олексійовичу,
Козлову Івану Івановичу,
Малюзі Віктору Семеновичу,
Приймачуку Сергію Івановичу 

за фінансову допомогу.

П ісля презентац ії книга буде безплатно передана в бібліотеки 

та навчальні заклади. При читанні прош у звертати увагу на дату  на

писання чи публікацій матеріалу. Це дуже важливо для розуміння 

послідовності подій.

Віктор Скрипник, 
автор концепції видання та його упорядник
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Розділ перший. КРУТИЙ ПОВОРОТ
ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФРОНТ

ЗМІ розповіли про таємну стратегію Москви щодо 
«проєвропейського» Києва.

На початку червня Москва дізналася про несподівані 
відомості з Берліна —  Ангела Меркель не вважає тюрем
не ув’язнення Юлії Тимошенко нездоланним бар’єром для 
асоціації з Україною і схиляється до підписання Угоди, пише 
видання 1Ы.11А. За його даними, раднику президента РФ 
Сергію Глазьеву Володимир Путін терміново доручив роз
робку стратегії недопущення підписання Україною угоди з 
ЄС і втягування її в МС.

Газета вказує, що Глазьев закликав на допомогу Віктора Медведчука, 
який є не тільки багаторічною довіреною особою Путіна, а й, як стверджують 
джерела, уже рік виконує за пропозицією Президента Віктора Януковича роль 
«зв’язкового» Банкової з Кремлем.

«Дзеркало тижня» повідомляє, що план тиску на Україну був підготовлений 
у стислі терміни. У ході вивчення допущених помилок в Москві вирішили, що 
вони вперше програли інформаційну війну Україні.

Повідомляється, що реалізація планів почалася негайно. Першими жертва
ми, як зазначає видання, ста
ли Віктор Пінчук (Інтерпайп) і 
Сергій Тарута (Індустріальний 
союз Донбасу). Нагадаємо,
16 липня прем’єр РФ Дмитро 
Медведев заявив про рішення 
російського уряду не продовжу
вати на друге півріччя квоти на 
безмитне ввезення українських 
труб. Потім під приціл Москви 

потрапили Петро Порошенко і 

його РозИеп.
За інформацією газети,
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уже в липні, коли у низки українських виробників почалися проблеми на митниці, 
голова ФРУ Дмитро Фірташ підготував доповідну Януковичу, в якій навів цитати 
з документів Федеральної митної служби РФ, що включають список 49 «ризико
ваних» українських підприємств, та поінформував про виниклі труднощі.

За даними 2ІМ.ІІА, Путін замислювався про можливість ще однієї своєї 
зустрічі з Януковичем. З двома президентами 17-18 серпня в Криму мав 
зустрітися казахстанський колега. Проте Путіну був необхідний конкретний ре
зультат, але оскільки Київ білий прапор поки не вивісив, візит було скасовано.

Видання цитує документ російської влади:
«Таким чином, найближчими цілями даної роботи є:
1. Запобігання підписання угод України з ЄС  про Асоціацію.
2. Формування впливової мережі проросійських громадсько-політичних 

сил, здатних стримувати українську владу від несприятливих для Росії дій, а 
також примушувати їх до входження України в МС і ЄЕП.

3. Нейтралізація політичного і ослаблення медійного впливу 
євроінтеграторів.

4. Створення умов для приєднання України до МС і ЄЕП до 2015 року.
У разі продовження дрейфу Януковича на Захід і здачі суверенітету України 

ЄС  результатом цієї роботи має стати перемога нашого кандидата на майбутніх 
в 2015 році президентських виборах».

Нагадаємо, що, за даними Федерації роботодавців України (ФРУ), з 14 
серпня поточного року митна служба Росії включила до переліку «ризикових» 
усіх без винятку українських імпортерів, що фактично на невизначений час бло
кувало поставку товарів з України. ФРУ звернулася до прем’єр-міністра Миколи 
Азарова з проханням сприяти якнайшвидшому вирішенню торговельних супе
речок з РФ.

Низка компаній, у тому числі постачальників овочів і фруктів, а також 
Метінвест, Іпкегтап іпіетаїіопаї і Мілкіленд уже заявили про наявність проблем 
з митним оформленням їх товарів на кордоні з Росією, а корпорація Оболонь 
заморозила експорт продукції в Російську Федерацію.

Цими днями надійшла інформація про те, що за останній час на підходах 
до російсько-українського кордону скупчилося близько тисячі вагонів. Російський 
уряд заперечує введення будь-яких санкцій щодо українського імпорту, зазна
чаючи, що певні заходи були прийняті за рішенням митних органів РФ. У свою 
чергу Федеральна митна служба Росії заперечує блокування поставок товарів з 
України і створення «ризикових списків» українських імпортерів.

«Донеччина», 24 серпня 2013 р.
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ФІНТИ ЯНУКОВИЧА З ПУТІНИМ

Пересічним українцям іноді дуже важко зрозуміти дії вищого керівництва 
держави. Я, наприклад, до цього часу не можу второпати, як Президент України 
В. Ф. Янукович за 100 доларів знижки ціни на газ міг віддати на 49 років Севасто
поль під військово-морську базу Російській Федерації? Нас, маленьких українців, 
з найвищих трибун, зі шпальт офіційних газет і екранів телевізорів переконували, 
які блага, крім дешевого газу, матиме Україна. Казали, що разом будуватимемо 
літаки, розвиватимемо машинобудування, військово-промисловий комплекс і 
т. д„ і т. п.

Минав час. Ціна на російський газ для України зростала до найвищої в світі, 
не було прогресу в реалізації інших харківських домовленостей. В. Янукович ча
сто літав на зустрічі з В. Путіним, але повертався якимсь похмурим, практично 
нічого не розповідав народу про перемовини. Мабуть, Великий князь Московсь
кий Володимир, збирач земель руських, вимагав від князя Київського Віктора 
чергових поступок. Той заартачився і... взяв курс на Європу.

Майже весь 2013 рік уся президентська рать, депутати Верховної Ради, 
де більшість належала партії Януковича-Азарова, майже всі ЗМІ України вток
мачували нам, як буде добре, коли станемо асоційованими з ЄС. Пропаганда 
була настільки потужною, що навіть Схід і Південь разом з Кримом змирилися з 
можливістю підписання угод на саміті у Вільнюсі.

Путін злякався, що може втратити вплив на Україну, й почав закручувати 
гайки: почалися сирні, шоколадні війни, а потім і глобальна торговельна війна з 
зупинкою на митницях сотень автофур і вантажних поїздів. Подіяло!

Після чергових переговорів глав урядів України та Росії в Калузі, рідному 
місті нашого прем'єра М. Я. Азарова, Кабінет Міністрів заявив, що припиняє 
підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС. У Вільнюсі Янукович, який 
майже рік мотався європейськими столицями, утрясаючи якісь моменти світлого 
майбутнього, з кривою посмішкою заявив, що підписувати вже узгоджені доку
менти не буде.

Фінт з поворотом на 180 градусів викликав вибух невдоволення в Україні. 
Практично в усіх регіонах люди вийшли на майдани, щоб сказати «фе» владі 
Януковича.

Путін терміново кинув колезі рятівний пас —  15 мільярдів (!) доларів. А  на 
додачу ще кучу обіцянок. Та народ вже не вірив ні Януковичу, ні Путіну.

Тривале протистояння закінчилося трагедією —  більше сотні цивільних 
людей і правоохоронців загинули, майже тисяча були травмовані, покалічені,
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поранені. Це примусило Верховну Раду діяти. 386 (!) народних депутатів, у т. ч. 
фракція Партії регіонів —  140, «Батьківщина» —  89, «УДАР»— 40, «Свобода» —  
35, КПУ —  32, позафракційні —  50, проголосували за відновлення окремих по
ложень Конституції 2004 р., перш за все —  обмеження прав Президента.

Оскільки В. Янукович зник зі столиці у невідомому напрямку, конституційною 
більшістю голосів народних депутатів головою Верховної Ради обрали 0. Тур
чинова. На нього ж поклали виконання обов’язків глави держави до обрання 
нового Президента. Вибори призначено на 25 травня 2014 р.

Президент-втікач виринув у Ростові. Перед сотнями журналістів плакався, 
як його налякали, а офіцери-патріоти врятували, переправили в Росію. Януко
вич заявив, що спілкувався з Путіним телефоном, просив захистити його жит
тя (?). Можливо, просив допомогти повернутися у президентське крісло. Інакше 
чим пояснити, що Путін терміново розпочав військові навчання, двинув збройні 
підрозділи в Крим та до східних кордонів України. Тільки 3 березня на засіданні 
Ради Безпеки ООН представник Росії продемонстрував прохання В. Януковича, 
якого Путін все ще визнавав главою держави, ввести в Україну російські війська 
для наведення порядку. Цей фінт Рада Безпеки визнала протиправним фолом й 
зажадала дотримання угод з Україною, забезпечення її територіальної цілісності.

Здається, вплинуло. Путін 4 березня віддав команду «завершати навчан
ня», відвести війська у місця постійної дислокації. І слава Богу!

Але ж напруга в Україні зберігається. У західних областях продовжують 
діяти незаконно створені народні ради, а в Криму та східних областях «керують» 
ставленики «Русского блока», «Донецкой республики» та інших шовіністичних 
організацій при підтримці озброєних «титушок» в камуфляжі. Де ж наша до
блесна міліція, де служба безпеки, прокуратура? Чому вони не захищають нас, 
пересічних українців, і обрану нами владу? Де це видано, щоб самозванець про
ник у зал засідань обласної ради і зажадав визнати його губернатором?

У радянські часи такий «герой» разом з «Наполеонами» довго-довго жив би 
у «жовтому домі». А  в демократичній Україні?

«Злагода», 06 травня 2014 р.
«Донеччина», 07 травня 2014 р.



В СЛАВЯНСКЕ СНОВА ЗВАЛИ ПУТИНА 
И ТРЕБОВАЛИ РЕФЕРЕНДУМ

Выходные, 5 и 6 апреля, прошли в городе без массовых  
акций — эпицентром событий  в воскресенье стал Донецк, 
где митингующие захватили два админздания и провоз
гласили создание Донецкой народной республики. Митинг 
в поддержку «республиканцев» состоялся на центральной 
площади Славянска во вторник, 8 апреля.

ОПЕРАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ
Организация митинга проходила форсированными темпами, решение о его 

проведении горком КПУ принял лишь накануне ночью. Такая скоропалитель
ность отразилась на количестве участников, митинговать пришло не более трех 
сотен горожан. Флагов РФ не наблюдалось.

В этот раз митингующие сосредоточили внимание на событиях в Донецке. 
Основной посыл выступающих сводился к необходимости поддержать «наших 
братьев», которые отстаивают мнение общественности Донбасса внутри и воз
ле захваченного здания Донецкой облгосадминистрации.

Для этих целей был объявлен сбор денег, продуктов, лекарственных пре
паратов и одежды, которые будут переданы активистам областной акции. От
метим, что сбор средств начался еще в понедельник —  на ул. Шевченко стояла 
палатка КПУ, где принимались пожертвования для самообороны Донбасса. По 
информации Анатолия Хмелевого, 7 апреля было собрано 2,5 тыс. грн., еще 4,5 
тыс. славянцы пожертвовали местной самообороне в ходе предыдущего митин
га, 30 марта.

Помимо оказания финансовой помощи, горожан призывали лично поуча
ствовать в областных событиях. Желающим поехать в Донецк предлагалось 
сразу после митинга идти к проходной бывшего керамкомбината, откуда отправ
лялся специальный автотранспорт. «Нас должно быть много, тогда «хунта» ни
чего не сможет с нами сделать», —  объясняли людям организаторы.

ОБНОВЛЕНИЕ РИТОРИКИ
Термин «хунта» —  одно из последних риторических приобретений про- 

российского движения. Судя по частоте его использования в выступлениях, это 
слово уже приобрело популярность. Применяется оно в адрес киевского прави
тельства, признавать легитимность которого пророссийские активисты не хотят 
ни под каким видом. Еще один новомодный фразеологизм —  Донецкая народ-
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ная республика. Факт ее провозглашения участники митинга считают решитель
ным шагом на пути к народовластию.

Стоит отметить, что к сегодняшнему дню настроения антимайдановского 
движения несколько видоизменились. Например, одна из выступающих выска
зала с трибуны мысль о том, что на Майдане тоже люди стояли за идею —  
против коррупции и олигархата. Присутствующим такой тезис не показался кра
мольным, но возник вопрос— добились ли майдановцы своих целей? Ответ, по 
мнению славянских активистов, очевиден.

Поскольку митинг в определенной степени проходил стихийно, резолюции 
его организаторы не подготовили. Вместо этого людям предложили отметиться 
на подписных листах против добычи сланцевого газа, а также подписаться под 
письмом Владимиру Путину, в котором жители Донбасса разрешают ему ввести 
на территорию области войска Российской Федерации.

РАЗГОВОР НЕ В ТЕМУ
Перековать мечи на орала попыталась городской голова Неля Штепа, ко

торая вышла к митингующим с предложением реализовать излишек энергии в 
сфере благоустройства. Всех откликнувшихся мэр пообещала снабдить необхо
димым инвентарем. Предложение однако понимания не встретило. Городскому 
голове ответили, что решать коммунальные вопросы —  прямая задача город
ского руководства и переключать на них внимание общественности сейчас не 
своевременно. Лично к ней, как к мэру, у митингующих претензий не оказалось. 
Получив такой ответ, Неля Штепа удалилась в здание исполкома.

Добавим, что 7 апреля на официальном сайте городского совета появилось 
очередное обращение славянского городского головы к громаде. В нем утверж
дается факт целостности и неделимости Украины, а также выражается желание 

сохранить дружеские и добрососедские отношения с РФ.
Павел Коротенко, 

«ТВ плюс», 10 апреля 2014 г.



МЫ ПРОЖИЛИ 2014-Й ГОД ВМЕСТЕ

Подводя итоги 2014 года, газета «ТВ плюс» 1 января 
2015 писала:

МАЙДАН И АНТИМАЙДАН ПО-СЛАВЯНСКИ
К январю 2014 года Майдан в Киеве бушевал уже больше месяца. Собы

тия еще не дошли до пика, и в провинции многие верили, что «рассосется». В 
Славянске первые акции протеста/поддержки проходили достаточно мирно. 21 
января на площади перед исполкомом собралась небольшая группа активистов 
с государственными флагами. Буквально через несколько минут в противовес 
им появилась толпа антимайдановцев, состоящая из работников коммунальных 
предприятий. Возглавляемые руководителями, они направились к исполкому, 
чтобы перегородить вход —  на случай, если майдановцы захотят войти внутрь. 
Однако, увидев фото- и телекамеры, стушевались и вновь сгруппировались в 
центре площади. К этому времени им принесли лозунги в поддержку Януковича 
и флаги ПР. Общения с журналистами антимайдановцы избегали, их оппоненты, 
наоборот, активно высказывали свою точку зрения. Пресса ликовала —  какой у 
нас толерантный город. До конца толерантности оставалось менее трех месяцев.

МАРШ МАЛОЛЕТОК
Субботним вечером 22 числа славянцы были не на шутку напуганы тол

пой нетрезвой молодежи, которая рыскала по городу в поисках «бандеровцев». 
Молодые «защитники» собрались возле мемориала Славы в городском парке 
и колонной направились на площадь. Внешне мероприятие выглядело как ак
ция устрашения, направленная на запугивание мирного населения. На площа
ди молодые люди устроили потасовку возле памятника Ленину, который якобы 
хотела снести группа «бандеровцев», заехавшая в Славянок на автобусах. Эта 
информация не подтвердилась, но пьяный не только от спиртного, но и от все
дозволенности молодняк отправился к гостинице «Колос», где, по их версии, 
остановились приезжие. Утихомирить их смог лишь усиленный наряд милиции. 
Но, поскольку никого не задержали, агрессивно настроенные молодые люди бу
янили по кафе и барам, а также врывались в офисы с криками: «Вы здесь за 
бандеровцев». Не лишним будет напомнить, что мэр города Неля Штепа, дав
шая отмашку «крестовому походу», обещала «не дать детей в обиду».

СЛАВЯНЦЫ ПЕРЕДАЛИ ПИСЬМО ПУТИНУ
Местная ячейка Компартии Украины устроила акцию на привокзальной пло

щади. В 12:00, когда в Славянске останавливался поезд «Кисловодск-Москва», 
более сотни горожан вышли на перрон с российскими флагами и плакатами. Над-
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писи говорили сами за себя: «Путин, спаси народ Украины», «Навеки с Россией» и 
т. д. Люди махали руками пассажирам состава и кричали «Заберите нас с собой». 
Кульминацией действа стала передача письма президенту РФ Путину, в котором 
славянцы просили «российский народ не оставить своих братьев наедине с фа
шизмом». Передать письмо было поручено проводнику. В конце февраля акция 
вызывала улыбки и сарказм. В середине апреля стало ясно: любой россиянин в 
форме, даже если она железнодорожная, передает письма по назначению.

В СЛАВЯНСКЕ ТРАНСЛИРУЮТ РОССИЙСКИЕ КАНАЛЫ 
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания потребовал от про

вайдеров прекратить на территории Украины вещание ряда российских каналов. 
Час X был назначен на 11 марта. В Славянске требование Нацсовета проигнори
ровали. Местные провайдеры пообещали держаться до последнего и дождаться 
письменного приказа из Киева. Как могли бы повернуться события, если бы рос
сийское ТУ отключали за месяц до 12 апреля, сегодня остается только гадать.

В СЛАВЯНСКЕ СНОВА ЗВАЛИ ПУТИНА 
В воскресенье, 6 преля, эпицентром событий стал Донецк, где митингую

щие захватили пару админзданий и объявили о создании ДНР. В Славянске 
митинг в поддержку «республиканцев» прошел во вторник, 8 числа. Проводил 
его горком КПУ. Для «донецких братьев» организовали сбор средств. Можно 
было помочь и личным присутствием —  в областной центр от керамкомбината 
отправлялись бесплатные автобусы. Впервые зазвучало слово «хунта» —  по 
отношению к киевским властям. На митинге присутствующие подписывали ре
золюцию. В ней просили Путина ввести войска на Донбасс, «чтобы поддержать 
народовластие». Это были последние выходные, когда топ-новостью в стране 
стал какой-то другой город, кроме Славянска.

84 ДНЯ, КОТОРЫХ НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА 
Славянск был захвачен ранним субботним утром 12 апреля. События на

чались с захвата неизвестными горотдела милиции. Как выяснилось позже, в 
здании находилось более 400 единиц оружия. Уже после обеда захватчики пе
рекрыли въезды в город, выстроив баррикады на ключевых точках. Мэр города 
Неля Штепа поддержала сепаратистов, назвав их «своими ребятами, которых 
она знает лично». Время показало, что «лично знала» она российский спецназ. 
На следующий день в небе над Славянском летали боевые вертолеты Ми-24. 
Глава МВД Арсен Аваков заявил о начале антитеррористической операции. Но 
чуда не случилось. Лишь 24 апреля МВД признало, что город полностью контро
лируют сепаратисты. Далее были 84 дня оккупации. События, произошедшие в 
это время, будут всю жизнь возвращаться славянцам в тяжелых снах.

«ТВ плюс», 1 января 2015 г.
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ПРИХИЛЬНИКИ ФЕДЕРАЛІЗАЦІЇ ТА ЛЮДИ 
З АВТОМАТАМИ НАМАГАЮТЬСЯ ВЗЯТИ 
КОНТРОЛЬ НАД МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ 

І СИЛОВИКАМИ

НА ДОНЕЧЧИНІ — АНТИТЕРОРИСТИЧНА ОПЕРАЦІЯ

У  понеділок школярі Слов’янська мали піти на уроки 
після тижневих канікул. Однак напередодні міська влада 
скасувала заняття в школах та тимчасово закрила дит
садки. Привід  — антитерористична операція, що прохо
дить у  місті. Мешканка міста Марина Романенко каже, що 
у  спальному районі, де вона проживає, ознак спецоперащї 
майже не видно: «Навіть вертольоти, які кружляли в небі, 
ми не помітили. Судячи з новин, усі події в неділю зосеред
жувалися на блокпостах на виїзді з міста. За вікнами — нор
мальне життя, але більшість людей налякана».

ВІДДІЛИ МІЛІЦІЇ ЗАХОПЛЮ ВАЛИ «ПРОФЕСІЙНО»
На «гарячу точку» 120-тисячне місто на півночі Донеччини перетворило

ся в суботу вранці, коли група озброєних невідомих осіб під’їхала до міського 
відділу міліції і відкрила вогонь по вікнах. За допомогою гака і мікроавтобуса 
нападники зірвали грати на вікнах і кинули до середини димові шашки. Невдовзі 
приміщення, в тому числі збройова кімната, опинилися в руках зловмисників. 
У черговій частині зберігалися 20 автоматів та 400 пістолетів і патрони до них. 
Захопники почали роздавати зброю групам «співчуваючих», які зібралися біля 
міськвідділу, а згодом зайняли будівлю відділу СБУ в місті.

За аналогічним сценарієм того ж дня відбулося захоплення міськвідділу 
міліції в сусідньому Краматорську. На відео, розповсюдженому проросійськими
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активістами, помітно, що будівлю штурмувала група однаково одягнених у камуф
ляж озброєних чоловіків. їхні дії виглядали дуже злагодженими і професійними. 
У Краматорську міліціонери спробували чинити спротив і зробили кілька попере
джувальних пострілів у повітря. У відповідь нападники відкрили стрілянину по 
вікнах. За деякий час будівлю та сховище зброї було захоплено.

У суботу кількасот проросійських активістів після мітингу біля обласної 
державної адміністрації вирушили до обласного управління міліції. Вони зажа
дали відставки начальника управління і погрожували захопити будівлю. Разом з 
мітингувальниками приїхав автобус із бійцями, вдягненими у форму «Беркуту». 
Вони запевнили, що перебувають на боці «народу» і залишатимуться з протесту- 
вальниками. Група активістів зайшла на перший поверх будівлі обласної міліції, 
а невдовзі у вікні другого поверху з’явився протестувальник із прапором руху 
«Донецька республіка». На поріг вийшов начальник ГУМВС України в Донецькій 
області Костянтин Пожидаев, який заявив, що написав заяву про відставку на 
вимогу мітингувальників.

Протягом вихідних спроби штурму відділків міліції були зафіксовані в 
Горлівці, Красноармійську, Красному Лимані, Макіївці. В Маріуполі перед входом 
до міського управління міліції стали кілька десятків осіб з українськими прапорами 
в руках. У такий спосіб мешканці міста намагалися стати на заваді захопникам, 
які прийшли з битками і палицями в руках. Внаслідок сутичок потерпілі дев’ятеро 
осіб, із них восьмеро госпіталізовані, переважно з черепно-мозковими травмами.

Однак найтрагічніші події відбувалися в Слов’янську та околицях. Уже в 
перші дві години антитерористичної операції українські силовики зазнали втрат: 
убито офіцера СБУ, поранено дев’ятьох осіб з обох боків. Із них п’ятеро отри
мали вогнепальні поранення під час сутичок у місті, а четверо —  під час зброй
ного протистояння на трасі «Ростов —  Харків», де прихильники «Донецької 
республіки» встановили блокпост, аби не пустити українських військових. 

Пересування бригад «швидкої допомоги» містом було обмежене, зазначи
ли в департаменті охорони здоров’я обласної держадміністрації, але медики 
всіма доступними засобами надавали невідкладну допомогу та доставляли 
потерпілих до лікувально-профілактичних закладів. Увечері в неділю невідомі 
озброєні люди відкрили вогонь по автомобілю у Слов'янську, поранивши двох 
осіб. Силовикам вдалося прибрати два блокпости на виїздах із міста, але міське 
управління міліції на ранок понеділка залишалося за кількома рівнями барикад.

МІСЬКРАДИ: ВІД  БАРИКАД Д О  «ВВІЧЛИВОГО ПРОТЕСТУ»
Одночасно почали з’являтися повідомлення про захоплення будівель 

міських рад або про перехід їх під контроль прихильників федералізації. У



Маріуполі натовп із тисячі осіб відтіснив кілька десятків міліціонерів перед вхо
дом до міськради й увірвався до середини. Із будівлі стали виносити металеві 
предмети, меблі тощо для спорудження барикад. Негайно на площі з’явилися 
десятки автомобільних покришок. Активісти оголосили, що всіх депутатів міської 
ради відправлено у відставку, і почали обирати «народну раду».

За «м’яким» сценарієм відбулася передача частини приміщень у Крама
торську, Слов’янську, Харцизьку та Макіївці. Там «батьки міста» одразу пішли 
назустріч мітингувальникам і дозволили тим перебувати в будівлях міських 
рад —  в обмін на обіцянку не перешкоджати роботі чиновників. Наприклад, у 
Макіївській міській раді проросійським активістам відвели перший поверх, куди 
ті одразу стали завозити продукти і медикаменти. Співробітники міськвиконкому, 
які прийшли в неділю забрати особисті речі, робили це під наглядом нових 
«господарів» приміщень.

—  До міськради прийшли люди о 7.30 у неділю, зажадали негайно склика
ти позачергову сесію, —  розповів «Голосу України» єнакієвський міський голова 
Валерій Олійник. —  Хочуть федералізації, референдуму, і вимагали, щоб я виз
нав «Донецьку народну республіку». Сесію ми скликали, вислухали вимоги, із 
ними згодні. А  після того я поїхав до Донецька, щоб зустрітися з координаційною 
радою «республіки». З’ясувалося, що ще нічого не організовано. Присягати на 
вірність державі, якої немає, я не буду.

У Єнакієвському міськвиконкомі залишилася група активістів, які заявили, 
що охоронятимуть будівлю. А  от у Горлівці в неділю учасники акції залишили 
міськраду —  після тривалих переговорів.

—  Усі пікетувальники були місцевими мешканцями, ми порозумілись. Я 
пояснив, шо все потрібно робити в рамках закону. Будь-які порушення позна
чаться на кожному мешканцеві. Я  підгримуватиму всі ініціативи громадян, які 
обрати мене. Але якщо визнавати «Донецьку республіку» —  потрібно розуміти 
наслідки. Тоді треба відмовлятися від пенсій, від зарплат бюджетникам, адже 
вони фінансуються із державного бюджету. Ми не маємо права поставити під 
загрозу життя міста, —  зазначив у коментарі «Голосу України» міський голо
ва Євген Клеп, додавши, що на будівлі залишаються два прапори —  міста та 
національний.

РЕАКЦ ІЯ  НА УЛЬТИМАТУМ
Думки мешканців Донеччини у містах, де з’являлися озброєні чоловіки в 

камуфляжі та без пізнавальних знаків, розділилися. Одні називають їх захисни
ками, інші —  загарбниками.

Тим часом правоохоронці кваліфікують дії захопників як терористичний
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акт. Розслідування фактів збройних нападів проводить слідчий відділ УСБУ в 
Донецькій області.

Голова обласної державної адміністрації Сергій Тарута заявив у неділю, що 
в області запроваджено режим антитерористичної операції. «Це рішення спря
моване на захист миру і порядку на нашій землі, які сьогодні у нас цинічно й 
холоднокровно відбирають озброєні, агресивні, фанатичні люди. Ці люди готові 
віднімати чужі життя заради досягнення своїх цілей. Для них людське життя —  
не цінність, а засіб. Вони є терористами, і ми не дозволимо їм панувати на нашій 
землі», —  йдеться в заяві.

На ранок понеділка перед будівлею обласної державної адміністрації пере
бували близько двох сотень прихильників федералізації. Попри те, що термін 
ультиматуму сплив о 9 годині, жодних активних дій не було помітно. В’їзди і 

виїзди зі Слов’янська було заблоковано, а на трасі, яка вела до міста, невідомі 
особи на блокпостах зупиняли й перевіряли автомобілі. В Горлівці близько двох 
сотень чоловіків, деякі з них— у масках, —  взяли штурмом міський відділ міліції...

Ліна Кущ, Донецька область, 
«Гзлое України», 15 квітня 2014 р.

ВОСТОК

Вы в Тор ворвались —  ну а звал-то вас кто?!
В зените зенитки.
На тоненькой нитке подвешен восток, 

на тоненькой нитке.

С расстрелянной ветки сорвался листок —  

лихая година!
На тоненькой нитке подвешен восток 

и вся Украина.

Когда же победа? (Весенний восторг!)

Поможешь нам, Нике?
На тоненькой нитке подвешен восток, 
на тоненькой нитке...

Владимир Гпущенко,
Славянок—  Тор, 14 мая 2014 г.



СЛОЖНО ПОВЕРИТЬ:
СЛАВЯНОК —  ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

ХРОНИКА СОБЫТИЙ, ЗА КОТОРЫМИ ВНИМАТЕЛЬНО 
СЛЕДИТ ВЕСЬ МИР

СУББОТА, 12 апреля
9.00. Отряды Народной самообороны Донбасса начали штурм здания го

родского отдела милиции Славянска. Вооруженные люди в камуфляже и ма
сках, с георгиевскими лентами на рукавах, захватили помещения горотдела. В 
этот момент в здании находились сотрудники правоохранительных органов. На 
улице была слышна стрельба —  стреляли в воздух, чтобы «отпугнуть» зевак. 
Примерно в это же время, но куда более «тихо» прошел захват здания СБУ.

10.00. В помещениях горотдела проходят переговоры лидеров народной 
самообороны и представителей городской власти (на встречу пришли мэр Сла
вянска Неля Штепа и ряд депутатов городского совета).

10.30. Мэр Славянска Неля Штепа выходит к жителям города, собрав
шимся на подступах к горотделу. Она обратилась к славянцам с просьбой 
успокоиться и разойтись по домам, чтобы избежать жертв. «Там (в горотделе) 
сейчас находится народное ополчение Донбасса, жители нашей области, жите
ли Славянска. Я провела переговоры, уже отпустили всех женщин, сотрудниц 
милиции. Мы договорились о мирном урегулировании ситуации, чтобы не было 
стрельбы, не было жертв», —  отметила мэр города.

После первого обращения мэра случилась и первая потасовка. Зачинщика 
в итоге отвели в горотдел.

11.00. На здании ГО УМВД был поднят флаг Российской Федерации и 
флаг Донецкой Народной Республики. Сотрудники правоохранительных орга
нов, находившиеся в момент захвата на рабочих местах, начали покидать зда
ние горотдела.

12.00. Возле оцепления, выставленного отрядами самообороны на при
лежащих к горотделу улицах, собралось около тысячи жителей города. Люди 
начали сбор средств для оказания помощи ополченцам. В горотдел начали 
передавать продукты питания и воду.

Примерно в это же время по городу прошла информация о том, что в Сла
вянок направлены войска специального назначения.

13.00. Начался сбор «стройматериалов» и строительство баррикад как 
возле здания милиции, так и возле помещений СБУ.
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К полудню, возле оцепления, выставленного отрядами самообороны, со
бралось около тысячи жителей города.

Начался сбор средств для поддержки ополченцев. В горотдел были пере
даны продукты и канистры с водой. Спустя некоторое время поступила инфор
мация о том, что колонну спецвойск «развернули».

14.00. Строятся вторая и третья линия обороны. Укрепляется первый этаж 
здания горотдела милиции. Рабочие кабинеты сотрудников ГО опечатаны, а 
сами сотрудники разошлись по домам. Захват прошел без человеческих жертв.

Однако в ходе «операции» пострадал депутат горсовета Олег Зонтов, 
некогда представлявший партию «Фронт Змін» —  его вытолкали с площадки 
перед зданием горотдела.

Началось строительство баррикад на центральных улицах города. К ве
черу перекрытыми или частично заблокированными оказались ул. Свободы, 
въезд со стороны Славянского курорта, Комбикормового завода и пр.

К вечеру высота баррикад возле горотдела превысила 2 метра. Появились 
заграждения из колючей проволоки и самодельные шипы на дорогах. На бар
рикадах организовано дежурство, добровольцы записываются в отряды само
обороны. Часть жителей города оказывает поддержку Народной самообороне 
Донбасса —  подвозят продукты, приносят горячую воду для чая, работают «по
левые кухни», где людям раздают бутерброды.

На баррикадах, которые постоянно укрепляются, а их общее число растет, 
организовано круглосуточное дежурство. Возле горотдела жители Славянска 
стоят «живым щитом». Поднят флаг Донецкой Республики.

В течение дня над городом несколько раз кружили вертолеты.
ВО СКРЕСЕНЬЕ, 13 апреля
Утро. Поступила информация о перестрелке на трассе Харьков— Довжан- 

ское в районе пос. Семеновка. Как удалось узнать, в нескольких километрах от 
этого поселка в направлении г. Артемовск расположился отряд вооруженных 
сил Украины, которые попали под обстрел.

Четверо неизвестных, ехавших со стороны Харькова на автомобиле ох
ранной службы с номерами одной из западных областей Украины, обстреля
ли военных. Когда солдаты открыли ответный огонь, нападавшие скрылись в 
ближайшем лесу. На месте инцидента был обнаружен труп мужчины, один из 

солдат получил огнестрельное ранение.
Приехавшие на место представители Народной самообороны Славянска 

убедили военных не продолжать движение в направлении города.
В это же время было перекрыто движение по ул. Свободы. А  на автодоро-



ге, ведущей на трассу со стороны Славянского курорта, обороняющиеся подо
жгли автомобильные покрышки, которыми до этого перегородили дорогу.

На баррикады города вышли мирные жители Славянска, которые моли

лись за мир.
К 10 .00  движение по городу было восстановлено, продолжил работу об

щественный транспорт. Но баррикады продолжали укреплять. Кроме того, на 
улицах города появились грузовые автомобили, готовые в любой момент пере
городить улицы.

В 14 .00  по центральным украинским телеканалам прошла информация о 
том, что Славянск взят в ходе антитеррористической операции. Однако никакие 
войска в город не входили, здания СБУ  и горотдела находились под контролем 
сил самообороны.

16.00. В Славянск прибыли представители ОБСЕ, чтобы собственными 
глазами увидеть происходящее и предоставить объективную информацию на 
международном уровне. Однако к зданию городского отдела милиции наблю
дателей не пустили. По сообщениям, полученным нами от жителей Славянска, 
миссия О БСЕ посетила славянский аэродром, после сего покинула город.

18.00. Произошла перестрелка возле памятника Шевченко (ул. Шевчен
ко). Был расстрелян автомобиль «Рено» серого цвета, в котором находились 
два человека. Водитель и пассажир авто погибли, пострадал случайный про
хожий, которого с огнестрельными ранениями доставили в городскую больницу. 

На месте происшествия работала следственная группа МВД: сотрудники искали 
вещественные доказательства и опрашивали свидетелей.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 апреля
Утром в здании горсовета появились вооруженные люди, которые не про

являли агрессии. Горсовет и исполком оказались на внеплановом выходном.
Школы и садики города временно прекратили работу. В некоторых до

школьных учреждениях работа проходила в дежурном режиме. В этот день в 
детсады родители привели всего 17 детей.

В течение дня по городу несколько раз распространялись слухи о начав
шейся силовой операции, которые на самом деле были ложными.

15.00. В здании городского совета прошла пресс-конференция руководи
теля Народной самообороны Славянска Вячеслава Пономарева, на которую 
были приглашены представители всех средств массовой информации, нахо
дившихся в этот момент в городе.

В рамках пресс-конференции Вячеслав Пономарев озвучил цели сил само
обороны Донецкой Народной Республики:
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«Мы Донецкая Народная Республика и силы ее самообороны. Наша 
цель —  не допустить произвола со стороны хунты по отношению к славянскому 
народу. Хунта, незаконно захватившая впасть в результате военного перево
рота, проведенного по указанию руководства США и ЕС, расстреливавшая на
ших соотечественников в спину, предавшая и продавшая свой народ, не имеет 
никакого права действовать от нашего имени. Это (прим. ред. —  события в Сла- 
вянске) наш простой ответ на ваше хамское отношение к нашему народу. Мы 
не позволим забыть подвиг наших отцов и дедов и уравнять их ратный труд по 
защите отечества с преступлениями нацистов. Славянская земля закрыта для 
вас навсегда».

Также он просил жителей города не поддаваться панике и оказать под
держку силам самообороны. Кроме того, на пресс-конференции было озвуче
но обращение к российскому народу, в котором прозвучала просьба о помощи 
братскому народу.

16.00. На центральной площади состоялся сход громады, организатором 
которого выступил Горком Компартии.

В ходе мероприятия жители города приняли ряд важных для Славянска 
решений.

Первым вопросом повестки дня стало введение в городе «сухого закона». 
Чтобы претворить эту идею в жизнь, было предложено ввести запрет на про
дажу алкогольных и слабоалкогольных напитков во всех магазинах Славянска 
(тем не менее —  с прилавков магазинов эта продукция не пропала).

Также было принято решение —  обратиться к сотрудникам правоохрани
тельных органов, чтобы те возобновили свою работу (прим. ред. —  милиция вне 
зависимости от ситуации работала в штатном режиме).

В завершение схода было избрано «народное правление» города, кото
рое должно координировать работу коммунальных служб города. В его состав 
вошли представители нескольких микрорайонов Славянска, выдвинутых на от
ветственную работу собравшимися на площади.

Кроме того, была озвучена информация о случившихся провокациях, та

ких, как, например, возле пос. Семеновка, где, по словам выступавших, был 
подброшен труп военнослужащего.

Выступил перед собравшимися на площади и руководитель самообороны 
Славянска Вячеслав Пономорев. Он рассказал об успехах отрядов самообо
роны (их ряды пополнились бойцами десантного отряда) и зачитал текст обра
щений, которые часом ранее были озвучены средствам массовой информации 
на пресс-конференции.



После мероприятия на здании горсовета были подняты флаги Донецкой 
области и Российской Федерации.

Жители Славянска стали фотографироваться с бойцами отрядов самообо
роны.

17.00. Над центральной частью города был замечен самолет-разведчик. 
Авиамашина сделала несколько кругов над городом, после чего ушла в направ
лении Краматорска.

ВТОРНИК, 15 апреля
С утра учебные заведения в городе закрыты. На баррикадах продолжают 

дежурить отряды самообороны. Тем не менее, большая часть магазинов Сла
вянска функционирует, люди вышли на работу.

Городской совет и исполнительный комитет Славянска «переехали» в зда
ние Центра культуры и досуга (бывший ДК Железнодорожников). Там же, в 9.00, 

прошло традиционное для города аппаратное совещание.
В 15 .00  в актовом зале Центра культуры и досуга состоялось заседание 

общественного совета. Однако никаких решений принято не было. На него 
пришли лишь 18 человек из состава совета, так что просто не было кворума.

В Славянске отмечаются перебои с мобильной связью.
Также в СМИ появилась информация, что в Славянок вошли БТРы и во

енные, на момент верстки она не подтвердилась.
Ситуация в городе относительно спокойная.

Павел Палагута, 
«Деловой Славянок», 16 апреля 2014 г.

20 СЛОВ’ЯНСЬК У  ВІЙНІ 2014 РОКУ

ОБМАНУТОМУ ЛЮДУ ДОНБАССА

О, ты обманут и жесток!
О, как ты, люд, электризован!
Понятно, что не образован, 
что по тебе пустили ток...

Но как нелепо ты жесток!
Не попытавшись разобраться, 
как ты настырно лезешь драться!
О изувеченный восток!

Владимир Гпущенко,
Славянок, 19 апреля 2014 г.
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ВОССТАНОВИМ МИР И СОГЛАСИЕ!

Ситуация в Славянске развивается по сценарию, который в отношении 
Юго-Востока можно было предсказать еще в марте. О возможности таких со
бытий неоднократно сообщала «Панорама Недели».

К глубокому сожалению, меры предприняты не были и наши тогдашние 
предположения сегодня находят подтверждения.

Так, 5 канал в среду сообщил, что в Святогорской лавре дислоцируются пророс- 
сийские боевики, которые действуют при полном содействии священнослужителей.

Именно об этом сообщала «ПН» еще в марте, а житель города Ю.Оболенский 
после публикации направил запрос в местный отдел СБУ с просьбой разобрать
ся. Что в итоге? Ничего не значащая отписка, мол, факты не выявлены.

Не мы ли предупреждали, что местные власти могут вести двойную по
литику в стиле «и вашим, и нашим». И вот на всю Украину растиражированы 
заявления главных лиц города —  в субботу мы были «за референдум», теперь 
мы категорически против, потому что «нас заставили».

Но если власть против захватчиков, то почему на баррикадах и блок-постах 
собраны деревья, которые очень напоминают те, что были накануне спилены в 

парке? А  ведь вручную доставить такие бревна крайне сложно, явно действова
ла техника. Кто, скажите, предоставил технику? Кто отдал такое разрешение? 
Уж не управление ли ЖКХ по негласному приказу руководителей города?

Впрочем, это дело прокуратуры. Мы не называем фамилии, хотя все пре
красно знают, кто из руководителей города и руководства горотдела помогал 
захватчикам. И очень надеемся, что все, кто нарушил присягу и закон, будут 
привлечены к ответственности в рамках законов Украины.

Кому война, а кому... В Славянске таки раздают куличи от Азарова. Больно, 
стыдно смотреть, как ограбленные тем же Азаровым люди с благодарностью 
принимают подачки.

И, наконец, о моральном облике тех, кто захватил милицию, СБУ и зда
ние исполкома. В прессе об этом не пишут, но в милиции засвидетельствованы 
факты, что после захвата админздания, неизвестными лицами были вскрыты 
сейфы городского головы и ее первого заместителя (он узнал о вскрытии сейфа 
ночью по смс-сигнализации).

Как можно обозначить такие действия? Только одним словом: мародерство. 
«Мирные зеленые человечки», или кто они там на самом деле, действовали откро
венно бандитскими методами и явно искали деньги. Такие вот «народные герои».

Не случайно по городу прокатилась волна грабежей —  неизвестные лица от



имени «повстанцев» забирают лекарства в аптеках, вынудили продавцов магазина 
«Паляница» в мр-не Артема отдать продукты, хлеб, спиртное (куда ж без спиртного...).

И поневоле возникает вопрос: почему резко замолчал телеканал «САТ+», 
на котором еще недавно с заявлениями о сепаратизме выступали, кому не лень?

Словом, факты очень тревожные.
Я  призываю всех сознательных граждан — жителей го

рода — не поддаваться на провокации и не идти на поводу 
у  сепаратистов.

Офицеры милиции и С Б У — вы присягали на верность на
роду Украины. Не уроните свою честь, не запятнайте погоны  
позором сотрудничества с предателями и сепаратистами!

Уверен, скоро ситуация разрешится. Мир и спокой
ствие, и гражданское согласие будут восстановлены. Но 
мы все должны приложить усилия и понимать, что все мы  
в ответе за судьбу своей Родины!

С.И.Приймачу к,
председатель Славянской городской ПО «ВО Батькивщина», 
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* * *

Тиха украинская ночь.
Ещё сияют звёзды, но 
уж скоро комендантский час 
закончится. Тогда на нас 
пойдёт охота. Будем мы 
в пересеченье света-тьмы...
...Вот на замшелый БТР 
ложится тень СССР.
И тот, российский, человек 
заблудится средь наших рек, 
на пулю налетит в лесах —  
и будет не на небесах, 
а в преисподней —  веришь ли?
Они, незваные, пришли, 
они, злотворные, уйдут...
Иль пропадут? Иль пропадут...

Владимир Гпущенко,
Славянок, 9 мая 2014 г.



ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ИДЕНТИФИЦИРОВАЛ 
РОССИЙСКИХ ДЕСАНТНИКОВ НА ВОСТОКЕ

Об этом заявил силовой вице-премьер Виталий Ярема, 
сообщает ТСН.

По его словам, нет никакого сомнения, что на Востоке Украины орудуют 
элитные войска РФ. Это представители подразделения 45 гвардейский полк 
воздушно-десантных войск Купянка-1, который расквартирован возле Москвы. 
Сейчас это подразделение находится на территории Украины..

Координатор Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук 
отмечает, что в Украине также задействован спецназ ГРУ. «Кроме военнослу
жащих этой российской части, по нашим данным, на украинской территории 
действуют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) 2-й отдельной брига
ды специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ. Также есть данные о присутствии 
на Донбассе ДРГ еще одной части спецназа российского ГРУ. Эти данные мы 
проверяем», —  написал Тымчук на своей странице в РасеЬоок.

«Панорама Недели», 17 апреля 2014 г.

ДОНБАСС

А этих, этих —  сволокли...
Нет, не со всех концов земли —  
из сверхдержавы, жёсткой, шалой...
Когда-то, помнится, решал я: 
остаться здесь? вернуться ли?
Там синим воздухом дышал я, 
там мама, детство... там, вдали...

Нет, душно, душно в той стране, 
и сожаленья нет во мне!

Я сын истерзанной земли!
А  этих, этих —  сволокли...

Прутом железным бей! Вали!
Круши Донбасс! Трави, коли!
Как этим дымом сверхдержавным 
пропитан воздух —  серый, ржавый!
Нас оттеснили, рассекли...
А  этих, этих —  сволокли...
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Славянок, 14 марта 2014 г.



ПРОТИВ НЕЛИ ШТЕПЫ 
ОТКРЫТО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
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Донецкое областное управление СБУ открыло дело по статье Уголовного 
Кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и непри
косновенность Украины». Служба безопасности напомнила, что Нели Штепа 
фактически приветствовала захват государственных зданий. Она заявила, что 
это не какие-то приезжие из Западной Украины, это наши, донецкие ребята. 
Однако позже мэр города резко поменяла риторику.

15 апреля она заявила, что боевиков, штурмовавших административные 
здания в Славянске, приютил местный православный центр.

«Пять дней назад вот эти вооруженные повстанцы собрались за городом 
Артемовском в двух КамАЗах, после этого, по согласованию с нашим право
славным батюшкой отцом Виталием, они разместились у него в православном 
центре». «Мне позвонили жители и сообщили, что около 150 полностью воору
женных человек вышли из этого православного центра и к ним присоединились 
300 человек, которых пригласил отец Виталий —  это бывшие афганцы и воен
ные, которые примкнули к этим повстанцам. Этим 300 людям повстанцы дали 
полные полномочия и они сегодня, что хотят, то и делают в городе», —  заявила 
Штепа.

«Панорама Недели», 17 апреля 2014 г.

* * *

Вот закипело! Что же сварится 
из чёрных балаклав и обгоревших шин? 
Может, вождишки в бездну свалятся, 
может, наступит прозренье души?

Словно Гингема, с ухмылкой зловещею, 
колдует эпоха, Господи, прости!
Время, ты питаешься человечиной? 
Плавают мёртвые, горят блокпосты.

Здесь, на востоке, одни генералы.
Мнит себя маршалом каждый москит. 
На мечи перековали орала!
Деньги штампуют Нью-Васюки!

Эх, Русь-матушка, душа азиатская! 
Мало тебе Амура и Колымы?
Москва златоглавая дремучей сказкою 
выползает из тьмы.

Что-то в себе, наверно, сломали вы. 
Гикает Главный, раскос и жесток.
Бьют из зениток потомки Мамаевы. 
Шинной резиной пылает восток...

Владимир Гпущенко
Славянок, май —  июнь 2014 г.



МЭР СЛАВЯНСКА —
ОБРАЗЧИК ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ

События субботы, 12 апреля, всколыхнули не только Славянок, но и, без 
преувеличения, всю Украину. Да и не только. С утра субботы мобильная связь 
и соцсети зашкаливали от перегрузки. Славянцам обеспокоенно звонили род
ственники и знакомые из других городов и даже из-за рубежа: что там у вас 
происходит???

С  самого утра множество горожан собрались у здания отдела милиции. 
Славянцы с любопытством рассматривали и фотографировали молчаливых 
парней в разномастной одежде, в касках и с закрытыми лицами. На их фоне 
ярко-алым пятном выделялась фигура городского головы Нели Штепы.

В тот же день Неля Игоревна дала интервью российскому телеканалу 
«ЫРЕ | И Е^З».

Вот что мэр сообщила о ситуации в Славянске, о людях, захвативших го- 
ротдел милиции и о своем отношении к событиям:

«Мы узнали о захвате в 8 часов утра, мне перезвонили жители и сообщили 
об этом. В здании находится более 1000 человек. Я  спросила у них, кто они. 
Они ответили, что являются донецкими ополченцами. Я многих знаю, эго наши 
люди, и они выставляют требования о проведении референдума. Мы все со
гласны, я не могу им противоречить, —  сообщила мэр Славянска. —  Три дня 
назад я написала премьер-министру Украины обращение, в котором сообщила, 
что надо садиться за стол переговоров. Весь Славянск сегодня вышел на улицы 
города и поддерживает активистов. Сейчас со здания городской администрации 
сняли украинский флаг и водрузили на него российский».

Неля Штепа рассказала о том, что она выступает против вооруженного по
давления действий активистов властями Украины.

«Весь город встал щитом, защищая ребят, захвативших здание. И если 
власти Украины попробуют подавить восстание, погибнет огромное количество 
гражданских людей. Этого нельзя допустить. Если кто-то пойдет против людей, 
то прольется кровь и им не отмыться, —  считает Неля Штепа. —  Лично я не до
пущу этого, я стою на страже своего города. Эти люди пришли к нам с миром, у 
них нет агрессии по отношению к нам. Донецкая милиция сегодня —  с народом, 
который вышел на улицы города. Мы мирный народ, милиционеры не будут вы
ступать против горожан, брат против брата не пойдет.

Славянск считает Россию своим старшим братом, мы —  Донбасс и росси-
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яне —  родные по крови, и мы не будем воевать с Россией. Вы слышите, горо
жане на улице скандируют «молодцы», киевские власти должны услышать, что 
народ хочет диалога, хочет стабильности, мира и порядка.

Їііїр://Ііїепеуу8. ги/пемз/131100

Прошло два дня. Утром во вторник, 15 апреля, в интервью телеканалу 
112.иа. Неля Штепа заявила уже следующее:

«Мэр города Славянок (Донецкая обл.) Неля Штепа заявила, что в городе 
действуют лица, прибывшие из Крыма и из Российской Федерации.

«Тот, кто сегодня провозгласил себя мэром, я не знаю, кто это, что это. Они 
и правда сегодня захватили исполком... Действительно, там сегодня «зеленые 
человечки», они не скрывают, что они из Крыма, из России».

Неля Штепа заявила, что «очень серьезные ребята» захватывали залож
ников.

«Они были агрессивно настроены к заложникам, которых они поймали. Я 
не стыжусь того, что я сделала», —  сказала Штепа, комментируя свои высказы
вания о «наших людях».

По словам мэра, захватчики должны немедленно покинуть здание горсовета.
«Раньше в Славянске за федерализацию было более 20%, а сегодня всего 

полпроцента. Сегодня находятся на баррикадах возле этих людей только ком
мунисты».

Штепа попросила жителей города не выходить на улицу и рассказала, что 
в городе начались мародёрства.

Позже в СМИ появилась информация, что во время объезда города у мэра 
произошел гипертонический криз. Сейчас она находится дома, медики запре
тили ей вставать.

Р.З. 12 апреля вооруженные люди захватили здание городского отдела 
милиции, над зданием подняли флаг РФ и непризнанной Донецкой народной 
республики.

После чего Совет национальной безопасности и обороны принял решение 
начать широкомасштабную антитеррористичес-кую операцию с привлечением 
Вооруженных Сил Украины.

Лидер активистов Вячеслав Пономарев самопровозгласил себя и. о. мэра 
города и 14 апреля на пресс-конференции обратился к президенту РФ. Он же зая
вил, что «Самооборона Славянска» вернула правоохранителям оружие и форму.

В этот же день был избран оргкомитет по координированию действия тер
риториальной громады в условиях «революционной ситуации».

«Панорама Недели», 17 апреля 2014 г.



ХРОНОЛОГИЯ ПОСЛЕДНИХ 
СОБЫТИЙ СЛАВЯНСКА

Одно дело — следить за военными действиями по теле
визору, другое — наблюдать, как они происходят в твоем  
родном городе. Поэтому считаю своим долгом предупре
дить: на беспристрастный материал не рассчитывайте. 
Сегодня я  не журналист, а обычный человек, который жи
вет и трудится в Славянске.

Итак, за каких-то три-четыре дня наш город стал известным на весь мир. По 
«России-24» его даже ознаменовали «символом революции». Субботним утром 
12 апреля (кстати, в этот день православная церковь празднует воскресение Ла
заря) вооруженные люди в масках и шапках захватили Славянский городской от
дел милиции. Причем сделано это было в тот момент, когда милиционеры собра
лись на утреннюю планерку— в 9.00. Позже ополченцы захватили и здание СБУ.

С того момента над городским отделом милиции и СБУ развеваются флаги 
России и народной республики Донбасса, достраиваются баррикады, горят ко
стры и собираются толпы людей.

Народное волеизъявление или российский сценарий?
В связи с происходящими экстраординарными событиями мне начали мас

сово звонить друзья и коллеги из других городов и стран. Основной вопрос, ко
торый их волновал: «Какая роль во всем этом отводится России?» По мнению 
многих, слишком уж явно прослеживается стандартный российский сценарий.

Что я им отвечаю? Во-первых, отмечаю необыкновенную активность сла- 
вянцев, которые постоянно несут теплую одежду, еду и медикаменты опол
ченцам, а, во-вторых, объясняю, что делают они это точно не за деньги. На ту 
сторону баррикад перешло много мужчин и парней Славянска. Среди них есть 
совсем молодые, есть постарше. Один из парней в откровенном разговоре при

знался, что его бросила жена из-за того, что он ушел в ополчение Донбасса.
—  Но я понимаю: если каждый будет отсиживаться, ничего не получится. 

Все решат за нас, —  говорит он.
Чего хотят ополченцы?

Проведение референдума о статусе Донецкой области не позже 25 мая, то 
есть не позже проведения президентских выборов —  вот главное требование 
ополченцев.

—  В бюллетенях будут такие варианты ответов: «Донбасс —  федератив-
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ная республика в составе Украины», «Донбасе —  федеративная республика в 
составе России» и «Донбасе —  украинский регион». Наш путь должен выбирать 
народ и никто больше. Мы требуем проведения референдума и соблюдения 
всех прав жителей Донбасса. Мы не согласны с политикой власти и считаем ее 
незаконной, —  сказал один из захватчиков в интервью международному теле
видению. —  Мы готовы сражаться не на жизнь, а на смерть. Мы просили, но нас 
не слышали. Мы были вынуждены взять оружие в руки и теперь будем стоять 
до последнего.

Объявлено о начале антитеррористической операции
Второй день захвата —  воскресенье, 13 апреля, было очень неспокойным. 

Утро началось с того, что над городом очень низко кружили разведывательные 
вертолеты, а министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Фейс
буке объявил о начале антитеррористической операции в Славянске Донецкой 
области, где накануне вооруженные люди захватили горотдел милиции и адми
нистрацию, заручившись поддержкой мэра.

Перестрелка на трассе
Тем временем на подъезде к городу на трассе Харьков —  Довжанское про

изошла перестрелка. Как стало известно, четверо неизвестных открыли огонь 
по военным из автомобиля с номерами Волынской области. В результате пере
стрелки, по неофициальным данным, со стороны военных один человек погиб, 
один получил ранение. После того как солдаты открыли огонь по нападавшим, 
последние скрылись в ближайшем лесу.

Центральные украинские СМИ заявили о том, что в Славянске успешно 
прошла зачистка сепаратистов и здание городского отдела милиции освобож
дено. Вопреки этим заявлениям скажу, что никаких силовых операций в центре 

Славянска в воскресенье не было.
Было следующее: целый день по городу ездила машина серебристого цве

та, из которой стреляли из автомата по случайным прохожим и другим авто
мобилям. Кто находился в этой машине, до сих пор не известно. Видимо, это 
провокаторы, перед которыми была поставлена задача накалить обстановку и 
напугать людей. В городской больнице Славянска —  три человека с огнестрель

ными ранениями. Один —  в травматологическом отделении, двое —  в хирургии.
Славянок в эпицентре внимания

Уже три дня как Славянок буквально переполнен журналистами. Предста
вители российских, американских, европейских СМИ теперь расхаживают по 
городу, берут интервью у спавянцев. Особенно охотно высказывают свою по
зицию женщины, которым за пятьдесят. Они с ностальгией вспоминают время
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своей молодости, которая прошла в Советском Союзе, и обещают европейцам, 
если те «не уберут руки от Украины, показать кузькину мать».

Прибыли в Славянок и представители ОБСЕ. По их словам, они хотят са
мостоятельно увидеть происходящее в городе и подать объективную информа 
цию на международном уровне.

Население их встречает с недоверием, аргументируя это тем, что устало от 
беспрерывного потока лживой информации.

Начало страстной недели
В понедельник, 14 апреля, количество баррикад по городу и на блокпостах 

возросло. На подмогу ополченцам приехали военные из Крыма и заняли зда
ние городского совета. Депутаты и сотрудники исполкома покинули помещение. 
Прекратили работу детские сады и школы.

Мэр города встретилась с журналистами и заявила о том, что в Славянске 
начались мародерства. Искатели легкой наживы активно пользуются создав
шимся положением. Было совершено нападение на магазин «Паляница» (мкр-н 
Артема) и магазин «Перекресток» (мкр-н железнодорожного вокзала). Неля 
Штепа призвала людей по возможности не выходить на улицы.

Лидер самообороны Славянска сделал заявление
Во вторник, 15 апреля, около четырех часов дня на площади состоялась 

очередная сходка людей, на которой лидер самообороны Славянска Вячеслав 
Пономарев сообщил горожанам о том, что Славянок стал лидером на юго-вос
токе и от «нашей искорки загорелось пламя в Донецкой области».

Также он зачитал жителям Славянска обращение к властям Украины и жи
телям Донбасса, а также обращение к Президенту России Владимиру Путину.

Боевые машины вошли в город
В среду, 16 апреля, в Славянок вошло шесть единиц бронетехники, над ко

торыми развеваются Российский флаг и флаг народной республики Донбасса. 
Боевые машины расположились за исполкомом. К военным подходят жители, 
охотно фотографируются. Местные активисты носят им обед.

Анастасия Юрко 
«Славянская правда», 17 апреля 2014 г.
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Аппарат Славянского исполнительного комитета 
и городского совета переехал

С 15 апреля аппарат Славянского городского совета и исполнительного ко
митета переехал в здание Центра культуры и окружающей среды (бывший ДК 
железнодорожников). Это мера вынужденная, так как административное здание 
городского совета и исполнительного комитета с воскресенья, 13 апреля, за
нято представителями народного ополчения Донбасса.

Как заявила Славянский городской голова Неля Штепа, исполком будет ра
ботать в штатном режиме.

Коммунальные предприятия работают стабильно
Начальник УЖКХ Александр Шилов доложил, что, несмотря на сложную 

ситуацию, которая сложилась в городе, коммунальные службы работают ста
бильно. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2014-2015 года 
разработаны и начали выполняться.

КП «АТП 052814» вывозит ТБО согласно установленным графикам. ЖЭКи 
выполняют работы по уборке улиц и придомовых территорий.

Вода будет!
Как сообщила мэр города Неля Штепа, ситуация с водообеспечением горо

да стабилизировалась. Мэру удалось договориться о бесперебойной поставке 
в город хлора для очистки воды. Напомним, ранее сообщалось, что для обезза
раживания воды хлора оставалось на четверо суток.

Помощь оказана
Начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим сообщила, 

что, по данным на 15 апреля, в медицинских учреждениях Славянска медпо
мощь получили восемь человек. Двое оказались в больнице с отравлением 
газом, четверо —  с огнестрельными ранениями, один человек —  с ножевым 
ранением и еще один —  с черепно-мозговой травмой.

По словам Елены Джим, в лечебных учреждениях имеется необходимый 
резерв медикаментов. Скорая помощь, как и прежде, работает в круглосуточ
ном режиме.

Маршрут № 2 «Ж/Д вокзал — Славкурорт» 
временно не работает

По словам директора КП «Славянское троллейбусное управление» Сергея 
Иванченко, на сегодняшний день троллейбусный маршрут №  2 « Ж/Д вокзал —  
Славкурорт» закрыт. Маршрут №  7 «Артема —  Ж/Д вокзал» функционирует в



Розділ другий. Чорні дні окупації 31

обычном режиме. Работники управления находятся на рабочих местах. Если 
выяснится, что перевоз пассажиров по маршруту №  7 станет безопасным, дви
жение возобновят.

Ремонт дорог прекращен
В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Славянске, подряд

ная организация «Ялта Град Строй», которая приступила к укладке тротуарной 
плитки по ул. Свободы, работы прекратила.

Ранее планировалось, что подрядчик, кроме ул. Свободы, выполнит рабо
ты по ул. Бульварной и Ярмарочной.

Вынужденные каникулы
Вынужденные каникулы в учреждениях образования продолжатся до конца 

недели. Детсады работают в режиме дежурных групп. Отдел образования Сла
вянского городского совета обращается к родителям с убедительной просьбой 
не приводить детей в детские сады и контролировать, чтобы дети не находи
лись в местах скопления людей.

О начале работы учреждений образования будет сообщено дополнительно.
Субботник отменен

Общегородской субботник в парке культуры и отдыха, запланированный на 
этой неделе, проводиться не будет. Все жители города приглашаются к наве
дению порядка в своих дворах. ЖЭКи работают там, где сегодня это возможно. 
Работники ЖЭКов продолжат работу на закрепленных за ними территориях.

Виктория Еременко, 
«Славянская правда», 17 апреля 2014 г.

МОЛИТВА

Матушка Богородица, 
от супостата спаси!
Ты ведь наша заступница, 
крепость наша еси!

Храмы твои —  у лукавого.
Вот они все —  в набат!
С  чистых твоих подворий 
бьёт ошалелый «Град»!

Матушка милосердная, 
что же нас ждёт в конце?
Чёрная балаклава 
на пречистом твоём лице...

Владимир Гпущенко, 
Славянок, 9 мая 2014 г.
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КООРДИНАТОРА-ПРОВОКАТОРА 
ТРЕБА СУДИТИ!

Біда в Слов’янськ прийшла минулої суботи. Вранці група озброєних людей 
штурмом взяла міськрайвідділ міліції. Оскільки вхідні двері правоохоронці за
барикадували зсередини, ополченці, що діяли під прапором самопроголошеної 
Донецької народної республіки, здійняли стрілянину, з допомогою троса і ма
шини зірвали решітки з вікон, розбили скло й кинули в приміщення димові гра
нати. Наслідок —  четверо працівників міліції, які знаходилися на своїх робочих 
місцях, несли службу по охороні правопорядку в місті та районі, отримали важкі 
отруєння. Двоє з них ще й зараз знаходяться в лікарні. А хто оцінить стан лю
дей (поруч —  два п’ятиповерхових житлових будинки), під вікнами яких гриміли 
автоматні черги, вибухали гранати?

Звістка про захоплення міськвідділу швидко облетіла місто. В центр по
тягнулися люди. Прибульці з автоматами швидко спорудили поміст й почали 
просторікувати, що будуть захищати слов’янців від бандерівців, допоможуть до
битися приєднання до Росії. їх славослів’я знаходили підтримку певної частини 
присутніх.

Мітинг тривав. У той же час до будинку міліції під’їжджали машини. Розван
тажували продукти, воду і шини, з яких почали споруджувати барикаду.

Додому повертався вулицею К.Маркса. Здивувався, що за воротами будин
ку СБУ стояв автоматник у камуфляжі. Такого раніше ніколи не було. Придивив
ся, а над входом —  білий прапорець з написом «Народное ополчение Донбас
са». Пошкоджень дверей і вікон не побачив. Мабуть, здалися без бою.

У неділю біля СБУ вже була барикада. Перекрили й під’їзди до будівлі. Ма
шини не пропускали, а от тротуаром жителі ходити ще могли. У вівторок «за
хисники» перекрили й тротуар. Тож щоб потрапити на площу, до адмінбудівель, 
де знаходяться виконком міськради, податкова, пенсійний фонд та інші відділи, 
управління та служба, багатьом доводилося робити чималий гак, обходячи 
штучний бар’єр сусідніми вулицями. А  скільки підприємців, робочі місця яких в 
Будинку побуту, що навпроти СБУ, залишилися без заробітку? Та ще гірше, що 
перед тобою стоїть, єхидно посміхаючись, «страж» з півметровим обрізком ар
матури періодичного профілю діаметром міліметрів 25-30. А  як вдарить?

При виході з вул. Леніна на площу мене обігнала трійка в масках і камуфляжі. 
Двоє з них були з автоматами, один —  з пістолетом. Явно чужі, бо слідом шку
тильгав чоловік-великоваговик з автоматом з відкидним прикладом (такий і у
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мене був, коли в 60-х служив у танковій дивізії) і підказував їм, де знаходиться 
виконком. До речі, двері там були відкриті й «зелені чоловічки» вільно входили 
туди й виходили. Так розпорядилася мер, щоб незвані гості нічого не били, не 
ламали.

За будинком міськради у понеділок випадково став свідком, як з КАМАЗу 
під брезентовим тентом без номерних знаків вийшло кільканадцять військових у 
камуфляжі з георгіївськими стрічками. Одні курили, а, мабуть, старший по рації 
комусь наказував негайно забрати доставлений вантаж. Спокушати долю не 
став, не підглядав, що привезли.

Дуже уважно передивлявся (по кілька разів!) репортажі телеканалу САТ з 
блокпостів у місті й на в’їздах до нього. Дуже хотілося зрозуміти, хто ж координує 
таку бурхливу діяльність наших «захисників» —  сепаратистів. В одному з 
репортажів В’ячеслав, виконуючий обов’язки командира народного ополчення 
Слов’янська, назвав добре всім відомого Хмельового. А  в понеділок А.П. Хме
льовий, перший секретар міськкому КПУ, провів мітинг, на якому оголосив про 
створення координаційної ради, яка «буде допомагати управляти містом». Він 
же представив коменданта В.Пономарьова. Це той самий В’ячеслав, який давав 
інтерв’ю телеканалу САТ. Він зачитав звернення до президента Росії, ідентичне 
тому, яке Хмельовий зі своїми прихильниками кілька тижнів тому, з великою 
помпою передав Путіну поїздом Кисловодськ —  Москва. У ньому сепаратисти 
слізно просять Володимира Володимировича терміново ввести війська до на
шого краю, приєднати Донецьку республіку до Російської Федерації, а то їх тут 
«хунта» знищить.

До речі, про «хунту». Так слов’янські комуністи та прогресивні соціалісти 
називають нинішній уряд. Але ж на момент втечі Януковича з Києва там була 
цілковита більшість Партії регіонів, за представників якої так дружно голосува
ли слов’янці, жителі всієї Донеччини. Дехто й зараз кричить: «Янукович —  наш 
президент!» А  між тим лідер парламентської більшості О.Єфремов назвав 
свого патрона і друга зрадником, разом зі своєю фракцією проголосував за 
відновлення окремих положень Конституції 2004 р., призначення А.Яценюка 
прем’єр-міністром, а О.Турчинова - в.о. президента. За це проголосувало 
386 (!) законно обраних народних депутатів, у т.ч. 140 вірних слуг Януковича. 
Так що уряд цілком легітимний. І про це добре знає т. Хмельовий, який аж 8 
років відсидів у Верховній Раді. Тепер доведеться посидіти в іншому місці за 
зазіхання на територіальну цілісність держави, глумління над державними 
символами України (із захоплених приміщень скинули Прапори, а з будинку 
міськради зідрали Герб). А  ще треба відповісти за зрив роботи державних уста-
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нов, десятків підприємств і організацій, навчальних закладів і дитячих садків. Як 
же можна було працювати, коли вулицями розгулювали озброєні люди, намага
лися вплинути на деяких керівників, щоб підтримували «захисників». Отих 0,5 
відсотка від загальної кількості жителів Слов'янщини прибічників, їм явно мало, 
щоб говорити про всенародну підтримку.

Можливо, координатору дій сепаратистів у Слов’янську пред’являть звину
вачення й у причетності до вбивства людей: двох хлопців на вул. Шевченка; 
капітана СБУ з Полтави Геннадія Біличенка; жителя Харкова, який відмовився 
віддати документи озброєним «захисникам» біля барикади. А  ще ж є поранені, 
випадки пограбувань, у т.ч. й машини з продуктами для дітей-сиріт «Смарагдо
вого містечка», що в Святогірську. Це ж на скільки може потягнути, громадянине 
координатор провокаторів безладу?

А  ще «захисників» треба примусити прибрати страшилки-барикади, заскли
ти побиті вікна...

Віктор Скрипник, 
Член НСЖ У

* * *

Між тим, у полоні у Слов’янську перебувають близько 50 українських 
військових, яких захопили російські спецназівці з технікою у Краматорську і при
везли під російським прапором. Про це «Українській правді» повідомив один із 
захоплених військових. За його словами, від них вимагають скласти зброю, од
нак військові відмовляються це зробити. До останнього часу вони перебували в 

будівлі адміністрації Слов’янська. За його словами, озброєні люди попередили 
військових: «За місяць-два вся України буде під нами».

СБУ встановила особу керівника російської диверсійної групи, яка діє у 
Слов’янську. Ним виявився громадянин РФ, офіцер спецназу ГРУ Генштабу 
збройних сил РФ ігор Стрелков. «Саме його голос на запису телефонної розмо
ви з московським куратором, оприлюдненому в ЗМ 114 квітня ц.р., де він звітує 
про терор у Слов’янську та розстріл автомобіля з українськими правоохорон
цями», —  йдеться в повідомленні СБУ. Крім цього, стверджує СБУ, Стрелков 
вербує громадян України для організації та проведення підривних акцій.

«Донеччина», 18 квітня 2014 р.
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СЛОВ’ЯНСЬК: СТРІЛЯНИНА НА БЛОКПОСТАХ, 
КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА І ВІЙНА 

ЖУРНАЛІСТАМ

Поїздка на північ Донеччини в ці дні —  завжди непередбачувана. На шляху 
до Краматорська потрібно проминути три блокпости, на одному з яких чергують 
співробітники ДАІ та озброєні міліціонери, на інших —  так звана самооборона. 
Вартові-любителі не дуже ретельно перевіряють авто, а деякі навіть не зупи
няють помахом саморобної дерев’яної палички. Чого не скажеш про блокпости 
навколо Слов’янська —  міста, яке повністю контролюється сепаратистами й 
озброєними людьми без пізнавальних знаків на формі. Огляд вмісту салону й ба
гажника, перевірка документів, «співбесіда» щодо мети приїзду —  все серйозно.

У ніч на неділю на околиці міста було чути стрілянину. Конфлікт став
ся на одному з блокпостів поблизу села Билбасівка. За інформацією міліції, 
туди під’їхали невідомі на чотирьох автомобілях і відкрили вогонь по чергових. 
Унаслідок перестрілки серед охоронців блокпосту смертельно травмовані троє 
осіб і ще троє поранені. З них двоє від госпіталізації відмовилися. «Невідомі на 
двох автомобілях, близько дванадцяти осіб, поїхали з місця події у напрямку 
Харківської області. При цьому вони забрали з собою убитих та поранених, їх 
кількість невідома. Два їхні автомобілі, що залишилися на місці, були знищені 
активістами внаслідок підпалу», —  повідомили в міліції.

Міліція проводить перевірку за фактом убивства. Проте діяльність офіційних 
правоохоронців у місті практично непомітна. Озброєні люди охороняють усі 
ключові будівлі —  міліції, СБУ  та міської ради. Під час останнього приїзду до 
Слов’янська одному з авторів цих рядків дозволили зробити кілька знімків біля 
будівлі СБУ. На території відомства були помітні броньовані автомобілі, захоплені 
раніше сепаратистами в українських десантників. На дорозі неподалік —  бари
кади із повалених дерев, мішків та автомобільних покришок. Біля вартових —  

пляшки з «коктейлями Молотова».
На Великдень «народний мер» В’ячеслав Пономарьов оголосив про запро

вадження «комендантської години» з 23-ї до 6-ї години. «Поява сторонніх на ву
лицях неприпустима»,— заявив теперішній господар головного «крісла» в міській 
раді. Раніше лідер слов’янських прихильників «Донецької республіки» звертався 
до президента Росії Володимира Путіна із проханням надати військову допомогу.

Робота журналістів у Слов’янську залишається справою небезпечною. 
Надходять сигнали про примусове затримання працівників ЗМІ. Зокрема,
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повідомлялося про викрадення українських журналістів Ірми Крат та Сергія Леф- 
тера, а також Поля Того і Коссімо Аттанасіо з Італії і Дмитра Галко з Білорусі. Ко
леги говорили про те, що у журналістів забирали фото- та відеоапаратуру, гроші, 
документи. Міліція перевіряє інформацію, але, як випливає із повідомлення 
відділу зі зв’язків із громадськістю ГУМВС України в Донецькій області, «на 
теперішній час правоохоронці не виявили свідків, які підтверджують фак
ти викрадення, також немає і відомостей про перебування даних журналістів 
у м. Слов’янську». «Заяв про вчинення цих кримінальних правопорушень до 
міліції не надходило», —  йдеться в повідомленні.

Про інші реалії міста, яке перебуває в руках сепаратистів, свідчать заго
ловки місцевих видань. «Тролейбусний маршрут №  2 тимчасово не діє», «Не- 
керована вантажівка рознесла ринок», «До лікарні з вогнепальним пораненням 
потрапив місцевий мешканець», «У місті закінчується хлор для знезаражуван
ня питної води» та інші. А  «Газета оголошень», яка цими днями стала джере
лом об’єктивної інформації про події, розповідає про нову дитячу гру «блок
пост». «Суть гри полягала в наступному: діти спорудили барикаду із підручних 
матеріалів. Одні діти на велосипедах і самокатах намагалися проїхати через 
своєрідний «блокпост», інші ж дітлахи, «озброєні» палками і саморобними кар
тонними щитами, їх доглядали», —  пише видання.

Неспокійними видалися свята і для сусіднього Краматорська. У понеділок 
біля міської ради відбувся мітинг, після якого проросійські активісти пригрозили 
піти й захопити місцевий аеродром, який перебуває під контролем українських 
військових. За інформацією місцевих журналістів, від штурму аеродрому при
хильники «Донецької республіки» таки відмовилися, натомість вирішили захопи
ти міський відділ міліції. Біля відділу та міської ради журналісти помітили «зеле
них чоловічків» —  озброєних людей у камуфляжі.

Андрій Середа, Олег Толстов, 
Донецька область, 

«Голос України», 23 квітня 2014 р.

* * *

Балаклавы, балаклавы...
Словно прорва жгучей лавы, 
хлынул ярости поток 
на растерзанный восток!

Владимир Гпущенко 
Славянск, 17 мая 2014 г.



МЭР СЛАВЯНСКА ЗА НЕДЕЛЮ ТРИЖДЫ 
МЕНЯЛА МНЕНИЕ. ЧТО ОНА СКАЖЕТ ЗАВТРА?

Неля Штепа провела экскурсию по рабочему кабинету для журналистов 
российского телеканала. 12 апреля после захвата горотдела милиции она пер
вой поддержала происходящее, сказав в комментариях, что это «наши ребята».

После этого она бесследно исчезла, а чуть позже в одной из газет появи
лось ее интервью, где она утверждала, что переход на сторону антимайданов- 
цев был хитростью и заявляла, что в городе хозяйничают российские спецна
зовцы, референдум Украине не нужен, а в Славянске требования сепаратистов 
«поддерживает полпроцента жителей».

«Мы делали опрос, и сегодня люди против федерализации. Их поддержи
вают около тысячи человек. У нас в городе 158 тысяч человек. Около здания 
милиции —  500 человек и на баррикадах 200-300. Это все, кто их поддержи
вает. Сегодня своими действиями, убийствами, мародерствами, грабежами, я 
не хочу говорить, они это делали или не они, но они отвечают за эту ситуацию, 
после этого люди уже не хотят федерализации», —  заявила Штепа в эфире 
канала «Дождь».

С понедельника Неля Штепа снова высказывается за референдум.
Как сообщает телеканал ІЛеИемз, по мнению Нели Игоревны, «волнения 

на Юго-Востоке страны —  это ответ Евромайдану. По ее мнению, Киев хочет в 
Евросоюз и НАТО, Донбасс же хочет независимости и федерализации.

—  Надо решить вопрос о федерализации, надо узнать, в какой союз мы хо
тим —  в Таможенный или в Евро, —  рассуждает бывший мэр. —  Как могли без 

обсуждения со всеми жителями Украины, без проведения референдума при
нять решение о входе в Е С ? Почему Евросоюз сегодня решает, какие выплаты 

мы должны им платить?
Она утверждает, что за неделю до волнений в Славянске написала письмо 

Яценюку, в котором просила решить вопрос о проведении референдума, но от 
новых властей ответа так и не дождалась. Вместо этого в город вошли боевики 
«Правого сектора».

—  Ярош, ты настоящая беда для всей Украины, —  заявляет она корре
спонденту І_іїеМе\л/$, пользуясь тем, что ведется видеосъемка. —  То, что в свое 
время убрали Януковича и поставили Яценюка, —  хрен редьки не слаще.

Справиться без помощи России будет тяжко, уверена Штепа:
—  Я очень благодарна Путину за то, что он вошел в Крым. Он остановил на
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Полтаве «Правый сектор». Если бы Крым не перешел к России, нас бы смели 
с лица Земли, как очень многих, и сейчас в Славянске находились бы не опол
ченцы, а «Правый сектор».

По материалам Ы1р:Шепешз.ги/тоЫ1е/пе\л/з/131770, 
«Панорама Недели», 24 апреля 2014 г.
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СХАМЕНІТЬСЯ!

Зрозумійте, будь ласка, 
І подякуйте Богу,
Що вказав нам до волі 
І до щастя дорогу. 
Тільки звикли мовчати, 
Тільки звикли коритись. 
Як трава в полі дикім 
Позвикали хилитись 
Перед вітром неволі —  
Бо така її доля...
На коліна за гроші 
Позвикали впадати.
За посаду ви здатні 
Рідну матір продати, 
Батьківщину свою,
Що в неволі зростала, 
Що була часом боса 

І без хліба згинала. 
Накує вам зозуля 
На многіє літа 
На колінах стояти.

Схаменіться!
Бо в майбутньому діти 
Не вшанують ту зраду,
До якої ви вдались, 
Розгубивши і честь,
І свободу, і славу. 
Залишивши у спадок 
Покору й кайдани 
На своїх горезвісних 
Сепаратистських майданах. 
Підіймайтесь з колін,
І вирівняйте спини —
Для громади країна 
І свята, і єдина 
Дзвони дзвонять, 
Спалахують зорі —
Досить жити слов’янам 
У рабській покорі!

С. І. Приймачук, 
«Панорама Недели», 

24 квітня 2014 р.



ХТО ВІДПОВІСТЬ ЗА СМЕРТЬ ЛЮДЕЙ

Уночі 20 квітня на в’їзді у Слов’янськ невідомі з двох джипів розстріляли 
трьох охоронців блокпосту —  жителів села Билбасівка.

—  Блокпост охороняли 26 людей без зброї. їх розстріляли бойовики «Пра
вого сектора», —  розповів самопроголошений мер Слов'янська В ’ячеслав По- 
номарьов.

За його словами, охоронці затримали одного нападника— 20-річного Віталія 
Ковальчука з Вінниччини. Ще кількох застрелили, однак тих забрали невідомі.

Унаслідок перестрілки джипи згоріли вщент. Першими на місці події 
з’явилися російські журналісти. Повідомили, що у спалених машинах знайшли 
вцілілі візитівки лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша, снайперські обладун- 
ки і зброю.

—  Такі візитівки може взяти собі кожен, хто відвідує наш штаб, —  каже 
прес-секретар «Правого сектора» Борислав Береза. —  Там записані контакти 
секретаріату: телефон і електронна адреса. Це все —  інформаційна війна, яку 
Кремль організував проти України і «Правого сектора». Начебто на блокпосту 
стояли беззбройні люди, які незрозуміло чим зрешетили два джипи. У спале
них машинах начебто знайшли роздруківки карт, пачки доларів і візитки Яроша. 
Вони, як виявилося, не горять. Це все було б смішно, якби не загинули люди. 
Але в інформаційній війні люди стали розмінною монетою.

У МВС України кажуть, що ситуацію у Слов’янську не контролюють. У місті 
є близько 400 колишніх ув’язнених, які ходять зі зброєю.

22 квітня у Слов’янську поховали загиблих: газозварювальника 42-річного 
Павла Павелка, водія шкільного автобуса 57-річного Сергія Руденка і 

безробітного 24-річного Олександра Сиганова.
А  вранці 24 квітня між Слов’янськом і Святогірськом була стрілянина, за 

попередніми даними у результаті неї двоє чоловіків загинули, є поранені, 
повідомляє місцеве видання зіаудогосі.сот.иа.

« С ь о го д н і вранці між Слов'янськом і Святогірськом було виявлено гру
пу озброєних людей. З блокпоста туди вирушила мобільна група. За словами 
представників місцевої самооборони з лісосмуги по ній відкрили вогонь. За 
попередніми даними у результаті стрілянини двоє чоловіків загинули, є поранені. 
Близько 9:30 до лікарні ім. Леніна привезли чоловіка з вогнепальним поранен
ням. Зараз медики борються за його життя», —  повідомляє видання.

Подробиці події з'ясовують.
Нагадаємо, напередодні у МВС заявили, що Святогірськ звільнено від неза-
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конного збройного угрупування під час антитерористичної операції. «Силовики, які 
брали участь в антитерористичній операції, витіснили незаконні збройні угрупуван
ня за межі населеного пункту. Жертв немає», —  наголошувалося в повідомленні.

Блокпости біля Слов'янська охороняють чеченці з автоматами. Про це на 
прес-конференції розповіла вдова закатованого депутата Горлівської міськради 
Володимира Рибака Олена. За її словами, у вівторок ці люди не пустили її в місто 
на впізнання тіла чоловіка. «Там стоять люди з автоматами, люди чеченської 
національності, говорять з акцентом, з бородами. Міст був під охороною цих 
людей», —  заявила вона.

У середу їй вдалося потрапити на впізнання.
Як відомо, в міліції підтвердили, що тіло одного з двох загиблих, виявлених у 

річці Торець біля селища Райгородок, належить депутату Горлівської міськради 
від партії «Батьківщина» Володимиру Рибаку, повідомляють ЗМІ.

«Донеччина», 25 квітня 2014 р.

РОБИН БОБИН БАРАБЕК

Я полиглот и патриот —  
земель расейских собиратель.
Я  подтяну к границам рати —  
и всем наступит свой черёд.
Я полиглот и патриот.

Я патриот и полиглот.
Нет, я не дам пигмеям фору!
Я Крым глотаю, как просфору!
Глотаю украинский флот.
Я патриот и полиглот.

Я патриот и полиглот.
Не худо 6 закусить Донбассом, 
но вот прокол: скудеет касса, 
а Запад, гниль, тревогу бьёт!
Я патриот и полиглот.

Я  полиглот и патриот!
Я на подлодке, в танке, в тире...
Их надо всех мочить в сортире!
Иначе что Россию ждёт?!
Я полиглот и патриот.

Владимир Глущенко, 
Славянок, 17 марта 2014 г.



СЛОВ’ЯНСЬК.
«ГАРЯЧА ТОЧКА» НА КАРТІ НАШОГО СХОДУ

На Сході нашої країни залишається напружена обстановка. Практично 
щогодини звідти надходить інформація про нові провокації, атаки і жертви. За 
останню добу театр воєнних дій розширився. Напередодні антитерористич- 
на операція знову перейшла в активну фазу, і силовикам удалося взяти під 
контроль Святогорськ. Пізніше повідомили про звільнення від сепаратистів 
міськради в Маріуполі.

Ситуація змінюється так швидко, що відстежити її, а тим паче спрогнозувати 
у форматі газети неможливо. Ще раз звертаємо увагу наших читачів на те, що 
редакція подає інформацію, відому на момент верстки номера.

Учора події розвивалися за наростаючою. У центрі уваги знову Слов’янськ. 
Тут —  активна фаза антитерористичної операції. Але, попри це, ситуація в місті 
залишається неконтрольованою, визнали в СБУ.

Працювати дуже складно
«І ці постріли, і ці вибухи —  це все йде від диверсантів, сепаратистів, і від 

людей зі зброєю, незаконних бандформувань, і наразі впливу на них немає», —  
заявила керівник прес-центру СБУ України Марина Остапенко.

Вона підтвердила, що антитерористична операція триває, але «дуже склад
но працювати, коли диверсанти відкрито прикривають себе жінками й дітьми».

Сепаратисти в Слов’янську з початком активної фази АТО намагалися виста
вити між собою й військами щит з мирних жителів. Численні заклики до беззброй
них людей стати на шляху військової техніки поширюються через соціальні мережі.

А  самопроголошений мер нібито оголосив про «розстріл на місці кож
ного», хто не виконуватиме його накази. У ході антитерористичної операції в 
Слов’янську були розповсюджені листівки, в яких населення закликають дотри
муватися спокою, не піддаватися на провокації й не виконувати злочинні накази 
представників незаконної влади.

З ранку в місті було зупинено рух транспорту на деяких маршрутах. Погано 
працював мобільний зв’язок. Крім того, за словами очевидців, у небі постійно 
кружляють кілька вертольотів. У зв’язку з неспокійною ситуацією в місті та з 
метою безпеки дітей, міський відділ освіти рекомендував батькам залишити 
школярів і дошкільників удома.

Напередодні увечері в районі Слов’янська невідомі обстріляли два верто
льоти військової частини Національної гвардії України, які патрулювали райони 
навколо міста.
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А ранком між Слов’янськом і Святогорськом сталася перестрілка. За слова
ми представників місцевої самооборони, з лісосмуги по ній відкрили вогонь, —  
повідомляє слов’янський ресурс Зіаудогосі. Є жертви.

«Галос України», 25 квітня 2014 р.

КРЫМ И РЫМ

Про Крым и рым мы говорили,
Крым и рым.
Но в разговор вмешался третий Рим.
О, как бесцеремонно он вмешался!
И уж в моём сознании смещался 
и готский Крым, 
и украинский Крым, 
и Крым татарский, 
и скрымтымным, 
и с Крымом я прощался.

Да, Крым и рым, 
и тарарам, 
причём какой!
На сердце шрам...

Я столько раз бывал в Крыму!
Но нынче, видно, не поеду: 
там князь российский празднует победу, 
и я там лишний, 
я не нужен никому.
Никто не верит бреду моему.

Да разве бреду?
Я столько раз бывал в Крыму!
Но нынче —  не поеду.

Владимир Гпущенко, 
Славянок, 24 марта 2014 г.
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Головному редактору 

обласної газети «Донеччина» 
1.0. Зоцу

Шановний Ігоре Олексійовичу! Російські ЗМ І 
повідомляють, що жителі Слов’янська та інших міст Д о

неччини закидали Президента Російської Федерації прохан
нями захистити російськомовне населення, прийняти са- 
мопроголошену Донецьку республіку до складу Федерації. 
Добре знаю, що такі листи у  Слов’янську пишуть члени 

міської організації Компартії України під керівництвом пер
шого секретаря А. П. Хмельового, а також проголошений 

ними на мітингу чоловік у  триста народний мер 
В. В. Пономарьов. Після тривалих роздумів і я  вирішив 

звернутися до В. В. Путіна з відкритим листом. А щоб він 
без посередників-перекладачів зміг все зрозуміти, прошу

надрукувати його російською мовою.
Віктор Скрипник, м. Слов'янськ.

ПРЕЗИДЕНТУ РФ В. В. ПУТИНУ

Господин Президент! К Вам обращается потомок запорожских казаков, 
которые еще в XVI—XVII столетиях заселяли край, получивший название Сло
бодская Украина, дальний родственник верного ленинца, наркома просвещения 
УССР  в 1927-1933 гг. Н. А. Скрыпника, обвиненного сталинистами в национа
лизме только за то, что пытался возродить на Украине украинский язык и куль
туру. Он отдал жизнь, чтобы мы могли учиться, разговаривать на родном язьже. 
Но благодаря «мудрой» политике компартии и местного руководства в 1970-е 
годы в Славянске не осталось ни одной школы с украинским языком обучения. 
Почти такая же ситуация была и в других городах Донбасса.

В 1991 г. Украина вслед за старшей сестрой Россией стала независимым го
сударством. Очень медленно, за два десятилетия с хвостиком, удалось перевести 
на украинский язык около половины школ. Появился украинский на радио и теле
видении. А  вот газета на государственном у нас одна —  «Донеччина». Но и в этих 
условиях русофилы кричали о насильственной украинизации, требовали объявле
ния русского вторым государственным, хотя де-факто он был и остается первым.

Трудно жилось народу Украины в условиях шатаний-колебаний высшего 
руководства страны. Ваши постоянные распри с В. Ф. Януковичем привели к
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тому, что он официально взял курс на Запад. Весь 2013-й год нам впаривали, 
как будет хорошо в Европейском Союзе, какие зарплаты и пенсии мы будем 
получать. И когда до «рая» оставался всего шаг, Виктор Федорович так резко 
крутанул руль, что все мы оказались в таком дерьме, что ни в сказке сказать, ни 
пером описать.

Виктору Федоровичу хорошо, Вы его приютили. Да и смылся он не с пу
стыми руками. Бог с ним, пусть живет. Только, пожалуйста, не пытайтесь его 
вернуть нам. Кричат «Янукович —  наш президент» единицы. Большинство же 
граждан Украины не простит ему обмана, измены, трусости. Это отметил и Ваш 
верный союзник А. Г. Лукашенко.

Новая власть Украины, за которую проголосовало конституционное боль
шинство Верховной Рады, в том числе и депутаты от партии Януковича —  Аза
рова, допустила немало ошибок. Они обострили противоречия в обществе. Их 
надо решить без применения силы, путем выборов, референдумов, опросов. И 
всегда надо помнить главный принцип демократии —  воля большинства долж
на выполняться. Мы же дожились до того, что на митинге в 200-300 человек 
провозглашают и сдают иностранцам «независимые» государства, избирают 
губернаторов, мэров. А  есть же законно избранные городские и областные со
веты. Почему же волю избирателей, волю народа игнорируют?

Вот уже третью неделю наш родной Славянок живет в страхе, в полупара
лизованном состоянии потому, что вооруженные люди захватили здания город
ского совета, милиции, СБУ. Все они превращены в укрепления с бойницами, 
пулеметными гнездами и снайперскими позициями. А  в СБУ-КГБ удерживают 
заложников, в т.ч. законно избранного мэра, журналистов, инспекторов ОБСЕ. 
И это мирный протест?

Новое руководство, а за ним и российские СМИ утверждают, что город жи
вет в нормальном режиме. Да разве это нормально, когда отделы и управле
ние горсовета ютятся кто-где, когда родители боятся отпускать детей в школу 
или детсад. Начальник отдела образования А. В. Зубарев в интервью местному 
телеканалу САТ заявил, что посещаемость школ и дошкольных учреждений на 
уровне 21 %.

Дом быта, что против здания СБУ, заблокирован, десятки людей, которые 
там работали, не могут туда попасть, а сотни жителей не могут получить быто
вые услуги. Такая же судьба «Химчистки», ряда магазинов, офисов нотариусов, 
Центра детского и юношеского творчества.

А  каким препятствием для городского и пригородного транспорта, обслу
живающего более 160 тыс. населения, являются баррикады и блокпосты. Трол-
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лейбусы на курорт вообще не ходят, потому что не могут протиснуться через 
искусственные препятствия, возведенные новоявленными «защитниками» го
рода. К тому же, санатории практически опустели. Кто к нам поедет, если есть 
угроза попасть под пули!

Господин Президент! Пожалуйста, не всему верьте, что рассказывают и 
показывают Ваши СМИ, помощники и консультанты. Граждане Украины, в том 
числе жители Славянска, за мирное урегулирование спорных вопросов. Так не 
мешайте им, не поддерживайте сепаратистов. Вы же на собственном опыте 
знаете, какая это беда для государства, всего народа.

Владимир Владимирович! У  нас с супругой, кстати, она русская, родствен
ники, друзья и товарищи живут от Питера до Владика. Со всеми часто общаемся. 
Некоторые, напуганные Вашей пропагандой, предлагают временно переехать к 
ним, пережить смутные времена. Но мы хотим жить дома, в своей стране. Пото
му отказываемся от приглашений, рассказываем правду и находим понимание. 
Надеемся, Вы нас тоже поймете.

Виктор Скрыпник, 
Ветеран журналистики, 

г. Славянок Донецкой области. 
«Донеччина», 30 апреля 2014 г.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Ох, эти флаги, эти флаги...
Люд помешался —  рвут и жгут. 
Схватились —  лагерь прёт на лагерь. 
Кричат! Крушат! Сквозь строй бегут!

Как две орды, в жестокой сече —  
и заварилась кутерьма!
Приди в рассудок, человече! 
Неужто все сошли с ума?

Нельзя нам разве, как в Европе: 
поговорили —  и о’кей?
Средь лакированных надгробий 
идёт напыщенный лакей...

Владимир Гпущенко, 
Славянок, 20 марта 2014 г.
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НА ПОМІЧ КЛИЧУТЬ КАТА

Минув ще один, уже третій тиждень перебуван
ня Слов’янська у  невизначеному стані. Після того, як з 
«білого дому» зняли прапор України, там то піднімають, 
то опускають прапори Російської Федерації та самопрого- 
лошеної Донецької народної республіки. Коли ж  обраний на 
організованому комуністами, а їх у  місті всього сотень зо 
три, мітингу мер В ’ячеслав Пономарьов проводить у  ве
ликому залі міськради якийсь захід, за його спиною висить 
прапор Донецької області. То де ж ми живемо?

ДНР навіть Росія, прапор якої запопадливо піднято на захоплених 
озброєними людьми в камуфляжі з приколотими георгіївськими стрічками 
будівлях міськради, міліції та СБУ, не визнала. І Україна від нас не відмовилася. 
Більше того, уряд заявив, що починає повномасштабну антитерористич- 
ну операцію по звільненню Слов’янська. Слава Богу, 3 травня звільнили 
спостерігачів ОБСЄ. Але це не заслуга наших урядовців. Просто московські хазяї 
«захисників» Слов'янська дали команду і європейці отримали свободу. Дехто з 
них перед телекамерами говорив, що був «гостем» слов’янського мера, а ось 
уже знаходячись вдома, повідали, як прожили, чого натерпілися за кілька днів 
у підвалах СБУ-КДБ. Там ще й зараз знаходяться до 20 полонених військових, 
правоохоронців, журналістів, просто не згодних з діями гопників. Звичайно ж, 
бранці сподіваються, що їх визволять. Коли?

Дякуючи телебаченню, слов'янці майже повністю в курсі, як проходить анти- 
терористична операція. Дехто захоплюється, що жінки на барикаді біля Андріївки 
зупинили колону урядових військ, які мають наказ не стріляти в мирних жителів. 
А  стріляти з-за їх спин по солдатах можна?

У протилежному кінці міста збито два вертольоти. Загинуло два пілоти й 
один поранений потрапив у полон. В Європі вже ходить анекдот, що в Слов’янську 
пенсіонерки запросто управляють російськими переносними зенітно-ракетними 
комплексами. Новий мер і голова виконкому, а на додачу (чи перш за все?) ко
мандуючий самообороною В.Пономарьов хвалькувато заявив, що вони збили 
три вертольота й підбили три БТРа. Йому ж вторить і перший секретар МК КПУ, 
голова координаційної ради А.Хмельовий: «Ми відбили натиск!», В інтерв’ю 
місцевому телеканалу «С+» він розповів, що на вулицях споруджено нові бари
кади, закликав повідомляти в штаб про підозрілих осіб.
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У п’ятницю, 2 травня, стало відомо, що бойовики перекрили рух на залізниці, 
міський транспорт повністю зупинився, бо майже всі вулиці, що ведуть до цен
тра, перекриті барикадами, спиляними деревами; більшість магазинів, у т.ч. й 
продовольчих, закрито, а в тих, що відчинені, хліба не було. Спасибі працівникам 
ПАТ «Хліб», вони таки зуміли подолати штучні перепони й доставили хліб у деякі 
магазини.

Треба подякувати й комунальникам, електрикам і газівникам, які забезпечу
ють населення водою, електроенергією та газом. Так, дивись, ми й переживемо 
смуту.

А  ще слов’янці молять Бога, щоб українська влада у боротьбі з терориста
ми не вдалася до російських методів. Пам’ятаєте, як у січні-лютому 1995 р. ви
курювали сепаратистів зі столиці Чеченської республіки Грозного? Одні руїни 
залишилися. Як у Сталінграді в 1942-му. А  скільки жителів Республіки Ічкерія 
загинуло під час другої Чеченської війни 1999-2001 рр.? А вони ж лише хотіли 
бути незалежними від Росії.

Не дали здійснитися їх мріям Б.Єльцин з В.Путіним. По їх команді спецнази 
й армійські частини винищували всіх підряд, щоб врятувати від розвалу Росію. 
Тепер наші сепаратисти-комуністи кличуть ката Чечні, окупанта Криму допомог
ти їм утвердити Донецьку народну республіку. Забули, мабуть, що у Володи
мира Володимировича ще кадебістський вишкіл. Не любить він ні комуністів, ні 
сепаратистів. Та й демократів він не дуже поважає. Головне для нього —  Велика 
неділима Росія, а не якась там Донецька республіка. Тож, панове-товариші, по
думайте і скористайтеся пропозицією уряду скласти зброю в обмін на амністію. 
Готуйтеся до всеукраїнського референдуму, виборів президента замість того, 

що ганебно втік з країни.
Господи, врозуми їх...

Віктор Скрипник, м. Слов'янськ, 
«Донеччина», 06 травня 2014 р.
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ОПОЛЧЕНЦЫ ПРИРОСЛИ КАЗАКАМИ 
И «ФАГОТАМИ»

Утром в среду на окраинах города вновь зазвучали автоматные очереди. 
Вооружённые группы ополченцев провели разведку боем и проверили, насколь
ко крепко войсковые подразделения, а также бойцы СБУ и Нацгвардии держат 
город в окружении.

Начальник горздрава Елена Джим сообщила, что за медпомощью никто не 
обращался.

По словам лидера местных коммунистов Анатолия Хмелевого, Славянск 
находится в кольце, созданном силами украинских солдат. Но в город смогли 
без проблем прибыть на усиление группы ополченцев из облцентра и даже из 
Луганска.

К полудню среды пресс-служба МВД Украины распространила сообщение 
о том, что сторонники федерализации за последние дни сумели запастись боль
шим количеством взрывчатки. И якобы размещают эти боеприпасы в захвачен
ных зданиях отделов СБУ, МВД и даже в горсовете. Дескать, если войска начнут 

штурм, «все учреждения будут взорваны». По мнению силовиков, это делается 
для того, чтобы позже обвинить штурмующих во взрывах этих зданий.

Минобороны со ссылкой на данные своей разведки распространило со
общение, что ополченцы на блокпостах установили противотанковые управ
ляемые ракетные комплексы «Фагот». Как офицер запаса поясню: это высоко
эффективное управляемое вооружение способно уничтожать бронированную 
технику и сооружения с огневыми точками на расстоянии до двух километров. В 
умелых руках, конечно же...

По некоторым данным, в Славянске появились казаки из Крыма. «Вчера 
группа казаков прибыла на юго-восток в помощь ополченцам. Чеченцев пока 
там нет, и лучше, чтобы и не понадобились», —  написал в своём Твиттере глава 
Чеченской Республики Рамзан Кадыров ночью 7 мая.

По данным из открытых источников, за последние дни в Славянске убито 
три десятка вооружённых ополченцев. Глава Антитеррористического центра 
при СБУ Василий Крутов уверяет, что с начала проведения АТО на юго-востоке 
Украины по состоянию на вечер 6 мая количество погибших военнослужащих с 
украинской стороны достигло 14 человек.

СергейМаринцев, 
«Донбасс», 8 мая 2014 г.



СТРЕЛЯЛИ ПО ТЕЛЕВЫШКЕ, А ПОПАЛИ В... 
СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ

Ранним утром в понедельник в Славянске возобновилось боевое столкно
вение ополченцев со спецподразделением МВД Украины, охраняющим здание 
и антенно-мачтовое сооружение регионального ретранслятора республикан
ских каналов телевещания. Там же (на горе Карачун, что на южной окраине го
рода) также смонтирована радиорелейная и передающая аппаратура местных 
телеканалов.

Бой вёлся с применением артиллерийского вооружения, вероятнее все
го —  миномётов. Во всяком случае, факт обстрела подтвердил и глава МВД 
Арсен Аваков, упомянувший, что по позициям, занятым бойцами нацгвардии, 
ополченцы выпустили 14 снарядов.

В ходе обстрела два снаряда перелетели Карачун и попали на территорию 
Краматорска. Один из них разворотил стену сталеплавильного цеха украино
российского ПАО «Энергомашспецсталь»,не принеся вреда персоналу пред
приятия. Второй снаряд упал во двор частного домостроения на улице Багра
тиона в краматорском посёлке Ясногорка (северная окраина города), выбив все 
стекла и оставив на месте попадания воронку около метра в диаметре. К сча
стью, здесь тоже обошлось без жертв.

В хирургии, а также в ожоговом и травматологическом отделении третьей 
горбольницы Краматорска находятся на излечении девять горожан. «Большая 
часть пациентов поступила к нам с огнестрельными и осколочными ранениями 
бёдер и голени, —  сообщил заведующий травмпунктом Владимир Усков. —  О 
том, где они получили ранения, пострадавшие предпочитают не говорить».
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Сергей Маринцев, 
«Донбасс», 13 мая 2014 г.
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СЕЗОН ПОЛЮВАННЯ НА ЖУРНАЛІСТІВ

Заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар розповіла, чому улюбленим ви
дом «спорту» озброєних бойовиків на Донбасі стало «сафарі» на журналістів. 
«Терористи відстежують усі пересування знімальних груп, тому що для них це 
дуже зручний об’єкт... Усе, що вони роблять, це насадження страху... Вони насад
жують страх, коли журналісти про це максимально багато повідомляють, тому 
захоплюють їх, тому що це точно та тема, яка висвітлюватиметься...» Навіть 
розмови по телефону в місцях проведення АТО, уточнила далі Сюмар, призво
дять до пеленгування знімальних груп. «Ми забороняємо журналістам розмов
ляти там по телефону. Давайте не забувати, що МТС —  це російська компанія, 
усі супутники, через котрі здійснюється мобільний зв'язок, —  російські».

Обраний терористами спосіб самореклами справді виявився небез
печним для працівників ЗМІ, навіть якщо вони не користуються послугами 
російського стільникового зв’язку. За даними Інституту масової інформації, у 
квітні зафіксовано найбільшу кількість викрадення і затримання представників 
мас-медіа за останні сім років. В оприлюдненому днями «Барометрі свободи 
слова» —  щомісячнику ІМІ —  йдеться про рекордні цифри. В Україні минулого 
місяця зафіксовано понад 20 випадків незаконного полонення за професійною 
ознакою. Здебільшого це відбувалося в Слов’янську та Горлівці на Донеччині.

Очевидно, мілітаризовані захисники «ДНР» камери і диктофони прирівнюють 
до автоматів і мінометів, а редакційні посвідчення плутають з візиткою Дмитра 
Яроша.

«Безпрецедентні випадки викрадень журналістів. Такої кількості викрадень 
як українських, так і іноземних журналістів в Україні раніше не було, —  заявляє 
виконавчий директор ІМІ Оксана Романюк. —  Тенденція почалась у березні (11 

випадків) з Криму, коли відбулася російська Інтервенція на півострів...». Далі 
вона, як відомо, лише набирала обертів.

Цифри, звичайно, жахають. Але ще більше вражають розповіді звільнених 
з полону колег про «гуманізм» борців з «київськими екстремістами». Ось кілька 
найсвіжіших історій.

Кореспондента «Нової газети» (одне з небагатьох російських об’єктивних 
видань) Павла Канигіна та німецького журналіста Штефана Штолля затримали 
пильні «бійці ДНР» у кафе міста Артемівська. Зрозуміло, затримали не за те, що 
дозволили собі «несанкціоновано» випити кави, а за «неправильне» висвітлення 
«всезагального і законного волевиявлення», тобто за фіксування моментів 
«законності» і «масової участі» в клоунаді, названій «референдумом». Павла
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вивезли на блокпост, роздягни, відібрали гроші, комп’ютер і мобільний телефон 
(популярний спосіб наповнення «повстанського» бюджету). Після цього відвезли 
на інший блокпост, де вже спеціалізувалися на конкретніших методах пропаган
ди своїх мародерських ідей —  допитах і катуваннях. Журналіст отямився після 
«виховного уроку» в одному з готелів Донецька. Пощастило...

Співробітника «РИА «Новости» Юрія Лелявського підвела... львівська «про
писка». На тлі цього «злочину» ксива російського ЗМІ виявилася «помічною», як 
нашатир під ніс небіжчикові. Юрія затримали слов’янські «антибандерівці» після 
того, як він попросив коментар у людей, котрі стояли на барикадах. У  полоні 
тримали 15 днів— у підвалі місцевого СБУ. Обставин свого звільнення не знає...

Днями «вітання» від терористів одержав луганський журналіст Всеволод 
Філіпенко: представники «армії південного сходу» увечері 12 травня увірвалися 
в дім батьків Всеволода і викрали його тата. Мабуть, вирішили, що 67-річний 
пенсіонер має відповісти за відсутнього сина, на котрого сепаратисти вже давно 
наточили зуб. Пізно ввечері чоловіка вдалося визволити, але синові «не простили».

«Рецензують» творчість медійників не лише на Донбасі. В Котовську 
Одеської області журналіста Олександра Ярошенка невідомі в камуфляжах і 
масках нещадно побили і спалили йому квартиру. Причина нападу дуже «по
важна». Душили, згадує, зі словами: «Ти не любиш Путіна...». Олександр дивом 
врятувався від озвірілих фанів російського президента...

Від історії київського журналіста Сергія Л. крижаніє кров. Його схопили в 
Слов’янську за відсутність «обов’язкового» дозволу терористів перебувати на 
їхній «вільній території». А  нема нашого дозволу, —  пообіцяв «боєць», —  зроби
мо з тебе бойовика «Правого сектору». Не обдурив. У підвалі Слов’янського УВС 
Сергія із зв'язаними скотчем руками і мішком на голові понад дві доби дубасили, 
як боксерську грушу. Згодом до «фізичного виховання» приєднався особисто 
самозваний «імператор» В ’ячеслав Пономарьов. Двох хлопців, які під тиском 
катування визнали себе членами «ПС», —  розстріляли в присутності інших 
полонених, решту записали у «посібники київської хунти». А  потім на «картин
ку» запросили російських журналістів із кремлівських ЗМІ: «Знімайте, зловили 
«правосеків». «Колеги» націлили камери, абсолютно не бентежачись «творчим» 
процесом катів. Чудова нагода показати телеглядачам «бойовиків» Яроша у 
«мирному» Слов’янську...

...Так творяться сюжети про «звірства фашистів», які воюють з «цивільними 
людьми» півдня і сходу. Сезон полювання на журналістів, які показують правду, 
триває...

Людмила Коханець, 
«Гэпос України», 15 травня 2014 р.
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ПЕНСІЇ ВИПЛАТЯТЬ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ

Управління Пенсійного фонду України у  Слов’янську по
новило прийом громадян. В  області виникла затримка із ви
платою пенсій у  «проблемних» регіонах— Слов’янську, Кра
маторську, Красному Лимані, Маріуполі. У  фонді обіцяють, 
що виплати здійснять протягом найближчих днів. «У  
зв ’язку зі складною ситуацією на цих територіях випла
ти затримуються на кілька днів. Але органами Пенсійного 
фонду області постійно ведеться робота з «Укрпоштою» 
і «Ощадбанком» із подолання цього відставання», — заявив 
начальник головного управління фонду в Донецькій області 
Олег Чаус.

Загалом пенсії на суму 7,4 мільйона гривень не отримали вчасно 4800 осіб 
на півночі області та 13 тисяч осіб на суму 20 мільйонів гривень —  у Маріуполі. 
В інших містах і районах відставання немає: виплати йдуть навіть із невеликим 

випередженням.
Продовжують надходити повідомлення про викрадення людей та взяття 

заручників. У середу ввечері близько 17.40 зі своєї квартири був викрадений 
співробітник управління соціального захисту Краматорська Максим Матюшен
ко. «Озброєні люди із тих, які давно в місті, були на двох машинах. Квартиру 
перевернули, забрали фото- і комп'ютерну техніку, мобільні телефони. Куди 
відвезли —  невідомо. Діти встигли сховатися», —  така інформація надійшла 
із міської ради. Місцеві активісти припускають, що причиною для нападу могла 
стати проукраїнська позиція мешканця міста. Пізніше стало відомо, що Максима 
відпустили —  побитим, але живим.

Упродовж останніх днів визволили із заручників двох міліціонерів, викраде
них в Артемівську, а також двох співробітниць страхової компанії, які перебували 
в полоні «Донецької народної республіки». Подробиць про звільнення потерпілі 
та їх оточення не повідомляють.

Андрій Середа, Донецька область, 
«Гэпос України», 16 травня 2014 р.
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ЖУРНАЛІСТ? ЗНАЧИТЬ, ШПИГУН...

На сході країни дедалі частіше трапляються випадки 
захоплення і утримання в полоні українських та іноземних 
громадян. Цікаво, що під час протистоянь у  всьому світі 
журналісти та медики мають статус недоторканності. 
Проте в Донецькому регіоні все навпаки: терористи не 
лише затримують представників цих професій, а і спеку
люют ь їхнім життям та здоров’ям.

Сергій Лефтер, який три тижні провів у полоні проросійських терористів у 
місті Слов'янську, днями нарешті повернувся до Києва. Працюючи незалежним 
журналістом Фонду «Відкритий діалог», він реалізовував місію спостереження 
за ситуацією на сході України. Поїхав у Слов’янськ 14 квітня 2014 року для на
писання репортажу з місця подій. 17 квітня стало відомо про його захоплення в 
полон.

«15 квітня я перебував у центрі Слов’янська і передавав по телефону 
інформацію про ситуацію в місті. До мене підійшло два чоловіки і затримали під 
приводом перевірки документів. Мене звинуватили у співпраці з «Правим сек
тором» та шпигунстві. Наступні 2,5 тижні провів у полоні. Особливо тяжко було 
перший тиждень. Під час допиту мене сильно били. Постійно чув крики інших 
полонених та звуки ударів із сусідніх кімнат. Було невідомо, чого чекати, і це 

найстрашніше. Зі мною також знаходилося два хлопці з «Правого сектору». Ско
ро їх забрали, начебто на обмін. Коли вийшов на свободу, то впізнав чоловіків 
на фото в Інтернеті —  їх знайшли з розпоротими животами та слідами знущань 

разом із депутатом Володимиром Рибаком».
Сергія звільнили з полону 2 травня. Документи, техніку, гроші не повер

нули. За його свідченням, на той момент в полоні ще залишалося декілька 
чоловік. Однак подальша їхня доля невідома. Вивезти Сергія зі Слов’янська та 
перевезти до Києва допоміг російський журналіст, волонтер Фонду «Відкритий 
діалог» Віктор Майстренко. «Було три головні проблеми: звільнити Сергія з по
лону, знайти безпечне місце перебування в Слов’янську, знайти спосіб вивезти 
до Києва. Було кілька невдалих спроб виїхати із міста, під час одної з яких нашу 
машину обстріляли озброєні люди. Допоміг паспорт громадянина Росії. Адже 
на блокпостах стоять, в основному, п’яні чоловіки з кримінальним минулим, які 

дуже позитивно ставляться до росіян», —  розповів він.
Сергій Лефтер радить, як поводити себе в полоні: не чинити спротив, 

щоб не давати приводів для покарання; не брехати на допиті —  це помітно;
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не спілкуватися українською мовою та не мати ніякої української символіки; 
підчистити соціальні мережі перед поїздкою на Східну Україну.

Подібна ситуація трапилася із фотожурналістом із Коломиї Євгеном Гали
чем та його братом із Сум Геннадієм. Вони пробули більше двох діб у полоні 
терористів у Слов’янську, де їх катували, вибиваючи зізнання, що вони є члена
ми УНА-УНСО. На щастя, чоловіків випустили на волю разом із американським 
журналістом Саймоном Островським.

ДОВІДКА
За даними Інституту масової інформаціїу трьох східних 

областях України —  Луганській, Донецькій та Харківській, 
починаючи з березня, зафіксовано 20 випадків побиття і 
нападів на працівників ЗМІ та 12 нападів на офіси редакцій.

«Гэлос України», 17 травня 2014 р.
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«ГЛАВКОМ» ПРОСЛЕЗИЛСЯ

17 мая 2014 по местному телеканалу показали видеообращение «главно
командующего» ополчением Донбасса И. Стрелкова —  Гиркина. Он жаловался, 
что из 4,5 млн. жителей Донецкой области только тысяча человек записалась 
в ополчение, офицеров нет, подразделениями командуют сержанты. Призывал 
пополнять ряды защитников «русского мира». И покатили на Донбасс, в том 
числе и в Славянск, казаки, чеченцы и другие русскоязычные.

Виктор Скрыпник, 
17 мая 2014 г.
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ДІТИ ЗІ СЛОВ’ЯНСЬКА ЕВАКУЙОВАНІ 
ДО СТОЛИЦІ

Днями власний кореспондент газети «Голос України» 
в Донецькій області отримала інформацію про те, що 
із дитбудинку Слов’янська до Києва евакуюються його 
вихованці. Ця операція проводилася дуже швидко задля без
пеки малюків. Вона пройшла вдало. Таємно перевезено не 
лише сиріт і дітей із малозабезпечених сімей, а й цілі роди
ни, які неспроможні були здійснити це самотужки. Наразі у  
столиці та передмісті виділено вже близько п ’яти об ’єктів 
з усіма необхідними умовами для проживання. Це й табори, і 
центри відпочинку. Ще близько ста осіб розмістили безпо
середньо за ЗО км від міста Слов’янськ.

Вирішити питання забезпечення евакуйованих їжею, одягом та всім 
необхідним допомагають волонтери і координаційні служби. Про це «Голосу 
України» повідомив керівник Київської міської служби у справах дітей Микола 
Кулеба.

—  Ми розмістили лише мінімальну інформацію щодо евакуйованих, аби 
швидше зібрати все необхідне.

Щодня телефонують небайдужі з пропозиціями допомогти постраждалим. 
Люди прагнуть самі привезти зібране. Також чимало журналістів намагаються 
всіляко потрапити до таборів, поспілкуватися з біженцями.

Ми всім відповідаємо категоричною відмовою. Адже мало хто розуміє, який 
страх пережили ті діти, та й досі переживають. А  все, що потрапило в пресу, 
знайшло свій відголос, —  каже співрозмовник.

З’ясувалося, що до евакуйованих родин, які вже в перший день потрапи
ли в репортаж одного з телеканалів, постійно надходять дзвінки з погрозами 
від сусідів, знайомих, які мають інші переконання. Як зізнався Микола Кулеба, 
сам центр реабілітації, звідки переправили постраждалих, днями розстріляли 
невідомі, а його директора декілька днів тримали у заручниках. На щастя, 
чоловіка відпустили, проте страх людей тільки посилився.

—  Нас благали і самі сім’ї, і була домовленість з координатора
ми в Слов’янську, тримати все в таємниці. Вивезення проходило швидко й 
неочікувано, щоб якнайменше сторонніх знали про нього. Зараз ми стежимо, аби 
у дітей із Слов’янська було все необхідне, проте допускаємо до самих центрів
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лише декількох уповноважених та довірених осіб, —  чітко роз’яснив керівник 
Київської міської служби захисту дітей.

Одним із небагатьох довірених виявився волонтер-координатор Олексій. 
Він розповів, що понад 80 дітей віком від 2 до 14 років уже розміщено в київських 
центрах. За словами волонтера, необхідність у таких речах, як мийні засоби, 
канцелярське приладдя та, насамперед, продукти харчування, постає й далі.

—  У столиці є кілька пунктів збору —  на Дегтярівській, 3 та Голосіївській, 
57, де приймаються пожертвування. Насправді, ми не очікували такої віддачі 
та підтримки від громадськості. Це показує, що в Україні чимало небайдужих, з 
відкритим серцем людей, —  каже Олексій.

Наталя Мельник, 
«Голос України», 21 травня 2014 р.

Обстрелянный детский приют 1 июня 2014 г.
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БЕЗ ВОДИ, СВІТЛА, ГРОШЕЙ 
І РОБОЧИХ МІСЦЬ...

Північні міста Донеччини опиняються в блокаді 
Через складну ситуацію на півночі області у  Слов’янську  

та Краматорську почали затримувати пенсії та інші 
соціальні виплати. Таку інформацію підтвердили в обласній 
державній адміністрації. «Зараз люди залишилися без гро
шей, їх пограбували», — заявив очільник області Сергій Та
ру та. За його словами, затримка виплат пов’язана з тим, 
що низка адміністративних будівель, де розташовані пред
ставництва Національного банку України, Державного 
казначейства, відділення Пенсійного фонду, блокуються 
представниками самопроголошеної «Донецької народної 
республіки».

«Ці будівлі пограбовані й випотрошені. їхня робота паралізована. Злочинці 
зупиняють і грабують машини інкасації. Вважаю, хай би які випробування випада
ли на долю нашої країни, від цього не повинні потерпати прості люди, особливо 
найменш захищені —  пенсіонери, інваліди, молоді матері. Вважаю поведінку’ так 
званої ДНР як злочинну й аморальну. Неприпустимо боротися за свої політичні 
погляди, відбираючи гроші у слабких і незахищених», —  зазначив С. Тарута.

Він закликав представників «республіки» припинити «цинічне використання 
простих громадян у своїх політичних іграх і повернути вкрадене».

За інформацією Міністерства соціальної політики, загальна сума невипла- 
чених пенсій становить 5 мільйонів гривень.

—  Останнього разу допомога на дитину —  130 гривень —  надійшла на 
картку із запізненням на кілька днів. Але щоб зняти гроші, потрібно побігати, бо 
не всі банкомати працюють, черги, —  поскаржилася Анастасія, молода мама зі 
Слов’янська.

Банкіри не ризикують завозити готівку до «проблемних» регіонів: 
інкасаторські машини зупиняють на блокпостах, змушують відкривати для огляду 
і грабують. Низка відділень банків у Слов’янську та Краматорську призупинила 
свою роботу. Закриваються магазини і торговельні точки на ринку. Призупинили 
чи обмежили виробництво підприємства, що опинилися в районі бойових дій.

Донецька обласна організація інвалідів розпочала у Краматорську і 
Слов’янську акцію «Дорога життя». Протягом кількох днів активісти достав-
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лять продуктові пайки інвалідам, літнім людям та іншим громадянам, які не мо
жуть вийти з дому і до яких не можуть дістатися соціальні працівники. Голова 
громадської організації Надія Поламарчук розповіла «Голосу України», що за
галом роздадуть 300 пайків вартістю 300 гривень кожен. До продуктового набору 
входять по 2 кілограми борошна, макаронів, круп, по дві банки тушонки, риб
них консервів, лимони, цукор, печиво, мило, пральний порошок тощо. Загалом 
у місті, за словами активістів організації, коїться безлад: у магазинах зникають 
продукти, а власники авто бояться виїхати в місто, тому що машини б’ють або 
забирають «на потреби республіки».

У вівторок через бойові дії пошкодженими виявилися дев’ять ліній 
електропередачі у Слов’янському районі. Повністю були знеструмлені п’ять на
селених пунктів —  села Андріївка, Красноармійське, Червоний Молочар, Маньки 
та частково —  Дунівка. Без електропостачання також залишилися очисні спору
ди і газова насосна станція Слов'янська. Аварійні бригади не могли розпочати 
відновні роботи через те, що в місті ведуться активні бойові дії, а темної пори 
доби —  запроваджено «комендантську годину».

Як повідомили у відділі з корпоративних комунікацій компанії «ДТЕК До- 
нецькобленерго», у середу вранці було відновлено енергопостачання кому
нальних споруд у Слов’янську та двох населених пунктів у районі. Залишалися 
пошкодженими п’ять ліній електропередач та 36 трансформаторних підстанцій.

Із новою порцією критики так званої Донецької народної республіки висту
пив у середу бізнесмен Рінат Ахметов. «Я впевнений, що ДНР обдурює людей. 
Вони обдурюють народ Донбасу. Це —  пройдисвіти, вони взяли в заручники 
весь Донбас і тероризують його. Хто вони? Що це за люди? Звідки взялися ці 
«генії»? Хто вони були вчора? Вони не створили жодного робочого місця», —  
обурився власник СКМ. Він подякував усім мешканцям області, які взяли участь 
в акції протесту «Голос Донбасу» у вівторок, і запевнив, що «голос» пролунає 
ще сильніше. Щодня опівдні включатимуть гудки заводи та автомобілі, у такий 
спосіб сигналізуючи про підтримку мирного майбутнього для регіону.

* * *

Учора другий день поспіль відбулася акція протесту «За мирний Донбас! 
За Донбас без терору, зброї і кровопролиття». Рівно опівдні пролунав гудок До
нецького металургійного заводу. В цей же час автомобілі на центральній вулиці 
Артема почали сигналити, приєднавшись до акції. Біля пам’ятника Шевченку,
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розташованого неподалік захопленої будівлі облдержадміністрації, на колону 
авто чекала група із трьох десятків «захисників барикад» із двома прапорами —  
червоним і російським. Сепаратисти заходилися кидати каміння в машини, не 
обираючи, чи сигналить водій, чи ні. Водій першого розбитого авто зупинився 
і підійшов до співробітників міліції, які стояли неподалік, але ніяк не реагували. 
Очевидці розповіли, що у відповідь на обурення громадянина один міліціонер 
відповів так: «Ви вказуватимете, що нам робити?».

Невдовзі кількість потерпілих автоводіїв збільшилася. Обурені водії та 
свідки на підвищених тонах розмовляли з міліціонерами, примушуючи останніх 
документувати факти правопорушень. Дії зловмисників правоохоронці не зупи
нили, група прихильників самопроголошеної «Донецької народної республіки» 
стала вигукувати: «Ахметов, геть із Донбасу!». Бізнесмен Рінат Ахметов раніше 
закликав усіх мешканців області приєднатися до акції протесту та назвав ДНР 
«купкою пройдисвітів».

Андрій Середа.
Донецька область.

«Палое України», 22 травня 2014 р.

Пользуясь услугами «Сбербанка России», вы поддерживаете 
страну-агрессора.



ПОПРИ НАПРУЖЕНУ СИТУАЦІЮ, 
ГОЛОСУВАННЯ ВСЕ-ТАКИ ВІДБУДЕТЬСЯ

У  четвер у  Донецьку люди в камуфляжі, масках та з ав
томатами викрали голову окружної виборчої комісії №  43 
Руслана Кудрявцева, а також забрали реєст р виборців, пе
чатку і списки. «Вдягли наручники на голову комісії і повели. 
Внизу чергували четверо міліціонерів, вони нічого не зроби
ли», — розповів член комісії Володимир Кловський.

Із окружної виборчої комісії №  42 в обласному центрі активісти са- 
мопроголошеної «Донецької народної республіки» винесли техніку і забра
ли посвідчення членів комісії. У Ленінському райвиконкомі Донецька озброєні 
люди забрали списки виборців і запрошення, повідомляють в обласній 

держадміністрації. У Краматорську невідомі з автоматами, погрожуючи розпра
вою, розігнали людей у приміщенні окружної виборчої комісії, заволоділи печат
кою і списками виборців. У Маріуполі зловмисники опломбували 10 дільниць, 
заборонивши на них проведення виборів.

Список заручників, яких утримують сепаратисти, поповнюється. Стало 
відомо, що в будівлі СБУ Слов’янська перебуває голова районної державної 
адміністрації Петро Бєлоконов. «У суботу він поїхав о десятій на зустріч із «на
родним мером» Пономарьовим. Об 11 годині виходив на зв’язок з підлеглими. 
Близько 13-ї розмовляв із родиною. Після цього зв’язку з ним не було, обидва 
телефони не відповідали», —  розповіло джерело у Слов'янську. Вимог викупу чи 

інших умов звільнення заручника не висувалося.
Викрадено й виконуючого обов’язки начальника Слов’янського міськвідділу 

міліції Олександра Давиденка. Озброєні люди захопили головного міліціонера 
на робочому місці, а підлеглі кілька днів приховували цей факт від родини. 
Продовжує перебувати в будівлі захопленої міської ради міський голова Неля 

Штепа, яку утримують кілька тижнів.
Приємною новиною стало визволення з полону 22-річного мешканця 

Слов’янська Миколи С. Хлопця утримували десять днів. «Він відпрацьовував у 
них —  щось підмітали, прибирали, копали. Видно, людей багато затримали», —  
сказала сестра Миколи Катерина. З’ясувалося, «народна влада» Слов’янська 
використовує заручників на «громадських роботах» —  від прибирання вулиць і 
туалетів у захоплених будівлях до риття окопів.

У самому місті не припиняються бойові дії. «Стріляють щоночі. Із мінометів
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луплять. У  центрі менше, а на околицях люди вночі в підвалах сидять», —  
розповіла одна з мешканок міста. Зруйновані будинки, магазини, комунікації, 
поранені осколками люди —  таким сьогодні є місто. До лікарень госпіталізують 
потерпілих.

«Частина лікарів поїхала, а на тих, хто залишився, навантаження скаже
не», —  зазначила співрозмовниця.

«Місто вимирає і живе в страху, —  додає ще один мешканець. —  
Підприємства практично не працюють. Оголошують: мовляв, виходимо на ро
боту. Вийшли, а за годину —  «очікується штурм, розходимося по домівках». Так 
само зі школами. Перед кожним штурмом евакуюють дітей. «Слов’янський ку
рорт» не працює. Хто туди поїде, якщо на відстані 500 метрів ідуть бойові дії? 
Роз’їхалися відпочивальники із санаторію «Святі Гори». Що тут буде за місяць- 
два —  не уявляю. Але проводити силову операцію в місті не можна».

А  от виконуюча обов’язки заступника голови обласної держадміністрації 
Тамара Лук'янчук повідомила, що в Святогірську (курорті, розташованому за ЗО 
кілометрів від Слов’янська) зараз безпечно, а з оздоровчого комплексу «Пер
лина Донеччини» за дві зміни —  у квітні й травні —  батьки не забрали жодної 
дитини. «Сподіваємося, по обидва боки конфлікту стоять люди, у яких теж є діти, 
і вони теж хочуть зробити дитячий відпочинок не гірше, а краще», —  зазначила 
чиновниця. За її словами, не виникає і проблем проїзду через блокпости: до
статньо пред’явити путівку. Скільки батьків захочуть відправити дітей на такий 

відпочинок улітку, невідомо.
Андрій Середа, 

Донецька область, 
«Гэлос України», 24 травня 2014 р.
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МИ З ТОБОЮ, СЛОВ’ЯНСЬК!

Місто в заручниках
Жителям Слов’янська і Краматорська сьогодні співчуває вся Україна. 

Сьогодні це «найгарячіша точка» Донеччини. Блокпостів у Слов’янську не було 
ні в період розвалу Радянського Союзу, ні на початку дев’яностих. А  людей з 
автоматами —  напевне, з моменту закінчення Великої Вітчизняної. Зараз є і 
блокпости, і люди в камуфляжі, балаклавах і з автоматами. Більше десяти мир
них жителів постраждали від вогнепальних поранень уже зараз, коли ніхто не 
береться передбачити момент закінчення конфлікту. До таких умов життя не 
можна звикнути ні за тиждень, ні за місяць.

Але скільки б блокпостів не було споруджено навколо Слов’янська, його не 
можна відгородити від Донеччини. Оскільки Донеччина —  це не тільки автомати, 
пікети, захвати, позування перед відеокамерами, олігархи, політичні спектаклі і 
бізнес-розбірки (не будь усього цього, країна нічого б не втратила). У  першу чер
гу, це люди —  прості люди: робітники, пенсіонери, лікарі, вчителі. Якби не було 
простих людей, їхньої праці —  не було б і країни. Для того, щоб спілкуватися, 
співпереживати і дружити, простим людям не потрібні автомати і посередники 
в особі політиків і чиновників. І встановлювати між ними паркан —  безглуздо і 
марно.

Саме тому простими людьми Слов’янськ сьогодні асоціюється не із закли
ками, зверненнями, погрозами і ультиматумами —  усе це штучне, напускне і 
колись забудеться, як сон у прохолодну квітневу ніч, —  а зі звичайними людьми, 
їхніми переживаннями і турботами в умовах сьогоденної реальності.

Ми з вами, ми такі ж, як ви. Ваші радості та біди —  і наші теж. Бо в усі часи, 
в усіх війнах, катаклізмах і революціях найвищу ціну платить народ. Це потужна 
об’єднуюча сила. Жителі Донеччини підтримують жителів Слов’янська всією ду
шею і серцем! Блокпости не вічні. У  народних казках добро завжди перемагає. А 
казки, складені народом, як відомо, узяті з життя.

Наталя Ларіонова, за фахом лікар.

Місто Слов’янськ засноване майже 350 років тому як фортеця проти нападів 
ворогів. У  XXI столітті він став університетським містом з розвинутою промисло

вою інфраструктурою, культурною, духовною та релігійною аурою.
Унікальним є природно-лікувальний, курортно-рекреаційний та туристичний 

потенціал міста, який має світове значення.
У сьогоднішніх дуже складних та загрозливих для незалежності України об-
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ставинах Слов’янськ знову місто-твердиня, яке захищає мир, злагоду, духовні 
цінності нашого народу. Вся країна повинна стати на захист цього форпосту 
духовної стійкості та відродження, осяяних ще з XI століття афонськими старця
ми та монахами Свято-Успенської Святогірської Лаври.

Наші пращури при вторгненні ворогів молилися: «Господи, Всемогущий 
Боже! Не попусти разорять и опустошать церкви и училища, земли и народы, 
где обитает слава Твоя. Даруй всем христианским властям и подданным по
стоянный мир и согласие. Вооружи нас могуществом Твоим, потому что Тобою 
можем мы сокрушить полчища. Облеки нас силою Твоею и соделай, чтоб укре
пились мы Тобою й могуществом силы Твоей».

Наталія Йосипівна Коніщева, 
голова Донецького обласного відділення Українського Фонду Миру, 

член президії Донецької обласної організацїїУкраїнської Ради Миру, член 
Національних спілок журналістів і краєзнавців України,

доктор економічних наук, 
професор, академік Академії економічних наук України.

З моєю дружиною Марією Олександрівною ми прожили у Слов’янську 
14 років, це для нас дуже дороге місто, там народилися наші онуки-хлоп- 
чики. У  Слов’янську я зустрічав багато достойних людей —  лікарів, учителів, 
будівельників. Моїми товаришами були партизани Валігура, Мотовило, Обо
зний, Хорунжий, знав і онуку 1-го наркома оборони Марію Фрунзе.

Боляче дивитися сьогодні на Слов’янськ як на центр сепаратистського руху. 
У роки Великої Вітчизняної війни фашистська агентура була досить сильною, 
але людей на коліна не поставили. Не зламають і зараз. На жаль, таку чорну 
пляму з нашої історії не стерти.

Мені майже 80 років. Не хочу зводити слов’янців на бій із сепаратиста
ми, хочу порадити бандитам скласти зброю, прочитати закони про амністію і 
звільнити місто.

Вірю, що Слов'янськ повернеться до мирної праці —  виготовляти чудовий 
посуд, давати електроенергію, будматеріали і оздоровлювати людей, оскільки 
славнозвісний Словкурорт був для Донбасу, і не тільки, потужною оздоровницею 
для трудящих.

Іван Федорович Приходько, 
поет, почесний член Української асоціації поетів І прозаїків

Для мене Слов’янськ —  друге рідне місто. Буваю у ньому кілька разів на 
рік, і в будь-яку пору він чудовий —  затишний, привітний, гостинний і щедрий.
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Особливо він вабить до себе весною, коли починають буяти усі барви природи, 
і осередок цього квітучого різнобарв’я, своєрідний Едем —  це Словкурорт з його 
парком, цілющими озерами і повітрям. Цієї весни завітати до цього райського 
куточка цинічно і нахабно завадили «нові вершителі» чужих доль, проросійські 
приспішники та чорно-зелені безликі істоти зі зброєю в руках, перетворивши 
місто і життя мирних працьовитих людей на пекло.

Дуже переймаюся тим, що наші друзі, Світлана і Віталій (прізвища свідомо 
не називаю), до яких ми приїжджаємо, як до себе додому, і хотіли приїхати на 
свята, зараз втратили спокій, сон, можливість працювати, а діти —  відвідувати 
навчання, оскільки, щоб доїхати доньці до коледжу, треба проїхати два блокпо
сти. І це —  мирне життя? Я  знаю напевне, що вони, українці серцем і душею, не 
підтримують і засуджують ту вакханалію, що відбувається в їхньому місті, і не 
хочуть бути під «старшим братом», бо самі вміють, і дітей навчили, гідно пра
цювати, давати лад у своїй хаті й любити Україну. Зараз їх дуже хвилює єдине 
питання: коли це жахіття скінчиться і чому місто кинуте на призволяще?

Вірю, що дуже скоро Бог зглянеться на нас, ця нечесть, що, як короста, 
всипала нашу землю, щезне, і ми обов’язково побачимося в оновленому 
Слов’янську. Тримайтеся, друзі, ми переживаємо за вас, але впевнені, що за
служене покарання і справедливість скоро настануть.

Ви гідні жити спокійно і заможно. А  в Слов’янську ще лунатимуть українські
пісні.

Валентина Лисенко 
«Донеччина», 25 квітня 2014 р.
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ЗАГИБЛИХ БОЙОВИКІВ ЗАКОПУЮТЬ ПРОСТО
В ТРАНШЕЯХ

Під гаслами «Ні —  війні!» в середу в Донецьку відбувся мітинг.
Кореспондент «Голосу України» поцікавився в учасників акції, як змінилося 

їхнє життя у зв’язку з бойовими діями в регіоні.
—  У нас поки що нічого не змінилося. Не бомблять, не стріляють. Тільки 

блокпост стоїть на селищі. Зарплату видають вчасно, ось днями чекаємо 
чергової виплати, —  розповів гірничий робітник очисного вибою шахти імені 
Абакумова Анатолій.

Співрозмовник поскаржився, що погіршилося забезпечення запчастинами 
і матеріалами. «Шахта і так погано забезпечується, а за останні місяць-два ще 
гірше стало. І це навіть не від директора залежить. Вирішують усе в об’єднанні і 
вище. Адже шахти отримують дотацію від держави».

Гірники шахти «Трудівська», брати Олег і Віталій Єрмочкови розповіли, 
що їхня шахта перебуває у складному становищі. «Зараз криза, тому що немає 
видобутку, вже три місяці триває підготовка нової лави. А  немає видобутку —  
немає й премії, сидимо на одній ставці, близько 5 тисяч «брудними». Настрій 
поганий, жодного покращення немає. Дедалі гірше й гірше. Звідки візьметься 
покращення, якщо війна йде?»

Рядові учасники мітингу тим часом покладали надії на дотації з Києва і на те, 
що державний бюджет забезпечить для гірників зарплату, розвиток підприємств 
тощо. А  от вирушати на війну гірники не готові. Робітники шахти імені Абакумова 
розповіли, що із їхнього колективу лише один працівник поїхав до Слов’янська 
воювати на боці «ДНР».

Так звана Донецька народна республіка відчуває катастрофічну нестачу 
добровольців. Про це заявив, виступаючи на мітингу, представник «міністра 
оборони республіки» Ігоря Гіркіна (Стрелкова) Федір Березін.

—  Нам потрібно щодня до Слов’янська відправляти 100-200 осіб. А  я 
відправляю сорок.

Судячи із втрат, що їх зазнають терористи у Слов’янську, люди з лопатами —  
теж у великому дефіциті. В Інтернеті можна побачити знімки, як трупи бойовиків 
закопують просто у траншеях обабіч доріг або в лісі —  як невпізнаних осіб.

Морг у місті закрито, так само як і всі лікарні. Працює «швидка допомога», 
а в разі виявлення тіла без ознак життя приїздить міліція, яка робить знімки і 
засвідчує смерть. Потім померлого одразу вивозять до одного із цвинтарів, де
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не стріляють. За оцінками правозахисників, із міста виїхала половина мешканців, 
залишається ще майже 60 тисяч. Не працює зв’язок, немає води, газу, елек
трики. Повідомляють про пориви в каналізаційній мережі. Магазини зачинені 
всі, крім деяких продовольчих, вибір товарів дуже обмежений. Але головний 
дефіцит —  гроші. Закриті відділення банків, порожні банкомати, заблоковано ви
плату пенсій, зарплат і допомоги. Мешканці скаржаться, що не можуть придба
ти квитки, бензин, ліки. Найближчим населеним пунктом, куди масово виїздять 
слов’янці, є сусідній Святогірськ, де за лічені тижні населення зросло з 5 до 25 
тисяч осіб.

Андрій Середа, 
Донецька область, 

«Гэпос України», 19 червня 2014 р.
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ДОНБАС НА КОЛІНАХ: ТЕРОР І БЕЗВИХІДЬ

У той час, коли і в Україні, і в західних державах покладають великі 
сподівання на мирний план Президента, у самому Донбасі на нього реагують 
мляво, якщо не сказати —  ніяк. Після зустрічі Петра Порошенка з представника
ми місцевої так званої еліти від донецьких не пролунало жодного коментарю ні 
«за», ні «проти».

Схоже, всесильні колись «регіонали» остаточно втратили вплив на події і 
сказати їм просто нічого. Вони б, може, й раді, аби на Донбас повернувся мир, 
але щось зробити для цього не можуть. Навіть заяви з цього табору вже не лу
нають, хоча це й на краще, адже в кожному виступі представники ПР таврували 
київську владу і налаштовували проти неї жителів регіону— шахтарів, металургів 
та інших моїх земляків, які регулярно отримують із Києва пенсії, субсидії та реш
ту соціальних виплат. Але про те, що Донбас пропаде без України, вважають за 
краще не згадувати.

Між тим, поки місцеві князьки добровільно здавалися в полон домороще- 
ним і приїжджим терористам, у Києві чомусь воліли не втручатись, і на Донбасі 

наша держава зазнала найболючішої поразки —  інформаційної. Сьогодні ні 
Президент країни, ні місцева влада не можуть напряму звернутися до людей у 
Донецькій області через тутешні ЗМІ. З майже півтори тисячі зареєстрованих га
зет жодна, крім маріупольських і у ще кількох населених пунктах, не повідомила 
про мирний план для Донбасу, бо терористи, погрожуючи зброєю і підпалами 
редакцій, змусили журналістів замовкнути.

За весь період проведення АТО лише окремі ЗМІ повідомляли про полеглих 
українських воїнів і жодна з газет не пояснила донеччанам, що солдати гинуть за 
їхню свободу. Важко повірити, але факт: коли Вітчизна оплакує своїх синів —  на 

Донбасі зловтішаються. Добре, що не всі.
Сьогодні антиукраїнську пропаганду в області ведуть більш як 10 

російських телеканалів, а глядачів обласного державного телебачення, чий офіс 
контролюється бойовиками вже два місяці, так звана «ДНР» закликає вступати 
до лав ополченців, шукає військових спеціалістів на легкі та середні танки, мед
персонал тощо.

У полоні російської, антиукраїнської пропаганди опинилося чотири мільйони 
жителів Донецької області. Тільки невеликий відсоток із них має доступ до 
всеукраїнських джерел інформації і адекватно оцінює ситуацію.

Чи зможе в таких умовах перемогти план Порошенка і загалом здоро
вий глузд, велике питання. Адже для того, щоб відновити державне чи просто
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безстороннє інформування, тепер потрібно докласти набагато більше зусиль, ніж 
два-три місяці тому. Хто зможе це зробити —  РНБО, Держкомтелерадіо чи новий 
керівник АП, який уславився російськомовними медіапроектами? Відвойовувати 
Донбас буде важко, але ще важче вже зараз донести в наш край правдиве сло
во. Чесна інформація тут завжди була в дефіциті, за це розплачувалися життям. 
Згадаймо тележурналіста Ігоря Александрова зі Слов’янська, який загинув од рук 
найманих убивць у період керівництва ОДА В. Януковичем, а прокуратурою —  
В. Пшонки. Той жахливий урок 2001-го навчив багатьох тутешніх журналістів три
матися подалі від гарячих тем. І безпечно, і вигідно було писати про виняткову 
роль Донбасу у проведенні реформ, месіанство єнакієвських тощо.

Як зламати цю традицію і започаткувати новий шлях в умовах штучно ство
реного інформаційного голоду —  ось завдання насамперед для самих ЗМІ, якщо 
вони хочуть бути затребувані суспільством.

Зрозуміло, що, постоявши під дулом автоматів бойовиків, не кожен на
важиться написати про те, що коїть тут «ДНР». Але розповідати про безчин
ства терористів можна в київських та інших регіональних медіа, які легально 
потрапляють сюди за передплатою. Можна готувати спецвипуски місцевих 
газет і поширювати їх через мережу «Укрпошти» тощо. Зрештою, чому б не 
згадати досвід минулої війни, коли в окупації розклеювали листівки. Називай
мо речі своїми іменами: Донбас теж окуповано і російські фашисти нічим не 
поступаються попередникам у жорстокості й підступності. З ними треба боро

тися відповідними методами —  насамперед інформувати місцевих людей про 
щоденні лиходійства проти мирного населення, які чинять бойовики «ДНР» із 
георгіївськими стрічками.

Поки що ж тільки окупанти нарощують пропагандистський тиск. З’явилася, 
зокрема, газета «Новороссия», що поширюється в агітаційних наметах у центрі 
Донецька. Жителів міста-мільйонника методично привчають до «русского 
мира», позбавляючи іншого. Якщо через бездіяльність законної влади «ДНР» 
протримається до осені, наступним кроком цієї терористичної організації стане 
закриття в області українських шкіл, ліквідація ВНЗ тощо. Між іншим, хто по
яснить батькам випускників Донеччини, що саме через «ДНР» їхні діти змушені 

складати ЗНО за межами області й там же шукати навчальний заклад для всту
пу. Тим часом десятки вишів краю, зокрема Донецький національний технічний 
університет, ДонНУ, медичний імені Горького, ДЮІ, опиняться на межі закриття: 
хто приїде вчитися до міста, яким правлять терористи?

Ясна річ, багатьох моїх земляків навіть перелічений вершечок цих проблем 
не хвилює: у півтора мільйона жителів є пенсія, яку платить ненависна «київська
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хунта» (чому тоді берете гроші?), горілка, як і раніше, продається цілодобово, 
телевізор показує, як і досі, на «общепонятном» було: 75%  росТВ, стало 95.

Зателефонував давньому товаришеві у Слов'янськ, який з дружиною зали
шати власний будинок не наважується: пропаде. Валерій Іванович саме вибрав
ся з погреба після чергового обстрілу і розповів, що осколки вперше залетіли 
на подвір’я. Бойовим діям тут кінця-краю не видно, жителі тікають із міста, 
приміром, у будинку, де мешкає колежанка Валерія Івановича, теж науковець, не 
виїхали мешканці лише 13 із 48 квартир. У  кинуте житло вселяються бойовики, 
що мій приятель уважає поганою прикметою: «Значить, надовго, може, і зимува
ти збираються». За його словами, більшість сьогоднішніх жителів заблокованого 
Слов’янська підтримує сепаратистів не тільки на словах, а й ходить повоювати 
за гроші. Є  й такі, що дружин із дітьми повиряджали «у біженці», а самі залиши
лися стріляти в українських солдатів. От і вір після цього сльозам молодиць, які 
вирвалися з міста.

Прикро, але велике число втікачів-донбасівців, кого тепер прихищає 
Україна, були в перших лавах мітингувальників за «Расею» і «ДНР», волали на 
площах «Путін, пріді». От і прийшов в образі озброєних відморозків —  найманих 
убивць...

А  ще Валерій Іванович поділився радістю: нарешті з’явилося світло в домі, 
ремонтники все-таки не залишають місто напризволяще. Може, й воду дадуть.

Ніхто не знає, коли звільнять Слов’янськ від жаху, в якому він живе третій 
місяць, але вже очевидно: підприємства та інфраструктура постраждали не 
менше, ніж у Велику Вітчизняну. Те саме стосується і Краматорська, повністю 
захопленого сепаратистами, звідки теж виїздять ті, кому є куди тікати. Значна 
частина, до речі, прямує у РФ, як правило, до родичів. Які настрої вони там 
підігрівають, відомо.

У Донецьку спокійніше, терористи майже не стріляють. Однак у міськради 
нема ні сил, ні засобів, ні бажання чимсь зашкодити керівництву «ДНР» і бойо
викам, які є істинними господарями міста. Терористи з георгіївськими стрічками 
безкарно грабують держустанови, підприємства, магазини та лікарні, без
причинно б’ють і принижують громадян, відбирають автомобілі, захоплюють 
заручників, яких тримають у нелюдських умовах. Захисту просити ні в кого, бо 
міліція співпрацює з «ДНР», а прокуратура, хоч і відмовилась прислужувати те
рористам, реально на ситуацію не впливає. Про СБУ, яке на Донбасі останніми 
роками перетворилося на філію ФСБ, і говорити нічого. До речі, офіс цього 
управління терористи перетворили на справжню фортецю: тут їхній штаб, тут 
тримають заручників. Звідси головорізи іноді пострілюють, щоб знали, хто в місті
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хазяїн. Схоже, власною волею терористи з краю, який вони поставили на коліна, 
не підуть. Але і мільйонам людей, які не підтримують бандитську «ДНР», уже 
несила жити в постійній небезпеці. Мали б зброю —  були б на рівних. А  так...

Ігор Вільний, 
«Сільські вісті», 26 червня 2014 р.
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«Я БЛАГОДАРНА ВОЕННЫМ И ВОЛОНТЕРАМ 
ЗА СВОЕ СПАСЕНИЕ»

Елена Н., жительница Славянска, рассказывает о том, 
как был разрушен ее дом, о своем ранении, и о том, как ей 
удалось добраться до Харькова.

«Начался очередной минометный обстрел. Мы были одними из немногих, 
кто остался в городе, кто не уехал. В этом была наша большая ошибка.

Сначала стреляли в стороне. Потом снаряды начали падать очень близко, 
попадали во двор. Мы в это время с детьми находились в доме. Было несколько 
попаданий. Разрушили здание моего дома, забор. После того, как грохот и взры
вы стихли, прошло несколько минут. Обычно мы это расценивали как конец пе
рестрелки. И я вышла из дому. Хотела посмотреть, цела ли крыша, не горим ли. 
Как только я вышла, прямо рядом со мной разорвался еще один снаряд. Взрыв, 
грохот, и я потеряла сознание. Последнее, что помню: на меня сыпалась земля. 
Я не знаю, чей это был снаряд. Думаю, что с обеих сторон летали снаряды.

Потом начала приходить в себя, первым вернулось зрение, мутное такое. 
От грохота у меня пропал слух. Я даже собственный крик не слышала. Попыта
лась подняться и убежать, но не смогла встать на ноги —  у меня была сломана 

нога. Позже поняла, что у меня повреждена и кисть.
На мой крик выбежала дочь и затащила меня в дом. Мы позвонили в «ско

рую помощь» от соседей, —  у них была связь. В «скорой» сказали, что они не 
выезжают, потому что продолжается обстрел, рискованно. Тогда моя соседка 
каким-то образом связалась с военными с блок-поста. Они приехали и забра
ли меня —  посадили в легковую машину и отвезли в больницу. Там оказали 
первую, самую минимальную помощь. Объяснили, что перелом сложный, есть 
осколок, и что они этими вопросами не занимаются. Сказали, что нужна опера
ция. И через 2 дня славянская «скорая помощь» отвезла меня в Краматорск, в 
травматологию. Там я и осталась лечиться.

Но ситуация стала накаляться и в Краматорске: все чаще, все ближе взры
вы, жертвы. Поступали пострадавшие люди. И тогда я стала искать пути, как 
мне выехать из зоны, где идет война. Мне помогла дочь. Она через интернет 
обратилась к волонтерам, которые вывозят раненых из зоны боевых действий. 
И эти люди уже привезли меня для дальнейшего лечения в Харьков.

Я очень благодарна за свое спасение волонтёрам и военным. За то, что 
откликнулись».

«Донецкие новости», 11 июля 2014 г.



В МЕСТЕ МАССОВОГО ЗАХОРОНЕНИЯ 
В СЛАВЯНСКЕ ОБНАРУЖЕНЫ 14 ТЕЛ

В четверг, 24 июля, в районе детской горбольницы было вскрыто одно из 
мест массового захоронения.

Как рассказал начальник Славянского горотдела милиции Игорь Рыбаль- 
ченко, следственные действия производились на основании поступившего в 
горотдел заявления о пропаже четырех жителей Славянска, прихожан церкви 
«Преображение»: Виктора Бродарского, Владимира Величко, а также Рувима и 
Альберта Павенко. По информации советника министра внутренних дел Укра
ины Антона Геращенко, этих людей похитили представители ДНР. После мучи
тельных пыток прихожан убили и закопали. Как заявляют очевидцы событий, 
местом их захоронения стала территория у памятника воинам гражданской во
ины, —  между старым городским кладбищем и детской поликлиникой.

В ходе эксгумации из земли были извлечены 14 тел: 13 принадлежали муж
чинам и одно женщине. Некоторые тела были обнажены, на других сохранились 
остатки одежды. Часть тел была одета в камуфляж.

Опознание эксгумированных тел, по словам начальника горотдела, ос
ложняется гнилостными процессами. Тем не менее, два тела —  по остаткам 
одежды —  предварительно опознали присутствовавшие на вскрытии захоро
нения родственники пропавших горожан. В дальнейшем обнаруженные останки 
будут перевезены в Харьков для проведения судебно-медицинской экспертизы 

и идентификации.
Павел Коротенко, 

«ТВ плюс», 31 июля 2014 г.
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СІМ КРАПЕЛЬ ВІЙНИ

Не комусь іншому, а войовничому Бісмарку належать слова, істинність яких 
підтвердила сивочола давнина: тоді в Європі закінчаться війни, коли Україна 
стане економічно і політично незалежною державою. Немає сумніву у тому, що 
військові навчання двох велетенських армій спонукали одна одну демонструва
ти м'язи не інакше у зв’язку з подіями в Україні.

На кордонах з нашою державою накопичуються російські війська. На це 
НАТО відповідає —  в разі агресії військовий альянс не буде стояти осторонь.

Події розгортаються з шаленою швидкістю: якщо війна є, за словами Клау- 
зевиця, «продовження політики» іншими, не економічними методами, а політика 
Кремля відомо яка після Криму —  далі просуватися на Захід. Війна, починаючи з 
Московського царства, становила релігію, за кілька століть Московсько-Тверське 
князівство розширило свої межі від моря до моря. Серйозними європейськими 
аналітиками Україна нині розглядається —  страшно навіть подумати —  ареною 
третьої світової.

Сьогодні людство уникне всесвітньої катастрофи, коли народиться така 
коаліція, яка виникла свого часу проти Гітлера.

Події на південному сході Європи приголомшили весь світ. Людство на 
власні очі переконалося: у XXI столітті з’явився небачений тип війни і жахливий, 
брехливий та бридкий оскал агресора. Для тих з росіян, хто обдурений російською 
пропагандою, хто поки що підтримує злочин своєї влади, ця війна —  випробову
вання нової зброї і дієвої здатності військової потуги Російської Федерації. Для 
тих українців, які прагнуть жити у незалежній демократичній державі, сповідуючи 
європейські цінності —  горе. Сльози окропляють патріотичні рухи, ідеали свобо
ди —  поступ до нового життя.

У Слов’янську, про який у нас піде мова, напруга. Ламаються долі, рушаться 
усталені традиції... Як мені, очевидцю карколомних подій, передати отой жах, 
який панує на вулицях і в душах людських?

Та так передати, щоб нинішній час сподівань без звершень став своєрідним 
катарсисом (очищенням) для нинішніх і, головне, для майбутніх поколінь. «Су
хий» перелік подій —  епізодів, створених російськими військовими разом з угру- 
пуваннями, керованими місцевими кримінальними авторитетами —  цим нехай 
займаються статисти. Для читача, який прагне збагнути нинішній світ з погляду 
вічності, ціннісний вимір —  це не що інше, як думки, що висновуються з подій 
та фактів. І почуттів. То правда, громадянин воліє знати історію свого краю не з 
вуст історика, а з вуст художника.
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Перефразовуючи класика, вчителем, бізнесменом, чи ще кимось ми мо
жемо й не бути, та громадянином бути зобов’язані. Факти виснувані з подій та 
перейняті почуттями громадянина держави Україна —  ось що сьогодні на часі.

Ми подаємо події і факти семи днів Слов’янська.
Мало це чи багато? Для того, щоб пізнати властивості води океану, не вар

то тягнути увесь його огром в лабораторію. Достатньо однієї краплини. У нас їх 
цілих сім. Багато це чи мало? Достатньо.

Життя у Слов’янську —  мов пригнічений каганець —  притухло і чадить чор
ного смужечкою насиченої темряви. Особливо у тих, хто ховається у погребах. 
«Люди підземелля» жартуючи називають їх переважно ті, у кого таких бомбос
ховищ немає.

Ще кілька місяців тому пожвавлена наша вулиця з гомінкою веселістю 
дітлахів, галдиканням моложавих бабусь, заклопотаних бізнесменів замовкла. 
І оця мороком притрушена тиша враз і боляче розбудила нас. Відчули ми, що 
немає світла і води (канал Сіверський Донець —  Донбас пересох), що вряди- 
годи працює телефонний зв'язок, що магазини зачинені, базарі залякані, що за 
двома буханцями хліба треба вистояти довгу чергу, з якої чоловіків кидають у 
автомобіль маршрутом до бандитського війська.

Правда, кулі як на передовій класичної війни ще не дзижчать, зате кожен 
чекає вибухового снаряду такого, як отой, що влучив у жіночок, що теревенили 
в холодку біля під’їзду дев’ятиповерхівки —  тієї, що поруч з педуніверситетом. 
Артилерія залишається богом війни. Оті восьмеро, що лежали прямо на вулиці 
поруч з базарчиком на Артема не зчулися, звідки у п’ятиверхівку залетів ніби на 

гостину снаряд...

10 червня 2014 року
10 червня 2014 року на відстані 70-ти метрів від нашого помешкання по

чалося будівництво блокпостів. Ще мешканці нашої вулиці не знали, що ось- 
ось, трохи більше як через півмісяця, невідомо чия артилерія випустить снаряд, 
хай би добра йому не було, розірветься від ворожих окопів, зате близько до 
моєї хати та хат моїх близьких сусідів. Тоді, в останній день односторонньо
го перемир’я, задзвенить дзвоном розбитого скла, як дзвеніли слова речника 

воєнного міністра про перемир’я. Та це ще буде 16 червня... А  зараз кипить —  
вирує мирна робота для розгортання війни. До війни, як до встановлення трудо
вого рекорду, як до шкільних іспитів треба ретельно готуватись, як готуються до 
встановлення військових споруд оці плямисті комбінезони.

Відчувається широкий розмах. Гарчали землерийні машини, пихтіли КАМА-
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Зи, лаялися, пищали і кричали люди, їх під дулом приведено прямо з вулиць і 
примушено до праці на благо Донецької республіки у її боротьбі з окупантами- 
бандерівцями. Це план «А». План «Б» —  Одеса, Харків, Миколаїв, Херсон. Далі 
діло покаже, хоча й без того видно. Для покорення юрби солдати, що пройшли 
Афганістан, Чечню, Абхазію —  майстри своєї справи.

Кілька пострілів, коротка промова огрядного чоловіка у п’ятнистому 
камуфляжі з трикольоровою стрічкою на грудях і кривавою нашивкою на рукаві, 
враз припиняють гомін і ґвалт. Ось і зараз ніби по команді усі кинулися глибоко 
мережити землю, з недобудованих приватних домів виривати залізобетонні пли
ти, завозити опецькуваті блоки та високі стовпи. Працювала оця уся жива сила 
і техніка ударними темпами, що вже надвечір готові окопи, бліндажі, склади для 

зброї і боєприпасів.
На облаштоване звечора місце, вже сьогодні, з ранку, почали завозити лег

ку й важку зброю. Навезено скільки —  війна розрахована не менше 2-х наступ
них років. Хутко взялися за навчання тутешніх юнаків військовій справі, вручили 
їм автомати, захоплені у зброярнях місцевої міліції та СБУ.

Знайшлися охочі покласти голову за справу Донецької народної республіки 
(ДНР), не розуміючи, які передують ризики. Безоглядні, бо мріють про одне —  

гроші. Про що іще може мріяти безробітній та ще й вихований брехливими 
російськими телеканалами? Обіцяно за один день перебування на лінії вогню —  
500 доларів, в період протистояння —  тисячу. Крім того, за кожного убитого су
противника (тобто, українця) — 100 доларів, офіцера —  тисячу. Свою ціну має й 
захоплений автомат, кулемет, танк, літак і т.і. Паспорт і ще якісь документи —  у 
штаб. Новобранцям не відомо, що чоловіків-колорадів (їх і так називають) більше 
сотні знайдено у одному з солених озер, тисячі прикопано в посадках без могили 
і хреста, сотні запаковано в гроби і відправлено за домашніми адресами. Це ж 
скільки за цю неоголошену війну заплачено —  сліз, каліцтв, смертей і... грошей.
І ще скільки треба заплатити! Крим вже захоплений, у планах агресора ще чима
ло земель українських, і не тільки українських. А  скільки на все і ще і ще треба 
грошей! І вони зачинателям донбасівської смути не падають з неба. Хоча бери, 
греби лопатою —  усе дозволено. Та рано чи пізно треба відповідати за скоєне. 
Відповідати треба, пани присяжні засідателі, ось що рано чи пізно —  відповідати.

Свого часу зі шкірою здерті з тіла напівголодного українця, сьогодні гроші 
йдуть на знищення того ж таки українця, тільки іншим способом як дотепер.

10 червня в сутінках світанку, коли Карачун-гора ще не пробудилася від 
солодкої дрімоти і не почала на ній виступати рожева смуга, ще на світ не наро
дилося 1 лі'пня 2014 року і Карачун-гора не знає, що у цей день рухне телевежа,



Розділ другий. Чорні дні окупації 77

гостряком устромлена в небо, тоді я підійшов до вже згадуваного блокпоста. 
Спочатку обірвалися слова і музика пісні «В нашем доме поселился замеча
тельный сосед», потім з-за рясної вишні вийшов щупленький, менше середнього 
зросту та утлий хлопець з важким автоматом у лівій руці. Здавалося, молодик 
довго не втримає у руках металеву зброю: ще ступить уперед крок-другий і ав
томат випаде у прим’яту траву, перестане страшить вогняна сила. Хлопець ніби 
вгадав мої думки і важко кинув зброю на плече. На долоні другої руки тримав 
червоні, налиті соком вишні —  ягодами у Слов’янську їх називають. Перед тим, 
як спитати строго: «Какого хрена?», хлопець виплюнув цілу жменю кісточок на 
насип червоної глини перед окопом.

Хотів було відповісти солов’їною, та вчасно пригадав попередження: таких 
кидали у підвал служби безпеки, приміщення колишнього КДБ. Чи правда це чи 
ні, але люди таке казали, що над дверима того підвалу залишився напис —  і 
ніхто не може його стерти: «Оставь надежду всяк сюда входящий»... Мороз по 
шкірі пробігає. Та якби сльози і кров, що тоді й тепер тут ллються й пролилися, 
враз виступили, та захлинулись би новоявлені керманичі і всі ті, хто погрожує 
«розстрілом на місці» за українську мову, символіку, за листівку з літака і ще бог 

знає за що.
—  Я рядом живу, вон мой дом, —  зрештою, оговтався від своїх-таки думок. 

Хоч і з автоматом, але хлопець як хлопець. З усього видно, моя відповідь його 
задовольнила. Він навіть посміхнувся. —  А-а, это вы с балкона за нами зыри- 
те? Мой совет: плотно закройте шторы —  наши снайперы твердо знают свое 
дело. А  когда идете к нам —  одевайте памперс. —  Я остаточно розгубився. 
Прикипів поглядом до чорного металу, затиснутого кістлявою рукою, здалося 
рукою смерті. Прохрипів пересохлим горлом: —  Я в армии не служил... —  это и 
есть автомат Калашникова?

Він переступив з ноги на ногу, зняв з плеча і переклав зброю з лівої в праву
руку.

—  Калаш, Калаш, —  промовив хлопець ніжно. —  Главнокомандующий лю
бит повторять: «Кто крепко держит в руках Калаш, тот держит в руках всю До
нецкую республику. Провозглашённая она или самопровозглашённая».

Він ніжно гладив приклад і яснів посмішкою. Видно було, починав звикати 
до зброї і до довкілля, де кров.

—  Я тоже не служил, —  продовжує найманець чужої волі, —  но вот видите, 
приходится. Каждый мужчина обязан защищать родную землю.

—  От кого-то защищать?
—  Вы не знаете? Наши могут объяснить. За это они дорого не берут.
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—  Наслышан. Откуда родом?
—  Из Донецка.
Схоже було, і справді не з Росії, як більшість, з ким мені траплялось 

спілкуватись.
—  Старшеє поколение, вроде Вас, меня отлично понимает, а вот моло

дежь... Все лезут в Европу, в хваленой Европе кризис. Куда вы, лакеи Америки! 
Чистите на Западе нужники —  успеха вам! А  мы с помощью России служим 
своему народу и каждый день наращиваем военную мощь. Скоро у нас будут 
танки. Вернем законно избранную власть Януковичу!

На протилежній частині дороги Сіріє залізобетонний бруствер. На бруствері 
тиша дикого степу, полоще стяг чужинської країни, закам’яніло стоїть моло
дик років тридцяти під трикольоровим прапором. З автоматом у руці, у лікті 
перехопленої трикольоровою стрічкою, строго і уважно слухає нашу розмову. 
Третьому молодикові не до нас —  порається собі в окопі. Голова і плечі то ви
ринають, то зникають за сірою плитою. Десь метрів за десять, вздовж дороги, 
там, де густий вишняк, чорніють бліндажі з бійницями. У кожній чітким кружаль
цем виокремлюється дуло кулемета. Далі, за вишняком, у чистому полі, через 
накриті парусинами дула, проглядаються контури гармат.

Від побаченого я розгубився:
—  Если все это придёт в движение и кто-то с противоположной стороны 

немножко промахнется и попадет нечаянно в мой дом.
Потім серйозно добавив:

—  Я из шкуры лез, гнулся в три погибели, а они раз —  и нечего делать.
—  Какая Вам разница, его все равно отберут.
—  До сего дня не отобрали...
—  Была другая власть, вот и не отобрали. Вы посмотрите 24-й канал. Что 

в Донецке гвардейцы сделали с прилегающими к аэродрому территориями! 170 
человек расстреляли!

—  Вот так поставили к стенке и расстреляли?
—  Смотрите 24-й канал.
— Есть и другие каналы.

—  24-й канал России —  самый правдивый. Украинские —  врут. Они рабо
тают на Хунту! А  Хунта нам —  вот! Ах ты...

Після чого зробив виразний жест.
Молодик у камуфляжі вибухнув такою лайкою, яка гуляла серед бандитів 

у кінці 30-х років минулого століття. Я зрозумів: життя цього наймита не 
вивершується культурою чи чимось подібним. За тим, підпалюючи цигарку з най-
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дорожчих, скороспішно (подібна манера говорити у керівника сусідньої держави) 
проторохтів, як горохом по стіні:

—  У нас оружие —  высший класс! Бандеровские самолеты —  как спички. И 
танки горят черным пламенем. Нам Россия дает все новейшее. Даже к ним на 
вооружение не поступает, а у нас есть.

Не прощаючись, повернув з військової позиції. Ледь встиг ступити пару 
кроків у напрямку своєї домівки, як почув, неначе постріл біля вуха:

—  Куда, господин хороший?

Коли я повернув голову, він протягнув гільзу патрона.
—  Пулей из этой самой гильзы вчера завалил бандеровца.
Я ворухнув плечима.
—  Пусть эта пуля напоминает вам про нашу силу.

На моїй долоні холодно блищав защитного кольору новенької гімнастьорки 
метал, отвір гільзи чорнів і пахнув порохом, як у 1943. Запах зброї агресора у 
всі часи один: загрозливий та вонючий. Він взяв з моєї долоні патрон, свиснув 
у отвір і зареготав, знову суючи у мою руку гільзу. Почув у спину: «И даже за 
решеткой думать буду о том, как Львовского бандеровца пригэпать кирпичом».

Можливо, оцей сепаратист через кілька днів і буде стріляти по моєму двору? 
Кулі, мов через масло, пробиватимуть товсту сталь, на щастя, ні в кого не влу
чать. А  либонь саме він першим застосує систему «Град», коли дотла вигоріла 
велика ділянка Землі з живою силою і технікою? Медсестри, які у медпункті по
бачили ще живих українських бійців, втратили свідомість. Як я після цього буду 
писати про те, що правильно стріляли по моєму двору, по вікнах і дверях? Не 
зручно. Як і про інші дріб'язки.

Хоча болі більшої і меншої не буває. Є одне відчуття —  біль, а яку душу 
вона вщипне —  то інша розмова. Сьогодні вже очевидно одне: після цієї 
неоголошеної Україні війни від Росії відвернеться увесь цивілізований світ, не
зважаючи на економічну складову відносин.

Промінь сонця блиснув калюжею і зник, як і саме сонце —  небо заволок
ла —  закрила темна хмара.

Пішов рясний дощ, листям залопотів град. Стало мерзлякувато, повіяло пуст
кою. Пробурмотів собі під ніс: «Дощі холодні, синій туман: таке літо— дивина».

Раніше мене дратувала відсутність у хаті води, світла, газу. Після вранішньої 
прогулянки до розташування зборища кривавих найманців зрозумів —  усе те —  
безглуздя —  душі і серцю маячня. Є питання загальніші й жорстокі —  правда 
життя. Питання аж кричить, вискакуючи з грудей: а чи завжди був чесний до 
Батьківщини? А  мабуть не завжди, якщо життя пішло отак, наперекосяк.



В хаті на мене чекало два пропущених дзвінка. У  слухалці почув стурбова
ний голос давнього приятеля Романа:

—  Семенівку стерли з лиця землі.
—  Це я знаю.
—  Тепер черга підійшла до нашої Черевківки. Роман зі Слов’янського 

мікрорайону замовк.
— Алло, Романе, ти мене чуєш? Що сталося? Говори швидше, можуть вим

кнуть. Тиждень не було зв’язку тільки включили і ти зі своїми загадками. Благаю 
говори зрозуміліше!

—  Хату сусіда рознесло вщент...
—  Та ти що!
—  Від моєї —  одні стіни. Ледве сам вцілів.

—  Ай я-я-я!
—  Я сьогодні зрозумів: як все життя жив серед сепаратистів і ледь ним не 

став. Не знаєш, як записатися у гвардію, чи в якесь там ополченіє... Я  созрел.
При зустрічі з поглядом смерті мій дозвонювач не відвів очі, знайшов єдино 

вірний шлях до свободи. Горе змінює людину, здатну думати. Раніше він сказав 
би: «Чим я буду крити хату —  матом чи задницею? Та якби срака у мене була 
така, як у Люди з Билбасівки, тоді куди діло не йшло...» А  тепер он як заговорив 
Роман. Громадянином став, чи як?

11 червня 2014 року
Сторожко спала ніч. Місяць, шукаючи часточки неосвітленої Землі, 

з недовірою і осторогою зупинився на полянці з хижими, переважно не 
європейської зовнішності бійцями, та важкою зброєю, що крадькома прихова
лася межи дерев, кущів та під залізобетонними плитами. Від давно небаченого 
видовиська на благословенній землі України Місяць здивувався і обурився, мож
ливо обернувся навколо себе, та цього не було видно —  усю ніч Місяць повний.

Війнув вітерець. Пуста пляшка, яку хтось примостив на паркан, легенько 
впала, підскочивши раз і вдруге і покотилася по дорозі. Комусь віддалось грю
котом у нічному безголоссі. З блокпоста у відповідь різонув одинокий постріл. І 
знову тихо. У кінці місячної ночі, млосливий сон якої перетнув грюкіт пляшки і 
постріл чужемця, народився день.

Сьогодні, як і вчора, як ось вже цілу вічність стріляють і бомблять... Вояки з 
Росії, хто пройшли вишкіл в Афганістані, Чечні та в інших точках палаючої Землі, 
влучили у вантажний літак з амуніцією і продуктами харчування... Ще не згасло 
полум'я гвинтокрилів, не розвіявся дим пожарищ над Торцем-рікою і бугристими

80 СЛОВ’ЯНСЬК У ВІЙНІ 2014 РОКУ



Розділ другий. Чорні дні окупації 81

полями Дикого степу, а вже зачаділи неповороткі танки, в’юнкі бронетранспорте
ри, брезентовані вантажівки. «Чиста робота», потирають руки кремлівські автори 
і натхненники нового типу війни, у якій міжнародному і місцевому криміналитету 
відведено домінуючу роль.

Що техніка? Серед людей рвуться міни там і тут, падають осколки снарядів: 
гине мирне населення, патріотично налаштовані бійці —  найдорожчий України 
скарб. Саме цей скарб і муляє тим, у кого рука завжди тягнулася й сьогодні тяг
неться до чужої власності і хто хоче усього того, що видніється на горизонті, 
зіпсувати його до невпізнання. Росії поперек горла стоїть незалежна Україна, 
їй важливо не те, що втрачена житниця і Царської Росії і Радянського Союзу, 
їй важливо те, що наша держава —  могутній військово-промисловий комплекс, 
таким залишається й сьогодні. їй боляче те, що Україна на очах рішуче й 
безкомпромісно відпливає у вільне плавання. Не можуть сердеги втямити: Ра
дянський союз почив вічним сном. А  тепер прагнення увійти двічі в одну й ту 
саму річку смішні та нікчемні. Он увесь світ став на дибки.

Моя добра знайома пані Ольга з Києва й дня не може прожити без вісточок 
із Слов’янська. Та хіба тільки Слов’янськ їй болить? «Где бы в человека не стре
ляли —  пули все ей в сердце попадали» —  так про неї кажуть близькі їй люди 
поетичною метафорою Едуардаса Межелайтіса. Немало у нас патріотів серед 
жінок і чоловіків. Тих, хто має щедру душу і велике серце. Мова йде про сферу 
внутрішнього життя людини —  її настроїв, почуттів, переживань.

До речі, серце як символічний орган духовності Японці возвели у фетиш: 
керувати автомобілем, на їхню думку, треба не руками, а серцем. Отоді і скоро
титься кількість дорожніх пригод. Уроки війни Гітлера із Сталіним довели: щоб 
убити загарбника (якщо не ти, то він) також треба мати велике серце: «Я стре
ляю —  и нет справедливости справедливее пули моей», —  здається, так писала 
поетка —  роки зітерли з пам’яті її прізвище.

До моєї ще з ранку тихої оселі сторчголов влетів вже читачу відомий Не-я, 
нашвидкуруч випив склянку «Трускавецької» і глухо мовив:

—  Чув? Для того, щоб довести «справжнє» лице бійців правого сектору, 
бандити розбили-розтрощили хірургічне відділення лікарні —  споруду часів 
царя, знищили великий торговельний центр будівельних матеріалів товариства 
баптистів, а для розваги засвітили довкілля парочкою особняків. Прямо-таки 
новітні варвари, пірати у XXI столітті.

На це я тільки й зміг із себе видавити:
—  Богохульство ніколи не залишається без отвіту божого: «І буде їм по 

ділам їхнім». Оділлються вовкові овечі сльози! Он самопроголошеного мера ки-



нули в підвал СБУ.
—  І як ви думаєте, за що?
—  Кажуть, місто не забезпечив світлом і водою. А  може став своїй же банді 

каменем на шиї. От вони і придумали для нього кару —  запроторили в камеру 
його супротивників. Хай скуштує почім ківш лиха!.. Можливо, це перший у підвалі 
клієнт, який справедливо туди потрапив. А  так —  скільки там перемелено доль 
за все життя —  страшно подумати!

—  І то правда. Арештували не за те, що наркоман, злодій і шахрай, не за 
те, що самозванець і бандюга, не за те, що зґвалтував неповнолітню. А  за те, що 
свідок. Свідки у справі захоплення міста довго не живуть.

— Туди йому й дорога. Яка гидота! Хто ж тоді ті, хто «трикольорів» зустрічав 
з хлібом-сіллю, лягав під бронетранспортери, називав захисників Вітчизни фа
шистами, регулярно носив їжу найманцям і іменував їх «визволителями»? Чи 
відповідатимуть вони, як за подібні вчинки відповідали зрадники у 45-му, як 
відповів Юда, що вчителя продав за ЗО серебреників?..

—  Вони вже відповідають. Це буде і сьогодні і завтра. У  перші дні після 
війни гуманітарка збирає велику чергу. Хтось як вигукне: «Он головний комуніст 
за допомогою прилаштувався». Кілька дебелих жіночок за білі рученьки —  та 
з черги. І накивав п'ятами бувший депутат Верховної Ради, перший помічник 
сепаратистів по встановленню барикад у центрі міста.

—  А  то є й пасивні, тихі сепаратисти. Приїздять до Києва чи Львова 
здоровенні чоловіки з наїденими мордами, просять статусу біженців —  набу
ти законного права на житло і роботу. Вдома у них ворог, недруг, супротив
ник... Його місто на грані знищення, повсюди ридання, його сусіди скривавлені, 
скалічені, вбиті кістлявою рукою ворога і супостата, а він —  причесаний і пухна
стий, у пошуках тепленького кубельця. Одні пики наїдають, другі кров пролива
ють. Нічого собі...

Сьогодні народ стогне. Скоро сміятиметься. І всіх ворогів будуть убивати 
сміхом. Наповал. Он з політиків сусідньої держави ті, що вершинні, над пана
ми пани... Здається, самого Бога взяли за бороду, та з їх діянь сміється увесь 
цивілізований люд. Та не кожен знає: убиті сміхом не воскресають у пам’яті 
людській. Так і лишаються колодою, вкритою бархатистою пліснявою, від якої 
тхне непристойною банальністю.

12 червня 2014 року
Проснувся рано. Від пострілів на блокпосту. Не різке, таке собі глухе бах

кання: бах-бах і тиша, хоч знову на ліжко і впадай у сон. Невдовзі з Ямполя, що
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за Дінцем, неначе далекий грім, загула канонада. З-за обрію наближається само- 
льот. Робить одне— друге коло і падає у повітряну яму. За мить перетворюється 
на точку і пропадає у Слобожанській стороні. Я благаю усіх, які тільки є боги: не
хай ворожий вогонь не обпалить нашому крила, нехай пілоти не прошляплять, 
як слід знімають картинку, аби дальній снаряд бодай не влучив у мою хату та 
упав на дуласті пушки. І нехай наші вороги усі згинуть до ноги!

Коли вийшов з хати у двір, звуки стали десятикратно гучнішими, так ніби 
вуха звільнили від пробок. І постріли з автоматної зброї і протяжний свист 
снарядів зенітної артилерії— все вдарило у скроні і забриніло в голові суцільним 
шумом. Сувора і груба музика війни.

З боку клаптика понівеченої землі, де банкували картярі п’ятнистих 
комуфляжів, проскочив самоскид. За ним трактор-копач. З усього вид
но, закінчилися будівельні роботи й тепер не місце знаряддям праці серед 
людиновбивчої зброї.

Після того, як трактор, залишивши сизий димок і зник за рогом вулиці, доро
гою наближалася молода жінка. Не раз її бачив й раніше, та лише тепер звернув 
увагу на легку пружну ходу, звабливі вуста і світлу посмішку.

— Дівчино, —  вона кинула бровою і всміхнулася, показавши ряд білосніжних 
зубів. — Вам ніхто не говорив, що не можна у таку погоду без парасольки?

—  Не розумію.
—  Осколки сипляться з Неба, вулицею кулі шмигають, а їй —  як з гуся вода. 

Жінка знову всміхнулася, залишаючись спокійною, можливо спокій сама міцно 

тримала у своїх руках.
—  А  я така, що між осколками й кулями —  хіба тільки між краплинами дощу, 

як нєкоторі.
Жінка лише тепер серйозно глянула мені в очі:
—  Від судьби не втечеш... Кому написано від води сконати, того й бандитсь

ка куля не дожене.
—  Ваша правда. В мені заговорила заздрість. Тут до вікна боїшся зайвий 

раз підійти, а вона, красива й розкута як сама свобода, чимчикує вулицею, ніби й 
немає ніякої війни —  над її головою вогні святкового фейерверку.

Жінка спокійно сприйняла мою філіппіку. Нахилила трохи голову, долу опу

стила очі:
—  Кілька років тому наша вівчарка... Я  тоді не була вдома, чоловік визволяв...
—  Про що ви, я давно забув... За одного кусаного двох не кусаних дають. 

Про це не згадуйте. Я не знав, що ви якось з цим пов’язані.
— Дякую Вашому доброму серцю... І ще одне: хочу біля вашого паркану по-



ставити свою бджілку. Он там, —  вона жестом руки показала місце під горіхом. 
Де тінь.

—  Звичайно, місце не перестоїть, ставте. Може було б у двір, за парканом 
безпечніше.

—  Я усього на кілька хвилин.
—  Цікаво, а чому не у себе?
—  З балкону ви бачите, що там коїться біля мого двору. Сьогодні прийшла, 

а вони: «З ялинки стріляв бандерівський снайпер. Ми його вбили. Зайдете і по
бачите —  у дворі труп ворога.» Зайшла. Ніякого не видно трупа. І слідів крові 
нема, слава богу.

За кілька хвилин під’їхала червоненька машина якоїсь жіночої марки.
—  Я  ненадовго, —  похапцем взяла пакет з багажника, хляпнула замком 

дверцят. І ніби виправдовуючись:
—  Упораюсь у домі, тай в село —  там не воюють.
—  І нас не чуть?
—  Чути, чути. І навіть видно стовбури диму. Та здаля так не зачипає. Ра

нок, як звичайно, не солодкий і не млосний, який буває, коли схід сонця грає на 
мандалині. Страшно, коли над містом жалю і смутку —  таким став наш курор
тний Слов’янськ —  зарять короткі зблиски пострілів, степом луна докочує грім 
розірваних снарядів. Аж мороз шкірою пробігає, коли чуєш стогін Землі. Війна 
огрубляє душу громадянина, криниця якої й так не відрізнялась глибиною. Іде з 
димом і наша промисловість.

Вона перехопила мій погляд на бочку для дощівки, глянула в Небо, з якого 
ось-ось бурхне як із ведра. Вдарив грім. Жінка здригнулася.

—  Вже й не поймеш, - тихо мовила, - чи Святий Ілля по Небу, чи наші брати 
по рабству вогнем по місту.

За тим відвела погляд і ще тихіше про когось:
—  Він завжди повторював: «Святе і грішне —  поруч».
Повернулася й пішла до свого дому через чужу і ворожу, як згодом вияс

ниться, для неї війну.
15 червня 2014 року

Сьогодні вже п’ятнадцяте, а вона ще не повернулась. В разі й одностороннє 
перемир'я оголосили, а її як не було, так і немає. Під креслатим оріхом машина 
як червоніла, так і стоїть, а жінка немов крізь землю провалилася. Ті із сусідів, хто 
ще не встиг утекти у безпечніше, як Слов’янськ, місце, «не бачили й не чули». Її 
мобілка вперто мовчить, ніби хтось у ротову порожнину запхнув їй здоровенного 
кляпа. Буває й мобільнику забивають у рот кляпа, от як моїй —  вимкнули елек
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тромережу, підірвали телевежу, яка приймала і передавала лише телесигнал. 
На гавкіт собаки виглянув у вікно. Останнім часом доводиться годинами просто
ювати біля вікна. Можливо через шкляну прозорість прийде відповідь і сам не 
знаєш, на які питання. Немає сумніву, ми знаємо усі можливі відповіді, та у чому 
суть питання —  до цього часу й не втямили. Звикли до спокою й сумирності, а 
тут щось від розбійництва і сваволі, від східного витонченого підступництва та 
віроломства. Тут перед зайдою купа грошей, успіх і влада. За гроші можна усе 
купить, заради них можна усе продать: любов, відданість, ідеали.

Світла немає— дзвінок не працює, гавкіт Сірка доходить до хрипоти. Стари
ки йдуть вулицею з повними торбами —  в супермаркеті дають зіпсовану ковбасу. 
Якщо її переварить (поки що в нас не виключили газ, на сусідній вулиці горить- 
палає з розбитого будинку). «Жрать» —  каже довготелесий сепаратист, —  
«можна, особенно после крепака». Другий каже голосно і я чую: «Страсть люблю 
чеснок, который пахнет колбасой». Троє у п’ятнистій одежі стоять біля хвіртки, 
переминаються з ноги на ногу. Починають стукать прикладом у хвіртку. Звук роз
носиться на все довкілля. В голові враз помутніло, періодично скорочувались 
м’язи біля лівого ока, засмикалось праве. Догавкався. Язика треба було міцніше 
за зубами тримати. Вже прийшли. Мабуть, один з лопатою, а два з носилка
ми... Що це —  панічний страх? Подивився на руки. Пальці не дрижали. Зник і на 
обличчі нервовий тік. Зрештою, оговтався і вже впевнено гукнув у вікно:

—  Айн момент!
А  сам придивлявся. Хлопці як хлопці. І в руках ніяких тобі, як я нараяв, 

носилок і лопати —  чорні карабіни. Карабіни не такі страшні, як лопати й носил

ки. Карабін швидше строгий, ніж страшний. Я б сказав, приємний —  виблискує, 
якщо й сонця немає. І зрозумілий —  бах, і був такий. А  з лопатою —  ще і яму 
примусять копать. Ото работьонка на тему «Лучше нету того свету». Хто під во- 
ротьми у новесенькому військовому обмундируванні —  через кілька днів, а саме 
1 липня, коли почнеться черговий виток антитерористичної операції, ті скинуть 
п’ятнисту одівачку, одягнуть шорти і майку. Виявляється, замінити військову на 
цивільну одежу —  та це так просто! Як і душу сепаратиста і диверсанта, коли 

настане потреба.
Підходячи до гостей непроханих ближче, побачив двох приземистих, тре

тього —  я вже його раніше помітив —  фітіль в окулярах. Тих двох я ніколи не 
знав, а ось фітіля в окулярах бачив, як роздавав гроші підліткам, які писали на 
стінах будівель величезними літерами: «ДНР», «Росія», «Фашизм не пройдет», 
«Вон из Славянска фашизм», «Смерть правому сектору». Підлітки, які вчилися 
за підручниками Російської Федерації і відповідно на ті цінності й орієнтуються.
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—  Дед, —  звернувся фітіль в окулярах, коли я відчинив двері воріт.
—  Слушаю, внучок, —  відповідаю, роблячи розумний вигляд. Очкарик на

певне, зрозумів, що я йому не дід, а він мені —  ну ніяк не онук і через те збавив 
обороти свого гонору. Саме збавив. З перших хвилин зрозумів і я. Я існую для 
нього і таких як він, як шкідлива ідея, а підлеглі, ті два поплічники, що «їли» його 
очима —  торжество мрій, які в грошах, машині і ще не дай бог у чому

—  Чья машина? —  кивнув у бік лапатого оріха.
—  Не моя.
—  Мне по барабану твоя —  не твоя. Спрашиваю, чья?
—  Какая-то женщина поставила. Я сказал: пусть стоит. Хлеба не просит, 

места не перестоит.
—  Имя этой женщины?
—  Не знаю. Если вы, или другой незнакомец, поставили я копался в био

графии? Вы сейчас не представились, мне что, от вас отварачиваться? Между 
прочим...

—  Мы действуем от имени республики.
—  Какой?
—  Заберем в СБУ, там расскажут какой.
Й нервово добавив: «Донецкой Народной республики». Після паузи між 

кашлем продовжив:
—  Мы подневольные люди. Начальство приказало найти машину с таки

ми номерами, приказ выполнили. У мадам полный дом вооруженных бойцов 
украинской армии, мы существуем для того, чтобы выполнять приказы. Не вол
нуйтесь, машину в течении часа заберут. Пусть поработает на благо нашей ро
дины— ДНР.

—  Выявляется, —  розтягую слово, —  вы патриот.
Замість прямої відповіді я почув таке:
—  Почему, деда, ты такой, а я такой? Не потому ли, что один из нас хочет 

больше жратвы, а другой менше? Я хоть и имею вышку, это тебе не три класса 
и четыре коридора, хоть по философии и отлично, а что-то не пойму XXI века. 
Природа держит под семью замками свои секреты и только на закате жизни каж
дого из нас немножко приоткрывает занавесь человеческой драмы. Мне иногда 
удается заглянуть за кулисы: для передела мира избран отлично иной путь. 
Никто другой —  мы авторы и исполнители драмы XXI века.

Подумалось: філософе ти нещасний! Сьогодні, коли я пишу оці нотатки, зва
лена телевежа на Карачун-горі, добивають Миколаївську теплоелектростанцію. 
Планомірно здійснюється план по знищенню інфраструктури Донбасу. А  ти про



щось там, брат мій по XXI століттю.
Хлопці збиралися було іти на свої позиції, як у телефоні заспівало.
Коротка розмова, і чоловіки, вибиваючи бокове скло, перевертають усе, 

що можно перевернути у багажникові й салоні та зникають. Фітіль на прощання 
підняв руку: «Если смерти —  то мгновенной, если раны —  небольшой».

Я не зрозумів, кому адресувалося це побажання —  мені, чи собі? Думаю —  
мені. Терористи —  щасливі одним днем: «Сьогодні Я живу і день сьогодні мій: 
з ними не можна про щось домовлятись, від них не діждешся сталих принципів, 
крім одного —  «або пан, або пропав». Від мого дому вояки йшли так, ніби двоє 
несуть на носилках саму Смерть, а Фітіль в Окулярах супроводить з лопатою 
через плече, як з бойовим автоматом і підморгує якійсь нафарбованій дівиці...

Дорогий читачу! Осміхніться, хоч на хвилинку, уявивши картину зі Смертю 
та наміром її закопати. Це уява втомленої людини, і тим все сказано. Навсправж
ки Каїнова сім'я гуляє Сходом України, та якщо й надалі смерті дії виявлятимуть
ся такими нагло смертельними, знайдіть вуздечку вгамувати її безумний шал.

16 червня 2014 року
Сьогодні повернулась пропаща. На тому тижні з’ясувалося її ім'я і ще деякі 

подробиці. Молодицю звали Тамарою. Стримано ставилась до політики і поточ
них подій: у світі насправді мало що міняється. Регіонали думали, що втратили 
владу —  вона в їхніх руках.

Думають пересаджають винних у подіях на Майдані —  всі гуляють на волі. 
Потерпають лише вожді партії, що фінансують російську інтервенцію, либонь 
каються. В регіоналів на очах тане бізнес, що в Україні. І за кордон, де вчаться 
діти і перебуває нерухомість, сильно не розженешся.

—  Мене, —  казала тоді Тамара, —  все це не цікавить. Як людина мене 
цікавить людина. А  в людини лише тіло. Душею хай займається душепастори 
релігійні чи політичні. А  ми, медики, опікуємось лише тілом. Тут робота з кожним 
днем множиться, з кожним пострілом додається.

Ключем відімкнула двері і збиралася заводити двигун, як я у відчинене вікно 
прокричав:

—  Гутен морген, мадам!

Вона вийшла з машини, я вийшов за ворота.
Коли побачив ближче— запекло серце. На мене дивилися впалі червоні очі, 

загострений ніс, довгасте обличчя. Підійшла важкою ходою, кисло всміхнулася, 
прикусила нижню губу. Хотіла сісти на стільця —  передумала. Щось хотіла ска
зать —  швидко наболіле вилить назовні, та враз закрила рота. Тільки й мовила:
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—  Якось потім. Зараз нічого не питайте. Не треба.
Вона це казала так, ніби мусить звітувати. Ступила крок-другий, зірвала

вишню. Кісточку від з’їденої ягоди тримала у руці —  не знала куди викинуть.
—  Мені було страшно, —  глухим голосом просоліла вона. —  Ніколи й не га

дала відчути такого страхіття. Страх не мав якихось конкретних логічних обрисів, 
просто страшно і все. Якщо я скажу, що у перші дні боялася за машину, потім 
помилилася, аби залишитись живою —  нічого не скажу. Страх —  це антисила, 
яка розливається усім тілом і норовить паралізувати рухи чи звести їх у стан 
конвульсії. Я це знаю, як кожен, хто побував у тому погребі.

Її груди стискалися, Тамара важко дихала. Після того, як трохи заспокоїлась, 
синіми губами прошепотіла:

—  Визволив один знайомий, бувший пацієнт. Якби не він —  сидіть би до 
розстрілу. За що? Ні я не знаю, ні вони не знають, за що. Страх —  це у них зброя, 
похлеще системи «Град»...

—  За всі дні і ночі, проведені там, я забула про сон. У години вічного без
соння я виснувала —  жвавість ближча до смерті, ніж сон.

— Десь читала: кожен покидає цей, тепер я знаю —  не кращий світ, —  одино
ким. Там я зрозуміла, таке твердження не зовсім точне. У підвалі помирають нажи
ву, мабуть так догоряє свіча. Тут я помирала вже мертвою, так трухлявіє верба...

—  Ніколи не думала й не гадала про огонь патріотизму, який тільки жеврів 
в мені. Якби не оцей чортячий полон, я б ніколи не відчула любові до матері 
України. Тепер я вже не та. Сепаратисти зробили Тамару іншою... І це правда.

—  Коли мене побили і я їм сказала усе, що я про них думаю, у ту ніч Смерть 
сиділа у моїх ногах. І тоді, при Смерті я не помирала наодинці. До мене прийш
ло розуміння: у державі з багатьма різними народами, які ще не відчули смаку 
справжньої свободи, сепаратисти скоро не переведуться. Кожна меншина шу
катиме нагоди отримати гору над іншою. І тероризм не зникне, сепаратизм для 

нього —  краща поживна речовина...
Попрощалась сигналом червоненького авта. З того часу я її ще не бачив. 

Кажуть, сховалася від неоголошеної війни у Харкові, у сестри. А  ще казали, 
звістку подасть у вересні, на початку жовтня —  восени. Не встиг порадити їй 
проконсультуватись у психолога і побажати усіх гараздів.

17 червня 2014 року
Як для воєнного часу, ще далеко той день, коли окупанти під тиском 

української армії кидатимуть зброю, захоплювати автобуси і прямувати в на
прямку Донецька. На 9.08 у місті залишилося два автобуси. Уже за кілька днів
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буде зруйнована і спалена майже уся наша вулиця, обезлюдніють її тінисті тро
туари. А  поки спокійним ходом іде війна у односторонньо об'явленому перемир’ї 
за відсутності води і світла, тобто, телефону, радіо, телевізора і ще багато чого.

Якийсь незнайомий молодик, проходячи, вигукнув: «Победим монголо- 
татар, победим Гитлера, победим и Путина». «Провокатор чи дурак» —  поду
мав. —  «Як на мене, ніхто нікого не перемагає. Монголи після нашестя і тепер 
правлять Росією. Німці передали свою фашистську ідеологію тій таки Росії. 
Путін намагається стати збирачем «Земель русских» фашистськими методами. 
Так що ніхто нікого не перемагає. Шумахер —  і той не вічно перемагав».

Постукала у хвіртку баба Ксюша, білу пляшку у торбинці принесла, каже мо
локо кози цілюще— для такого часу —  «в самый раз». «Чому сьогодні? Зазвичай 
вона приносить у середу, чи я щось наплутав?» Бабуся стара, не знає ліку своїм 
рокам, каже, ще до колективізації під стіл пішки ходила. Зараз, о сьомій ранку сто
яла на майданчику трохи непевно, ніби боячись втратити рівновагу, мабуть так 
стоять на ходулях. З великою напругою зайшла у відчинені двері і попрямувала 
до ослінця так, ніби щойно у неї вибили милиці з-під одної і другої пахви.

Примостившись на краєчку зручного сидіння, бабуся крючкуватим пальцем 
кивнула мені, а коли я наблизився жестом тієї ж руки, запросила сісти поруч. Че
рез невдало вставлені протези стара на вухо зашамкотіла притишеним голосом:

—  Фершалку взяли і відпустили. Щось то та значить. Не відчувши ніякої 
моєї зацікавленості, продовжила:

—  Катька —  ота шо ми по воду ходемо, пішла до себе по вишні. Ну й шо 
ти думаєш? Вискочив з оттуда, де сторож находився... І хто ти думаєш? Правий 
сектор. Всі такі страшні, у вишитих косоворотках і красних штанях.

—  Та то, мабуть, хлопці з гуцульського ансамблю заблудилися й потрапили 
на Катькину дачу.

—  Ти шо, дурною мене щитаєш?
—  Ну й далі?
—  Далі один із них, такий дуже ж таки патлатий із рідікулем через плече, як 

крикне: «Ти помниш стара вар’ятка, як вітаються справжні українці?» «Та я, —  
відповідає Катька, —  не помню борщ чи суп їла на завтрік. А  те привєтствіє 
ніколи не знала, та ще трохи й забула». Отой бандерівець, а то може був сам 
Ярош, як рявкне, аж голуби знялись у бік рибхозу: «Ану скажи, старуха Ізергіль:

«Слава Україні» —  «Героям слава!».

—  Вона відмовилась?
—  По телевізору надивилася, українські канали хоч не включай —  все тан

цюють та співають вроді робити їм нічого.



90 СЛОВ’ЯНСЬК У ВІЙНІ 2014 РОКУ

—  А  патлатий?
—  Побив її, ледь ноги доволочила до хати.
—  Не помітив. Щойно тут проходила —  все нормально.
—  Так її не по морді. По ребрам, ізверги. Ніколи не думала дожить до власті 

бандерівців.
—  Доведеться миритися. Внук ходить в українську?
—  Нащо вона? Сім год мак не родив і голоду не робив. Потім подумала і 

додала:
—  Воно б ото нічого. Люди вони товкущі: Та ПІП у них не наш. Молитися у 

чужій церкві —  гріх.
Було вже шукав приводу розпрощатися з бабою Ксюшею, та вона зупинила:
—  Руські смілі. Прожила за кацапом —  знаю. Хотів, щоб я коня на скаку 

зупинила і на пожарі не здрейфила. А  я цього не змогла, а він мені тельбухи 
відбивав, лупцював як Сидорову козу. Перепадало і йому, як нап’ється до потері 
сознанія.

Бабуся зняла косинку краями її витерла піт:
—  Хай йому земля пухом... Осталась одна як палець: ні дитинки ні билин

ки. Кози — ото тільки й доходу... На руських надивилися ось недавно під супер
маркетом, коли проводився рехверендум. У косоворотках, баби у сарахванах, 
медведя за собою тягають. А  наші де? В задниці сидять. Мої рушники, що бабця 
вишивала, лежма лежать тоді у скрині, зараз у шифонері. Нікому до них діла. А 
вони свого не стидяться. І не стидяться балакать своєю. Питаєш за школу? Та 
навіщо вона нам така. Руська —  вотетодєло. Куди не підеш і тебе приймають як 
человека, а не як якогось гуцька з полонини. Я  за ДНР, це за Росію, хай я по- 
вашому мнєнію й сепаратистка.

Забираю пляшку з молоком. Все збираюсь відмовитись від пластикової —  
хай цідить у скляну. Та ніяк не наважуся —  це їй зайвий клопіт, а вона й так ледь 
путає ногами.

—  У тебе хоч окраєць хліба найдеться? Мені не зручно відмовити:
—  Можу запропонувати пряника.
—  Збиралася борщювати... Який борщ із пряником?
Виявляється, ось чому вона раніше молоко принесла —  «хліба окраєць».
—  Вже тиждень, як Словхліб не працює.
—  Я й забула. Без світу нічого нема.
—  Треба було під танки не лягать...
—  Хіба ж знаття?
—  Що не буде вороття?
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Бабуся образилась. Не попрощавшись, важко підвелася і пошкандибала з 
двору, на ослоні забула й баклажку —  так вона називала пластиковий посуд. 
Через пару кроків повернулася, обперла руки на ціпок і незлосливо мовила, тря
сучи головою:

—  Е-е, підтоптана Ксюша, всім хто пользувався її трудом, гімном пахне. Ех, 
нажилась —  намучилась: пора вже й честь знати. І судьбі должно буть стидно —  
отак треба було вміть подрибцюватись.

Через два дні її не стало. Спокійно відійшла за обрій стара. Кажуть, до 
останньої хвилини була при свідомості і ясній пам’яті. На обличчі завмерла 
смиренність і покора. Завжди рухливі брови набули спокою, а рот —  вічного 
мовчення.

Пішли за попом —  не знайшли. Кажуть, втік у Росію: злякався за запрошен
ня в гості російських бойовиків та зберігання у святому місці зброї, що збиває 
літаки і нищить танки. Та набої до них.

Війна стерла межу між святим і грішним. Буря змішала Землю і Небо.

5 липня 2014 року
Цілу ніч без перестанку здригалося Небо і стогнала Земля. Не діждавшись 

офіційної допомоги від Росії, на ранок завойовники зібрали свої манатки 
(награбовані коштовності) і погнали маршрутом Слов’янськ-Краматорськ- 

Костянтинівка, Горлівка-Донецьк.
Після відходу чужеземного війська, яке не менше, як чотири роки готува

лося до агресії, місто не оживає. Немає у значної частини мешканців довіри до 
Києва, та її, довіри, якщо чесно, ніколи й не було. Особливо нині. Змінився світ 
людини, психологи кажуть —  ментальність не та.

Сьогодні, коли роль колективу звужується до рівня бригади приватної фірми, 
на пострадянський простір виходить розвинена Особистість з її національно- 
культурним простором, небаченим індивідуалізмом, або як модно, амбітністю, 
готова вийти на арену європейської цивілізації, не проти й на світову —  «і людей 
повидать і себе показать».

Те, до чого ми доторкнулись пером —  це не продовження боротьби бан
ди Януковича з демократичними силами Майдану, це протистояння, ошибка, 
конфлікт чи як завгодно назвіть таке явище двох культур —  української, яку в 
Слов’янську іменують бандерівською і російською, яка на теренах України так і 
не набула глибокого закорінення у народні традиції, але ось уже яку сотню років 
бореться за своє тотальне панування.

Ото як у позаминулому столітті курський мужичок перетнув кордон України,
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щоб на шахті заробити копійчину на конячку, нічого з того часу не змінилося. 
Курський мужичок залишився в Макіївці, Горлівці чи інде, народив синів, внуків, 
правнуків, вектор культури яких залишився без змін —  Росія.

Фундаментального значення така орієнтація набула за часів пануван
ня ідеології КПРС з її політикою інтернаціоналізму. За усіх часів відносин з 
Україною, Росія, виходячи з положень К. Маркса, або окупант, або завойовник, 
або турист. Швидше за все до останнього часу була і тим, і другим і третім: не 
визнавала культури, знущалось над традиціями, насаджуючи свої, не визнавала 
територіальної цілісності!

У пресі, чи десь там на поважних наукових конференціях мені не дово
дилось читати чи чути розмисли про специфіку руськомовлення в Україні. А й 
справді, що це за штука російська мова в Україні і хто її носії? А  це ті, хто гово
рить російські слова з Українським колоритом. У такої мови немає діалектного 
кореня, а саме він підживлює національний стрижень і визначає мовний колорит.

Завдяки орфоепії (вимові, «произношению») виявляються естетичні 
властивості мови. Не всім подобається мова деяких мешканців великих міст —  
слова у них не ллються потоком, як у природній мові, а стрибають, постійно 
норовлять вискочити назовні.

Якщо вірити Потебні і харківській лінгвістичній школі, що мова є душа на
роду, то насправді про що йдеться? Спотворена душа?

Терористи, сепаратисти, неоголошена війна...
Читач пригадує як споконвічну проблему Гордієвого вузла вирішив Олек

сандр Македонський. Великий полководець планував захопити увесь світ, 
тобто створити об’єднану країну на кшталт СРСР, чи путінській Росії. Не став 
порпатисяу мудригальських сплетіннях, а вдарив лезом меча —  і загадка зник
ла. Ми кажемо про те, що меч у руках нової, сподіваємось, демократичної 
влади —  це необхідність перегляду внутрішніх кордонів України, які склалися 
не за часів Леніна —  Сталіна, а природнім історичним шляхом. Нехай новий 
адміністративно-територіальний устрій передбачить такі відносини бізнесу і вла
ди, народу і держави, які український народ, окремого українця охороняють і 
збагачують. І нехай скінчиться одвічна суперечка між однією в Україні одиницею 
і державою. Без позитивних зрушень сепаратизм і тероризм непереможні, так і 
залишаються гордієвим вузлом.

Вулецею розбитих домів, оминаючи щось схоже на міни, чи самі міни, які ще 
довго загрожуватимуть життю і здоров’ю населенню Слов’янська, прийшов Не-я.

—  Здавалося, —  каже гість, —  радіти треба —  всі залишилися живими і 
навіть ми з тобою здоровими. Та чогось не радісно. Ніхто сепаратистів не
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переміг —  вони відступили. Сепаратисти відступили, сепаратизм залишився, а 
з ним і тероризм. Бацили хвороби XXI століття приховалися у складках нашого 
плаття, у валізах, під нігтем пальця, який тиснув на спусковий гачок стального 
карабіна...

Сепаратизм разом з тероризмом штурмом захопили свідомість, з грюкотом 
вдерлися у найніжніші почуття і зубами утримували свої позиції з 12 квітня по 5 
липня. Вони наробили такої біди не лише Донбасу, Україні. Це не локальна —  
світова трагедія —  боротьба двох непримиренних сил, краща з яких зазнавала 
поразки.

Сьогодні усі мислячі люди Європейської співдружності (і не лише 
європейської) змушені відповісти собі і світові на одне-однісеньке питання: «Що 
треба для того, щоб у центрі Європи потухла пожежа війни і такого більше не 
повторилося?».

Небо насупилось —  пішов дощ. Нормальний літній дощ —  такий, про який 
співається у пісні.

Завершимо наш короткий есей дещицею романтики —  у війну післявоєння 
мислиться романтично піднесеним. На початку згадана Прибалтика. Військові 
навчання там, війна тут, в Україні. Як сьогодні бачу Калінінград (Кенінсберг) 80-х 

з його підземними штольнями, що поміж велетенських кам’яних брил плескають 
темною від холоду водою: чую Кантівські читання в тамтешньому університеті, 
прямо з мосту постає могила Канта з погруддям філософа на ній, огорожена 
якірним ланцюгом.

Могила примостилася біля самісінької стіни кафедрального собору, що ніби 
вгруз у болотисте прибережжя якоїсь річечки та усією своєю готичною величчю 
мов стріла, рветься проколоти Балтійське Небо. Здалося, то не шпиль собо
ру —  то щогла корабля Європейців, що разом з Українцями, які пливуть до свого 
європейського Дому, у важке, але гідне Людини майбуття.

Анатолій Федь,
(Українська літературна газета, серпень 2014, ч.ч. 14, 15, 16).
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ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ОСТАЛАСЬ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ

Первый бой в районе психиатрической больницы г. Сла- 
вянска произошел 5 мая.

В  этот же день появились и первые жертвы  — от про
летавших пуль погиб один из сотрудников, другой получил 
ранение в ногу. С  этого момента интенсивность боевых 
действий на этом участке нарастала ежедневно.

ВОЕННЫЕ УСЛОВИЯ
Уже к середине мая медперсоналу больницы стало сложно добираться на 

работу и уезжать домой. Транспорт практически не ходил, из-за массирован
ных артобстрелов сотрудникам приходилось по часу и больше отсиживаться 
в укрытиях. Но в учреждении еще оставались больные, поэтому прекращать 
работу было нельзя. После того как был поврежден силовой кабель, работники 
пищеблока готовили еду на костре, однако о закрытии больницы первоначально 
речь не шла —  все надеялись на скорое окончание войны.

Критической точкой стало 25 мая, когда в стену госпитального отделения 
угодил артснаряд. В результате попадания была повреждена комната приема 
пищи и лаборатория. Стало ясно, что дальше находиться здесь небезопасно, 
больных начали перевозить в другие психиатрические больницы области. В по
следних числах мая из больницы эвакуировали два оставшихся отделения —  
пациентов перевезли сначала в Николаевку и тубдиспансер, а позже распреде
лили по профильным лечебным учреждениям в Артемовск и Часов Яр.

Собрав оборудование в наиболее защищенном строении, медперсонал 
покинул свои кабинеты. С того времени и по сегодняшний день по прежнему 
адресу областная психиатрическая больница не работает.

СТЕПЕНЬ РАЗРУШЕНИЙ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Оценить размер причиненного войной ущерба руководству учреждения 

удалось только через неделю после освобождения города. Сперва несколько 
дней на территории и в помещениях работали саперы. Потом пострадавшие 
помещения осматривала экспертная комиссия. Ее вердикт оказался категори
чен —  здания восстановлению не подлежат.

Как рассказал главный врач больницы Юрий Смаль, по окончании боевых
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действий он объехал до 20 объектов, в которых можно было бы разместить 
больницу, —  практически все они требовали капитальных вложений. Исходя из 
сложившейся ситуации областным руководством было решено остановиться 
пока на временном варианте —  взять в аренду профилакторий завода «Слав- 
тяжмаш», где в ближайшее время будет открыто отделение оказания экстрен
ной помощи. Такая помощь, по оценке специалистов, славянцам сейчас очень 
нужна. Об этом свидетельствует плотный поток посетителей, обращающихся в 
психоневрологический диспансер и амбулатории семейного типа, на базе кото
рых сейчас работают врачи-психиатры областной больницы.

Учитывая, что часть посетителей нуждается не только в помощи психоло
гов, но и в стационарном лечении, потребностей данного лечебного учреждения 
база профилактория обеспечить не сможет. Поэтому вопрос о «постоянном» 
здании для психбольницы остается открытым. По словам Юрия Смаля, в на
стоящий момент рассматривается возможность разместить больницу в аграр
ном лицее Николаевки —  входящие в комплекс помещения вполне подходят 
для оказания всего спектра психиатрических услуг. Сложность заключается в 
том, что на эти помещения есть и другие претенденты. Руководство психиатри
ческой больницы Славянска надеется, что с помощью областного управления 
трудности будут решены, и уже к Новому году лечебное учреждение возобновит 
свою работу в полном объеме.

Павел Коротенко, 
«ТВ плюс», 28 августа 2014 г.



96 СЛОВ’ЯНСЬК У ВІЙНІ 2014 РОКУ

ДОНБАСС. БОЛЬ. СЛЁЗЫ. ЖИЗНЬ.

Сегодня Россия ведёт против Украины необъявлен
ную войну. Войну жестокую, циничную, войну без правил. 
Главным объектом этой войны сегодня стало русскоя
зычное население восточной Украины. Это за наши души 
сегодня сражаются многие российские СМИ, часто не гну
шаясь даже такими грязными методами, как ложь, фаль
сификации, откровенные искажения фактов. Самый много
страдальный город Донецкой области, ныне понемногу 
возвращающийся к мирной жизни, испытал войну во всех 
смыслах...

Славянок...
Для жителей Донецкой области —  очень мирный город, не имеющий осо

бой привлекательности. Ну, разве что Рапное озеро —  целебное, солёное —  
там всегда лечились те, у кого болели суставы. В Славянске, на окраинах ко
торого начинается чудесный сосновый бор и смешанный лес, —  всегда были 
прекрасные санатории, которые принимали шахтёров и спинальников, детей 
и стариков с сердечными проблемами... Славянок считался, даже в советское 
время, значительным курортом. А  ещё там всегда добывали соль, когда-то 
была знаменитая карандашная фабрика (давно её нет...), содовый завод. И —  
прекрасное фарфоровое производство, которое в последние десятилетия вы
родилось в уродливые однотипные вазы и аляповатые чашки. Но все знают, 
что в Славянске столько чудесных мастеров, и если бы всё поставить на пра
вильную основу...

Старинный и уютный, Славянок всегда был последним пунктом на дороге 
к Святогорску —  к древней Свято-Успенской лавре, к удивительным водам Се
верского Донца.

Но никто не мог подумать, что именно Славянок станет местом, где, как в 
котле, будут заперты тысячи людей, местом, которое стараниями бесноватого 
«реконструктора» превратится в настоящий ад.

Мы не будем разбирать причины, почему так произошло - всё уже случи
лось. Пусть говорят те, кто и сегодня живёт в Славянске и не уезжает из из
раненного и искалеченного города, потому что у каждого свои причины: старые 
родители, дом, который строил всю свою жизнь, и бросать на произвол судьбы в 
одночасье пока не позволяет душа. Надежда на то, что всё вот-вот закончится...

Эти маленькие монологи составлены из разговоров с теми, кто живёт в
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Славянске сегодня. Они были записаны в момент оккупации. Они подлинные 
до последней буквы, просто люди попросили не просто не указывать их имени, 
а даже того, кто говорит —  мужчина или женщина. Время, знаете ли, такое...

—  Да, я живу в Славянске постоянно, с рождения, это мой город. Уезжать 
не собираюсь, да и куда мне уезжать? Что я, отца с матерью брошу? А  они ни 
в какую —  умирать, говорят, будем здесь. Как будет, так и будет, лишь бы все 
вместе...

—  Город, спрашиваете, как живёт? А  кто ж его знает. Вот в той части есть 
свет. А  у нас здесь —  газ есть. А  во-он туда, видите, там вода есть, а у нас 
нету —  возим издалека. Как мы без света? Да как... Ну, есть такая маленькая, не 
знаю, как сказать, —  электростанция, что ли? Она нам даёт ток —  подзаряжаем 
телефоны, телевизор можно посмотреть. Недолго...

—  Наш дом недалеко от блокпоста. Ну, километра два-три. Так когда сна
ряды летят, а они свистят так противно, так думаешь: куда стреляют —  в блок
пост или в нас? Пока не попали. Но страшно...

—  Сейчас люди просто так на улицу не выходят. По делу пробежался —  и 
всё. В магазин там, или аварийку вызвать. Аварийная служба работает —  вон 
недавно тут в газопровод осколок попал, так газ несколько часов хлестал. А 
если бы рвануло? Аварийная, правда, приехала, заделала. Вот только как те
перь за газ платить —  его же там выхлестало кто знает сколько... А  вообще 
после двух часов дня вы мало кого увидите. Ну, может, совсем в центре ещё 
ходят, но не думаю.

—  Уехать из города? Вообще-то можно. Но трудно. На прошлой неделе 
можно было уехать в Краматорск, а теперь, говорят, и там всё перепуталось. 
Автобусы иногда выезжают, а у кого машина, можно полевыми дорогами про
браться в те места, которые никем не контролируются. Я так в Донецк езжу —  
дела у меня там...

—  Знаете, мы всем, кто живёт в других условиях, завидуем. Не поймём, 
почему у нас всё вот так —  бои, убитые... У нас же, как и везде. Все думают по- 
разному: кто за Порошенко, кто за Тимошенко, кто за ДНР. Поначалу, правда, 
было много тех, кто был за Россию. Только нам не надо в Россию —  вот так. А  
теперь вообще всех ну их, только бы мир установился. У людей нервы на преде
ле. К соседке женщина пришла —  истерика у неё, кричит: я больше так не могу! 
Я не хочу в подвале сидеть, я боюсь снарядов! Пусть они все сядут и догова
риваются —  только чтобы прекратить всё это. Хотя здесь кто-то вряд ли будет 
договариваться —  мы заложники тех, кто сюда пришёл. Весь город заложники...

—  Вы спрашиваете о разрушенных домах. Конечно, есть, и немало. А  как
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же —  если почти постоянно стреляют из какой-то тяжёлой артиллерии. Но как- 
то тоже странно: в одном месте всё разрушено, а в другом —  тихо и спокойно. 
Как будто кто-то показывает: сюда стреляй, а сюда не надо. Мародёрство уже 
начинается. Мы тут, в частном секторе, стараемся следить за домами соседей, 
которые уехали, да разве ж за всем уследишь?

—  Ой, люди уезжали —  всё бросали. Животных жалко —  бродят кошки да 
собаки, такие домашние, голодные... А  тут и людям продуктов не хватает... Вот 
я думаю: как они уезжали, а своих любимых животных побросали? Я даже не 
представляю, как это —  уехать, а домашнюю собачку на улицу выгнать. Вот и 
живут тут —  кошки, собачки да пенсионеры в подвалах...

—  Ну что вы спрашиваете, кого мы ждём? Вам всё равно никто не отве
тит —  тут страшно вслух что-то произнести, не то что... Ждём тех, кто нам мир 
принесёт. Потому что информации никакой, слухи одни, и вот, разве что кто-то 
вырвется, да привезёт новости, ну, кто ездит. Ничего не хотим —  только мира. 
Чтобы все чужие из города ушли. И надеемся, что нас не оставит правительство 
один на один с нашей бедой...

Алексей Пивовар —  тоже из Славянска, но фамилию свою не скрывает. Он 
всегда был в оппозиции властям, но против того, что происходит в Славянске, 
боролся в открытую. Недавно ему удалось вывезти семью в Киевскую область...

—  Все мои четверо детей, я и жена родились и жили в Славянске, строили 
планы на будущее, воспитывали детей, и искренне гордились своим городком. 
Помимо забот о хлебе насущном, с 2007-го года я активно участвовал в обще
ственной жизни города, создав для этих целей общественную организацию «Но
вый Славянск». Именно наша деятельность разрушила планы, уже бывшего, 

мера Рыбачука Валентина на второй срок, но на месте одной гидры выросла 
другая, —  Неля Штепа. Итог— я её злейший враг и конкурент на выборах мера. 
После вполне ожидаемого проигрыша, создаём комитет по борьбе с корруп
цией, «ставим на уши» город, выбиваем из Славянска игровой бизнес, оста
навливаем торговлю наркотиками и самогоном, берём с поличным на взятках 
нескольких чиновников, включая представителей Азарова Алексея на выборах. 
Итог —  открытая ненависть прокурорских и милиции, травля, подленькие на
падения со спины с ударами по голове, откровенные «подставы». Потом был 
период отчаяния и зализывания ран.

И тут... начинается Майдан! Бессонные ночи у компьютера и телевизора, 
беспрерывные телефонные разговоры со знакомыми из Киева... Надежда креп
ла с каждым днём, в голове носились радостные мысли: «неужели прорвало!?». 
Да, мы видели, что Майдан был не идеален, но цель оправдывала средства, —
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иным способом выбить команду Януковича не представлялось реальным.
Но уже тогда беспокоило то самое плохое предчувствие, которое базирова

лось на знании реального положении вещей, пусть даже в отдельно взятом го
роде Донбасса —  Славянске. После победы Майдана ситуация в родном городе 
не поменялась никоим образом, поэтому мы снова включились в общественное 
движение. Помогать в наших стремлениях вызвался мой старый знакомый Олег 
Котенко, тот самый наш земляк, который возглавлял 3-ю сотню Майдана. Котен
ко приехал в Славянск, и позвал нас на пресс-конференцию для местных СМИ, 
которую он провёл в майдановском шарфике, представившись советником Ава
кова. После конференции настойчиво предлагал мне возглавить самооборону 
Славянска, на что я пообещал подумать. Как потом показали события, думать 
было о чём. С той самой пресс-конференции события в нашем городе начали 
раскручиваться как в том боевике, только наяву. Сразу же после её окончания, 
5-го марта, в центре собрался один из первых митингов сепаратистов. Мы зна
ли, что в тот день их целью была замена исполкомовского флага Украины на 
российский триколор. Нас было не больше десятка, но мы смогли разделить 
активную часть толпы на группки спорящих, и даже посеяли неуверенность в 
рядах будущих «ополченцев». Ближе к концу митинга мы зашли в здание ис
полкома и настроились уже и на силовой вариант. Помявшись, сепаратисты от
казались от идеи штурма, инсценировали запись в отряды своей самообороны, 
и разошлись. Уже через два дня, накануне 8-го марта, к моему товарищу Пани- 
братченко В. В. прямо на адрес вечером подъехал джип без номеров, вышли 
очень большие, но вежливые ребята, и после полученного отказа сотрудничать, 
просто отходили его битами и ножами. Сообщила мне его жена, и я вывозил на 
«скорой» практически кусок живого мяса в больницу...

А  дальше у, так называемых, «колорадов» всё пошло как по маслу: безро
потная сдача горотдела милиции и СБУ, захват телевышки и отключение наших 
каналов, вербовка местных «застёгнутых» и прочего сброда, и... конечно же По
номарёв. Тот самый, местный мелкий барыжка, который засылался нами «под
ставным» в игровые залы Славянска, тот самый, у кого не просто так отрезаны 
пальцы на руке (знающие поймут), в общем, ни дать ни взять «народный мер». 
Не особо стесняясь, явно в неадекватном состоянии ходит даже на интервью.

Начинается травля и зачистка от «неверных», и только на том самом Воло
де Панибратченко затянулись раны от бит и ножей, его берут прямо на улице и 
везут на подвал СБУ, а ко мне приезжают какие-то бродяги и требуют откупные...

Но самое плохое было то, что дети, и мои в том числе, стали привыкать к 
звукам взрывов и стрельбы под окнами, и тем самым стали терять ощущение
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реальности и инстинкт самосохранения. Боевиков тем временем в городе всё 
прибывало. И с каждым таким днём настроения даже самых ориентированных 
на ДНР менялись на глазах. Весь бизнес остановился и был практически унич
тожен, целых зданий с каждым днём становится всё меньше, воды нет, теле
каналы отсутствуют, мобильная связь местами, морги переполнены...

В общем, большинство населения города начинает на своей шкуре ощу
щать последствия от внезапно возникшей «любви» к другой стране. Их и так-то 
было, —  каждый десятый, да и тот не особо задумывающийся о последствиях... 
Плюс щедрая плата за «защиту родной земли» от каких-то проклятых «бандер- 
логов», в общем полная шизофрения головного мозга, которая реально пере
росла в полноценный вирус.

На свою беду, во время одной из прогулок с детьми по местам первых 
бомбёжек, которые вне всяких сомнений, проводили наёмники т.н. ДНР, я дал 
интервью местному каналу «САТ+», отрывок из которого попадал в программу 
«Шустер Ш Е » .  В рабочем материале я говорил о фактах, подтверждающих, 
что именно сепаратисты начали хаотичный обстрел жилых кварталов, и тот 
факт, что эти материалы «вдруг» попали в руки террористов, и заставил меня 
спешно с семьёй покидать свой город.

Илья Кольцов, Славянок —  Киев, 
«Диалог», спецвыпуск, август 2014 г.



НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ —  
ПОЗАСУДОВІ СТРАТИ ТА ІНШІ ЗВІРСТВА

Зібрано свідчення про тортури та умисні вбивства у зоні АТО. Таку 
інформацію вчора на брифінгу оприлюднила директор правозахисної організації 
Атпезіу  Іпіетаїіопаі в Україні Тетяна Мазур. За її словами, усі дані отримано від 
жертв та їхніх родичів, очевидців, місцевих посадовців у Луганській та Донецькій 
областях, медичних працівників з обох сторін.

«Отримати достовірне уявлення про масштаби порушень досить складно. 
Адже багато катувань та знущань ще не виявлено. Крім того, деякі резонансні 
випадки, про які повідомляли російські ЗМІ, значною мірою перебільшені», —  за

явила Тетяна Мазур.
Згідно з дослідженням правозахисників, із початку конфлікту на Донбасі 

отримано велику кількість тверджень про страти з боку сил сепаратистів. 
Здебільшого серед жертв порушень —  проукраїнські активісти. Очевидне 

підтвердження —  виявлення двох тіл 19 квітня 2014 року поблизу селища Райго- 
родок, що на Донеччині. Пізніше їх опізналии як Володимира Рибака, місцевого 
проукраїнського активіста і депутата від партії «Батьківщина», та Юрія Поправка, 
студента з Києва. На тілах були знайдені сліди катувань.

Схожа історія і в проукраїнського активіста Володимира. На щастя, йому 
вдалося вирватись із рук терористів. Він розповів «Атпезіу Іпіетаїіопаі», що 
його викрали в Донецьку 27 травня. Чоловіка тримали шість днів, перед тим як 
обміняти на інших полонених. «О 4.30 ранку бойовики розбудили нас, викрику
ючи: «Встати! Евакуація». Вони відкрили три або чотири камери, і всього я чув 
від шести до восьми пострілів. Це було як рулетка: когось розстріляли, когось 

відпустили. Мені пощастило».
У свою чергу речник Атпезіу Іпіетаїіопаі в Україні Богдан Овчарук розповів, 

що російські ЗМІ неодноразово повідомляли про виявлення «масових поховань» 
у Комунарі і Нижній Кринці, двох сусідніх селищах у Донецькій області. За два дні 
до того населені пункти перебували під контролем українських сил.

«Члени делегації Атпезіу  Іпіетаїіопаі відвідали область 26 вересня. Ці 
факти нині мають бути ретельно розслідувані органами, що мають на це по
вноваження. Однак цей епізод демонструє, наскільки звинувачення в порушен
нях роздмухуються, особливо з боку російської влади, і за умов інформаційної 

війни», —  зазначив Б. Овчарук.
Олександр Пекний, 

«Голос України», 21 жовтня 2014 р.
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С 12 АПРЕЛЯ ПО 5 ИЮЛЯ В СЛАВЯНСКЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 208 УБИЙСТВ

Такую цифру озвучил на сессии горсовета начальник 
Славянского горотдела милиции Игорь Рыбальченко.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Также руководитель горотдела сообщил, что за время оккупации право

охранители приняли от граждан 9 заявлений о нанесении тяжких телесных по
вреждений, 37 заявлений о телесных повреждениях легкой степени тяжести, 
38 —  0 разбойных нападениях, 22 —  о грабежах. За этот период зарегистриро
ваны 6 случаев мошенничества, 154 угона авто- и мототранспорта, 464 повреж
дения имущества и 539 краж. Нужно отметить, что заявления о правонаруше
ниях, совершенных на территории города и района с 12.04 по 5.07, продолжают 
поступать и сейчас.

После освобождения Славянска сотрудники правоохранительных органов 
обнаружили шесть незаконных захоронений граждан, в том числе массовых. Из 
захоронений было извлечено 58 тел, 26 из них до сих пор не установлены.

Результатом послевоенной работы органов правопорядка стало также 
установление 270 лиц, входивших в состав незаконных вооруженных форми
рований, 108-ми фигурантам весенне-летних событий сообщено о подозрении 
в совершении преступления, 78 граждан, подлежащих аресту, объявлены в ро
зыск, арестованы 36 злоумышленников. Оперативноследственная работа про
должается.

Павел Коротенко, 
«ТВ плюс», 4 декабря 2014 г.
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НА ТОНЕНЬКОЙ НИТКЕ ПОДВЕШЕН ВОСТОК

Читатели нашей газеты знакомы с поэтическим творчеством доктора фило
логических наук, профессора В. А. Глущенко. Его стихи печатались в нашей и 
других городских и областных газетах, в журналах «Донбасс» (Донецк) и «Раду
га» (Киев). Публиковали мы и пространные сообщения о презентации сборни
ков стихотворений Владимира Андреевича «Ощущение доброго ветра» (2012) 
и «Дорога обетованная» (2013). А  1 декабря в большом читальном зале на
учной библиотеки ДГПУ состоялась презентация нового поэтического сборника 
В. А. Глущенко «И слово дал ты мне, Господь».
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Два академических часа в зале звучали приветствия коллег-профессоров 
и преподавателей выша, студентов филфака, товарищей по перу, друзей, при
ятелей. Многие читали стихи из нового издания. Читал их и автор. Иногда зал 
просто замирал. У меня мурашки по коже побежали, когда звучал «Восток»:

Вы в Тор ворвались -  ну а звал-то вас кто?!
В зените зенитки.
На тоненькой нитке подвешен восток, 
на тоненькой нитке.
С  расстрелянной ветки сорвался листок -  
лихая година!
На тоненькой нитке подвешен восток 
и вся Украина.
Когда же победа? (Весенний восторг!)
Поможешь нам, Нике?
На тоненькой нитке подвешен восток, 
на тоненькой нитке...

Это стихотворение Владимир Андреевич написал 14 мая 2014 г. в разгар 
боев Вооруженных сил Украины за освобождение Славянска от сепаратистов и 
российских наемников, оккупировавших город 12 апреля. Все прелести жизни 
при «дээнэровцах» —  без воды, без света и связи, под постоянными обстре
лами —  он испытал на себе, ведь никуда не уезжал из родного города, хотя 
мысли покинуть его ранее возникли. Рожденный в России (с. Елань Сталинград
ской области), с 1965 г. живет в Славянске (отец направлен преподавателем в 
СГПИ), 14 марта т. г. в стихотворении «Донбасс» писал:

А этих, этих -  сволокли...
Нет, не со всех концов земли -  
из сверхдержавы, жесткой, шалой...
Когда-то, помнится, решал я: 
остаться здесь? вернуться ли?
Там синим воздухом дышал я, 
там мама, детство... там, вдали...

Нет, душно, душно в той стране, 
и сожаленья нет во мне!

Я  сын истерзанной земли!
А этих, этих -  сволокли...
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Прутом железным бей! Вали!
Круши Донбасе! Трави, коли!
Как этим дымом сверхдержавным 
пропитан воздух -  серый, ржавый!
Нас оттеснили, рассекли...
А этих, этих -  сволокли...

Причины дестабилизации обстановки на востоке Украины автор кратко, но 
емко изложил в стихотворении «Обманутому люду Донбасса» (19 апреля 2014 г.)

О, ты обманут и жесток!
О, как ты, люд, электризован!
Понятно, что не образован, 
что по тебе пустили ток...

Но как нелепо ты жесток!
Не попытавшись разобраться, 
как ты настырно лезешь драться!
О, изувеченный восток!

Автор уверен, что

И тот, российский, человек 
заблудится средь наших рек, 
на пулю налетит в лесах -  
и будет не на небесах, 
а в преисподней -  веришь ли?
Они, незваные, пришли, 
они, злотворные, уйдут...
Иль пропадут? Иль пропадут...

Для достижения победы готовый вырвать «кольцо чеки», автор обращает
ся за помощью к Пресвятой Богородице («Молитва», 9 мая 2014):

Матушка Богородица, 
от супостата спаси!
Ты ведь наша заступница, 
крепость наша еси!

Храмы твои -  у лукавого.
Вот они все -  в набат!
С  чистых твоих подворий 
бьет ошалелый «Гоад»!
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Матушка милосердная, 
что же нас ждет в конце?
Черная балаклава 
на пречистом твоем лице...

С Божьей помощью Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из 
Славянска и других городов Северного Донбасса, но...

Вот закипело! Что же сварится 
из черных балаклав и обгоревших шин?
Может, вождишки в бездну свалятся, 
может, наступит прозренье души?

Словно Гингема, с ухмылкой зловещею, 
колдует эпоха, Гэсподи, прости!
Время, ты питаешься человечиной?
Плавают мертвые, горят блокпосты.

Здесь, на востоке, одни генералы.
Мнит себя маршалом каждый москит.
На мечи перековали орала!
Деньги штампуют Нью-Васюки!

Эх, Русь-матушка, душа азиатская!
Мало тебе Амура и Колымы?
Москва златоглавая дремучей сказкою 
выползает из тьмы.

Что-то в себе, наверно, сломали вы.
Гикает Гпавный, раскос и жесток.
Бьют из зениток потомки Мамаевы.
Шинной резиной пылает восток...

Господи, вразуми потерявших разум!

Виктор Скрипник, 
«Злагода», 11 декабря 2014 г.



«НЕ ТАК ТІЇ ВОРОГИ, ЯК ДОБРІЇ ЛЮДИ»

Недавно зустрівся з давнім добрим знайомим Віктором Семеновичем Ма- 
люгою. Оскільки не бачилися з часів війни 2014-го, то й мова зразу зайшла про 
неї, кляту...

—  Наша донька з дітьми та онуками, —  розповідав Віктор Семенович, —  
живе в самому центрі міста. Тож уже в суботу, 12 квітня, коли російські окупанти 
разом з місцевими сепаратистами захопили приміщення міліції, виконкому та 
СБУ, а вулицями забігали чоловіки в зеленій камуфляжній формі з автоматами 
в руках і в балаклавах на голові, відправили дітей у безпечне місце, а самі з дру
жиною вирішили почекати вдома, подивитися, як розвиватимуться події.

—  Будинок наш, —  продовжував Віктор Семенович, —  у віддаленому 
мікрорайоні, як кажуть, у чорта на куличках. Думали, війна до нас не дійде. А  вже 
наступного дня, у неділю, біля нашого двору зупинилося аж чотири автівки, з 
яких висипало 13-15 «зелених» чоловічків. Я, було, схопився за мисливську руш
ницю, але дружина своєчасно зупинила: «Що твій дробовик проти калашів?!»

Непрохані гості —  усі з автоматами, в балаклавах —  зайшли на подвір’я, а 
кілька —  у дім. І зразу ж до господаря: «Давай два мільйони гривень!»

—  Як і всі українці, —  каже Віктор Семенович, —  я був мільйонером у 90-х 
роках, коли зарплату виплачували карбованцями, а інфляція сягала тисячі 
відсотків. У гривнях мільйона у мене ніколи не було. Про це досить популярно, 
по-руськи, пояснив прибульцям. Зразу ж поцікавився: хто їм сказав, що у мене є 
мільйони? У відповідь: «Добрі люди!»

«Добрих» людей на життєвому шляху Віктора Семеновича і його сім’ї було 
більше ніж достатньо. Його старший брат Володимир, 1932 року народження, 
у п’ятдесяті роки з подачі «добрих» людей загримів на нари за «антирадянські 
висловлювання». Віктора Семеновича «добрі» люди пресували у 2001 р., щоб 
зняв свою кандидатуру на виборах міського голови.

А  ще раніше, на рубежі 80-х, директор оптово-роздрібного плодоовоче
вого комбінату (так тоді називалася нинішня «Нива») В. С. Малюга потрапив 
під партійний прес за те, що «незаконно» збудував контору. Поки він крутився, 
мов білка в колесі, правдами й неправдами споруджував магазини, складські 
та виробничі приміщення —  хвалили, колектив переможцем соцзмагання виз
навали. У 1982 році навіть перехідний Червоний прапор Міністерства плодоо
вочевого господарства і заготівель С РС Р  одержали! А  на додачу ще й солідну 

премію — 16,8 тис. рублів!
—  Коли перший, тоді був Пасов, —  пригадує Віктор Семенович,— дізнався,
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що ми всього за 8 місяців звели адміністративний корпус, особисто приїхав, кро
ками обміряв, документи перевіряв. Найбільше його вразили біла лицювальна 
цегла (з такої була тоді у місті тільки музична школа) і кошторис будівництва —  
86 тис. руб. За них і вхопилися: де взяв та хто дозволив? Ці питання з’ясовували 
різні партійні та виконкомівські комісії, О БХСС  і прокуратура. Ну а після 
з’ясувалося, що наш «розум, честь і совість», тобто партійний керівник, дуже 
хотів влаштувати на моє місце свою людину. Не вдалося!

Виробничі успіхи керівника агроторгової фірми (згодом ВАТ, АТ) «Нива», 
його депутатська діяльність (дев’ять разів слов’янці обирали В. С. Малюгу де
путатом міськради!) у багатьох чиновників і працівників фіскальних та інших 
органів викликали почуття заздрості, бажання підставити його, нагидити. Цілком 
закономірно Віктор Семенович вважає, що серед «зелених» чоловічків, які у квітні 
шукали у нього мільйони, були його старі знайомі, що шили йому кримінальні та 
адміністративні справи. Інакше чому вони понатягували на обличчя маски? Щоб 
не впізнали! Адже вони незаконно вилучили рушницю, бінокль та ще деяке мис
ливське знаряддя.

Здобич шукачів мільйонів, мабуть, не задовольнила їх хазяїв —  командирів. 
Вони поверталися ще двічі. Спочатку вимагали ключі від квартири доньки, а 
потім перекопали весь город, шукаючи все ті ж мільйони та інші цінності. Не 

знайшли.
Тоді терористи вирішили вдатися до останнього заходу впливу —  вивез

ли його в ліс, вимагаючи віддати злощасний мільйон та припинити видання га
зети «Панорама недели». Погрожували у разі відмови залишити його назавж
ди у тому лісі. А  потім сталося не зовсім зрозуміле —  ватажок терористів на 
прізвисько «Тихий» наказав забиратися геть, пригрозив, що він ще повернеться 
по його душу.

—  У квартиру моєї доньки, —  продовжує розповідь Віктор Семенович, —  
терористи-сепаратисти увійшли без ключів: обстріляли замок з автомата. А 
потрібна вона була їм як зручний спостережний пункт: кутова, з неї хороший 
огляд не тільки перехрестя вулиць Юних Комунарів та Жовтневої Революції, 
а й території ринку, деяких подвір’їв. Коли українська армія вигнала окупантів, 
у квартирі ми зафіксували пропажу не тільки цінних речей, а й дитячих. А  ще - 
порожні пляшки, банки та шприці...

На моє запитання про збитки, завдані окупантами товариству «Нива», 
В. С. Малюга назвав вкрадений автомобіль «Газель», комп’ютери, 49 розбитих 
вікон —  усього на 120 тис. гривень. Значних втрат зазнала фірма «Анаконда», 
яка орендує у «Ниви» складські приміщення. Звідси окупанти забрали в основ-



йому спиртне та продукти на суму 80 тис. гривень. Співрозмовник звернув увагу, 
що після звільнення на території та в приміщеннях «Ниви» виявлено дуже бага
то порожніх пляшок і використаних шприців. Це красномовно свідчить про те, що 
«захисниками» словенців від «правосєков» та «бандерівців», як просторікували 
їх командири на чолі з російським полковником Стрєлковим-Гіркіним, були 
алкаші та наркомани.

Ще раз перечитав спогади В. С. Малюги про його важкий життєвий шлях 
(«Труден путь к успеху», Славянск, 2005 г.), проаналізував основні моменти 
нашої бесіди і дійшов висновку, що світ, вірніше його населення, не стає кращим. 
Давайте пригадаємо, що про ворогів і добрих людей писав наш духовний батько і 
пророк Тарас Григорович Шевченко, 200-ліття з дня народження якого сепарати- 
сти-терористи та їх посібники завадили як слід відзначити минулого року:

Не так тії вороги,
Як добрії люди —
І окрадуть жалкуючи,
Плачучи осудять, 
і попросять тебе в хату, 
і будуть вітати, 
і питати тебе про тебе,
Щоб потім сміятись,
Щоб з тебе сміятись.
Щоб тебе добити...

Віктор Семенович давно усвідомив, що захищати свої права, права Людини 
і Громадянина від посягань відкритих ворогів та їх посібників —  «добрих людей», 
слід колективно, об’єднуючись в національно-демократичні партії та громадські 
організації. Особисто він підтримує Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 
яке відстоює незалежність, територіальну цілісність України, права і свободи 
громадян. Одночасно він виступає за те, щоб ті, хто зрадив Вітчизну, хто хоче 
розколоти її, підпорядкувати якусь її частину іншій державі, понесли суворе 
покарання. А  що ми бачимо? Минуло чимало часу, як Слов’янськ звільнений 
від окупантів, а з їх помічників до відповідальності притягнуто лише колишньо
го міського голову Нелю Штепу. А  коли ж справа дійде до Хмельового, Ларіної 
та інших організаторів антидержавного путчу в Слов’янську? Це питання тре
ба вирішувати якомога скоріше. Адже проросійськи налаштовані «добрі люди», 
підтримувані московськими великодержавними шовіністами, знову піднімають 
голови.

Зупинімо їх!
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«Панорама недели», 5 февраля 2015 г.
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Розділ третій. ВИЗВОЛЕННЯ

ПОХОВАЛИ ОФІЦЕРА СБУ, ЯКИЙ ЗАГИНУВ У 
БОЮ ПІД СЛОВ’ЯНСЬКОМ

У Полтаві попрощалися з капітаном Служби безпеки України Геннадієм 
Біліченком. Сотні людей прийшли до міського Будинку культури, щоб провести в 
останню путь співробітника Центру спеціальних операцій «Альфа» згаданої спец- 
служби. 13 квітня він поспішав до Слов’янська на Донеччині, щоб узяти участь 
в антитерористичній операції. За кілька кілометрів од цього міста, на одному з 
блокпостів, легковий автомобіль, в якому перебував офіцер СБУ та його коле
ги, обстріляли невідомі бойовики. Останні з’явилися на легковику, відібраному 
у працівників приватної охоронної фірми, й одразу відкрили вогонь на ураження 
з автоматів Калашникова... При цьому, за свідченнями очевидців, у «альфівця» 
влучило не менше двох куль. За таких обставин його смерть була миттєвою, при
йняв він її зі зброєю в руках як справжній воїн фактично на полі бою.

Перший віце-прем’єр-міністр України Віталій Ярема, котрий взяв участь у 
церемонії прощання разом із керівниками області, переконаний, що Геннадій 
Біліченко «загинув як герой». Тож його представлять до державної нагороди. 
Водночас, за інформацією урядовця, родині полеглого вже пообіцяли виділити 
квартиру в Полтаві, де мешкають його мати, дружина та 13-річний син-семик- 
ласник. Пан Ярема висловив також упевненість у тому, що «ніхто з тих злочинців, 
які підняли руку на життя українського офіцера, не уникне відповідальності».

«Геннадій був другом нашої родини, нашим кумом, —  зазначила у розмові з 
журналістами полтавка Світлана Овсяник. —  Він завжди приходив на допомогу. 
Пам’ятаємо його вірною, доброю, чуйною людиною, яка загинула за Україну в 
розквіті сил. Це непоправна втрата і для його родини, і для всіх нас».

Василь Неїжмак, 
«Гэлос України», 16 квітня 2014 р.



НЕ РАДЯТЬ ВІДВІДУВАТИ ЦЕРКВУ І БАРИКАДИ

За сорок кілометрів від Слов’янська, поблизу Ізюма 
Харківської області, один із авторів цієї публікації став 
свідком підготовки до проведення антитерористичної 
операції. За блокпостом українських військових можна було 
побачити два вертольоти, декілька бронетранспортерів, 
близько десятка БМ П  та автобуси з українськими спец- 
призначенцями.

—  Сьогодні на території Донецької області здійснюється широкомасштаб
на антитерористична операція. Вона пов’язана з безпрецедентним вторгненням 
сусідньої держави на територію суверенної української держави. Агресор, ви
користовуючи достатньо непросту ситуацію і в політичному, і в соціальному, і в 
економічному житті, підігріває дуже небезпечні не лише для кожної держави, а й 
для кожної людини емоції і почуття, які призводять до надзвичайно небезпечних 
наслідків. І ми ці наслідки бачимо. Не десь далеко, а тут, на частці української 
землі, —  сказав журналістам керівник Антитерористичного центру СБУ  Василь 
Крутов.

Його слова перервав шум моторів: бійці Внутрішніх військ, спецпідрозділу 
«Альфа» та інших спецпідрозділів завантажувалися для вильоту. Судячи зі спо
рядження та озброєння, бійці були налаштовані подолати спротив серйозного 
супротивника. За дві години стане відомо: військовий аеродром у Краматорську 
звільнено від захопників. У місті чулися постріли й вибухи, в небі кружляли вер
тольоти. Крім того, у Слов’янську в аеропорту військові відбили атаку так званої 
«самооборони», яка складалася із озброєних людей.

За словами керівника Антитерористичного центру, в області збільшується 
кількість «зелених чоловічків» —  військових сусідньої держави, без пізнавальних 
знаків. «Позавчора було 150 осіб, яких називають «зеленими чоловічками», вчо
ра додалося 300 таких. Я не кажу, скільки було до цього часу. Приблизно такі 
цифри. Як буде завтра —  покаже життя», —  зазначив Крутов.

Громадяни, які прийшли «захищати» барикади в Слов’янську, так і не до
чекалися штурму. Ситуація в місті залишається напруженою. Під контролем 
сепаратистів перебувають будівлі міської ради, міського управління міліції та 
відділу СБУ. Всі вони оточені барикадами в кілька рядів. У багатьох місцях пе
рекриті дороги, пересування транспорту, в тому числі —  «швидкої допомоги», 

пожежних тощо —  ускладнене.
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Найбільш агресивно налаштовані до журналістів озброєні «охоронці» ви
явилися під відділом СБУ, в чому особисто міг переконатися один із авторів 
цих рядків. «Стій там. Об’єктив закрий! Фотоапарат сховай!» —  скомандував 
невідомий у камуфляжі у відповідь на прохання погукати старшого. «Командир», 
який з'явився невдовзі, виявився не менш суворим: «Жодних коментарів, давай
те звідси».

На порозі міської ради— люди в камуфляжі та з автоматами. Обличчя прак
тично не ховають, але й близько не підпускають. Журналістів із Чехії, які стали 
на сходах перед входом, щоб зняти відео, відігнав «охоронець» із пістолетом у 
руках. Зброї в місті дуже багато —  як завезеної, так і поцупленої в міськвідділі 
міліції. Власники магазинів скаржаться на те, що бояться пограбувань. Кілька 
таких випадків трапилося буквально протягом однієї ночі. Виникла проблема з 
отриманням грошей у банкоматах: не завозять готівку, бо інкасаторські машини 
не ідуть до міста, де владу контролюють прихильники «Донецької республіки».

Навіть Великдень у місті відбудеться в «нетрадиційному форматі»: міліція 
не радить проведення масових богослужінь у місті, де стріляють. «З огляду на 
нинішню неспокійну обстановку в Слов’янську і Слов’янському районі, просимо 
громадян не відвідувати у Великдень святі місця й культові споруди в зазна
чених населених пунктах до стабілізації ситуації», —  йдеться в повідомленні 
ГУМВС України в Донецькій області. Серед небезпечних для відвідування 
місць —  Святогірська Свято-Успенська лавра.

На трасах навколо Слов'янська споруджено блокпости сепаратистів. 
Озброєні люди зупиняють і перевіряють автомобілі, просять відкрити багажник. 
Прискіпливо вивчають посвідчення журналістів. Такий самий зміцнений блок
пост —  на мосту поблизу Слов’янського курорту. Біля інших населених пунктів 
автошляхи в деяких місцях також перекриті барикадами, залишено проїзд для 
одного автомобіля. Але там «патруль» не такий суворий: поблизу Артемівська 
навіть зустріли нетверезих охоронців, яким ліньки було зупиняти машини. Схоже, 
без присутності «зелених чоловічків» оборона «республіки» втрачає моральні та 
бойові якості.

Сергій Тарута, голова Донецької обласної державної 
адміністрації:

«Ми домовилися з міськими головами про створен
ня координаційного комітету і про те, що швидко реагу
ватимемо на всі проблеми, які виникають. Міські голови 
однозначно висловили свою позицію про єдність Донба
су і про те, що необхідно більше повноважень місцевому



Розділ третій. Визволення 113

самоврядуванню. На жаль, на півночі області ситуація 
дуже складна. Представниками так званої «Донецької 
республіки» пограбовані машини, які везли продукти до ди
тячого центру «Смарагдове місто». Зараз ми координуємо 
і намагаємося швидко вирішити питання, щоб кожне місто 
могло забезпечити життєдіяльність.

Виникають термінові питання із життєво важливих 
позицій —  таких, як продовольство, фінанси. Тому що 
сьогодні дуже складно інкасаторам забезпечити наповнен
ня всіх банкоматів, незважаючи на те, що у Нацбанку є кош
ти для повної виплати. Наше завдання —  забезпечити всі 
соціальні виплати, пенсії, реагувати на будь-які інциденти, 
які трапляються, в тому числі —  пов’язані зі здоров’ям і 
життям наших громадян».

Андрій Середа, Олег Толстов, Донецька область, 
«Гэлос України», 17 квітня 2014 р.
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РОБИТЬСЯ ВСЕ, ЩО ВЕДЕ ДО СТАБІЛІЗАЦІЇ 
СИТУАЦІЇ, ДО СПОКОЮ ГРОМАДЯН

Триває антитерористична операція в східних областях України. Її голов
не завдання —  стабілізація ситуації в країні. АТО спрямована на стримування 
агресії, а не на вбивство людей, заявив керівник Антитерористичного центру 
при СБУ Василь Крутов. Проводяться винятково точкові дії, чітко сфокусовані...

«Робиться все, що веде до стабілізації ситуації, до спокою громадян. Що 
може бути важливіше? Тому ми у своїх методах, своїх способах і нормах роботи, 
звичайно ж, сповідуємо тільки силу права, але не право на силу. Хоча той про
тивник, який є сьогодні в нашої держави, користується дуже жорсткими метода

ми», —  повідомив журналістів керівник АТЦ Василь Крутов у ніч на середу після 
звільнення аеродрому в Краматорську, передає «Інтерфакс-Україна».

Запобігання спробі захоплення військового аеродрому у вівторок обійшлося 

без жертв. Однак українським військовим доводиться мати справу «з дуже 
кваліфікованим і професійним опонентом». За словами Кругова, ці люди бували 

в гарячих точках і світу, і на своїй території.

За інформацією командира загону особливого призначення, який брав 

участь в операції із зачищення краматорського аеродрому, захопники були 

озброєні автоматичною і снайперською зброєю, повідомляє УНІАН.

У свою чергу командир військової частини, розташованої на території ае

родрому, Віталій Пилипенко зазначив, шо з самого початку військовим поста
вили «чіткий ультиматум»: вони повинні перейти на бік «опонентів» або скласти 

зброю й піти.

Однак захопники самі покинули територію військового об’єкта, коли на ае
родром приземлилися чотири вертольоти з українськими спецпризначенцями, 

повідомив керівник АТЦ Василь Кругов.

Піковий момент протистояння ще не настав
До початку спецоперації, за інформацією наших спецслужб, на території 

Донецької області кількість «зелених чоловічків» зростала. Однак у ніч на се

реду їм надійшов сигнал відходити зі Слов’янська. Про це повідомив керівник 
Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

За його даними, українські силовики вживають заходів для блокуван

ня Слов’янська з метою захоплення російських диверсантів. Уже є численні 
підтвердження, що в східних регіонах діють саме вони.

«Керівник російської диверсійної групи в Слов’янську Ігор Стрелков
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ідентифікований як офіцер 45-го окремого полку спеціального призначення ПДВ 
Росії. Крім військовослужбовців цієї російської частини, за нашими даними, на 
українській території діють диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) 2-ї окремої бри
гади спеціального призначення ГРУ ГШ ЗС РФ, —  стверджує експерт. —  У ході 
антитерористичної операції, проведеної українськими силовиками на Донбасі, 
проводяться «точкові» операції з нейтралізації окремих груп екстремістів».

Керівник Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак 
каже, що, незважаючи на всі ризики, українська влада зобов'язана й має по
вне моральне право проводити антитерористичну операцію, оскільки ситуація в 
східних областях була доказово ідентифікована як дії представників російського 
спецназу.

Відсутність своєчасних рішучих дій на Сході України експерт пояснив тим, 
що Київ, зокрема, робив ставку на допомогу місцевих еліт і великого бізнесу. А 
ті, вплутавшись у торги із центром за повноваження, сфери впливу і преференції 
для бізнесу, прогавили момент і втратили контроль над ситуацією. До того ж вчас
но не перекинули спецпризначенців МВС і СБУ із центральних регіонів у східні.

За прогнозами спостерігачів, піковий момент протистояння в Донбасі й, 
можливо, у південних областях випаде на суботу —  неділю. При цьому не слід 
розраховувати на військову або миротворчу допомогу з боку Заходу. «Надія на 
командирів на місцях —  якщо вони відреагують як належить, за статутом, то 
ситуація може змінитися на користь України. І на людей —  якщо вони виступлять 
проти розколу країни. Кровопролиття не потрібне ні українській, ні російській 

владі», —  припускає Валентин Бадрак.
Чи міцна броня?

Учора вранці до Краматорська увійшла наша військова техніка. Місцеві 
жителі її нібито заблокували, таке повідомлення з’явилося в Інтернеті з поси
ланням на місцевих журналістів. Потім «Українська правда», посилаючись на 

сайт «Новини Краматорська» дала інформацію про те, що бронетранспортери, 
уведені в місто для проведення антитерористичної операції, перейшли до рук 
невідомих у камуфляжі зі зброєю. Мовляв, три військові машини під прапором 
РФ їхали вулицями Слов'янська.

На відео і фотознімках, що потрапили в Інтернет, видно, що БМП української 
армії з тими самими бортовими номерами спочатку стоять у Краматорську, потім 
уже під російськими прапорами рухаються трасою, і наприкінці опиняються на 

вулиці Слов’янська.
Однак учора в ході закритого засідання парламенту в. о. міністра оборони 

Михайло Коваль не підтвердив інформацію про появу БТР із російськими прапо-
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рами в Краматорську і Слов’янську. Про це заявив народний депутат від фракції 
«УДАР» Сергій Куніцин, повідомляє прес-служба фракції.

Також, за словами Куніцина, глава оборонного відомства спростував 
повідомлення про перехід українських військових на протилежну сторону.

А  трохи пізніше глава фракції «Батьківщина» Сергій Соболев оприлюднив 
іншу версію того, що відбувається. Мовляв, на БТРах під російським прапором у 
Краматорську і Слов’янську пересувалися замасковані українські військові, щоб 
у такий спосіб проникнути в частини, контрольовані збройними сепаратистами. 
За словами Соболева, ця інформація офіційна, її надав в. о. міністра оборони, 
передає «Інтерфакс-Україна».

А  сам керівник військового відомства, за словами віце-прем’єр-міністра 
Віталія Яреми, прямо з Верховної Ради виїхав на схід країни, щоб на місці 
розібратися із ситуацією.

Водночас джерела, близькі до МО, повідомили про те, що наші бронема
шини таки потрапили в руки бойовиків. Чому ці шість машин, які нібито брали 
участь в АТО, виявилися без прикриття в Краматорську, і як діяв особовий склад, 
на момент написання цього матеріалу достовірно не було відомо. Інформація 
перевірялася. І кожний трактував її по-різному. А  питань ставало дедалі більше.

По обіді на офіційному сайті МО України з’явилася інформація про те, 
що «16 квітня, до міста Краматорськ у Донецькій області увійшли шість оди
ниць бронетехніки Збройних Сил України (БМД), які діяли за планом анти- 

терористичної операції.
У центрі міста рух колони заблокували місцеві жителі, серед яких були 

помічені представники російських диверсійно-терористичних груп. У результаті 

блокування екстремісти захопили техніку, і колона вирушила у бік Слов’янська. 
Станом на 15.00 16 квітня бронетехніка розташовується неподалік однієї з 
адміністративних будівель у центрі Слов’янська. Поблизу неї перебувають 
озброєні особи у військових одностроях, які не мають відношення до Збройних 
Сил України.

Інформація щодо місця перебування українських військовослужбовців 
уточнюється».

Очевидно одне, якщо все-таки бронетехніка в Краматорську під прапором 
Росії —  це пробіг на БТРах терористів, то, як мовиться, вечір перестає бути 
томним. Для протидії диверсантам необхідна повноцінна воєнна операція. Бли
скавична, щоб уникнути жертв.

Ольга Вітер, 
«Голос України», 17 квітня 2014 р.



ВОЙСКА ПРОВЕЛИ РАЗВЕДКУ БОЕМ И ВЗЯЛИ 
СЛАВЯНОК В БЛОКАДУ

С утра четверга над городом стали барражировать боевые вертолёты. На 
автодороге «Славянок —  Святогорск» была обстреляна группа ополченцев, 
один из бойцов убит. Вскоре над северной и северо-восточной частью подня
лись чёрные клубы дыма. В городе заметно затруднилась работа мобильной 
связи, стали слышны автоматные очереди.

Выяснилось, что войска МВД и СБУ разбили блокпост в районе комбикор
мового завода силами нескольких лёгких десантных бронемашин. Отступающие 
ополченцы, понеся потери, подожгли покрышки, чтобы затруднить движение во
енной техники и прикрыть свой отход.

Над городом вертолётами были разбросаны листовки, в которых населе
ние призывали оставаться дома и не поддаваться на провокации.

Около полудня стало ясно, что подразделения СБУ  и МВД пытаются войти 
в Славянск со стороны села Хрестище. В соцсетях появились многочисленные 
эмоционально окрашенные призывы к безоружным людям встать на пути во
енной техники.

Во второй половине дня шум боя утих. Военная техника отступила на ис
ходные позиции —  под Изюм, оставив впечатление, что задействованные под
разделения провели лишь разведку боем, не намереваясь вторгаться на цен

тральные улицы.
МВД Украины к полудню сообщило, что войска деблокировали и уничтожи

ли три блокпоста незаконных вооружённых формирований. Во время столкно
вения пятеро ополченцев были убиты, со стороны участников АТО один боец 

получил ранение.
В пятницу операция продолжилась, однако силовики отказались от замыс

ла входить в город во избежание жертв со стороны мирного населения. Сла
вянск взяли в блокаду, чтобы лишить ополченцев возможности пополнять силы 

и средства.
Сергей Маринцев, 

«Донбасс», 26 апреля 20014 г.
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ВОНИ — АСИ

На сході України триває антитерористична операція. Якщо зазвичай бо
гом війни називають артилерію, то нині, у такому нетиповому «гібридному» 
протистоянні, її богом безперечно є армійська авіація Збройних Сил України. 
Вертольоти МІ-24 наносять високоточні удари з повітря, а транспортно-бойові 
МІ-8 швидко доставляють у потрібні місця десант, а також забезпечують 
переміщення вантажів —  провіанту й озброєння —  на блок-пости.

Льотчики, більшість з яких неодноразово несла службу у миротворчих кон
тингентах ООН у Ліберії, Кот-д'Івуарі, Демократичній Республіці Конго, мають 
необхідний бойовий досвід. Всі вони говорять: досі не віриться, що доводиться 
воювати вдома. Для них це —  гірка і парадоксальна війна з втратою бойових 
товаришів. Але вони йдуть вперед, хоч як це інколи не буває складно.

Чому ж ми несемо втрати? Льотчики кажуть, що на війнах в Африці найкра
щою зброєю, яку мали місцеві терористи, були великокаліберні кулемети. А  тут 
супротивник має багато ПЗРК (переносних зенітно-ракетних комплексів), сучас
ного озброєння.

Африканці не могли собі дозволити таких дорогих «іграшок», ну, а у нас 
«мирне населення» має не гроші, а східного сусіда. Отже, потрібно перекрити 
канали постачання.

Також нині існують ефективні системи захисту вертольота від ПЗРК, є хороші 
вітчизняні розробки. Необхідно ними якомога скоріше обладнати вертольоти. Та 
й індустрія озброєння іде вперед. Є нові, точніші й ефективніші керовані ракети, 

їх теж потрібно закупати.
І ще: навіть в Африці ворожа сторона не прикривалася мирним населенням.

І не було війни в містах. Саме ці обставини суттєво перешкоджають проведенню 
військових операцій.

Тим не менш, у вертольотчиків високий бойовий дух. Для них ця війна— хоч 
і неочікувана, але робота. Вони цього навчалися, вони —  аси. Якщо, наприклад, 
у миротворчих місіях вертольоти літали на висоті не нижче ЗО метрів, то нині —  
на десяти, п’яти і навіть трьох метрах. Таким чином ймовірність бути враженим 
наземним озброєнням суттєво знижується —  вертоліт ніби з’являється нізвідки 
і швидко зникає.

«Хай нас бояться, а не ми їх», —  кажуть льотчики. На бойові завдання 
екіпажі МІ-24 літають без бортового техніка і таким чином, можливо, рятують 
йому життя. Це —  досвід Афганістану..

Під час польоту для доставки провіанту на блок-пост на гору Карачун біля
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Слов’янська у кабіні були стрілки з кулеметами, які уважно стежили за «зелен
кою» —  чи не причаївся там «сепаратор» з ракетою.

Вертольотчики віртуозно роблять віражі, змінюють висоти. Одним сло
вом —  аси.

Олександр Клименко, 
«Гэлос України», 06 червня 2014 р.
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ЩЕ ВСТИГ ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ ДРУЖИНІ

Уже п ’ятеро бійців із Вінниччини загинули у  
протистоянні з бойовиками на Сході країни. Життя двох 
із них — прапорщиків спецпідрозділу «Ягуар» Валенти
на Білоиікурського та Віктора Ліпського — обірвалося 29 
травня, коли терористи підбили в небі над Слов’янськом  
гелікоптер Національної гвардії Мі-8.

Поруч могили «ягуарівця» і Героя Майдану
Прапорщика Валентина Білошкурського поховали на центральному 

кладовищі Вінниці. Його могила поруч із місцем, де вічним сном спочиває Ге
рой Майдану, історик з обласного центру, який загинув від кулі снайпера, Мак
сим Шимко. Обом їм було по 34 роки. У важкі дні протистояння на столичному 
Майдані земляки опинилися по різні боки барикад, а тут... Перед тим, як труни з 
тілами опускали в могилу, їх накрили синьо-жовтими полотнищами Державного 
прапора.

За тиждень до трагічного дня Валентина Білошкурського командування 
відпустило на короткий час додому. Прощаючись, Валентин сказав дружині, щоб 
першого червня обов’язково відповіла на його дзвінки. Наталія, усміхнувшись, 
запевнила, що в цей день зателефонує йому перша. Так вони мали вітати одне 
одного з річницею одруження. Валентин і Наталія вже 12 років разом.

На порозі кімнати гуртожитку, де мешкав Валентин із сім’єю, він підняв на 
руки свою донечку. Як завжди, мовив, яка вона вже доросла у свої десять років. 
Поспішив у дорогу, не підозрюючи, шо бачить найрідніших людей востаннє.

Бойовики «полювали» на генерала
—  На війні в Афганістані, бувало, у вертоліт набивалося навіть більше 

бійців, ніж їх було у тому, який підбили під Слов’янськом, —  казав під час 
траурної церемонії колишній «афганець» полковник запасу близький родич вби

того Никифір Лисиця. —  Але ніколи на борт льотчики не брали 13 людей. Таке у 
них неписане правило. Цього разу в гелікоптері налічувалося саме тринадцяте
ро учасників АТО.

Бойовики «полювали» на генерала, який перебував у вертольоті. Про це 
сказав один із побратимів вбитого вінничанина. Разом із бійцями був генерал- 
майор Нацгвардїї Сергій Кульчицький.

—  Загинув один із найкращих генералів, —  продовжив співрозмовник. —  
Це той, хто завжди був поруч у найгарячіших точках. Він спав із нами в одно
му наметі, разом харчувався, ніколи не дистанціювався від бійців. Навіть мужні
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хлопці не стримували сліз, коли дізналися про смерть нашого генерала. Якого 
він віку? Торік виповнилося 50. Таких генералів, повірте, небагато. Можливо, 
якби його не було на борту, то не пролунав би той прицільний постріл із ПЗРК, 
що став фатальним для наших хлопців.

Інформацією про найжахливіший епізод поділився з кореспондентом «Го
лосу України» ще один родич Валентина Білошкурського на ім’я Борис Федоро
вич. Чоловік розповів, що після падіння вертольота Валентин ще встиг зателе
фонувати з мобільного дружині. Наталія почула тільки звук, схожий на стогін. 
Далі у слухавці щось стало тріщати, а тоді зв’язок перервався. Коли Наталія 
набрала номер Валентина, почула незнайомий чоловічий голос. Звучала вираз

на російська мова.
«У меня для вас неприятная новость», —  як грім прозвучало у слухавці. На

таля перебила його і голосно запитала, хто він і де взяв телефон. Той сказав, що 
телефон підібрав у вбитого бійця. А  сам назвався воїном Національної гвардії. 
Єхидним тоном додав, що родом із Закарпаття. Жінка закричала, який він, мов
ляв, закарпатець, якщо розмовляє російською. На цьому зв’язок обірвався. Рідні 
припускають, що Валентин ще був живий після падіння гелікоптера. Цілком 
імовірно, що його добили бойовики, які перші дісталися до місця падіння. 
Нагадаємо, врятувався тільки один боєць із 13.

У храмі відспівували вночі прапорщика Віктора Ліпського, який загинув у 
тому ж підбитому гелікоптері, поховали в його рідному селі Малі Кутиша. Це не
великий населений пункт Лемешівської сільради Калинівського району. Батьки 
Віктора— депутати сільради. Мати Галина Вікторівна вчителює, батько Володи
мир Володимирович нині не має постійної роботи. Так само поки що без роботи 
його молодший брат Володимир.

30-річний Віктор із дружиною і сином, якому нещодавно виповнилося десять 
років, проживали в райцентрі Калинівка, в гуртожитку місцевого технологічного 
коледжу. Односельці дуже гарно відгукуються про його сім’ю і про батьків. Се

кретар Лемешівської сільради Надія Володимирівна каже, що хлопець був над
звичайно спокійний і вихований. Мав щиру, відкриту душу. З радістю спілкувався 
з людьми. В останню путь його проводжало майже все село.

Спочатку загиблого відспівали у храмі в Калинівці. Там уже о першій дня 
почали збиратися люди. Повідомлялося, що саме в цей час доставлять труну з 
тілом. Люди чекали до пізнього вечора. На деякий час розійшлися, а потім знову 
зібралися. Незважаючи на те, що насправді з аеропорту з Вінниці труну з тілом 
привезли після 12-ї ночі, земляки не розходилися по домівках. Коли священик 

виконав ритуал, тіло повезли в село Малі Кутища.
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—  У  Калинівці в церкві ще відкривали труну, —  розповів один з учасників 
траурної церемонії, —  а в селі вже цього не робили.

Без батька залишився 10-річний хлопчик, а дружина Валентина чекає на
родження другої дитини.

Вертоліт підбили на зльоті
Як розповіли побратими загиблих, які прибули з району бойових дій, щоб 

провести Валентина і Віктора в останню путь, Мі-8 збили на зльоті. 29 травня 
приблизно о пів на першу дня після розвантаження продуктів харчування на чет
вертому блокпосту біля Слов’янська екіпаж вертольота став піднімати машину в 
повітря. На висоті приблизно 300— 400 метрів у нього влучила ракета, випущена 
з ПЗРК. Ще якихось 30— 40 секунд машина трималася в повітрі. На борту пере
бували 13 людей —  військовослужбовці і бійці загонів спецпризначення «Бер
кут» та «Ягуар». Живим залишився тільки один із них. Нині він у важкому стані 
перебуває в лікарні.

Віктор Скрипник.
Вінницька область.

«П України», 06 червня 2014 р.

Вічна пам’ять загиблим
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ПОЛІТ НА КАРАЧУН

Збираючись у  відрядження на війну, ніяк не можу 
повірити, що їду не в Африку чи Югославію (як колись), а до
дому, на Схід нашої країни. Складно звикнути до думки, що 
мучить мою свідомість уже понад 20 років, після повернен
ня з обложеного Сараєво: як люди можуть ходити в кафе, 
кіно, спокійно розважатися, коли за дві години льот у зовсім  
інший світ  — голодні діти, понівечені оселі, смерті від куль 
снайперів. Тоді це було далеко, а нині — поруч.

Змусьте себе уявити, що в цю мить, коли ви жуєте смачне тістечко на Хре
щатику, під Слов’янськом загинув молодий солдат. Просто змусьте.

Але люди звикають до всього. Так влаштовані світ і наша психіка. Згадай
мо перших загиблих вертолітників і десантників. Це був сум усієї країни. Нині 
солдатські смерті, на жаль, уже стають статистикою. Ми звикаємо до повідомлень 
із фронту на кшталт: обстріляно блокпост —  загинув один, поранено двох; напад 
на колону, втрат немає; мінометний обстріл гори Карачун, пошкоджено техніку, 
один загинув... Це —  ненормально.

...Сідаємо на борт Мі-8. Група авіаційних техніків летить підняти збитий 
уранці Мі-24. Збили два: один згорів, другий можна ще ремонтувати. Слава Богу, 
екіпажі живі, двоє льотчиків відбулися пораненнями. «Підняти» на авіаційній 

мові означає забрати машину з місця вимушеної посадки. Мені довелося вранці 
чути це повідомлення по рації: звучить недобре, коротко, приблизно так: «Два 
на вимушену...». Після цих слів мені дуже сильно захотілося матюкатися від без
силля щось змінити, а льотчик, на рацію якого прийшла ця звістка, зосередився 
і пішов займатися справами.

Ні для кого не секрет, що втрачати наших асів ми будемо доти, поки не 
закриємо кордон на замок.

А  поки що Російська Федерація постачає нам свою «гуманітарку»: ПЗРК, 
який тільки-но з’явився в них на озброєнні. Це ж не кіло ковбаси, куплене в 
гастрономі в Ростові й привезене тітонькою до нас. Такі поставки «іграшок» 
можливі тільки за рішенням вищого керівництва столиці «Русского мира».

...Летимо. Команда авіатехніків спокійна і зосереджена. Вертоліт іде низько, 
на землі чудові пейзажі: озера, річки, яскрава зелень і багаті маєтки з причалами 
й катерами в дачних зонах. Ми летимо захищати й їх, щоб ніхто не завадив віп- 

персонам їсти шашлики, ананаси і рябчики.
Сіли на польовому аеродромі. Потім техніки отримують уточнені завдання
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й летять далі. Ми з колегою —  мобілізованим військовим журналістом, молод
шим лейтенантом Євгеном Романовим —  залишаємося на полі. До нас біжить 
командир і спочатку забороняє знімати, а потім по-людськи додає: «Не знімай, 
я тебе прошу!».

Війна, секретність. Звичайно, я розумію. Глибоко поважаю і пишаюся знай
омством з цими офіцерами. Багато й довго спілкуюся саме з вертолітниками —  
не тільки на українських аеродромах, а й у Ліберії, Кот-д’Івуарі, Демократичній 
Республіці Конго, Південному Судані. Але ці, українські зустрічі, інші. Нещодав
но, 20 травня, був гіркий привід. Із кількома із них ми бачились у Бродах, на 
похоронах бойових побратимів, що загинули на Сході 2 травня. І сьогодні знову 
безрадісне вітання з багатьма знайомими вертолітниками. Не на майданчиках 
Грінвілл, Воінджама, Бунія, Буаке, а в донецьких степах.

Льотчики —  народ забобонний, бережуть традиції. Є, наприклад, таке не
писане правило: перед польотом не фотографуватися. А  от потім —  будь ласка.

—  А  ну зніми нас, фотографе, після денного «колесіння» африканським 
небом над червоно-жовто-зеленими джунглями і блакитним Атлантичним океа
ном, —  обійнявшись і сміючись казали льотчики.

Але тут не до знімання, тут війна. Я не фотографував жодного обличчя 
льотчиків. Який це розпач —  бути поруч і не взяти матеріалів,— зрозуміють лише 
журналісти. Командир каже: «Ти приходь у кінці війни, тоді пофотографуємося і 
політаємо».

Ще одна з причин —  безпека. Бойовики можуть тероризувати сім’ї наших 
воїнів. Сучасні технології майже не залишили приватності особі. Інтернет, теле
бачення, преса дають змогу легко знайти будь-кого.

...Ось має летіти борт з провіантом на блокпост. Льотчики знову-таки 
знайомі: з одним зустрічалися в Африці, інший бачив по ТБ мою виставку. Гру
зова кабіна вщент завантажена продуктами —  крупами, консервами, питною во
дою. І на передньому плані лежить ящик з написом «Рошен». Такий кадр— пода
рунок для фотографа напередодні інавгурації Президента України. Символічна 
картина. Справді, найкращий режисер —  саме життя. Вертоліт супроводжують 
два спецпризначенці. Вони з кулеметом і автоматом вдивляються в «зеленку» 
на землі, вишукують «сепараторів».

Хлопці добре оснащені всілякими військовими необхідними штуками. Пе
ред польотом посміхаються, під час роботи зосереджено й уважно стежать за 
землею, руки на спускових гачках. Відчувається, що для них військова роботи —  
звичне заняття.

Летимо низько і швидко. Мі-8 відстрілює теплові пастки. Сідаємо на дорозі.
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Двигуни не глушать. Десантники в тільниках дуже швидко, за кілька хвилин, ви
кидають вантаж із вертольота. Одразу злітаємо.

Машина стала легша і, здається, летить швидше. Мала висота підсилює 
враження швидкості польоту, під нами миготять зелені пшеничні поля. «Земля 
тікає під ногами». До того ж льотчики роблять віражі, маневрування, і якщо ти не 
встиг присісти в кабіні, то сам літаєш по вертольоту, як м’ячик..

Знову сіли на польовому аеродромі. Цей політ завершено. І тут мій ко
лега каже, що, здається, ніби ми були на легендарній горі Карачун. Так, саме 
так. Гора Карачун —  у перекладі з тюркської «чорна смерть». З давніх часів 
на горі стояли козацькі дозори, а жителі навколишніх місць ховалися там від 
набігів кочівників. Сьогодні Карачун —  найважливіший опорний пункт української 
армії та Національної гвардії. Карачун, фактично, —  осаджена фортеця. Око
пи бандитів розташовані на відстані 600— 800 метрів; дорогою на «велику зем
лю можна потрапити в засідку, а вертольоти обстрілюють із крупнокаліберних 
кулеметів і переносних зенітно-ракетних комплексів.

На горі діють жорсткі правила війни, порушення яких може призвести до 
загибелі від кулі снайпера або осколків міни.

А  ми й не здогадувалися, що летимо туди. Виправдана секретність. Якнай
менше людей повинні знати маршрути вертольотів. Хоча з цим виникають про
блеми. Адже не може терорист просто сидіти в лісопосадці з ПЗРК і чекати, що, 
може, колись тут пролетить вертоліт. Засідки роблять на маршрутах, які звідкись 
і завдяки комусь стають відомі...

Пізніше, ввечері, пара Мі-8 закидає вантаж ще в одне місце. Так само 
вертоліт не глушить двигуни, військовики швидко викидають з кабіни ящики. І ми 
злітаємо. Йдемо на базу. Дуже яскравий захід сонця, темно-синє небо, червона 
куля закочується за горизонт. Вертольоти відстрілюють теплові пастки, щоб убе

регтися від ПЗРК. Картина тривожна.
Прилітаємо на базу. Вже темно. Йдемо з льотчиком злітною смугою. Він каже, 

що служити непросто. Рано встаєш, багато літаєш, пізно лягаєш. І так щодня.
Тим часом ще один день неоголошеної війни закінчився.

Олександр Клименко, 

«Гэлос України», 13 червня 2014 р.
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ДЕСАНТНИКИ ГОТОВІ БИТИСЯ ДО ПЕРЕМОГИ

Сьогодні військовики 95-ї аеромобільної бригади Зброй
них Сил України перебувають на передовій. Десантники 
традиційно є найбільш підготовленими, тож хоч окрім 
контрактників у  складі бригади чимало мобілізованих, про
те усі резервісти свого часу також проходили службу в 
аеромобільних військах. Тож їм треба було тільки згадати 
свої навички.

Зазначимо, що в частині, де нам довелося побувати, забезпечення та побут 
налаштовані нормально. У лісовому таборі навіть є військова лазня.

Коли начальник відділення тилового забезпечення підрозділу майор Ар
тем Петухов показував польовий склад, ми пересвідчилися, що американських 
сухпайків для автономного виконання бойових завдань достатньо. Утім, каже 
він, солдати більше хочуть борщу. До речі, за словами військових, вітчизняний 
армійський сухпай також у цілому нормальний, але вони просять вкладати до 
нього ложку, адже його доводиться відкривати десь у полі чи в лісі. А  ще де
сантники вдячні за допомогу землякам, бізнесменам та й загалом небайдужим 
громадянам.

На вечірні теленовини військові реагують дуже емоційно. Воно й зрозуміло, 
бо коли вони бачать смерті та поранення своїх товаришів по зброї, а політики 

оголошують перемир’я з терористами, то це їхнього схвалення не викликає. 
Сьогодні моральний дух бійців дуже високий, а за час, що минув з початку 
антитерористичної операції, вони набули необхідного досвіду, тож готові битися 

до перемоги та повного визволення країни від ворога.
Олександр Клименко, 

Слов’янськ, район гори Карачун, 
«Гэпос України», 25 червня 2014 р.



ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА

Я  хотела поехать в Славянок давно. Хотела понять, по
чему жители этого города в прошлом году стали лучшими 
в Украине в параде вышиванок, а в этом приняли Гиркина- 
Стрелкова. Но главная причина заключалась в том, что я  
очень хотела запомнить в себе чувства, ощущения и боль, 
которые я  вынесу из Славянска. Из города, который три 
месяца был в жесточайшей военной блокаде, из них — ме
сяц без воды и света.

Ничего удивительного нет по дороге от Ясиноватского поста до выезда 
из Краматорска для жителя Донецкой области, живущего три месяца в актив
ной фазе АТО. Краматорск живет своей жизнью. Уже ремонтируют троллеи 
и убирают мусор. Жилой дом, стоящий на окраине Краматорска, попал под 
обстрел, когда ополченцы ДНР уходили из Славянска в Донецк. Невозможно 
сказать, какая часть дома пострадала больше всего. Дом, закрыв собой, на
верно, целый квартал, принял удар на себя. Выбиты стекла, оконные и бал
конные рамы, снесен верхний этаж Но жильцы уже наводят порядок на тех 
этажах, где это не опасно.

А  дальше— дорога, разбитая снарядами, землянки и блиндажи. Но все это 
меркнет на фоне увиденного на развилке Харьковской трассы. И если до этого 
было ощущение беды, разрухи, то здесь —  апокалипсис. Это невозможно пере
дать картиной в телевизоре, это не передать ни одной фотографией. Это —  
катастрофа человеческого безумия. Там все еще стоит запах войны! Там все 
дышит войной. Настоящей! Я поймала себя на мысли, что это надо сохранить 
законсервировать, чтобы каждый из нас знал, за кого он голосует, зачем ходит 
на митинги и кого поддерживает. Это впечатление на всю жизнь. Это та картин
ка в памяти, которая будет всплывать при ссорах с дорогими людьми.

Это было мое первое сильное впечатление. И это было только начало. 
Маленький Красный Лиман стал временным пристанищем для жителей близле
жащих сел. Собственно, кроме изуродованного асфальта, других разрушений в 

городе я не заметила.
Центр реабилитации деток. Из 8 детей трое стали сиротами буквально не

сколько дней назад. Когда начали обстреливать Щурово, детей под обстрелами 
вывезли на пожарной машине. Следующей ходкой хотели забрать их родите
лей. Когда вернулись, вместо дома —  руины. В дом попала мина.

Глаза двенадцатилетней девочки, которая мгновенно повзрослела. Ее гла-
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за не смеются. Ее глаза видели смерть.
Господи, как страшно! А  сколько теперь у нас таких детей? Смогут ли они 

когда-нибудь забыть пережитое в 2014 году?
Хочется кричать громко: «Договаривайтесь, убеждайте, покупайте друг 

друга! Что хотите делайте, только чтобы больше у наших детей НИКОГДА не 
было ТАКОГО взгляда!»

Похожий взгляд я увидела в Славянске у мальчика лет 4-5. Взрослый и 
сверлящий. Вообще, Славянок удивительная смесь войны и мира. Сожженные 
танки и БТРы, машины и автобусы на фоне ярких красок лета.

Еще одним сильным впечатлением дня для меня стала тишина в Славян
ске. Славянок потрясает тишиной. Почти абсолютной. При громком разгово
ре —  гулко раздается по улице эхо. Ты ловишь себя на мысли, что чего-то не 
хватает. И в секунду осознаешь —  не хватает привычных звуков. В городе не 

слышно детских голосов (только однажды услышала смех мальчика), привыч
ных городских звуков транспорта (из транспорта —  велосипеды, их тут на фоне 
пустоты очень много), просто городских звуков. Здесь даже не слышно, как раз
говаривают люди. Славянок еще боится ожить. Слишком долго люди прятались 
и боялись. Я не хочу говорить, от кого прятались и кого больше боялись. Пусть 
это останется на совести политиков, если она еще у кого-то из них осталась. 
Для меня важным было почувствовать людей и город-призрак. Как они смогли 
выжить, когда стреляют с утра до вечера, когда в соседней квартире снайперы, 
а утром жители выходили собирать трупы, чтобы до обеда закопать их —  кто в 
огородах, кто где придется? Закапывали, как есть. Рискуя собственной жизнью.
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По словам самих жителей, центральная площадь города всегда была ме
стом общего сбора горожан. Во время блокады особенно. Сразу после осво
бождения центральная площадь приобрела еще больше значимости: сюда при
возят гуманитарную помощь, здесь формируют списки для оказания помощи 
пострадавшим.

Вечером дали свет. На площади возле электрического столба —  группа 
людей. Они занимали очередь зарядить мобильные телефоны! Мы, разбало
ванные дарами цивилизации, не осознаем их ценности! А  они, стоящие в очере
ди, чтобы зарядить телефон, рады элементарному.

Утром, возвращаясь из Святогорска через Славянск, порадовали открыв
шиеся продуктовые рынки, буднично спешащие по своим делам горожане.

Анализируя увиденное, хочу сказать, что разбитые стекла, жилые дома и зда
ния, подачу электричества и воды, движение транспорта можно восстановить. Но 
кто сотрет память жителей этих мест? Кто даст им надежду и веру в возможность 
мира? Я боюсь, мы потеряли если не навсегда, то очень надолго этих людей.

В Славянске на одной площади, получая одинаково расфасованную гума
нитарную помощь, одни со слезами благодарили украинскую армию за осво
бождение, другие также искренне ее ненавидели.

Мне была нужна, очень была нужна поездка в Славянск, чтобы сохранить 
в себе чувство мира, чтобы завтра не было войны.

Елена Малютина, 
«Донецкие новости», 11 июля 2014 г.
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«У МЕНЯ НА ГЛАЗА НАВОРАЧИВАЮТСЯ 
СЛЕЗЫ, КОГДА ВИЖУ ЖИТЕЛЕЙ СЛАВЯНСКА, 
ВЫБРАВШИХСЯ ИЗ ПОДВАЛОВ И УКРЫТИЙ 

И ГУЛЯЮЩИХ С ДЕТЬМИ В ПАРКАХ. 
ЖИЗНЬ СНОВА СЮДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

Командир батальона «Киев-1» Виталий Сатаренко рас
сказал приехавшему из Киева с гуманитарной помощью  
бизнесмену Олегу Свирко, волонтерам и журналистам о 
том, что сейчас происходит в городе, который два месяца 
был во власти захватчиков.

Несмотря на то что линия огня отошла к Луганску и Донецку, здесь, возле 

небольших городов Славянок, Краматорск, Артемовск, Изюм, все еще тревож

но. Тем, кто едет в этот регион с грузом, понадобится сопровождение людей 

с боевым опытом, ведь мародерство, грабежи и нападения на автомобили на 

дорогах между городами случаются достаточно часто. Киевский бизнесмен, 

совладелец типографии «Мега-Полиграф» Олег Свирко (читатели «ФАКТОВ» 

хорошо знают его по серии публикаций, рассказывающих о том, как он уже 16 

лет борется с неизлечимой болезнью и побеждает!) вез украинским доброволь

цам 40 бронежилетов, каски, тепловизоры, рации, сигареты, продукты питания, 

носки, белье и многое другое в общей сложности на сумму более 600 тысяч (!) 

гривен. Чтобы гуманитарную помощь доставить в целости, в нашей небольшой 

группе были и вооруженные люди. Честно говоря, впервые мне пришлось ра

ботать в бронежилете, а на место интервью добираться, сидя рядом с челове

ком, который держит в руках заряженный автомат. Но именно благодаря этому 

чувствовала себя защищенной. В непростое время живем. В нашей стране идет 

война. И это я увидела своими глазами...

«Парад приехал к этим людям домой, 
но вряд ли они этому рады»

Миновав Харьков, наш небольшой караван, состоящий из трех машин, 

остановился —  нужно было предпринять меры защиты. На кресла набросили 

бронежилеты, их же надели на себя и все пассажиры с водителями —  на случай 

внезапного обстрела из лесов и подсолнуховых полей. Кстати, здесь лучше не 

пристегиваться —  ремни помешают моментально выскочить из машины, если
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понадобится... Деревни в окрестностях Славянска, на первый взгляд, живут 
вполне мирно: на околицах пасутся гуси, на поле —  стадо коров, из-за заборов 
выглядывают любопытные детишки. И вдруг пение птиц и крики петухов раз
рывает гул тяжелой военной техники. По улице идет колонна БТРов, на броне 
которых сидят вооруженные ребята под украинским флагом. Прямо как во вре
мя парада на Крещатике, —  подумалось мне. «Парад приехал к этим людям 
домой, —  заметил Олег Свирко. —  Но вряд ли они этому рады»... К счастью, в 
пути с нами не произошло никаких неприятных неожиданностей.

—  Наш батальон, сформированный при Министерстве внутренних дел из 
добровольцев, на данный момент фактически представляет милицию в Славян- 
ске, —  говорит командир батальона «Киев-1» Виталий Сатаренко. —  Мы вошли 
в город сразу после того, как стало ясно, что отсюда ушел Гиркин. Славянск 
словно вымер. Нигде не было ни души. Мне вспомнился фильм «Сталкер»... А 
когда на улицах начали появляться люди, в парках —  гулять с колясками мамоч
ки, на площадках —  дети, слезы навернулись на глаза. Сейчас уже каждый ве

чер на центральной площади людно. Город оживает. Правда, все еще остаются 
заминированными многие здания, саперная бригада работает без перерыва.

В подтверждение этих слов во двор общежития колледжа Национального 

авиационного университета Славянска въехала машина с запыленными, явно 
уставшими мужчинами. Не успели они дойти до дверей здания, как им передали 
свежую информацию: «Жители просили проверить еще один адрес —  похоже, 
там очередная ловушка из мин». Ребята безропотно развернулись, сели в пикап 
и уехали. Им не хватает миноискателей, веревок, «кошек»...

—  Сейчас одна из основных проблем в городе —  мародерство, —  продол
жил Виталий. —  Кроме того, местные владельцы продуктовых магазинчиков до
нельзя взвинтили цены! Банка тушенки стоит 50 гривен, пачка сигарет «Бонд» —  
39. Как говорится, кому война, а кому мать родна. Мы уже обращались и снова 
будем просить администрацию города заставить бизнесменов (если их можно 
так назвать) работать по-человечески. Кроме того, мы видим, как в город воз
вращаются уехавшие отсюда люди. Стало больше машин. Многие жители, у 
которых «отжали» автомобили, бродят по улицам в надежде их отыскать. Неко
торые находят... Но из-за того, что людей становится все больше, нам сложнее 
работать, ведь под видом местных жителей в Славянск могут заезжать и терро

ристы...
—  В Славянске сейчас спокойно?
—  Стрельба слышна каждую ночь, —  говорит Виталий. —  В основном па

лят по блокпостам. Это те, кто не успел уйти с отрядами Гиркина, кто готов
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здесь вести партизанскую войну. Наша главная задача —  вернуть Славянску 
мир, поэтому мы ищем «подпольщиков», разоружаем, обезвреживаем... Нам 
помогают ребята из винницкого «Беркута», сопровождают гаишники-доброволь
цы из Хмельницкого.

«У терористів були «Нони», «Гради».
На них вчились стріляти прямо тут, у місті...»

Ребята разгружали доставленную из Киева помощь. Кто-то сразу же начал 
читать свежий номер газеты «ФАКТЫ», две тысячи экземпляров которой специ
ально напечатал и привез Олег Свирко, кто-то «примерял» новый бронежилет. 
Связист батальона радовался новым рациям. А  взяв в руки бинокли, теплови
зоры и дальномеры, позволяющие в темное время суток «почувствовать» при
ближение человека, все дружно выдохнули «Ух ты!» Тут же я разговорилась с 
одним из бойцов батальона. Улыбчивый парень оказался не киевлянином.

—  Я  зі Львова, —  рассказывает 24-летний Михаил. —  Мені дуже хотілося 
щось змінити в нашому житті, тому приїхав в Київ —  звідси швидше попада

ють на передову. Хто тут воював? Багато місцевих. їм все одно, за кого стояти. 
«Терен» дали, «ширку» —  от вони й сиділи на блокпостах. А  зараз вийшли на 
площу: «Давайте нам гуманітарку». Однак є й інші місцеві. «Я не буду тепер 
мовчати», —  говорять нам, називаючи адреси тих, хто за гроші готовий був вби
вати своїх сусідів. Існує міф, що місто майже повністю зруйноване, але ви самі 
бачите —  всередині воно ціле. Досить серйозно постраждали декілька будинків. 
У  більшості можна жити. Значні руйнування сталися там, де були блокпости. 
Звичайно, що місто не прикрашають обірвані проводи та бите скло, але все це 
можна швидко виправити. У  терористів були «Нони», «Гради». Деякі з них не 
вміли стріляти —  вчились прямо тут, у місті...

Пока разбирали привезенную помощь, новые заявки тут же в журнал за
писывала волонтер Анастасия. Она уже занялась сбором следующей передачи 
нашим солдатам.

—  У ребят очень скромные запросы, —  говорит Анастасия Довбыш, во
лонтер группы «Мега-Полиграф». —  Медсестра батальона «Киев-1» Оксана со
общила, что не хватает самых простых противопростудных средств, нужен ак
тивированный уголь, а один из бойцов попросил оптический прицел: «Вы только 
привезите, а я сам его оплачу»... Я обратила внимание на то, что им уже необ
ходимы новые ботинки —  те, которые купили и выдали раньше, начали разва
ливаться из-за дождей. Да и камуфляж не помешает. Еще ребятам очень нужны 
зажигалки, большие котлы для приготовления пищи. Весь список мы вывесим 
на страничке «Мега-Полиграф» в «Фейсбуке» и на сайте газеты «ФАКТЫ».
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—  Еще не вернувшись в Киев, мы уже сделали предзаказ на сумму около 
трехсот тысяч гривен, —  добавляет Олег Свирко. —  Воюющим нужны профес
сиональный армейский квантовый дальномер, камуфляжи, берцы, кевларовые 
каски... Мы просим всех небезразличных людей не снижать активности —  наша 
помощь постоянно нужна ребятам на Донбассе. Если вы сами можете приобре
сти что-то из списка необходимого, который мы опубликуем в «Фейсбуке», при
возите купленное по адресу: Киев, улица Марко Вовчка, 12/14 (станция метро 
«Петровка»). Все попадет точно в руки бойцов батальона «Киев-1».

Не обошлось и без уже привычных приветствий и «кричалок». Олег Свирко 
произнес: «Слава Украине!» Ему ответили: «Героям слава!» «Путин ...» —  про
должил Виталий Сатаренко. «Х...о», —  логично и громко прозвучало в ответ. 
После чего кто-то добавил: «Воистину х...о»...

«Из «наших» жители Славянска очень быстро могут снова 
превратиться в «не наших». Чтобы этого не произошло, их 

нужно уже сейчас поддерживать во всех сферах жизни»
—  В здании городской администрации мы нашли множество ящиков с рос

сийской маркировкой, —  показывает мне снимки в телефоне 20-летний добро
волец Александр. —  На каждом оружии проставлены серийные номера. Есть 
и производитель —  Тульский оружейный завод. Россия начала вторжение на 
нашу землю и теперь изо всех сил его поддерживает, снабжая всем, чем угодно. 
Сам я из Евпатории. Правда, последнее время работал в Киеве, а жил в Берди
чеве. Я уверен: если отстоим Донбасс, то Крым вернется. За неделю, пока мы 
находимся в городе, не раз слышал от местных жителей: «Нам звонят знако
мые, которые сейчас воюют за Россию, и говорят, что будут отбивать Славянок. 
Но я отвечаю: «Мы вам не дадим снова загнать нас в подвалы».

Буквально слово в слово это же повторил житель города, с которым мы 
случайно разговорились на улице. Он с болью в голосе произнес: «Мы должны 
были не бояться, а сразу, как и вы в Киеве, выходить против этих уродов, кото
рые решили здесь захватить власть. Но теперь, если террористы захотят вер
нуться, мы их не пустим в город —  будем сопротивляться. Тот, кто хочет быть 
с Россией, может уезжать туда, а мы —  украинцы. И Славянок —  украинский 
город, —  Вы представляете, что мы тут пережили?» Когда я искренне ответила, 
что даже боюсь себе представить это, мужчина только покачал головой.

—  Этих людей, как и жителей других городов, где шли военные действия, 
очень важно сейчас поддерживать, —  говорит Олег Свирко. —  Еще десять дней 
назад в Славянске оставалось только 30 тысяч человек, а уже сегодня —  45. 
Жители возвращаются. Но они напуганы. Кроме того, они в ужасе от того, что
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грядет повышение коммунальных платежей, цен. И правительство в первую 
очередь должно ввести программы по субсидированию именно здесь, чтобы 
это почувствовали жители этого региона. Чтобы они точно знали: страна их 
поддерживает и защищает. Понимаете, из «наших» они очень быстро могут 
превратиться в «не наших». За их души и сердца надо бороться. И усилия при
лагать следует уже сейчас.

Виолетта Киртока, 
«Факты», 16 июля 2014 г. (Славянок—  Киев)

Слов’янськ звільнено!



ЙОМУ СНЯТЬСЯ КВІТУЧІ соняш ники

Поранений офіцер Національної гвардії Сергій Сидорін 
повів в атаку своїх бійців і виграв бій з терористами.

«У результаті тривалого бою, який відбувся на околиці Слов’янська 
Донецької області, військовослужбовці Національної гвардії України підбили 
танк, на якому озброєні терористи намагалися прорватися крізь блокпост». Це 
рядки з офіційного повідомлення в газеті «Україна єдина», яка першою розповіла 
про подвиг пораненого офіцера з Черкащини Сергія Сидоріна.

Того вечора ситуація на дамбі біля місцевого озера дорогою в місто вкрай 
ускладнилася. Терористи, попри перемир’я, почали завдавати відчутних ударів 
по позиціях українських військових. Вийшли з ладу два наших БТРи. Потрібно 
було завдавати рішучих ударів у відповідь. І капітан Національної гвардії Сергій 
Сидорін влучним пострілом з РПГ підбив танк терористів.

Поранений осколками мінометного вогню офіцер, попри кровотечу і не
стерпний біль у стегні, продовжив зі своїми бійцями переслідувати озброєного 
ворога. Цей рейд розтягнувся аж на п’ятнадцять кілометрів.

Уже потім, у київському госпіталі, капітан розповів усі подробиці того бою 
батькам та дружині, які нині доглядають за мужнім офіцером. Хірургам удало
ся видалити численні осколки —  операція тривала близько двох годин. Рани 
вже загоюються, бо за воїном доглядають дбайливі руки мами Лідії Іванівни та 
молодої дружини Наталі. Він уже жартує: невдовзі знову поїде воювати, щойно 
одужає та поновить сили.

Сергій з дитинства мріяв про армію. А  фото дідуся-фронтовика Миколи 
Олександровича він береже як найбільшу сімейну реліквію. Ще хлопчиком, роз
глядаючи його світлини, випитував у дідуся, як тоді наступали, як відступали, 
чим були озброєні, за що нагородили цією медаллю, а за що отим орденом. 
Старий терпляче розповідав, іноді забуваючи, що деякі військові терміни можуть 
бути незрозумілі малому онукові. Але той, як мовиться, мотав на вус усі деталі 
дідусевих боїв, домальовував їх своїми фантазіями. А  коли підріс, без жодних 
вагань вирішив, куди піде вчитися: звісно —  на військового.

—  Навчався в академії успішно. Ось дивіться, які хороші листи від 
командирів ми регулярно одержували, —  хвалиться . батько Володимир Мико
лайович. —  Були й на випуску, раділи за сина, його однокурсників. Хіба ж хто 
знав тоді, в 2010-му, що така нелегка доля судилася нашим хлопчикам, вихо
ваним на спогадах про минулу війну, яка, гадали ми, буде останньою на нашій 
землі.
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Зі стіни світлиці затишного будинку Сидоріних дивиться на нас Божа 
Матір— це вона, вважають рідні Сергія, оберігала його в тому бою. А  в маленькій 
кімнатці капітана на фотошпалерах —  уманська Софіївка...

—  Як хочеться вже побачити рідну Дубіївку, подихати повітрям, наповне
ним пахощами лісу...

У госпіталі до Сергія часто приходять сни —  про рідне село, про дитин
ство. У них він бачить велике соняшникове поле. А  дружина Наталя, сповнена 
надій на мирне життя, втішає чоловіка: мовляв, усі труднощі переборемо. Вона 
справді мужньо переносить їх. Нині родина офіцера живе в гуртожитку в селищі 
під Києвом. Однак сподівається, що його відвага й героїзм здобуде належну 
оцінку, і держава подбає про поліпшення житлових умов свого захисника.

Владислав Кирей, 
«Урядовий кур'єр», 17липня 2014 р.



«ЗАВТРА БУЛА ВІЙНА» —
ЦЕ І ПРО ДОНЕЦЬК ТАКОЖ

Лише за тиждень місто перетворилося на епіцентр АТО 
з усіма атрибутами «раннього» Слов’янська квітневого 
періоду.

Атмосферу, в якій ось уже тиждень перебувають Донецьк і його жителі після 
прибуття в місто Гіркіна і ДНРівців, можна описати одним реченням: час гудіти 
минув, настала пора приймати рішення. Місто ще живе своїм життям: транс
порт курсує, магазини працюють, але приводів для оптимістичного сприйняття 
дійсності у донеччан з кожним днем стає значно менше.

Наочне підтвердження тому —  довжелезні плетениці автомобілів на виїзді 
з міста. І заява голови Донецької облдержадміністрації Сергія Тарути про те, що 
«ми захищатимемо себе самі», що на Донбасі потрібно створювати місцеві ба
тальйони силами жителів міст і районів області, а люди, «побачивши бійців, не 
повинні їх боятися, а мусять знати, що це їхні захисники», —  мало обнадіюють.

Не можна допускати смертей
Але ж і «Схід» —  місцевий батальйон. Ці люди в камуфляжах і з автома

тами на вулицях Донецька також називають себе захисниками, проте відчуття 
захищеності це нікому не додає.

Лише за тиждень Донецьк із міста, розташованого в зоні бойових дій, пере
творився на епіцентр Антитерористичної операції з усіма атрибутами «ранньо
го» Слов’янська квітневого періоду —  на місто, яке перебуває в очікуванні об
логи, штурму та іншої «надзвичайщини», яку Слов’янськ уже пережив. Кінофільм 
«Завтра була війна» тепер і про Донецьк також.

Це з Києва добре видно, що «Донецьк бомбити не можна. Донбас бомбити 
не можна. Не можна руйнувати місто, не можна розоряти селища, не можна 
знищувати інфраструктуру. А  головне «не можна» —  допускати смертей і страж
дань людей», як заявив Рінат Ахметов.

Ті ж, хто нині перебуває в Донецьку, впевненості в тому, що всього цього не 
буде, не мають. І не лише тому, що в Донецьку тепер регулярно стріляють, іноді 
підривають, а з району донецького аеропорту бойові зведення надходять щод
ня. Одна річ, коли злітає в повітря автомобіль з помічником Дениса Пушиліна.

І зовсім інша, коли керівництво так званої ДНР —  і Олександр Бородай, і Ігор 
Стрелков —  в один голос просять мирних жителів максимально швидко зали
шити місто, щоб уникнути масових жертв. Вони оцінюють лише першу хвилю
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вимушених переселенців із Донецька не менш ніж у 100 тисяч осіб і пророкують 
втечу з Донецька сотень тисяч жителів.

Поки що це тільки слова. Але «народні прикмети», на жаль, нічого добро
го не віщують. Коли в місті закривають найбільший торговельно-розважальний 
центр і «Донецьк-Сіті» до серпня, то доречно запитати й себе: «Що робити?» 
Коли п’яничок, які й у дощ, і в сніг та за будь-якої негоди зранку чергували біля 
супермаркету, мов корова язиком злизала —  це однозначно не до масових гу
лянь з піснями й танцями.

Коли над містом «згущуються» чутки про примусову мобілізацію на 
залізничному вокзалі, під час рейдів спальними районами міста тощо, то блага 
цивілізації і комфорт проживання в місті-мільйоннику відходять на другий план, 
хоч би скільки Донецька залізниця робила заяв, що всі пасажири з Донецька 
благополучно вирушили до Києва.

Штрихи до загального «пейзажу»
Решта —  лише «штрихи до портрета» більшої чи меншої колоритності, 

які нічого принципово не змінюють. Те, що тепер ніхто не знає, де перебуває 
міський голова Донецька Олександр Лук’янченко, а його прес-служба жодних 

пояснень щодо цього не надає, —  не дивно, а закономірно. Тим паче, після 
ультиматуму, поставленого міському голові Донецька керівництвом «ДНР» 10 
липня —  упродовж 24 годин визначитися, з ким він: з Україною чи із самопрого- 

лошеною республікою. Та і як це може викликати подив, якщо голова Донецької 
облдержадміністрації на режим «інкогніто» перейшов ще кілька місяців тому.

Заяви представників так званої ДНР про те, що навколо Донецька 
підриватимуть мости (з метою оборони), —  також лише штрих до загального 
«пейзажу», як і не то чутки, не то бувальщина, які поширюють у соціальних мере
жах в режимі «передаю те, що чув». Приміром, про те, що днями представники 
«ДНР» всеньку ніч обстрілювали аеропорт із зенітки, розташувавши її поблизу 
житлових багатоповерхівок.

Нині в Донецьку поки що доступні всі блага цивілізації. За хлібом у чергу 
не потрібно вишиковуватися. Перебоїв із забезпеченням міста провізією немає. 
Щоправда, сіль з полиць багатьох магазинів «випарувалася». Проте змиритися з 

цим можна, оскільки сіль —  це біла отрута, солоне шкодить здоров’ю, а надмірне 
споживання хлористого натрію спричиняє гіпертонію.

Значно гірше інше: ніхто не знає, що буде завтра. Якщо для визволення 
Слов’янська українській армії знадобилося три місяці, та й то тільки завдяки 
тому, що «стрєлковці» самі залишили місто, то скільки часу потребуватиме про

ведення Антитерористичної операції в Донецьку, який удесятеро більший від
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Слов’янська, —  рік, півтора, два?
І допоки не буде відповіді на це головне запитання, бути жителем Донець

ка —  не честь, а випробування.
Володимир Артеменко, м. Донецьк, 
«Урядовий кур’єр», 17липня 2014 р.
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ПОДВИГ ТАНКІСТІВ

Екіпаж Т-64, що спалахнув від вибуху міни, корпусом  
прикривав позиції наших бійців, а сам тим часом знищив 
мінометний розрахунок супротивника.

їх двічі приписали до мертвих. Спершу вони горіли в танку, іншим разом у 
них влучила ворожа протитанкова керована ракета. Та наші герої, немов казко
вий птах Фенікс, відроджувалися із полум’я, знову вступали у бій і виходили з 
нього переможцями.

Екіпаж танка Т-64 —  сержант Віталій Шевченко, навідник Андрій Мухін та 
механік-навідник Максим Кравчук —  із першого дня Антитерористичної операції 
перебувають на передовій, виконуючи завдання в найскладніших місцях цієї 
гібридної війни. Вони —  своєрідні ангели-охоронці для нашої піхоти, закуті в 
надійну броню, із грізним каральним «гарматним мечем» для ворогів.

...Той день був звичайним для блокпоста, розташованого поблизу 
Слов'янська. У перерві між мінометними обстрілами екіпаж чистив зброю. їхню 
копітку роботу перервав різкий свист мін, що чимраз гучнішав. Такі звуки в зоні 
АТО означають одне —  противник розпочав обстріл. Привівши зброю до бойо
вого стану, екіпаж швидко зайняв свої місця у бойовій машині. Перша міна лягла 
метрах в семи від них і пошкодила автомобіль «Урал». А  осколками порани

ло навідника солдата Колініченка: як з’ясувалось згодом у госпіталі, один з тих 
уламків пройшов у кількох міліметрах від сонної артерії. Незабаром нова міна 
вдарила по лівому борту танка й розірвала додаткові паливні баки. Машина по
чала диміти. Незважаючи на полум’я, танкісти прийняли бій.

Уточнивши напрям обстрілу, вони рушили вперед. Відпрацювавши з 
кулеметів по «зеленці», танк просувався далі. Протаранивши бетонну ого
рожу, українські військові побачили мінометний розрахунок терористів, які 
обстрілювали наші позиції. Та зробити черговий постріл у бік українських бійців 
міномет не встиг. Влучним пострілом із гармати міномет і його обслугу було 
знищено. І лише коли обстріл наших позицій припинився, командир героїчного 
екіпажу дав наказ гасити пожежу, що вже охопила їхній Т-64.

—  Я  одразу передав своєму механіку, що ми зайнялися, —  розповів 
Віталій Шевченко. —  При відході наша машина залишила яскравий вогняний 
слід. Діставшись безпечного місця, ми удвох із механіком почали гасити поже
жу. На допомогу нам із вогнегасниками прибігли ще кілька бійців. Але вогонь не 
відступав. Була мить, коли здалося, що вогонь усе ж переможе, бо ні вогнегас
никами, ні землею не могли загасити полум’я...



Розділ третій. Визволення 141

Та екіпаж і бійці підрозділу не лишили напризволяще свого броньованого 
захисника. Разом вони врешті-решт упоралися з полум’ям. Того дня терористи 
поспішили заявити, що знищили черговий український танк. Після незначного 
ремонту бойова машина повернулася до строю.

Після звільнення Слов’янська танкісти разом із силами АТО рушили впе
ред. їхній професіоналізм і бойовий вишкіл неодноразово високо оцінювали 
підрозділи, які вони підсилювали. За це бійці прозвали їх броньованими ангела- 
ми-охоронцями.

Ці слова підтвердив і командир 11-го батальйону територіальної оборони, 
підрозділи якого несуть службу на одному з передових блокпостів на Донеччині.

—  Нещодавно нам було необхідно змінити позиції та провести ротацію 
особового складу на блокпості, —  розповів командир територіальної оборо
ни. —  Щоб нас не захопили зненацька, ми привели у бойову готовність танк 
та міномети. Тільки-но ми вийшли на перехрестя, де терористи обладнали свій 
блокпост, нас атакував вантажний автомобіль із встановленим на ньому ДШК. 

Танкісти миттєво зреагували та з першого пострілу знищили його. Як тільки 
розвіявся дим, ми побачили, що в наш танк летить протитанкова керована ра
кета. Вона пройшла рикошетом по лівому борту і вибухнула поруч. Поставив
ши димову завісу, танкісти, прикриваючи наші мінометні розрахунки, почали 
відходити, відпрацьовуючи по «зеленці» зенітним кулеметом. Лише повернув

шись до своїх, ми дізналися, що після влучання ракети у них заклинило гармату.
—  Ремонт гармати у польових умовах ми освоїли ще вдома у Кривому 

Розі, коли виконували тренувальні стрільби. Торік ми вистріляли майже десять 
тисяч снарядів. Тож той досвід, який здобули на навчальному полігоні, став для 
нас безцінним, —  зауважив командир танка.

Після чотирьох місяців війни екіпаж мріє хоча б кілька тижнів відпочити й 
зустрітися з рідними. Погуляти на весіллі у свого навідника Андрія Мухіна. Однак 
хлопці планують обов’язково повернутися назад на передову, адже вони —  не 

просто воїни, а броньовані ангели-охоронці.

«Урядовий кур’єр», 13 вересня 2014 р.



ЗАГИНУВ, РЯТУЮЧИ СЛ О ВІНЦ ІВ

Останнім часом у ЗМІ почастішали 
повідомлення про вшанування 
пам’яті льотчика Костянтина Могилки, 
підбитого 6 червня над Слов’янськом. 
Оскільки я на той час знаходився у 
вимушеній «еміграції» на Харківщині (у 
Слов'янську була загроза потрапити під 
кулі, але не було води, електроенергії, 
пенсію не платили), про події в рідному 
місті дізнавався з радіопередач. Чув, що 
президентським указом підполковник 
Могилко Костянтин Вікторович за ви
няткову мужність і героїзм, незламність 

духу у боротьбі за незалежну Українську 
державу, вірність військовій присязі 
посмертно удостоєний звання Герой 
України. Були й інші повідомлення про 

підбиті над Слов’янськом українські літаки і вертольоти, бої на блокпостах, 
вогняні дуелі з сепаратистами та російськими найманцями-терористами.

5 липня полковник ГРУ Генштабу ЗС РФ Ігор Стрелков, невдоволений 
слабкою підтримкою місцевих жителів і своїх московських хазяїв, дав команду 
«ополченцям» пробивати облогу урядових військ і рухатися на Донецьк. Маневр 
вдався. А  Слов’янськ став вільним. Почалася його відбудова. Потягнулися додо
му й ті, хто покинув місто під вибухи снарядів та мін.

Спасибі поштарям, що зберегли передплатні видання, що надійшли на 
мою адресу з Донецька і Києва. Дуже уважно перечитував усе, що стосувало
ся Слов’янська. Блукав інтернетом, відновлюючи історію окупованого міста, 
боротьби за його звільнення. Звичайно ж, знайшов чимало матеріалів про 

підполковника Могилка, якого 6 червня «ополченці» підбили над Слов’янськом. 
Льотчик зумів відвести палаючу машину від житлових кварталів, чим врятував 
життя не одного десятка слов’янців.

Костя народився 27 червня 1978 року у Вінниці, в сім’ї військового льот
чика. Навчаючись у 23-й школі, мріяв, як і батько, про літаки, небо. Тож цілком 
закономірно, що після одержання атестата зрілості поступив у Харківський інсти
тут льотчиків (нині -  Харківський університет Повітряних сил імені Івана Коже-
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дуба). З 1999 року К. В. Могилко служив у Львівській авіабригаді, а згодом його 
перевели в Бориспіль (Київська область), в ескадрилью «Блакитна стежа» 15-ої 
авіатранспортної бригади.

Щоб читачі мали уявлення про завдання «Блакитної стежі», нагадаємо, що 
цю ескадрилью створено ще 1992 року, коли Україна приєдналася до програми 
«Відкрите небо» та підписала міжнародний Договір про сприяння довір’ю між 
державами через удосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю 
та за додержанням договорів у галузі контролю над озброєннями. Ось цій 
благородній цілі —  підвищенню безпеки країн і народів —  і служив Костянтин 

Могилко. Літав він переважно на Ан-ЗОБ, «озброєному» фото- і телекамера
ми, іншою фіксуючою апаратурою. Екіпажі «Блакитної стежі» здійснили більше 
150 польотів над територією 23 європейських країн та США. У багатьох з них 
брав участь і К. Могилко. Тут, в ескадрильї, він став льотчиком І класу, коман
диром екіпажу, а потім і ескадрильї. У грудні 2012 року за значний особистий 
внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, зразкове виконання 
військового обов’язку, високий професіоналізм К. В. Могилко нагороджений ме
даллю «За військову службу Україні».

Оголошення антитерористичної операції на сході України внесло певні 
зміни в роботу «Блакитної стежі» —  треба було контролювати, чи не з’явилася у 
проросійських найманців зброя, здатна піддати небезпеці польоти пасажирських 
суден у повітряному просторі Донбасу. Ці побоювання підтвердилися, коли 17 
липня на висоті понад 10 тисяч метрів російською ракетою був збитий Боїнг-777 
Малайзійських авіаліній, що здійснював рейс Амстердам —  Куала-Лумпур. За
гинуло 283 пасажира і 15 членів екіпажу. За що їх? Мета у терористів одна —  за
лякати всіх, показати свою силу і... дурість.

У червні відряджений у зону АТО екіпаж Ан-ЗОБ очолив командир ескадрильї 
підполковник Могилко. Базувалися в Чугуєві. Щодня робили по два-три вильоти. 

Доставлені знімки давали можливість командуванню АТО визначити дислокацію 
і чисельність сил сепаратистів та проросійських найманців. Літак із синіми смуга
ми на бортах і написом «Блакитна стежа» бойовики обстрілювали зі стрілецької 
зброї. Одного разу навіть вцілили —  поранили члена екіпажу.

Екіпажу Ан-ЗОБ стало відомо, що керівники самопроголошеної ДНР оголо
сили солідну премію за збитого «розвідника». Добавку обіцяли за кожного члена 
екіпажу, живого чи мертвого. Тож черговий рейс вирішили здійснити на висоті 
понад 4 тисячі метрів. Вони ж не знали, що терористи одержали з Росії нові 
переносні зенітно-ракетні комплекси.

Вилетіли 6 червня у збільшеному складі —  до семи штатних членів екіпажу
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додався досвідчений штурман —  наставник 22-річного колеги. Пройшли над 
Слов’янськом, Миколаївкою й повернули додому, на Чугуїв. Висотомір показу
вав 4050 метрів. Над центром Слов'янська о 17:04 прозвучав вибух, машину 
підкинуло вгору. Члени екіпажу повилітали з крісел. Хтось ударився у стелю, 
хтось поранився, падаючи вниз. Командир негайно повідомив у Чугуїв та в штаб 
ВПС ЗС України, що в літак влучила ракета, й віддав команду екіпажу покинути 
машину. Сам же намагався вирівняти її, відвернути від житлових кварталів.

Ан-ЗОБ —  літак старий. На ньому немає пристрою для катапультування. По
кинути літак можна тільки через хвостовий люк. Зробити це, коли висота стрімко 
падає, не так просто. Тож майже силоміць з літака виштовхали двох молодих 
лейтенантів і штурмана. Вони залишилися живими. Четвертим виштовхали ради
ста. Йому не пощастило. Висота вже була метрів 400, парашут не встиг повністю 
розкритися й накрив Володимира Момота. Його мертвого витягли з озера (літак 
вже був у районі Голубих озер Краснолиманського району) наші десантники.

Через 2,5 хвилини польоту, незважаючи на спроби командира поса
дити літак, він зірвався у штопор і майже вертикально, під кутом 80 градусів, 
врізався в землю. Загинули командир екіпажу й ескадрильї Костянтин Могилко, 
борттехнік Павло Дришлюк, оператор Сергій Камінський та механік Олексій По
тапенко. Після тривалих пошуків місце падіння знайшли, тіла ідентифікували й 
поховали з військовими почестями.

К. В. Могилка відспівували в рідній Вінниці, а поховали на цвинтарі в 
приміському селі Пирогове, де покоїться прах його дідуся та бабусі. Згодом 
на честь Героя в його рідній 23-ій школі відкрили пам’ятну дошку, збирають 
матеріали для музею, а в Борисполі, де він тривалий час жив і служив, одну із 
шкіл назвали іменем Петра Могилки. Сподіваємось, що і слов’янці, життя яких 
врятував Герой, знайдуть можливість увічнити його пам’ять.

Віктор Скрипник, 
«Злагода», 6 листопада 2014 р.



СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ КУЛЬЧИЦЬКИЙ

Біографічні відомості. Наро
дився 17 грудня 1963 р. в місті Веймар, 
округ Ерфурт (Східна Німеччина). Там 
проходив службу його батько, Петро 
Іванович, радянський офіцер. З дитин
ства Сергій Кульчицький мріяв теж ста
ти офіцером, тому в 1981 р. вступив у 
Далекосхідне вище загальновійськове 
командне училище в м. Благовіщенську 
Амурської обл. (Росія).

У 1985 р. він закінчив училище з 
відзнакою, отримав військове звання 
лейтенанта, для проходження служби 
направлений за Полярне коло в сели

ще Печенга-І Мурманської області, де 
обіймав посаду командира десантно- 
штурмового взводу 61-ї окремої бригади

морської піхоти Північного флоту.
Лейтенант Сергій Кульчицький мав І розряд з бігу та лижних гонок, І розряд 

з подолання смуги перешкод і гирьового спорту.
Після проголошення незалежності України в 1991 р., прослуживши до цього 

сім років у Заполяр’ї, Сергій Кульчицький перевівся служити до України в місто 
Тернопіль в батальйон Національної гвардії на посаду заступника командира 
батальйону.

Військова кар’єра. Його службова кар’єра була наступною: 1992 р. —  коман
дир військової частини 1441 Нац. гвардії України (м. Тернопіль); 2001 р. —  ко
мандир в/ч 1241 Внутрішніх військ МВС України (м. Івано-Франківськ); 2005 р. —  
командир в/ч 3002 Внутрішніх військ МВС України (м. Львів); 2010-2012 
роки —  заступник начальника управління Західного територіального команду
вання Внутрішніх військ МВС України; з серпня 2012 р. —  начальник управління 
бойової та спеціальної підготовки Головного управління Внутрішніх військ МВС 
України (з березня 2014 р. —  Національної гвардії України).

24 серпня 2013 р. С. П. Кульчицькому присвоєно військове звання генерал- 
майора (Указ Президента України №  455/2013 від 24.08.2013 р.). Одружений, 
виховував сина.
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Загинув 29 травня 2014 р. в зоні бойових дій під час антитерористичної 
операції в місті Слов’янську Донецької області.

Героїчна смерть. Гвинтокрил Мі-8, в якому знаходився генерал-майор 
Сергій Кульчицький та ще 11 військових, був збитий терористами неподалік 
гори Карачун, що на околицях Слов’янська Донецької області. Він загинув у свій 
останній день перебування в зоні проведення антитерористичної операції. У 
результаті падіння гелікоптера вижив лише один боєць.

«Після того, як вертоліт опинився на землі, сепаратисти намагалися 
дістатись до нього, аби добити персонал, який був на борту. Силами мобільної 
групи блокпосту напад було відбито, нападників було розсіяно», —  повідомляв 
пізніше речник АТО Владислав Селезньов.

Похований 31 травня 2014 року на полі почесних поховань Личаківського 
цвинтаря у Львові.

Нагороди: Звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (Указ 
Президента України № 544/2014 від 20.06.2014 р.) —  за виняткові військові за
слуги перед Українською державою, героїзм і самопожертву, виявлені в захисті 
державного суверенітету України (посмертно).

Орден Богдана Хмельницького III ст. (20 серпня 2008) —  за вагомий особи
стий внесок у зміцнення обороноздатності та безпеки Української держави, без
доганне виконання військового і службового обов’язку, високий професіоналізм.

Орден «За мужність» III ст. (28 травня 1999) —  за особисту мужність, ви
явлену під час ліквідації наслідків повені в Хустському районі Закарпатської 
області, зразкове виконання службового обов’язку.

Відомчі відзнаки МВС України, у тому числі «За відзнаку в службі» І та 
II ст., медалі «За сумлінну службу» І ст., «15 років МВС України». Медаль «10 
років Збройним Силам України». Заохочувальна відзнака Головного управління 
розвідки Міністерства оборони України «15 років воєнної розвідки України». 
Медалі СРСР  «За відзнаку у військовій службі», «70 років Збройних Сил СРСР», 
«За бездоганну службу» III ст.

Пам’ять про героя. Командувач Національної гвардії України генерал- 
лейтенант Степан Полторак видав наказ, за яким Сергія Петровича Кульчицько- 
го було навічно зараховано до списків військової частини 3002.

Першому резервному батальйону Національної гвардії України (1-й БОП 
НГУ), який генерал Кульчицький сформував з бійців самооборони Майдану, 
присвоєно почесне найменування —  «батальйон ім. Героя України генерала 
Кульчицького».

15 листопада 2014 р. у Слов’янську на місці загибелі екіпажу МІ-8 встано-
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вили пам’ятний хрест, відслужили поминальну панахиду, представники місцевої 
влади, військовослужбовці та місцеві мешканці вшанували загиблих Героїв хви
линою мовчання.

У 2014 р. до Дня Збройних Сил України Укрпошта випустила художній мар
кований конверт із серії «Героям Слава!», присвячений Герою України генерал- 
майору Сергію Кульчицькому.

Згадки. «Звістка про трагічну смерть схвилювала усіх, хто знав та служив 
з С.П.Кульчицьким. Скрізь, де доводилося служити офіцеру Кульчицькому, люди 
були найкращої думки про нього: порядність, розсудливість, врівноваженість, 
доброзичливість —  далеко не усі якості, притаманні цьому талановитому та 
енергійному командирові.

Вимогливий, принциповий офіцер вимагав від себе й від підлеглих сумлінного 
виконання службових обов'язків на благо Вітчизни. Він весь віддавався роботі, 
турбувався про підлеглих і в тяжку хвилину ставав горою на їх захист. Високий, 
мускулистий, міцної статури, з мужнім, вольовим обличчям він мав неабиякий 

талант командира...».
«...Справжній командир... Завжди був поряд зі своїми бійцями: жив у 

палатці, їв нехитру солдатську їжу, яку бувало, сам і готував, —  так охарактери
зував Сергія Петровича користувач соцмережі, який спілкувався з генералом під 
час виконання завдань на сході. —  Він завжди літав чи їздив туди, де стоять його 
солдати. Він захищав Україну і робив це добре, робив це чесно. Мені пощастило 
бути знайомим з цією людиною...».

«Від першого дня навчань він був поряд з добровольцями. Бійці пізніше 
згадували момент відправки батальйону на схід для служби на блокпостах: того 
дня Сергій Петрович з оптимізмом, з посмішкою на обличчі вселяв надію кожно
му, що все буде добре, —  перемога за нами... Більше місяця він разом із бійцями 
перебував на сході в зоні проведення АТО, з честю виконував свій обов’язок та 
до останнього подиху залишався вірним українському народу, служінню якому 
присвятив усе життя...».

Мешканці Слов’янська завжди будуть пам’ятати Героя, який загинув за 

звільнення їхнього міста від ворожих сил.

Валерій Романько, голова Донецької обласної 
організації Національної спілки краєзнавців України, 

почесний краєзнавець України, 
«Злагода», 19 лютого 2015 р.
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АНІЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Олександр Григорович Аніщенко 
(17 грудня 1969, Суми —  5 травня 2014, 
Слов’янськ) —  український військовий, 
полковник Служби безпеки України. Герой 
України (2015, посмертно).

Біографія. Олександр Аніщенко 
народився 17 грудня 1969 року в м. Суми. 
Випускник Сумської ЗОШ № 4. Закінчив 
Сумський педінститут ім. А. С. Макаренка. 
Працював учителем фізкультури в рідній 
школі. З 1990-го по 1992 рік —  пожежник 
воєнізованої охорони.

З 1993 року служив в управлінні СБУ  
в Сумській області. Мав дружину Аллу, 
доньку Марію. Залишилися без сина бать
ки —  Григорій Миколайович та Зінаїда 
Миколаївна Аніщенки.

Подвиг. Олександр Аніщенко геройськи загинув 5 травня 2014 року під час 
виконання бойового завдання поблизу міста Слов’янська Донецької області. За
ступник начальника спецпідрозділу «Альфа» Управління Служби безпеки України 
в Сумській області підполковник Олександр Аніщенко міг би і не їхати на місце 
бойових дій. Однак, розумів: він повинен бути там, де його підлеглі, адже їм за
грожувала небезпека. Його земляк, журналіст Олександр Вертіль писав, що О. 
Аніщенко сміливо пішов назустріч небезпеці, і це особливо проявилося в останні 
хвилини його життя: «Побачивши гранату, що летіла на бронетранспортер з людь
ми, тієї ж миті затулив їх собою. Граната зрикошетила і буквально порвала його 
тіло». Сміливий командир загинув на місці бою.

За добу перед фатальним боєм Олександр Аніщенко записав у своєму що
деннику, який, як з’ясувалося пізніше, він постійно вів і до якого занотовував 
свої думки-роздуми: «Я хочу, щоб ви пам’ятали не мої справи, а мою душу». Ця 
філософська сентенція належить не комусь із древніх мудреців, а 44-річному 
українському офіцерові, який віддав своє життя за Україну.

Із щоденника Олександра Аніщенка:
«...Спецслужби РФ контролюють майже всі наші дії та наміри. По-друге, дії 

або бездіяльність деяких держслужбовців, які призводять до унеможливлення
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здійснення своєчасних та адекватних дій. Наступне і, на мою думку, найголовніше, 
не зважаючи на всі події, що вже відбулися, ми ще не можемо усвідомити, що 
Російська Федерація веде проти нас війну. У  зв’язку з цим необхідно перебудува
ти своє мислення з умов мирного часу на умови воєнного часу...»

Нагороди. Згідно з Указом Президента України, підполковник СБУ Олек
сандр Аніщенко за виняткову мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у 
захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 
військовій присязі нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Указом Президента України №  1/2015 від 2 січня 2015 року Олександру Гри
горовичу Аніщенку присвоєно звання Героя України (посмертно).

Похований на Алеї Почесних громадян центрального кладовища м. Суми. 
Поряд могила іншого героя-земляка —  з Небесної сотні —  Олексія Братушки.

Пам’ять. У Сумах на приміщенні ЗОШ №  4 відкрили меморіальну дошку 
на честь колишнього випускника і вчителя цього навчального закладу.

Удячна сумська громада вшанувала пам’ять про свого земляка й тим, що 
посмертно присвоїла йому звання Почесного громадянина міста.

Зі спогадів земляків. Тетяна Соколенко: «Таких, як він, не було і вже не буде. 
Саша займав стільки простору і місця, що після його смерті виникла величезна 
вирва, яку вже ніколи не заповнити. Бо щодалі від його смерті, то гострішим стає 
біль. І не тільки в мене».

Олеся Рапута: «Лише військова форма свідчила, що він людина армійська. 
А  так: інтелігент інтелігентом. Уважний, делікатний, скромний».

Олександр Вертіль: «Немає слів, аби висловити горе, що спіткало родину 
Аніщенків. Зараз усі вони тримаються з останніх сил... Чи можна забути, як турбот
ливий Саша дарував дружині тюльпани: траплялося, що вранці червоні, а в обід -  
жовті? А  як обожнював доньку Марійку! Мріяв особисто провести її до вівтаря, бла
гословити на сімейне життя, а потім дочекатися онуків, з якими б їздив на дачу...

Згорьована та вбита горем мама Олександра, Зінаїда Миколаївна, росіянка 
за національністю, особисто звернулася до Президента сусідньої країни із запи
танням: навіщо їй, росіянці, і таким, як вона, подібний захист? Від кого і від чого? 
Хто дав право вбивати її дитину? Навряд чи почув або ж побачив ці кадри, що є 
в Інтернеті, гарант Росії чи хтось з його близького оточення».

Мешканці Слов’янська завжди будуть пам’ятати Героя, який загинув за 
звільнення їхнього міста від ворожих сил.

Валерій Романько, голова Донецької обласної організації 
Національної спілки краєзнавців України, 

почесний краєзнавець України, м. Слов’янськ Донецької області,
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СЕНЮК ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

Тарас Михайлович Сенюк (22 
червня 1980, Коломия —  3 черв
ня 2014, Слов'янськ) —  український 
військовий, підполковник, командир 1-го 
аеромобільно-десантного батальйо
ну 95-ї окремої аеромобільної бригади 
Високомобільних десантних військ Зброй
них Сил України. Герой України (2014, по
смертно).

Біографія. Народився 22 червня 
1980 р. в м. Коломия на Івано-Франківщині. 
У 2001 р. закінчив Одеський інститут сухо
путних військ. Мав дружину та доньку 2006 
р. народження.

Військова служба. Після 
закінчення вищого навчального за
кладу був направлений у 95-ту окрему 

аеромобільну бригаду. Пройшов шлях від командира взводу до командира ба
тальйону, зарекомендував себе як креативний та досвідчений офіцер.

Неодноразово удосконалював практичні навички та здобував новий досвід 
за межами України. У 2003-2005 рр. брав участь у миротворчій місії в Іраку, де 
служив командиром механізованого розвідувального взводу з дислокацією у так 
званій точці «Форт» на самому кордоні з Іраном. Миротворці не тільки контролю
вали 150-кілометровий відрізок ірано-іракського кордону: окрім патрулювання, 
несли службу на блокпостах, допомагали працювати місцевим прикордонникам 
і митникам на офіційному пункті пропуску «Арафат». Складніше виявилося на 
території колишньої Югославії, у Косово, куди його відправили у 2007 р. Там 
заступнику командира української частини спільного українсько-польського ми
ротворчого батальйону «УкрПолбат» багатонаціональної бригади «Базі» також 
довелося патрулювати неспокійні райони, супроводжувати миротворчі колони, 
чергувати на стаціонарних блокпостах.

З весни 2014 р. знову на офіцерській посаді 1-го аеромобільно-десантного 
батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади Високомобільних десантних 
військ ЗСУ.

Підполковник Т.М. Сенюк брав активну участь в антитерористичній операції
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на сході України. 2 травня 2014 р. військова колона на чолі з підполковником 
Т.М.Сенюком вирушила на виконання чергового бойового завдання. Близько 
четвертої години ранку противник вдався до спроби обстрілу, зав’язався бій. 
Вогонь було зосереджено на перші три бронетранспортери, в одному з яких 
перебував Т.М. Сенюк. По радіозв’язку було чути впевнений голос комбата, чіткі 
вказівки, а для особового складу —  жодного шансу піддатись емоціям, страху 
або піддати сумніву дії командира. Бій тривав близько десяти хвилин. Вогневі 
точки противника були надійно подавлені.

Та це був лише початок. Близько п’ятої години тридцяти хвилин в районі 
мосту, поблизу міста Слов’янська, знову зав’язався бій. Сепаратистів було 
витіснено з блокпоста, і міст опинився під контролем підрозділу Т.М. Сенюка. 
Біля мосту, з двох боків, почав збиратися натовп з метою заблокувати рух ко
лони. За рішенням командира на безпечній відстані від колони було виставлено 
бійців з метою запобігання провокацій з боку натовпу, а решті військових вказано 
сектори спостереження. Здавалося, усе знаходиться під контролем. Проте по
слабляти пильність було не варто. Протягом усього дня від представників сепа
ратистських угруповань лунали погрози знищити підрозділ і пропозиції перейти 
на бік противника. Сепаратисти вимагали скласти зброю та залишити техніку в 
обмін на життя військових. Однак відповіддю командира батальйону було чітке 
та однозначне «ні». Коли представники сепаратистського угруповання зрозуміли 
незламність, непохитність командирського рішення, стійкість волі та силу духу, 
вони почали вимагати залишити військових Національної гвардії та Внутрішніх 
військ в обмін на життя десантників. І цього разу комбат дав чітко зрозуміти своє 
рішення, що ні своїх, ні тих, хто поруч, не залишить.

Близько сімнадцятої години серед натовпу були помічені сепаратисти зі 
зброєю. Командир наказав зайняти кругову оборону. У цей час у бік підрозділу 
пролунали перші постріли, полетів перший «коктейль Молотова» в один з 
бронетранспортерів. Підполковник Т.М. Сенюк був попереду і особисто керував 
розбиранням барикад, щоб створити прохід для виведення колони в безпечне 
місце. З усіх напрямків посилювався вогонь з різних видів зброї. Твердість ха
рактеру, рішучість і мужність комбата, чіткі та впевнені дії особового складу дали 
змогу колоні вирватися з влаштованої пастки. Підполковник Т.М. Сенюк зали
шився вірним присязі, прийняв командирське рішення, продемонструвавши зра
зок витримки та мужності. Завдяки чітким і вправним діям врятував від загибелі 
особовий склад і не допустив втрати озброєння та військової техніки.

Подвиг. З червня 2014 р. батальйон Т.М. Сенюка отримав чергове бойове 
завдання —  підійти зі сторони Ізюма та знищити блокпост противника під містом
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Слов’янськом Донецької області. Тактична група висунулася вперед —  коман
дир батальйону знову був попереду разом із розвідувальним взводом. Пролу
нали постріли, ворожий вогонь посилився, серед десантників з’явилися перші 
поранені, був підбитий бронетранспортер українських військових. Зав’язався 
бій. У ході бойового зіткнення атака була відбита, але командир батальйону 
підполковник Тарас Михайлович Сенюк загинув від кулі ворожого снайпера.

Похований у місті Коломия Івано-Франківської області на Центральному 
міському цвинтарі.

Нагороди. Звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» 
(20 червня 2014 р.) —  за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті 
територіальної цілісності й незалежності України, жертовницьке служіння 
українському народові (посмертно).

Медалі: «Захиснику Вітчизни», «10 років Збройним Силам України», «15 
років Збройним Силам України», «За сумлінну службу» III ступенів. Нагрудні 
знаки: «За досягнення у військовій службі» II ст„ «За відмінну службу в 
аеромобільних військах Сухопутних військ Збройних Сил України», «15 років 
аеромобільним військам Сухопутних військ Збройних Сил України». Медаль за 
Іракську кампанію (США).

Пам’ять. 14 серпня 2014 р. Тарасу Сенюку було присвоєно звання «Почес
ний громадянин міста Коломиї» (посмертно).

У 2014 р. до Дня Збройних Сил України Укрпошта випустила художній мар
кований конверт із серії «Героям Слава!», присвячений Герою України Тарасу 
Сенюку.

Мешканці Слов’янська завжди будуть пам’ятати Героя, який загинув за 
звільнення їхнього міста від ворожих сил.

Валерій Романько, голова Донецької обласної організації 
Національної спілки краєзнавців України, 

почесний краєзнавець України 
«Злагода», 26 березня 2015 р.
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ЛУЖЕВСЬКИЙ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ

Руслан Михайлович Лужевсь- 
кий (31 серпня 1975 р., с. Волошинівка, 
Баришівський район, Київська обл., Україна 
— 5 травня 2014 р„ м. Слов’янськ, Донецька 
обл., Україна) —  інструктор спецпідрозділу 
«Альфа», капітан Служби безпеки України. 
Герой України (посмертно). Посмертно при
своєно звання майор.

Біографічні відомості. Народився 
31 серпня 1975 р. в селі Волошинівка 
Баришівського району на Київщині. Про
живав у Києві в районі Теремки. Мав 
сім’ю —  дружину та двох діток —  хлопчики 
1997 та 2002 років народження.

Служив у інструкторському відділі 
спецпідрозділу «Альфа». Активно за
ймався спортом -  був майстром спорту 

України зі стрільби і рукопашного бою, багаторазовим учасником і призером 
всеукраїнських та міжнародних змагань. Так, 21 жовтня 2013 року на чемпіонаті 
України з кульової стрільби у класі «Серійний» Руслан виборов срібну медаль. 
Хороші результати показував у парашутному спорті.

Подвиг. 5 травня 2014 року, коли зав’язався бій під Слов’янськом, 
добровільно виявив бажання прийти на допомогу товаришам, незважаючи на 
те, що належав до охорони командира «Альфи» полковника С-на, який зали

шився на базі. У бою Руслан проявив героїзм та професіоналізм. Деякий час 
вів прицільний вогонь по ворогу, прикриваючи відхід товаришів. Уже будучи 
раненим, особисто допоміг евакуювати в БТР двох бійців. На жаль, на момент 
відходу отримав декілька нових поранень, не сумісних з життям. Помер на полі 
бою. 7 травня похований у рідній Волошинівці (70 км від Києва).

Нагороди. Указом Президента України №  839/2014 р. від 3 листопада 2014 р. 
удостоєний звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка» - за винятко
ву мужність, героїзм і самопожертву, виявлені при захисті державного суверенітету 
і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі (посмертно).

20 червня 2014 р. нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ст. (по

смертно).



154 СЛОВ’ЯНСЬК У ВІЙНІ 2014 РОКУ

Відзначений відомчою відзнакою Служби безпеки України —  нагрудним 
знаком «За відвагу» —  у травні 2014 р. (посмертно).

Пам’ять. У 2015 році Укрпошта випустила маркований конверт серії «Героям 
слава!», присвячений Герою України майору Руслану Михайловичу Лужевському.

Ім’я Героя вибито на пам’яткому знаку, відкритому в селищі Семенівка по
близу Слов’янська (траса Харків —  Ростов).

Валерій Романько, голова Донецької обласної організації 
Національної спілки краєзнавців України, 

почесний краєзнавець України

Пам’ятник Лужевському Раслану, встановлений на кладовищі 
села Волошинівка Баришівського району Київської області
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МИКОЛА ВОЛИНКО: «ДОНЕЦЬКІ ЗАХИЩАЮТЬ 
І ВИЗВОЛЯЮТЬ СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ»

Голова Незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко —  актив
ний учасник донецького Євромайдану, а згодом —  один и тих, хто виходив на 
мітинги за єдину Україну в захопленому сепаратистами Донецьку. Через погрози 
виїхав із міста навесні 2014-го. Підтримує тісні контакти з мешканцями області —  
і по той, і по цей бік лінії фронту. Співрозмовник каже, що його земляки допома
гають визволяти рідний край: є ті, хто пішов добровольцем до війська, є активні 
волонтери. Є і партизани. Про тих, хто діє в тилу у ворога, а також про ситуацію 
на окупованих територіях ми вели бесіду з профспілковим лідером.

—  Як починався партизанський рух на Донбасі?
—  Два роки тому у мешканців області була ейфорія: мовляв, тепер, після 

«референдуму», ми заживемо. На жаль, переважна більшість людей вірила: 
прийшла Росія, і «халява» посиплеться, наче манна небесна. Тоді випустили 
400-тисячним тиражем нашу профспілкову газету «По-горняцки». Завезли до 
кожного шахтарського міста. Пояснювали, що в Ростовській області Росії шахти 
позакривали, що так звані великі заробітки росіян нівелюються високими цінами 
на продукти тощо.

Тим, хто був за Україну, доводилося навіть приховувати свої симпатії. Важко 
було працювати. Але ми готувалися. Особисто я пішов у підпілля в квітні 2014- 
го. Після моїх виступів на мітингах у Донецьку, після телеефірів біля будинку по
чали чергувати підозрілі машини. Доводилося змінювати квартири. Три-чотири 
дні —  і переїзд.

На мене виходили такі люди, що я навіть не очікував. Не знав, що у них 
тверда проукраїнська позиція. Виявляти її публічно було небезпечно. І всі ці 
люди пропонували одне —  спротив. Один в армії снайпером був, другий знає, як 
випускати газети й листівки, третій володіє навичками бою.

—  Чи часто трапляються прямі зіткнення партизан із окупантами?
—  У нас є такий вираз —  «погуляли». «Ходімо, погуляємо», —  кажуть. А 

«погуляли» —  це мінус два, мінус п’ять, іноді —  мінус десять... Важка повсякден
на шахтарська робота. Екіпірування у нас немає. Ми ж цивільні. Більше сказати 

не можу.
Але якби влада з перших днів довірилася патріотам, такої війни не було 

б. У нас уже все було чітко відпрацьовано, не вистачало лише зброї. Ми би їх 
(лідерів сепаратистських заворушень. —  Авт.) усіх «перещелкали». На момент
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захоплення адмінбудівель у Донецьку ми знали все, навіть хто куди до коханки 
їздить. Знали, де зберігається зброя, де живуть ці приїжджі люди, в яких гурто
житках, готелях. Збирання інформації йшло по всій області, і Луганській також. 
Затримка була лише зі зброєю.

Це вже зараз зброю ми здобули в бою. А  тоді... Місцевій міліції, місцевому 
СБУ ми не довіряли. Ось простий приклад. У день захоплення будівлі обласного 
СБУ  побачив в одній більярдній залі знайомих співробітників управління. «Та ви 
що, —  кажу, —  вашу хату палять, а ви тут у більярд граєте!» —  «Миколайови
чу, —  відповідають, —  нам дали команду три дні на роботі не з’являтися».

Так само і співробітникам міськвиконкому, який нібито захоплював «Оплот», 
за чотири дні до цього звеліли все найцінніше з кабінетів винести.

—  Зустрічалися вам нестандартні ситуації чи прохання?
—  Якось у розпал епідемії грипу телефонує знайомий командир: потрібна 

сіль. Яка сіль? «Розумієш, —  пояснює, —  у мене був шматок солі. Я його клав 
біля пічки, сіль нагрівалася, і у мене у взводі в люті морози ніхто не захворів». 
Тоді я вийшов на обласну держадміністрацію, на «Артемсіль», отримали сіль —  
і з волонтерами розвезли по фронту. Так само возили вугілля по блокпостах. 
Щоправда, цього року фіскальна служба вже почала «наїжджати» на директорів 
шахт, які відвантажують вугілля бійцям. Довелося мені декому телефонувати, 
нагадувати, що триває війна, що паливо потрібне для фронту.

Хоча на вугілля для армії в бюджеті Міністерства оборони було передбаче
но 100 мільйонів гривень. Чому би армії не придбати у шахтарів вугілля? Замість 
того міністр оборони розсилає листа із проханням безоплатно виділити ліс для 
опалення.

—  Які зараз настрої на окупованій частині Донбасу?
—  Якщо спочатку були ілюзії щодо високих російських зарплат і пенсій, то 

зараз настрої стримані: «аби не стріляли». Багатьом ставив запитання: «А ти 
пам’ятаєш, що було два роки тому? Хіба у тебе були проблеми, де дістати про
дукти, де гроші знайти? А  хіба були черги?»

Був випадок: іду за кермом по прифронтовій території, у салоні наші хлопці. 
Підібрали по дорозі якусь літню жінку. А  вона каже: «Мене в селі москалькою 
називають. Бо я ненавиджу «западенців» і Обаму». Ми розсміялися. Кажу: «А ви 
борщ самі готуєте?» —  «Так».

—  «І картоплю, і капусту самі ріжете?» —  «Так». —  «А сіль самі кладе
те?» —  «Сама». —  «До чого тоді тут Обама? Вам що —  Обама в борщ солі 
насипав, що ви його так ненавидите?» Потім визнала, що постійно дивиться 
російське телебачення. Дали їй із собою наших газет, щоб у селі читали.
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Із такими людьми не треба сперечатися. Ви цього хотіли? Тоді отримуйте і 
живіть. Треба по-шахтарськи, з гумором. Тоді вони розгублені.

У так званій «ДНР» іде набір до «ополчення», і чоловіки 30-40 років при
ходять до «військкомату» з дітьми. Мовляв, ви годуйте їх, а я піду воювати. 
Тому «армію» підтримують головним чином підлітки 15-17 років, яким задурили 
голову, чи пенсіонери. А  середній вік —  вони не хочуть воювати. На території 
закритої шахти «Червона зірка» «ДНР» почало робити таку собі «алею слави», 
ховати загиблих «ополченців». Мої люди підрахували: на серпень минулого року 
на цьому майданчику було 6548 могил. А  на інших цвинтарях скільки?

—  Чи продовжують працювати шахти в окупованих містах?
—  Розмовляв днями зі знайомим, який працює на донецькій шахті імені 

Челюскінців. Заробітна плата у гірничого робітника очисного вибою — 10 тисяч 
російських рублів. Але видають «піпеткою»: 7 відсотків, 5 відсотків... Питаю: «А 
скільки ти отримував до війни?» —  «Вісім тисяч гривень».

—  «Так скільки ти в рублях повинен отримувати? 24 тисячі за курсом».
Щодо інших шахт у Донецьку. «Жовтневий рудник» «Гіві» з «Моторолою»

знищили, все розпиляли на металобрухт. Шахта імені Абакумова затоплена. 
Імені Скочинського —  сяк-так працює. Імені Челюскінців видобуває по 200 тонн 
на добу, це дуже мало. Але «контора» і поверхня —  заповнені на 150 відсотків. 
Робітників провідних професій не вистачає. Ще починають шахтарі замислю
ватися: а ці два роки —  вони до якого стажу підуть? До якого пенсійного фонду 
ідуть відрахування?

На початку війни я наполягав у всіх виступах: видобуте вугілля терміново 
вивезти в глиб України. Коли відступають, не кидають напризволяще такі ресур
си. Виходить, вугілля, яке лежало на складах, залишили на окупованій території. 
За нього вже заплатили. А  тепер у «ДНР» та «ЛНР» Україна купує це вугілля. 

Подвійна ціна.
Теплові електростанції в Україні пристосовані працювати на антрациті. 

Його видобувають лише на окупованій території. Ми пропонували переоблад
нати електростанції під вугілля газової групи. Такого вугілля навіть надлишок, 
немає куди подіти. За два роки вже можна було все модернізувати. Але владі це 

було цеви гідно.
—  Мінські домовленості, перемир’я —  як це позначилося на діяльності 

українського підпілля?
—  Донецькі партизани перемир’я не визнають. Як би це комусь не хотілося, 

щоб ми примирилися. Ми захищаємо і визволяємо свою Батьківщину. А  всім на
шим людям кажу одне: бережіть себе.
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Чи знаєте, що перший український прапор над визволеним Слов’янськом 
вивісили саме партизани? Тоді півдня місто було «нічийне»: Гіркін зі своєю 
«армією» пішли, а українські війська ще не зайшли. Але вранці над міською ра
дою майорів синьо-жовтий прапор. Я  знаю людину, яка його підняла. Причепи
ла табличку «міни» —  і прапор висів. Гадаю, визволення решти території ста
неться так само несподівано. Прокинемося —  а в місті нікого з окупантів немає. 
Принаймні в Донецьку багато хто зберігає вдома українські прапори.

Ліна Кущ,
«Гэпос України», 6 квітня 2016 р.



ВОЙНА И «МИР»:
КАК АКТЁР СТАЛ ВОИНОМ И ВОЛОНТЁРОМ

Мирослав Гай (позывной  — «Мир») долгое время торил 
дорогу деятеля культуры. Окончил Киевский институт  
театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, препо
давал там и на канале СТБ (где работает до сих пор) ак
тёрское мастерство и мастерство телеведущего, играл 
на сцене и в кино (в частности, снимался в лентах «Возвра
щение Мухтара», «Ловушка», «Ефросинья», «Перелётные 
птицы», «Пляж»), был занят в документальной кинотрило
гии о путешествии украинцев в Тибет «С Табуретом через 
Гималаи». А потом случились Майдан, оккупация Крыма и 
Донбасса. И  — новая жизнь. Как для Украины, так и для Гая. 
«В мою страну пришла война. С  внутренней тиранией мы  
справились, но случилось внешнее вторжение. Оставать
ся в стороне я  не мог», — поясняет 34-летний Мирослав.

Плечом к плечу с недавними врагами
После Майдана, где Мирослав начал свой волонтёрский путь, а затем за

писался в Самооборону и участвовал в схватках с «беркутовцами», он, как и 
основная часть третьей сотни, пошёл на войну. И влился в 1-й резервный бата
льон Надгвардии (сейчас —  имени генерала Сергея Кульчицкого).

—  Я пошёл в гвардию, потому что не служил «срочку» и не мог идти в 
ВСУ, —  поясняет он. —  Но и в стороне стоять не мог. На тот момент в Крыму, 
на Донбассе, вовсю захватывались наши военные части. На границе бряцал 
оружием 40-тысячный российский контингент. У нас же, как позже выяснилось, 
противопоставить ему могли лишь под две тысячи воинов —  две реально сла
женные бригады. Государство ещё не объявило мобилизацию. А  действовать 

нужно было максимально быстро и жёстко.
Он прошёл учебку и вскоре оказался в одних окопах с теми, с кем на Май

дане был по разные стороны баррикад.
—  Ребята из ивано-франковского «Беркута», из винницкого «Ягуара» в пря

мом смысле слова кровью смывали те грехи, которые были на их подразделе
ниях, —  уверяет «Мир». —  Мы сражались плечом к плечу, все былые противо
речия отошли на второй план. Мы вместе бились за свою страну.
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Ловушка на мосту
Некоторое время они охраняли склады со взрывчаткой в Павлограде. А 

потом их перебросили под Славянок, к знаменитой горе Карачун.
—  В мае мы высадились на мост, на котором Нацгвардия должна была 

организовать блокпост, —  вспоминает Мирослав. —  Нас было 25 человек. 
Плюс— около сотни десантников из 95-й бригады (они ночью «зачистили» блок
пост сепаратистов, и должны были оказать нам поддержку).

Практически сразу защитники Украины попали в блокаду. Зазомбирован- 
ная российской пропагандой толпа, в которой были и зэки, и российские наём
ники с оружием, заблокировала наших воинов. 14 часов шли переговоры.

Вооружённые сепаратисты, стоявшие за живым щитом из мирных граждан, 
скандировавших: «Убирайтесь вон, бандеровцы! Путин! Россия!», заявили, что 
дадут нацгвардеицам и десантникам уйти, если те сдадут оружие и оставят тех
нику. Сговорились на том, что наши выпустят боекомплект в воздух.

—  Как только мы начали стрелять вверх, противник открыл по нам огонь. В 
традиционной российской манере —  прикрываясь мирными жителями, —  кача
ет головой Гай. —  Полетели коктейли Молотова, началась неразбериха. Двое 
наших были убиты, многие ранены. Прорываться к Карачуну пришлось с боем... 
Там под обстрелами мы провели около 40 дней —  до освобождения севера 
Донетчины от оккупантов. Круглосуточно нас пытались выбить оттуда, кроя ми
номётами и пулемётами. Но обломали зубы.

Битва за воду
На Карачуне наши бойцы были в полублокаде. Подходы к горе постоянно 

обстреливались противником. Прорваться снабженцам и волонтёрам удава
лось не всегда.

Оружие и форма у ребят имелись. Приборами ночного видения, «брони- 
ками», оптикой пособили активисты «Армии БОБ». С продуктами было туго, но 
терпимо. А  вот с водой —  просто беда.

—  Сами понимаете, что без воды долго не протянуть. Мы собирали дожде
вую, —  вспоминает «Мир». —  Выпили, максимально очистив, даже техническую 
из резервуаров. Сливали живительную влагу из радиаторов.

Никто не знал, сколько придётся держать позиции на горе. Нужно было 
срочно искать выход.

—  Я созвонился с волонтёром Юрием Касьяновым (тогда он был в «Армии 
303», сейчас серьёзно занялся беспилотниками) и предложил ему идею —  про
бурить скважину. Он нашёл специалистов в Харькове. Я —  наиболее подходя
щее место на Карачуне, —  рассказывает Мирослав. —  Прямо на позициях у нас
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была ложбина с густой растительностью. Там и решил искать воду... Касьянов 
привёз бурильщиков из компании «Акватория». Героические ребята! Неделю 
они под обстрелами вгрызались в камень. И пробурили 120 метров, дойдя до 
воды. Причём всю работу сделали бесплатно! Позже, насколько я знаю, их на
градил президент. Нам подарили генератор и насос. В итоге мы получили свой 
источник воды. Небольшой, около пяти тысяч литров в день. Зато постоянный. 
К сожалению, потом, после нашей ротации, генератор и насос кто-то «спионе- 
рил». Но скважина осталась.

Флаг на вышке
Подвиги бывают разные. В том числе, такие, который 14 мая 2014 года 

совершили гвардеец Нацгвардии Мирослав Гай и десантник 95-й Житомирской 
аэромобильно-десантной бригады Сергей Шевчук, подняв государственный 
флаг на телевизионной башне, расположенной на Карачуне.

—  Идея водрузить знамя на самую высокую точку Славянска зудела во мне 
давно, —  признаётся «Мир». —  Я долго уламывал начальство. Наконец, получил 
«добро», заверив, что справлюсь и даже не погибну при этом. Со мной вместе на 
вышку полез десантник Сергей Шевчук —  опытный парашютист, золотой мужик.

212-метровая вышка была к тому времени изрядно покорёжена минами, 
обесточена, потеряла одну из направляющих. Лезть по ней было крайне опасно. 
Тем более, что делать это приходилось под обстрелом.

—  Бронежилеты мы не надели —  в них подъём по узкой и крутой лестнице 
был бы невозможен. Когда преодолели две трети высоты, враг открыл по баш
не огонь из пулемётов, —  вспоминает Гай. —  Мы с Сергеем упали на площадку 
лестницы. От страха, азарта и выброса адреналина хохотали, как сумасшед
шие. А  потом полезли дальше... Именно тогда первый раз в жизни я видел, 
как мина пролетает в воздухе. Мы были на такой высоте, что заметили её на 

пике —  нечто мерцающее, смертоносное.
Подъём казался бесконечным. Вымотались и крепкий десантник, и несла

бый «Мир», который серьёзно занимался рукопашным боем и был в прекрасной 

физической форме.
Наконец, добрались. Мирослав достал из-за пазухи флаг, его установили, 

а потом, примотав мобильник скотчем к искорёженной балке, сделали снимки. 
В тот же день те облетели все СМИ, вызвав прилив гордости у патриотов и 

взбесив оккупантов.
Вся операция заняла около трёх часов. Позже, когда вышка рухнула, Миро

слав нашёл среди её обломков частичку легендарного знамени. Он будет пере

дан Историческому музею этим летом, ко Дню флага.
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Поездки в пекло
После ротации Гай вместе с товарищем по Нацгвардии создал Фонд «Мир 

и Ко», помогающий военным и беженцам.
—  Мы доставляли (и продолжаем) в зону АТО продукты питания, амуни

цию, одежду и обувь, необходимое оборудование, кумулятивную защиту для 
БТР, обеспечиваем медикаментами раненых военных в госпиталях, помогаем 
воспитанникам детских домов-интернатов и вынужденным переселенцам, —  
перечисляет Мирослав. —  Сначала помогали волонтёрской инициативе «Армия 
вОБ», которая в своё время снабдила нас касками и бронежилетами, а потом 
появилось достаточно ресурсов для того, чтобы самостоятельно оказывать по
мощь.

А  ещё они передавали посылки «из рук в руки». Для чего приходилось 
ехать в самое пекло —  «на передок». Вывозили людей из-под обстрелов, в том 
числе из практически окружённого оккупантами Дебальцево зимой 2015-го.

Смерть часто ходила рядом. В районе Станицы Луганской их обогнал во
енный грузовик. И подорвался на фугасе. Том самом, на котором вполне мог 
«споткнуться» «Росинант» (так Мирослав называет своё авто, прошедшее с ним 
немало дорог войны).

В Песках, куда возили помощь 95-й бригаде и «Правому сектору», могли 
погибнуть как от вражеских обстрелов, так и от пуль своих же, которые их од
нажды чуть не расстреляли во тьме.

—  Знать, не время ещё, —  пожимает плечами Гай.

Мы — на переднем крае
В этом году он ещё не был на Донбассе. Учился, получал офицерское зва

ние. Сейчас вот снова собирается в зону АТО.

—  Я стал офицером запаса. Призовут —  пойду в подразделение. Пока же 
буду продолжать волонтёрить, ездить на фронт, — делится Мирослав. —  За это 
время у нас накопилось немало материала. Вместе с друзьями-волонтёрами 

Сергеем Лысенко и Костей Могильником мы почти два года снимаем докумен
тальный цикл «Братство АТО», готовим полнометражный фильм —  о воинах, 
волонтёрах, гражданских.

Безусловно, он верит в нашу Победу. Хоть и прекрасно понимает, что впе
реди —  тяжелейшая борьба.

—  Мы для планеты —  тоже, что и «нулевая зона» в АТО. Передний край, —  
рассуждает Мирослав. —  Фактически, Украина сейчас форпост Европы в про
тиводействии с российским агрессором, который не только обладает одной из 
сильнейших армий (ведь средства вкладывают туда, а не в экономику или со-
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циалку), но и шантажирует мир ядерной дубинкой... Но мы выстоим. Думаю, что 

Майдан и война, и вся логика исторического процесса кардинально изменили 

наше гражданское общество. Украинцы очень сплотились, объединились. У  нас 

повысились требования к государственному строю, к властьимущим, которые 

живут по законам вчерашнего времени, тогда как общество уже переросло их. 

Мы дорогой ценой заплатили (и продолжаем платить) за свободу и прозрение. 

И не позволим приспособленцам, коррупции, «русомирью» отбросить Украину 

с пути реформ в болото «совка». Мы обязательно станем передовой демокра

тической державой. Да, на это уйдут годы. Да, будет ещё много жертв. Но с 

каждым днём украинцев, готовых меняться и сражаться, —  всё больше. И зна

чит —  мы победим.
Андрей Кривцун, 

«Донбасс», 15 апреля 2016 г.
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СПИСОК ВОЇНІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ,
ЯКІ ЗАГИНУЛИ, ВИЗВОЛЯЮЧИ М. СЛОВ’ЯНСЬК

1. Біліченко Геннадій Васильович (14 грудня 1972 - 1 3  квітня 2014)
2. Куриленко Дмитро Олександрович (12 березня 1992 -  28 квітня 2014)
3. Плоходько Руслан Володимирович (14 січня 1 9 7 5 -2  травня 2014)
4. Руденко Сергій Сергійович (13 квітня 1 9 7 9 -2  травня 2014)
5. Сабада Олександр Борисович (9 жовтня 1 9 7 9 -2  травня 2014)
6. Топчій Микола Миколайович (17 липня 1973 -  2 травня 2014)
7. Грішин Ігор Іванович (11 січня 1 9 7 5 -2  травня 2014)
8. Панасюк Сергій Іванович (20 жовтня 1 9 8 5 -2  травня 2014)
9. Коваленко Петро Миколайович (25 лютого 1 9 9 5 -2  травня 2014)
10. Долінський Віктор Григорович (8  квітня 1980 -  5 травня 2014)
11. Гейсун Ігор Володимирович (17 травня 1978 -  2014)
12. Заброцький Вадим Йосипович (17 червня 1979 -13  травня 2014)
13. Дульчик Віталій Георгійович ЗО квітня 1986 -13  травня 2014)
14. Рудий Віталій Валентинович (31 серпня 1984-13 травня 2014)
15. Славицький Олег Вікторович (9 серпня 1975 -13  травня 2014)
16. Хрущ Сергій Юрійович (3 жовтня 1975 -  13 травня 2014)
17. Якимов Олександр Валерійович (6 червня 1993 -13  травня 2014)
18. Беляк Геннадій Йосипович (28 березня 1978 -19  травня 2014)
19. Зінчик Станіслав Михайлович (22 вересня 1975- 24 травня 2014)
20. Курилович Віталій Іванович (18 грудня 1973 -  29 травня 2014)
21. Бульдович Сергій Іванович (4 серпня 1973 -  29 травня 2014)
22. Кравченко Сергій Миколайович (16 березня 1975 -  29 травня 2014)
23. Білошкурський Валентин Васильович (17 грудня 1979 -  29 травня 2014)
24. Ліпський Віктор Володимирович (11 січня 1983 -  29 травня 2014)
25. Безпалько Петро Васильович (25 листопада 1980 -  29 травня 2014)
26. Семанюк Василь Васильович (5 листопада 1980 -  29 травня 2014)
27. Шарабуряк Володимир Богданович (9 жовтня 1976 -  29 травня 2014)
28. Лисенчук Володимир Васильович (10 червня 1984 -  29 травня 2014)
29. Остап’юк Петро Володимирович (16 червня 1988 -  29 травня 2014)
30. Яков’як Віктор Петрович (9 серпня 1988 -  29 травня 2014)
31. Камінський Сергій Васильович (ЗО квітня 1975 -  6 червня 2014)
32. Момот Володимир Миколайович (21 липня 1 9 7 4 -6  червня 2014)
33. Потапенко Олексій Володимирович (31 січня 1978 -6  червня 2014)
34. Дришлюк Павло Вячеславович (24 квітня 1973 -  6 червня 2014)
35. Пелехатий В’ячеслав Максимович (5 червня 1974 -10  червня 2014)
36. Ігнатенко Антон Геннадійович (1996 -13 червня 2014)
37. Голяченко Олександр Михайлович (1994 - 1 6  червня 2014)
38. Бет кін Андрій Володимирович (2 липня 1977 -  24 червня 2014)
39. Ма іунов Руслан Олександрович (26 січня 1979 -  24 червня 2014)
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40. Шингур Дмитро Васильович (21 липня 1981- 24 червня 2014)
41. Волохов Олексій Олегович (20 березня 1992 -  24 червня 2014)
42. Кондаков Олександр Володимирович (7  січня 1992 -24 червня 2014)
43. Петришук Олександр Вікторович (27 лютого 1987 -  24 червня 2014)
44. Горбенко Ігор Ігорович (13 січня 1983- 24 червня 2014)
45. Шпак Марко Валентинович (2  серпня 1988 -  24 червня 2014)
46. Шкіря Володимир Володимирович (4  лютого 1981 -  24 червня 2014)
47. Гулик Артур Ярославович (17 липня 1983 -  26 червня 2014)
48. Добрянський Максим Сергійович (6  червня 1988 -  26 червня 2014)
49. Ващук Ігор Олексійович (19 червня 1994 -  26 червня 2014)
50. Коган Андрій Ігорович (26 квітня 1974 -  26 червня 2014)
51. Серебряков Олексій Вікторович (18 травня 1992 -26  червня 2014)
52. Боднар Петро Степанович (10 липня 1976 -  28 червня 2014)
53. Ординський Леонід Іванович (3  серпня 1973 -  28 червня 2014)
54. Закусіло Олександр Іванович (4  листопада 1974 -  28 червня 2014)
55. Давидов Ярослав Олегович (4  червня 1994 - 1  липня 2014)
56. Чепелюк Володимир Миколайович (14 травня 1992 -  3 липня 2014)
57. Лисечко Антон Ігорович (4 листопада 1 9 8 8 -4  липня 2014)
58. Кеда Дмитро Юрійович (7 квітня 1 9 9 5 -4  липня 2014)
59. Мамадалієв Володимир Гаїбович (14 лютого 1 9 7 7 -4  липня 2014)
60. Мендель Роман Володимирович (6 грудня 1 9 8 9 -5  липня 2014)

«Пам’ять жива», Слов’янськ, 2016 р.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЯМ!



166 СЛОВ’ЯНСЬК У ВІЙНІ 2014 РОКУ

Розділ четвертий. ВІДНОВЛЕННЯ

ДОНБАС НЕ ХОЧЕ ЖИТИ 
ЗА ВКАЗІВКАМИ БАНДИТІВ

Гаряча точка. Група високопосадовців на чолі з Президентом Петром 
Порошенком побувала з робочою поїздкою у Слов’янську. У  звільненому від 
бойовиків місті глава держави зустрівся з місцевими жителями і запевнив їх у 
тому, що влада зробить усе можливе для якнайшвидшого відновлення нормаль
ного життя в цьому регіоні.

Президент повідомив, що поставив місцевій владі завдання якнайшвидше 
відновити житловий фонд, щоб люди мали змогу повернутися до своїх домівок. І 
найперше, що вже було зроблено впродовж досить стислого часу, —  відновлено 
подачу електроенергії за тимчасовою схемою.

«Місто, яке сиділо без світла тижнями, сьогодні матиме можливість 
увімкнути світло, —  сказав глава держави, спілкуючись із журналістами.

—  Ми чітко встановили терміни, коли мають бути відновлені школи для 
того, щоб 1 вересня діти змогли піти до школи, тому що похід до школи —  це 
також символ миру».

Президент висловив сподівання, що найближчим часом зможе відвідати 
Донецьк і Луганськ, і вручив нагороди військовим, які відзначилися у ході 
Антитерористичної операції. При цьому зауважив, що звільнення міст на 

Донбасі —  це не тільки військова операція. Це і підтримка армії мирними жи
телями, які не хочуть далі жити під тиском, під дулами бандитських автоматів.

Аби пришвидшити звільнення, армія найближчим часом продовжить свої 
ефективні дії, повідомив Петро Порошенко. Держава має наміри збільшити об
сяги виробництва власної зброї для забезпечення потреб військовослужбовців. 
Військове керівництво вже провело нараду, за результатами якої на затвер
дження Президента подадуть зміни до державного оборонного замовлення. Під 
час його формування та виконання в повному обсязі використають той досвід, 
який українські Збройні сили й Національна гвардія набули під час бойових дій 

на сході, повідомляє прес-служба глави держави.
«Не буде більше витрачання мільярдів народних коштів, коштів платників 

податків на нікому не потрібні наукові програми, які слугували лише елементом
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розкрадання, —  наголосив Президент. —  Сьогодні українське виробництво 
буде завантажене системами високоточної зброї, українськими безпілотниками, 
усім, чого потребує українська армія, починаючи від бронежилетів і закінчуючи 
тепловізорами».

Глава держави покладає надії не лише на військову міць. Він готовий до 
переговорів щодо подальшої долі Донбасу з усіма, хто реально представляє 
населення регіону та готовий до політичного діалогу. Однак для відновлення 
переговорів необхідно розширити представницьке коло Донбасу. На переконан
ня Президента, переговори слід відновити «зі справжніми господарями Донба
су: металургами, шахтарями, з людьми, які сьогодні представляють найбільшу 
силу, але були затиснуті силою зброї». Він готовий до діалогу з усіма, хто поділяє 
його бачення мирного плану для Донбасу. Хто готовий скласти зброю, скори
статися майбутньою амністією, хто готовий до політичного діалогу, щоб обрати 
нову владу, хто готовий до децентралізації влади. Петро Порошенко упевнений 
в реалізації свого мирного плану.

«Немає ніяких сумнівів, —  заявив він, —  що мирний план буде 
імплементовано. Він знайшов підтримку в усьому світі. Він підтриманий у 
Слов’янську, Дружківці, Костянтинівці і Артемівську. Буде він підтриманий і в До
нецьку, і в Луганську».

«Урядовий кур’єр», 10 липня 2014 р.
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ВЛАДА ОБІЦЯЄ ДОЛУЧИТИ ОЛІГАРХІВ ДО 
ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ

Учора Прем’єр-міністр Арсен ій Яценюк побував у  
звільненому від терористів Слов’янську.

Інформація про робочу поїздку глави уряду в «гарячу точку» з’явилася не 

одразу.
Тож спершу була незрозумілою причина перенесення на сьогодні 

традиційного урядового засідання, яке зазвичай відбувається щосереди. Під час 
відвідання Слов’янська Донецької області Прем’єр проінспектував відновлюваль- 
ні роботи у пошкодженому під час бойових дій житловому п’ятиповерховому 
будинку, місцевій школі, а також відвідав міський залізничний вокзал. Арсеній 
Яценюк поспілкувався і з мешканцями будинку по вулиці Бульварній, 4, у який 1 
липня влучив артилерійський снаряд.

Прем’єр-міністр запевнив жителів, що уряд допомагатиме відновлювати 
житлові будинки: «Ми ухвалимо рішення про фінансування з центрального бюд
жету».

На вулиці не житимуть
На запитання місцевих жителів, чи варто їм сподіватися на продовження 

робіт, глава уряду запевнив співрозмовників: «Не тільки сподіватися, а й бути 

впевненими, що на вулиці точно не житимете».
Після цього Прем’єр-міністр відвідав слов’янську міську школу №  10, також 

пошкоджену під час бойових дій, повідомляє УНІАН. А  на залізничному вокзалі 
Прем’єру показали снаряди та вибухонебезпечні предмети, які було виявлено 

під час розмінування об’єктів залізниці.
Побував Арсеній Яценюк і на сумнозвісній горі Карачун, у розташуванні 

українських військових. Саме тут після обстрілу терористів впала телеве
жа, котра транслювала телебачення в цьому районі. На цій висоті відбувся 
імпровізований брифінг, де журналісти отримали вичерпну інформацію, так би 
мовити, на свіжому повітрі.

Попри проблеми з телевежею, у місті вдалося відновити мовлення трьох 
українських телеканалів. «Ми вирішили технічне питання. На водонапірну вежу 
поставили антену, і сьогодні включили три канали —  УТ-1, 5 канал і 1 + 1», —  
розповів Прем’єр-міністр.

Він запевнив, що зараз фахівці проводять відновлювальні роботи, завозять 
необхідну техніку, і додав, що найближчим часом кількість каналів, які відновлять 
мовлення в регіоні, зросте до восьми.



З хати по нитці
Ішлося й про відбудову інфраструктури Донбасу, зруйнованої бойовиками 

внаслідок воєнних дій. Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк схиляється до думки, що 
до відновлення пошкодженої інфраструктури Донецької та Луганської областей 
слід обов’язково долучити і так званих олігархів.

«Переконаний, що в таких умовах всі повинні скинутись, всі повинні дати 
гроші для того, щоб відновити мережі, відновити інфраструктуру і відновити 
життя на Донбасі», —  сказав Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання про 
можливість і доцільність участі цієї верстви населення в мирній відбудові регіону.

За попередніми оцінками, обсяг шкоди, завданої всім об’єктам Донецької 
та Луганської областей, становить понад 8 мільярдів гривень. А  зважаючи на 
продовження бойових дій, збитки зростатимуть. «Попередні оцінки, які в нас 
були, це з першого погляду, 8 мільярдів гривень на Донецьк і Луганськ. Позаяк 
військовий конфлікт триває, я думаю, що цієї суми вистачить, у кращому випад
ку, на кілька місяців», —  не зовсім оптимістично заявив Арсеній Яценюк.

Прем’єр анонсував, що наступного дня він презентує проект змін до держ
бюджету, де передбачатимуться кошти для фінансування відновлювальних 
робіт на Донбасі. Крім цього, у вересні заплановано проведення донорської 
конференції інвесторів з Європейського Союзу. «Ми очікуємо допомоги наших 
західних партнерів у відновленні Донбасу, відновлення інфраструктури і забез
печення робочими місцями», —  висловив сподівання Арсеній Яценюк.

Невдовзі з ЄС  прибуде місія, яка оцінить ступінь руйнувань. «Після цього 
ми спільно погодимо ті обсяги фінансування і технічної допомоги, які повинні от
римати у вересні», —  резюмував глава уряду. Зокрема, для відновлення самої 
лише Слов’янської ТЕС, пошкодженої під час боїв, необхідно до 400 мільйонів 
гривень (ця інформація прозвучала трохи згодом, під час робочої наради під 
керівництвом Арсенія Яценюка).

Люди повертаються додому
Натомість оптимістично прозвучала заява про початок нового навчаль

ного року і відновлення всіх місцевих шкіл до 1 вересня. Для якнайшвидшого 
відновлення загальноосвітніх шкіл всі їх буде закріплено за міністерствами, 
відомствами й державними компаніями, які братимуть участь у фінансуванні 

робіт.
«Школу, яку ви бачили, й інші школи буде відкрито до 1 вересня. Ми за кож

ним відомством закріпили по школі для того, щоб швидко їх відновити, щоб діти 
змогли піти на навчання, починаючи з 1 вересня», —  пообіцяв Арсеній Яценюк.

Він також додав, що Укрзалізниця відновила шляхи сполучення зі
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Слов’янськом, і вже 15 липня до міста повернулося близько 800 жителів, які за

лишили його на час воєнних дій.

Прем’єр додав, що енергопостачання в місті відновлюють за кошти енер- 

горинку, систему водопостачання також приводять до ладу. А  поки що потреби 

жителів міста у воді забезпечують за рахунок підвезення води.

«Урядовий кур’єр», 17 липня 2014 р.
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НАВКОЛО СЛОВ’ЯНСЬКА —  ЗАМІНОВАНІ 
МОГИЛЬНИКИ

Тривають заходи з відновлення інфраструктури в населених пунктах 
та на територіях, які було звільнено від бойовиків. Зокрема, розміновують 
автомобільні шляхи та споруди, які бойовики замінували під час перебування 
на цих територіях. Триває підвезення до Краматорська води і продуктів харчу
вання. Городянам передали також 10000 примірників газети «Донецькі новини».

У Слов’янську було представлено виконуючого обов’язки голови районної 
державної адміністрації —  полковника міліції Андрія Крищенка. Йому постав
лено першочергове завдання: забезпечити життєдіяльність міста та району. 
Це, передусім, відновлення електро- та водопостачання. На даний момент з 

13 мікрорайонів Слов’янська електроенергією забезпечено сім, а водою —  два 
райони. Проблемними через значне пошкодження автопарку залишаються 
пасажирські і транспортні перевезення.

Крім того, під час відновлювальних робіт навколо міста було знайдено сотні 
тіл бойовиків, ледь присипаних землею. Про це під час брифінгу заявив спікер 
РНБО Андрій Лисенко. Він зазначив, що, за наявною інформацією, деякі з цих 
могильників навмисно заміновано терористами.

У місті майже в усіх районах відновлено покриття мобільного зв’язку. 
Мешканці Слов’янська повертаються до своїх домівок. Щодня надходить 
гуманітарна допомога, її роздають насамперед представникам соціально не- 
захищених верств населення.

З 13.15 того дня відновлено мовлення Першого національного телеканалу 
України. Трансляція ведеться з телевежі на горі Карачун. Також можна вже диви
тися українські телеканали у Краматорську, Артемівську та Костянтинівні. Трива
ють відновлювальні роботи системи водопостачання регіону. Почали працювати 
насосні агрегати першого і другого підйому каналу Сіверський Донець— Донбас. 

На сьогодні канал наповнюється водою. Другий Донецький водогін відновлено, 
він працює у штатному режимі, вода подається до Дружківки, Костянтинівки, 
Краматорська, Слов’янська та прилеглих селищ.

«Слобідський край», 17 липня 2014 р.
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БЕЗ ПРАВА НА ПОМИЛКУ

З  початку проведення відновпювальних робіт у  
Слов’янську піротехніки вилучили майже шість тисяч оди
ниць боєприпасів.

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій продо
вжують роботи з повернення до нормального життя визволених від терористів 
міст Донецької області. Про це на брифінгу в Будинку уряду розповів голова цієї 
служби Сергій Бочковський.

Зокрема у місті Слов’янську завдання з відновлення систем життєдіяльності 
здійснює зведений загін із 150 чоловік. До речі, частина з них —  фахівці з прове
дення піротехнічних робіт. Наприкінці минулого тижня до Слов'янська, начисленні 
прохання місцевого населення, відряджено групу підводного розмінування. За 
останньою інформацією, вони вже обстежили понад 11 гектарів водної акваторії 
слов’янського курорту й виявили 27 вибухонебезпечних предметів, серед яких 
мінометні міни, бойові гранати.

—  Не зрозуміло, з ким воюють терористи, але можна лише уявити, що 
станеться з людиною, яка, збираючи ягоди чи гриби в лісосмузі, наступить на 

подібний «сюрприз», —  зазначає Сергій Бочковський. —  Вони встановлюють 
розтяжки навіть там, де живуть мирні люди і не проводяться бойові дії. Щод
ня наші піротехнічні підрозділи обстежують прилеглі території. Гише 29 лип
ня було обстежено більш, як 10 гектарів і вилучено 153 одиниці боєприпасів. 
Нам доводиться розміновувати навіть касетні боєприпаси, які заборонені всіма 
конвенціями, але використовуються терористами. А з початку проведення робіт 
(з 6 липня) піротехнічними підрозділами нашої служби в місті Слов’янську та на 
прилеглих територіях було виявлено й вилучено приблизно шість тисяч одиниць 
боєприпасів.

Також рятувальники перевірили 557 адміністративних будівель й понад 260 
гектарів території. Перевірили рятувальники і Слов’янську ТЕЦ, в результаті 
чого виявили та вилучили 32 одиниці боєприпасів. Адже терористи вже викори
стовують навіть саморобні вибухові пристрої, перероблені з вогнегасників.

—  Паралельно наші фахівці проводять роботу з розчищення самого 
Слов’янська. За інформацією, на 20 липня розібрано завали 78 будинків, за
вантажено й вивезено приблизно 200 тонн уламків будівельних конструкцій. 
Звільнені від сміття та залишків барикад майже 70 кілометрів вулиць та доріг, —  
наголошує Сергій Бочковський. —  Коли до нас звертаються люди з проханням 
про допомогу (а зробити це легко, потрібно лише зателефонувати на 101), ряту-
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вальники з розумінням ставляться до проблем і допомагають чим можуть.
У Слов’янську вже відновлено енергопостачання в усіх 14 мікрорайонах, 

введено в дію дві підстанції. Всього до електропостачання підключено 98,5% 
абонентів. Повністю відкачано каналізаційні стоки з двох підстанцій.

У місті у багатоповерхових будинках з 227 ліфтів відновлено роботу 201. 
Відновлено водопостачання у 12 мікрорайонах. Загалом водопостачання 
відновлено у 90%  абонентів.

Дбають у ДСНС і про психічний стан людей. Задля надання такої допомоги 
у будівлі міської ради працюють психологи ДСНС й волонтери. Тож життя на 
звільнених територіях поступово налагоджується.

«Урядовий кур’єр», 31 липня 2014 р.

Улов сапера -  вибухонебезпечний предмет
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ВІДНОВЛЮВАТИ ВИЗВОЛЕНІ МІСТА БУДЕМО
ВСІМ МИРОМ

Черкащани взялися до 1 вересня відремонтувати зруй
новану школу в Слов’янську.

У кабінеті української мови загальноосвітньої школи N915 у Слов’янську 
Донецької області на стіні державна символіка —  тризуб, синьо-жовтий прапор 
і текст Гімну України. На дошці зберігся запис теми останнього уроку: «Леся 
Українка». Терористи, які безчинствували в місті, розтрощили навчальний за
клад: один снаряд пошкодив покрівлю, актову залу й вікна, другий —  розірвався 
біля фасаду і зрешетив його.

Нині місто відновлюється після окупації бандитів. Потроху відроджується 
мирне життя. Жителі міста повертаються у свої домівки і беруться за їх 
відновлення. А  діти невдовзі мають сісти за парти та продовжити навчання. 
Саме школу взялися відновити будівельники з Черкащини, оскільки розуміють, 
що самотужки містянам не впоратися з таким обсягом. Вони вже побували у 
Слов’янську, склали детальний перелік необхідних робіт. Коштом меценатів по
лагодять покрівлю, встановлять вибиті вибуховими хвилями склопакети у вікнах, 
відновлять побитий осколками фасад та відремонтують актову залу, пошкод
жену пожежею. Прикрість ще й у тому, що лише торік у школі було зроблено 
капітальний ремонт.

Як повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко, 
чимало підприємств області виявили бажання надати спонсорську допомогу 
матеріалами та профінансувати будівельно-монтажні роботи. До Слов'янська 
поїдуть кращі покрівельники, зварювальники, штукатури, зокрема й з ТОВ 

«Черкасиміськбуд». Будівельникам (за домовленістю з міською владою) нада
дуть житло, створять комфортні побутові умови, забезпечать триразове харчу
вання. Тож будівельники запевняють: обов’язково відновлять школу до 1 верес
ня, аби у дітей, що пережили жахливе літо під обстрілами, було свято.

Цими днями вони вже приступають до роботи. У шкільному коридорі на 
окремому стенді —  цитати з творів учнів 1-А класу про те, ким вони хочуть стати, 
коли виростуть. П’ятеро написали, що бажають працювати правоохоронцями, 
аби навести порядок у рідному місті й повернути йому спокій!

Що ж, дуже схвальне прагнення. Однак нині місту конче потрібні не лише 
міліціонери, а й будівельники, прості робітники, щоб розбирати завали, розчища
ти вулиці, подвір’я, відновлювати шляхи для роботи міського транспорту. Близь-



ко п’яти десятків черкащан уже погодилися поїхати на відбудову Слов’янська. їм 

нададуть таку можливість.
Владислав Кирей, 

«Урядовий кур’єр», 25 липня 2014 р.
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ВМЕСТО РАЗРУШЕННОГО СТАЦИОНАРНОГО 
МОСТА УСТАНОВЛЕН ВРЕМЕННЫЙ

Во вторник, 29 июля, закончено строительство на
плавного моста через Казенный Торец между Семеновкой и 
Селезневкой.

Протяженность наведенной сотрудниками транспортной спецслужбы пере

правы - 65 метров, ее грузоподъемность —  до 17 тонн, то есть предназначен 

понтон и для грузового автотранспорта. Для полноценной эксплуатации мост 

планируется открыть с 31 июля, до этого будет проводиться его тестирование.

Обращаем внимание водителей на тот факт, что данная конструкция не 

является капитальной и, следовательно, перемещение по ней автотранспорт

ных средств требует соблюдения особых правил. Владельцам транспорта ре

комендуется ограничивать скорость движения и исключить резкое торможение 

автомобиля.

На сегодняшний 

день смонтирована 

только одна полоса 

движения, поэтому 

оно будет односторон

ним. В случае, если ее 

пропускной способно

сти будет недостаточ

но, инженеры соберут 

еще одну полосу. М а

териалы для этого в 

наличии имеются.

Павел Коротенко 
«ТВ плюс», 

31 июля 2014 г.
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НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСАДА ОБНАРУЖИЛИ 
32 АРТСНАРЯДА

Пиротехнические подразделения Г С Ч С  Украины про
должают обследовать территории освобожденных горо
дов Донбасса, выявлять и обезвреживать взрывоопасные  
предметы.

Сейчас пиротехники активно обследуют дошкольные и учебные заведения, 
чтобы уже 1 сентября дети могли пойти в школу и в детские сады.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины.
Сейчас в Славянске пиротехнические подразделения ГСЧС Украины об

следуют территорию детского сада №  14 «Белочка» на наличие взрывоопасных 
предметов. Уже выявлено 32 единицы артиллерийских снарядов.

НА ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩАХ СЛАВЯНСКА 
ПРОДОЛЖАЮТ НАХОДИТЬ 

НЕЗАКОННЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ

Славянский городской отдел продолжает проводить 
раскопки могил на местных кладбищах.

26 августа в Славянске на кладбище «Северный» были проведены работы 
по раскопке девяти могил.

Это плановое мероприятие было проведено для выяснения причин смерти 
погибших, которые были незаконно похоронены при неизвестных обстоятель
ствах.

По предварительным данным при первичном осмотре трупов было уста
новлено, что у восьми из них огнестрельные или осколочные ранения. Также 
стоит отметить, что при одном из погибших были найдены документы, удосто
веряющие его личность. В настоящее время назначена экспертиза на установ
ление точной причины смерти погибших.

Данные факты были внесены в Единый реестр по предварительной право
вой квалификации по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса 
Украины.

И. о. помощника начальника городского отдела по связям 
с общественностью Славянского ГО капитан милиции Тюрина М.М.

«Славянские ведомости», 18 августа 2014 г.
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САПЕРИ ЗАВЕРШИЛИ РОЗМІНУВАННЯ 
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ТЕС

У Миколаївці на Слов’янській ТЕС завершили роботу 
сапери із п ’яти областей, які займалися розмінуванням 
території станції. Тут виявлено і знешкоджено 159 небез
печних предметів, в тому числі під водою.

Фахівці обстежили понад 100 гектарів території, акваторію водойми і до
рогу до міста. На розмінуванні працювали фахівці з Вінницької, Запорізької, 
Житомирської, Кіровоградської та Черкаської областей. Керівництво ПАТ «Дон- 
басенерго» направило на адресу обласних управлінь Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій листи подяки за героїзм фахівців під час виявлення і 
знешкодження боєприпасів у Миколаївці.

Андрій Середа, 
«Гэпос України», 27 серпня 2014 р.
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ГАЗЕТА «ГОЛОС СЛОВ’ЯНСЬКА»
ВІД 24 СЕРПНЯ 2014 Р. ОПУБЛІКОВАЛА КІЛЬКА ІНФОРМАЦІЙ 

ПРО ПІСЛЯВОЄННЕ ЖИТТЯ В МІСТІ

Восстанавливать школы освобожденного Славянска 
помогают волонтеры со всей Украины

Сегодня пострадавшие во время оккупации школы города восстанавли
ваются силами Украинского государства, а также благотворителями из разных 
регионов Украины.

Так, например, школу №  21 в поселке Семеновка восстанавливает «Ощад
банк» Украины. А  поскольку детский сад в этом микрорайоне разрушен полно
стью и восстановлению не подлежит, школа превратится в учебно-воспитатель

ный комплекс, в котором будут открыты 2 группы детского сада.
К началу учебного года 1 сентября все учебные учреждения города будут 

готовы принять своих учеников. Активное участие в восстановлении учрежде
ний образования города принимают, в частости, Черкасская область Украины, 
Министерство регионального строительства (строители Одесской, Киевской, 
Николаевской областей), Министерство инфраструюуры, государственное 
предприятие «Укрзализныця».

Напомним, 27 учреждений образования Славянска были повреждены во 
время оккупации города пророссийской террористической организацией «ДНР», 
при этом 8 из них —  повреждены серьезно.

Олександрія перерахувала на відновлення Слов’янська 
майже чверть мільйона гривень

220 тисяч гривень виділили з місцевого бюджету міста Олександрія 
Кіровоградської області на відновлення Слов’янська. «Ми вирішили, що маємо 
надати допомогу своїм браттям в тяжку хвилину», —  розповів міський голова 
Олександрії Степан Цапюк на зустрічі в Слов’янській міській раді. Своєю чер

гою, у Слов’янську Степана Цапюка нагородили Почесною Грамотою, а також 
керамічною вазою —  фірмовим місцевим виробом.

Почти все лечебные учреждения Славянска 
восстановлены и работают

Сегодня в Славянске работают 7 бригад скорой помощи (одна из них в 
г. Святогорске), все 9 амбулаторий. Восстановлен и работает терапевтический 
корпус по вул. Окт. Революции, 33, оказываются все виды экстренной медицин
ской помощи в городской больнице им. Ленина.
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В полном объеме оказывается медицинская помощь детям в городской 
детской больнице. Не функционируют только стационарные отделения роддо
ма, ранее пострадавшие в результате артобстрела, произведенного боевиками 
пророссийской террористической организации ДНР. Работает женская консуль
тация. Амбулаторная помощь женщинам оказывается в полном объеме.

Начат ремонт кровли главного корпуса городской больницы им. Ленина. За 
время оккупации Славянска боевиками ДНР из города были угнаны 17 санитар
ных автомобилей, но все дорогое оборудование, благодаря мужеству персо
налов Славянских больниц, удалось сохранить от разграбления бандами ДНР.

Жители Славянска массово возвращаются 
в освобожденный город, показатели посещения детских 

садов приближаются к показателям мирного времени 
Количество детей, посещающих детские сады освобожденного Славянска, 

ежедневно увеличивается более чем на 100 человек. По данным на 19 августа, 
в детсадах города находилось 1600 детей. Таким образом, показатели посеща
емости детских садов приближаются к аналогичным показателям довоенного 
времени.

В городе продолжается разминирование
В освобожденном Славянске силами ГСЧС Украины успешно обезврежен 

опасный снаряд боевиков ДНР, который застрял в корнях дерева. 12 августа 
в Славянске по улице Добровольского, 1, в корневой части дерева был обна
ружен артиллерийский снаряд боевиков пророссийской террористической ор
ганизации ДНР калибра 122 мм, который невозможно было удалить. Начальник 
пиротехнической группы первого специального центра быстрого реагирования 
Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Киев) Вла
димир Паламарчук принял решение подрывать артснаряд боевиков на месте. 
Начальник сводного отряда ГСЧС Украины в г. Славянске Петр Кисилев орга
низовал эвакуацию жителей близлежащих улиц на безопасное расстояние и 
обеспечение окружения и перекрытия дорог и улиц. Обезвреживание данного 
снаряда было проведено успешно, пострадавших и травмированных нет, зда

ния и сооружения не повреждены.
«Гэлос Слов'янська», 24 серпня 2014 р.
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В ШКОЛЫ СЛАВЯНСКА пош ли почти  
11 ТЫСЯЧ УЧАЩИХСЯ,

861 ИЗ НИХ —  ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ

В ныншнем году за парты сели 10 тыс. 737 учащихся, в числе которых 861 
ребёнок, чьи родители из-за боевых действий переехали в Славянск из других 
городов. Количество школьников, по сравнению с прошлым годом, оказалось 
примерно на 10% меньше —  за счет того, что определенная часть горожан во 
время войны покинула город вместе с детьми.

В новом учебном году в школу пошли 1 тыс. 104 первоклассника, в том чис
ле 97 детей переселенцев. Для сравнения: в прошлом году количество перво
клашек составляло 1 тыс. 240 человек.

Детские сады посещают 3 тыс. 814 детей, из которых 86 —  дети пересе
ленцев. Отток дошкольников в новом учебном году оказался весьма существен
ным: их количество, по сравнению с 1 сентября 2013 г., уменьшилось на 582 
человека.

Впрочем, в отделе образования ожидают, что семьи славянцев, покинув
ших город, будут возвращаться, и количество детей как в школах, так и в до
школьных учреждениях увеличится.

В минувшем учебном году в трех школах города —  1,4 и 12 —  занятия про
водились в две смены. В этом году эта практика продолжится.

Как известно, две школы в Николаевке —  1-я и 3-я -пострадали в ходе АТО. 
Тем не менее, учебный процесс в городе стартовал, параллельно идут восста
новительные работы. По информации заместителя начальника отдела образо
вания Ларисы Жидковой, дети занимаются в тех помещениях, которые уцелели 
либо уже отремонтированы. По причине продолжающегося ремонта в школе 
№1 уроки проходят в две смены.

Что касается Святогорска, то из-за большого количества переселенцев 
там ситуация достаточно сложная. В настоящее время местную школу посеща
ют 243 иногородних учащихся, что составляет половину от общего количества 
школьников. Из-за этого занятия организованы в две смены. Еще для 121 ре- 

бенка-переселенца из Святогорска организованы поездки на занятия в Богоро- 
дичанскую школу.

В связи с притоком мигрантов ощущается дефицит учебной литературы. 
Так, в Святогорске не хватает порядка 175 комплектов учебников. По словам 
Ларисы Жидковой, эта проблема решается за счет перераспределения учеб-
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ников между школами. Кроме того, используется литература прошлых лет, 

которая соответствует программным требованиям. В отдельных случаях стар

шеклассникам, возможно, придется воспользоваться электронными версиями 

учебников.

Как мы уже сообщали, в ходе боевых действий из 52 учебных заведений 

были повреждены 27, из них 10 весьма существенно. По словам начальника от

дела образования Александра Зубарева, на помощь в восстановлении зданий 

к новому учебному году пришла едва ли не вся страна. Шефство над повреж

денными школами и детскими садами взяли супруга президента Марина Поро

шенко, «Укрзалізниця», профильные министерства, Ощадбанк, Государствен

ная специальная служба транспорта, Черкасская облгосадминистрация. Кроме 

того, отстраивать здания помогали волонтеры.
Антон Скворцов, 

«ТВ плюс», 4 сентября 2014 г.



182 СЛОВ’ЯНСЬК У ВІЙНІ 2014 РОКУ

У СЛОВ’ЯНСЬКУ ВІДРОДЖУЄТЬСЯ життя

Городяни прибирають вулиці, ремонтують дахи, милу
ют ься трояндами і дивляться кабельне телебачення.

Жителі Слов’янська ще добре пам’ятають той час, коли життя в їхньому 
місті наче завмерло і було нестерпним. Хвилини, години, дні та тижні в очікуванні 
українських військ, невідомість і страх. Але з часом, на щастя, все змінилося. 
Якби знайшли людину, яка весь цей час перебувала в інформаційному вакуумі, 
повірте, вона б ніколи не повірила, що лише два місяці тому на вулицях міста 
валялися невпізнані трупи, в підвалі місцевого управління СБУ катували та вби
вали людей, а житлові квартали постійно обстрілювали з артилерійських систем.

Сьогодні місто струшує з себе ганебне тавро цитаделі тероризму, перетво
рюючись на спокійне провінційне містечко, яке підперезалося лагідною річкою 
Сіверський Донець. На центральній площі замість барикад та вогневих точок 
квітнуть троянди, а дітлахи безтурботно бавляться струменями місцевого фонтана.

Юрій, корінний житель Слов’янська, в останній місяць окупації змушений був 
виїхати до Харкова. З приходом українських військ він одразу повернувся додо
му. «Місто змінювалося на очах. Вивезли сміття, у нас з’явилося світло та вода, 

почало працювати кабельне телебачення. Поступово відновлюють зруйновані 
будинки. А  найголовніше, у нас стало жити безпечніше», —  розповів він.

Різко змінилося у місцевих жителів і ставлення до українських військових. 
Перебуваючи у місті, я неодноразово ставав свідком того, як місцеві підходили 
до військових і пропонували їм свою допомогу. Розпитували про останні події та 
просто щиро дякували.

Черговим моїм співрозмовником став літній чоловік Василь Петрович. Дідусь 
звернувся до мене як до військового з доволі дивним запитанням: «А ви не скаже
те мені, чому троянди не поливають? Вигорять, шкода». Здивований вираз мого 
обличчя його не зупинив: «Треба сказати їм, це ж неподобство». Я  довго поясню
вав дідусеві, що такі питання повинні вирішувати місцеві органи влади. Ма що він, 
відмахнувшись рукою та сумно видихнувши, сказав: «Нам потрібні вибори!» Ми 
ще поговорили з ним про вибори, ситуацію в країні та світі. Прощаючись, він щиро 
дякував українським воїнам за визволення від бандитів і терористів.

А  мене його турбота про троянди порадувала найбільше. Адже якщо люди у 
щойно визволеному містечку вже дбають про квіти, отже, будемо жити!

Аркадііу Радківський, 
«Урядовий кур’єр», 6 вересня 2014 р.



У СЛОВ’ЯНСЬКУ БРАКУЄ ЖИТЛА І ЛІКІВ 
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Багатофункціональний операційний стіл отримало хірургічне відділення № 1 
міської лікарні імені Леніна у Слов’янську. Подарунок зробив директор місії «До
брий самаритянин» Володимир Барішкевич із Рівного, який дізнався про потре
би лікувального закладу на сході. Як розповів завідувач хірургічного відділення 
Аркадій Глущенко, наявні операційні столи морально й технічно застарілі, тому 
медики щиро вдячні за надану допомогу. Крім того, із Рівненщини до міста доста
вили 20 тонн картоплі для мешканців Слов’янська та переселенців із зони АТО.

Місто також відвідали представники дипломатичних установ —  посольств 
Бельгії, Японії, США, Німеччини, Норвегії та інших, а також міжнародних 
організацій. У  селищі Семенівка, зруйнованому під час бойових дій, дипломати 
побачили пошкоджені дитсадок, обласну психіатричну лікарню, приватні будин
ки. У Слов’янську гості зустрілися з представниками церкви «Добра звістка», яка 
надає суттєву допомогу у відновленні зруйнованого житла. Слов’янці презенту
вали проект із оперативного та недорогого відновлення будинків.

Розповідаючи про плани розвитку визволеного міста, заступник голови 
обласної державної адміністрації Тамара Лук’янчук підкреслила, що допомога 
іноземних держав у відновленні Донбасу надзвичайно важлива, адже потрібно 
не просто відремонтувати об’єкти, а зробити це за новими технологіями.

Дипломати також цікавилися умовами, в яких мешкають вимушені 
переселенці із інших міст області. Нині значна частина біженців перебуває у 
Слов’янську і Святогірську. За даними міської ради, станом на середину вересня 
в Слов’янську зареєстровані майже 3 900 таких осіб, у тому числі майже 1 100 
дітей, у Святогірську —  понад 9 000 осіб, із них понад 2 600 —  діти. Проблеми 
таких сімей потребують комплексного вирішення, головна з них —  брак житла, 
придатного для проживання взимку.

Для пошуку місць проживання задіяні всі канали. Через засоби масової 
інформації міська влада звернулася до небайдужих городян із проханням на
дати тимчасове житло. У гуртожитках комунальної власності відсутні вільні 
кімнати: там мешкають люди, чиє житло було зруйноване під час бойових дій у 
місті. Під час активної фази АТО у Слов’янську пошкоджено 58 квартир і понад 
130 приватних будинків. У відомчому гуртожитку Донецької залізниці тимчасо
во мешкають родини залізничників із Ясинуватої, а в гуртожитках педагогічного 
університету —  переселенці із обласного центру. Благодійні організації надають
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біженцям допомогу —  продукти, одяг, взуття, постіль тощо.

Родини переселенців також потребують лікування і медикаментів. До ме

дичних закладів звернулися вже майже 3 000 осіб із числа біженців. «У зв’язку 

з тим, що гуманітарна допомога надається у вигляді медикаментів, необхідних 

для надання екстреної та невідкладної допомоги, в лікувальних установах міста 

є дефіцит лікарських засобів: гіпотензивних і цукрознижувальних препаратів, 

бронхолітиків, протисудомних, ферментів, противірусних препаратів. Про

блемним питанням є і забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет 

(зареєстровано 52 інсулінозалежних хворих, в тому числі п’ять дітей). Ця 

категорія хворих забезпечується інсулінами за рахунок гуманітарних поставок 

і, частково, за рахунок квоти, виділеної на хворих Слов’янська», —  зазначив на 

нараді, присвяченій вирішенню проблем тимчасових переселенців, секретар 

міської ради Павло Придворов.
Андрій Середа, 

«Гэпос України», 20 вересня 2014 р.

І слов’янці, і біженці з окупованих територій потребують житла, а гур
тожитки по вул. Свердлова та Чубаря до цього часу не відремонтовані, хоча 
обіцянки їх відновити звучали на найвищому рівні.

Травень 2016 р.



ЗУСТРІЧ У СЛОВ’ЯНСЬКУ:
МИ ОДНОГО РОДУ Й КОРЕНЯ

Українські прапори на кожній державній установі, 
радість мирного життя і патріотично налаштована мо
лодь  — ось що побачила у  Слов’янську черкаська делегація 
освітян, журналістів та громадських активістів на чолі з 
головою ОДА Юрієм Ткаченком.

—  Для нас місто Слов'янськ, так само як і Черкаси, як всі інші міста 
України, —  де рідна земля, —  сказав Юрій Олегович в урочистій промові на 
святковій лінійці. —  Історія свідчить, що у 1645 році засновниками і оборонцями 
фортеці Тор, яка згодом стала Слов’янськом, були козаки з Наддніпрянщини. 
Отже, ми з вами —  земляки, одного роду і кореня. Відбудова школи у 
Слов’янську —  це тільки початок допомоги Донбасу. Нині ми беремо участь у 
відбудові інших об’єктів, зокрема, школи в Лисичанську.

Голова Черкаської ОДА пригадав, що близько двох місяців тому, коли він 
відвідав визволене місто, тут було пусто й страшно, а сьогодні скрізь —  усміхнені 
обличчя. Тут —  уже інше, мирне і спокійне, життя. Пережита трагедія змуси
ла багатьох людей переглянути свої погляди. Чимало з них стали справжніми 
патріотами України.

Звісно, є у Слов’янську й прихильники так званої «ДНР». Але нині вони мов
чать, відкрито не виступають проти Києва. Тож загалом духовна атмосфера, що 

нині панує в місті, —  спокійна, проукраїнська.
...Неподалік від школи № 15 боєць батальйону «Айдар» роздавав газету зі 

статтею про свій підрозділ. До нього один за одним підходили учні та їхні батьки.
—  А  можна і нам по газеті? —  спитали двоє хлопців років дванадцяти.

—  Звісно, беріть, —  відповів боєць.
—  За кілька років і ми служитимемо, —  сказали хлопці.

—  Підете в армію?
—  Обов’язково. Треба ж Батьківщину захищати! Слава Україні!
Черкащанам було важко повірити, що все це вони чули у Слов’янську, —

місті, яке зовсім нещодавно було центром проросійських «ополченців» і де зби
ралися численні мітинги на підтримку «ДНР».

Утім, як невдовзі стало зрозуміло, у російськомовній слов’янській школі № 15, 
що в самісінькому центрі міста, гасло «Слава Україні!» —  на піку популярності. 
Принаймні під час святкової лінійки з нагоди відкриття школи після відбудови —  
щоразу, коли хтось вітав школярів цим гаслом, вони дружно підхоплювали: «Ге
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роям слава!». Від старшокласників до молодших учнів.
Хлопці й дівчата зі старших класів буквально обступили черкащан —  

розповідали про пережите, розпитували про Шевченків край.
—  Мені, можна сказати, пощастило, —  ділиться Катя Ампілогова з 11- 

го класу. —  Спочатку я була в таборі у Святогірську, а потім —  з батьками в 
Харківській області у бабусі...

—  А  я весь час був тут. Ми боялися залишати дім, —  каже Женя Федо- 
рищев, також із 11-го класу. —  Біля залізничного вокзалу у Слов’янську живе 
моя бабуся. Ми два тижні провели у неї —  там було менш небезпечно. Перед 
відходом «ополченців» стало особливо страшно. Дві ночі ми спали у льосі. Запа
салися продуктами, водою. На вокзал привозили гуманітарну допомогу. Бойові 
дії тривали всю ніч і закінчувалися рано вранці. Все це мені запам’ятається на 
все життя.

—  А  образа є якась на когось? —  запитали ми.
—  Ні, образи немає, —  впевнено відповів Женя.
—  Ми теж живемо у центрі міста. Наш будинок не постраждав, а от у буди

нок навпроти снаряд влучив, —  розповіла Катя Гузикова із 9-Б класу. —  Слава 
Богу, ніхто не загинув. Але рознесло вікна, пошкодило дах. Наша сім’я весь час 
залишалася у Слов'янську. Було страшно... Як і більшість мешканців міста, ми 
ховалися у підвалах. Звісно, шкода людей, які загинули. Шкода до сліз...

—  А  яке ставлення у людей було до «ополченців»?

—  Нейтральне, —  щиро відповіла Катя.
А  нині —  яке?
—  Чесно кажучи, мені важко відповісти, —  сказала дівчинка. —  Але, слава 

Богу, над нами —  мирне небо. Все заспокоїлося. Все приходить у нове русло. 
У нашому класі більшість —  за Україну, за її єдність. Сподіваюся, що й решта з 
часом усвідомить, хто хоче добра нашій державі, а хто приносить зло.

Для повноцінної роботи освітнього закладу гості передали оргтехніку, 
комп’ютери, канцелярське приладдя, шевченківську бібліотеку та методичну 
літературу. Від митців Черкащини —  художнє панно. Директор школи Наталія 
Гелюх щиро подякувала Юрієві Ткаченку за організовану ним допомогу.

А  потім у вестибюлі школи було урочисто відкрито барельєф Тараса 
Шевченка. На ньому напис: «Школу №  15 м. Слов’янська відбудовано коштом 
Черкаської області. 24 серпня 2014 року».

І гості, й господарі висловили побажання, що було б символічно, якби школі 
Слов’янська присвоїли ім’я Великого Кобзаря.

Максим Степанов, Лідія Титаренко, 
«Голос України», 24 вересня 2014 р.
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ШКОЛЫ СЛАВЯНСКА ВОССТАНАВЛИВАЛИ
ЛЬВОВЯНЕ

Школа №16 во время оккупации Славянска террористами была превраще
на в одну из баз для боевиков. Посреди футбольного поля были вырыты окопы 
и блиндажи, территория учебного заведения превратилась в большую свалку, 
повсюду было море оружия. Но уже 1 сентября школу было не узнать. Чистая, 
засаженная цветами территория, свежий ремонт, новые стенды, рассказываю
щие о нашей стране, её истории, языке и культуре. Все это —  не столько благо
даря Министерству инфраструтуры, которое профинансировало строительные 
материалы, сколько благодаря усилиям 1-го объединённого отряда Держспец- 
транспорта, ребят-призывников, а также офицеров, которые работали над вос
становлением нескольких школ Славянска, пострадавших в результате боевых 
действий. Полковник Геннадий Руденко, руководящий отрядом, признаётся, что 

вложил в эту реконструкцию не только собственные дополнительные средства, 
но и душу. Так же как и каждый работавший здесь солдат. И это заметно. Цветы, 
специально привезённая из западноукраинских лесов туя посажена на школь
ном дворе, доставленный из Львова герб теперь красуется на фасаде школы...

А  знаете, что самое интересное? Когда мы пообщались с некоторыми 
людьми, которые просто приходят с детьми на площадку возле школы, оказа
лось, многие и не знают, кто именно отстраивал школу, что это делали Львов
ские парни, которых российская пропаганда продолжает клеймить как «фаши

стов», а многие из наших соотечественников ей верят.
—  С  какого числа находятся здесь львовские ребята из объединенного от

ряда Держспецтранспорта? —  спрашиваем у полковника Руденко.
—  С 8 июля. Мы приехали практически сразу после освобождения города.
—  В каком состоянии вы застали школу №  16?
—  Тут во время оккупации города жило около 500 боевиков. Командиром 

был чечен. Жившие здесь боевики дежурили на блокпостах, в город не выходи
ли. Буквально несколько дней назад, уже завершая восстановление, мы наш
ли ещё две оставленные бовиками гранаты —  в учительском столе одного из 
школьных классов...

За школой была свалка мусора и металлолома. За первых несколько дней 
мы вывезли 8 машин мусора. Само помещение школы также выглядело не луч
шим образом. Это был просто серый набросанный цемент. Фасад был облу
щенный, опавший. Сейчас она выглядит совершенно по-другому.

Кроме общего ремонта фасада и классов, мы привезли также украинские
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флаги со Львова, портреты Шевченко, вышитые рушныки, два плаката с Гимном 

Украины, 12 стендов о том, как провозглашалась независтмость Украины, что 

такое герб, флаг, гимн Украины, что такое украинский язык и почему его надо 

любить. Весь второй этаж теперь завешан стендами. Привезли также портреты 

украинских писателей. Учителя нас за все это очень благодарили.

—  А  кто передал все эти вещ и? Волонтеры?

—  Нет, это было все куплено на средства, собранные базирующимся во 

Львове офицерами.

—  Сколько людей занимались строительством?

—  На четыре объекта — 160 людей, а именно 105 рабочих, плюс управле

ние и обеспечение.

—  Уточните, пожалуйста, какие еще объекты восстанавливал возглавляе

мый вами отряд?

—  Это школы №10, №  6, №  16 и 30-й детский сад. А  также ряд разрушен

ных частных домов. В Славянске еще многое предстоит сделать. Работы не

впроворот. Но мы, можно сказать, сделали первый и очень важный шаг —  вос

становили объекты, в которых дети Славянска могут получать знания. А  это 

очень важно.
« П Слов’янська», 1 жовтня 2014

ООШ N9 6 им. Т. Г. Шевченко,
восстановленная отрядом Госспецтрансслужбы из Львова
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СЛОВ’ЯНСЬКА ТЕС —
ЗНОВУ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

Перші 0,3 тисячі мегават електроенергії вироблено на Слов’янській 

Т ЕС  після пуску позаблокової частини у четвер. Станцію знову підключено 

до об’єднаної енергосистеми України —  після проведення випробувань і на

лагодження систем. Завдяки пуску підприємства тепло прийшло до будинків 

мешканців Миколаївки. Відновлювальні роботи на станції, пошкодженій під час 

бойових дій у червні цього року, тривають.

Як повідомили в компанії «Донбасенерго», після розтоплювання котел № 6 

переведено з газу того, щоб запустити блок №  7 станції: для нормальної робо

ти потрібно щонайменше 100 тисяч тонн палива. Дефіцит вугілля на теплових 

електростанціях виник після того, як бойовики «ДНР» і «ЛНР» взяли під кон

троль території, де розташовані шахти.

В очікуванні нових поставок палива на Слов’янській Т ЕС  продовжу

ють роботи з реконструкції та відновлення споруд і конструкцій, проводять 

закупівлю й підготовку обладнання. Пуск корпусу А  блока №  7 для виробництва 

електроенергії заплановано на 1 грудня.
Андрій Середа, 

«Г України», 21 жовтня 2014 р.
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СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН:
УРОЖАЙ УБРАЛИ, ОЗИМЫЕ ПОСЕЯЛИ

По состоянию на 29 октября фермерские хозяйства Славянского района 
закончили сбор поздних зерновых культур и сев озимых.

Согласно информации Славянской райгосадминистрации, в этом году об
щий вал собранных на полях района зерновых культур составил порядка 60 
тыс. тонн, это на 4 тыс. тонн ниже прошлогоднего объема. Как объяснил на
чальник управления агропромышленного развития Славянской РГА Виктор По
гребной, такого показателя удалось достичь благодаря высокой урожайности. 
В текущем году она в среднем составляет 31,2 м/га, в прошлом было 27,5 ц/га. 
Площадь сбора урожая, в силу различных причин, уменьшилась. Лидерами в 
сборе урожая уже традиционно остаются КФХ «Верес», ЧСП «Дружба» и ООО 
«КЗТС Машининг».

Параллельно со сбором поздних культур фермеры района производили 
сев озимых. На сегодняшний день они посеяны на площади 14 тыс. га, что счи
тается хорошим достижением. В прошлом году, отметим, из-за обильных дож
дей аграрии района смогли засеять озимыми культурами лишь 9,8 тыс. га. По 
словам Виктора Погребного, посеянные этой осенью озимые на 95 %  площади 
уже взошли, их состояние оценивается как удовлетворительное. Оптимистично 
выглядят и темпы подготовки к весенней посевной кампании. На конец октября 
почва под «зябь» обработана на 80 %  от планового показателя.

Описывая ситуацию в аграрной сфере, Виктор Погребной отмечает, что 
основной проблемой фермерских хозяйств района является низкая рентабель
ность производства. В то время как цены госзакупки на зерновую продукцию 
изменились незначительно, стоимость необходимых для выращивания урожая 
материалов существенно возросла. Особенно это касается тех средств произ
водства, которые «привязаны» к курсу доллара. Удобрения, к примеру, подоро
жали на 50%, горюче-смазочные материалы выросли в цене вдвое.

Тем не менее, отмечает начальник районного управления АПР, аграрии 
продолжают делать все возможное для обеспечения высокой урожайности и 
получения максимальной прибыли.

Павел Коротенко, 
«ТВ плюс», 30 октября 2014 г.
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СЛОВ’ЯНСЬК І КРАМАТОРСЬК ПОВОЄННІ:
З  ТЕПЛОМ, ГАЗОМ, СВІТЛОМ ТА СТРАХОМ ВТРАТИТИ МИР

Донбас повинен лишатися частиною України. Таку думку 
поділяють понад 70% мешканців визволених від терористів 
міст Слов’янськ та Краматорськ. 26 відсотків із них вважа
ють, що регіон повинен і надалі на тих само умовах входити 
до складу наш ої країни, ще 45% воліють більшої автономії 
від Києва. Це — результати соціологічного дослідження, 
проведеного Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька 
Кучеріва» спільно з соціологічними службами «іікгаіпіап 
Зосіоіоду Зеп/ісе» та Центру Разумкова.

—  Загальне враження від дослідження: життя на визволених територіях 
налагоджується. І що важливо— воно істотно відрізняється від буднів людей, які 
перебувають на окупованих територіях. Вода, електрика, газ, Інтернет, зв’язок, 
транспорт —  у Слов’янську та Краматорську із цим нормально, —  каже Ірина 
Бекешкіна, директор фонду Демініціативи. —  Та водночас у них існує дуже бага
то проблем та страхів.

Найперший —  страх повернення війни. Другий —  втратити роботу і загаль
на невпевненість у завтрашньому дні.

—  Проблемами, які, на думку мешканців Слов’янська, потрібно зараз 
розв’язувати перш за все, є ремонт зруйнованого житла, поновлення робо
ти підприємств та створення нових робочих місць і відновлення зруйнованої 
інфраструктури міста. В той же час ТОП-3 проблем, на думку краматорців, —  це 
запуск підприємств, відновлення інфраструктури та налагодження роботи держу
станов. До слова, соціологи зафіксували суттєві відмінності у відповідях на одні і 
ті само питання мешканців цих двох міст. «Помітна різниця між Слов’янськом та 
Краматорськом дає можливість припускати, що в інших містах ситуація може бути 

також іншою. Тому не можна говорити що це —  думка всього Донбасу», —  уточ
нив Андрій Биченко, директор соціологічної служби Центру Разумкова. Найбільше 
вразила експерта відповідь мешканців обох міст на запитання, хто, на їхню думку, 
винуватий у нинішніх подіях на сході: 77%  жителів Слов’янська та понад 67%  опи
таних у Краматорську тягар провини покладають на нинішнє керівництво України.

На другому місці за популярністю серед мешканців обох міст —  варіант 
«колишній правлячий режим Країни». Замикає трійку лідерів серед причин, які 
призвели до кровопролиття, у Слов’янську —  «Майдан, що розколов країну», у 
краматорців —  «Росія».
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По-різному відповіли мешканці двох міст і на запитання «Чи є РФ сторо
ною конфлікту». Серед опитаних у Слов'янську варіанти: «є», «не є» та «важко 
сказати» —  отримали майже однакові показники від 32 до 34 відсотків. Далі —  
більше. Серед тих, хто таки помітив слід РФ у конфлікті, понад 53%  вважають, 
що її роль полягає у «наданні Донбасу гуманітарної допомоги». Ще 42%  —  що 
РФ постачає —  «ЛНР» та «ДНР» зброю, і понад 18% переконані, що Кремль 
підтримує проросійські сили Донбасу переважно дипломатичним шляхом... (об
рати можна було одразу кілька варіантів). А  у Краматорську майже кожен дру
гий вважає, що «братський народ» таки є стороною конфлікту на Донбасі: 57%  
відмічають, що Росія постачає так званим народним республікам зброю, та ще 
майже 42%  —  що сусідські збройні сили беруть участь у бойових діях на боці 
«ДНР» та «ЛНР».

—  Відновлювати ж Донбас, на думку майже 84%  усіх опитаних, має цен
тральна влада України. І тільки трохи більше 11% респондентів висловились 
за те, що цим мають займатися самі мешканці Донбасу. Таким чином, ми 
відзначаємо досить споживацьке ставлення. Коли ми запитували, яку волон
терську роботу вони готові здійснювати, яким чином брати участь у відновленні 
регіону, то велика частина (понад 37%  усіх опитаних) зізналися що взагалі не 
готові щось робити, каже Андрій Биченко.

Разом із тим експерти, які не перший рік працюють на Донбасі, переко
нують: результати опитування таки дають привід для оптимізму. Мовляв, лю
дей із активною громадянською позицією стало більше. «Результати свідчать: 
більшість у цих містах пасивна і чекає, коли хтось зробить за них всю роботу. 
Але в той ж момент, у Слов'янську, приміром, без винагороди готові працювати 
над відновленням міста 23%  опитаних. Це зовсім немало. І активність меншості 
може зробити дуже багато. Адже основна рушійна сила —  це і є меншість», —  
переконана Ірина Бекешкіна.

Тетяна Суворова, 
«Голос України», 24 грудня 2014 р.
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ДРУГЕ НАРОДЖЕННЯ КУРОРТУ

Після реконструкції відкрито ортопедичний корпус санаторію «Слов’янський» 
санаторно-курортного комплексу «Слов’янський курорт». Це єдиний в Україні оз
доровчий заклад, де проходять реабілітацію інваліди-спинальники. Пісм визво
лення міста нове керівництво курорту на чолі з генеральним директором Сергієм 
Линником активно працює над відновленням закладу. З кінця жовтня минулого 
року на курорті оздоровилися вже 300 осіб.

У відкритті відремонтованого корпусу взяли участь перший заступник голо
ви Федерації профспілок України Володимир Саєнко, народний депутат України 
Юрій Солод, заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Ми
хайло Слівка, представники громадських організацій інвалідів, співробітники 
санаторію. Після реконструкції в кімнатах облаштовано санвузли, з’явилися нові 
меблі, інвентар, обладнано куточки для відпочинку. Допомогу у відновленні за
кладу надавали організації та небайдужі громадяни з усієї України.

«У «Слов’янського курорту» дуже велика перспектива. Підприємство 
переживає друге народження. Спасибі велике колективу за те, що не опустили 
руки, а взялись і відновили санаторій», —  сказав Володимир Саєнко.

Ліна Кущ,
«Гэпос України», 28 січня 2015 р.
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І ОЖИЛА В СЛОВ’ЯНСЬКУ ШКОЛА

Школа № 6 Слов'янська більше за решту навчальних закладів постраж
дала внаслідок окупації міста російсько-терористичними формуваннями. Роз
ташована за два кілометри від гори Карачун, шкільна будівля у ході бойових 
дій весни —  початку літа 2014 року неодноразово потрапляла під перехресний 
артилерійський і мінометний вогонь. І хто знає, чи зберігся б навчальний заклад 
на мапі міста, якби Слов’янськ не визволили Збройні Сили України.

Портрети Шевченка стали мішенями для терористів
—  Навесні, понад рік тому, терористи навмисне встановили свої гармати 

неподалік від шкільної території, —  розповідає директор навчального закладу 
Наталя Дубровська. —  Я неодноразово виходила до позицій бойовиків і вимага
ла, щоб ті забиралися, але марно —  вони тільки погрожували у відповідь.

Як результат —  до липня будівлю було чи не повністю зрешечено снаря
дами й кулями. Вибиті вибухами всі 148 вікон, виставлені двері, зруйнована в 
багатьох місцях шиферна покрівля. Втім, навіть в умовах постійної стрілянини 
сторожі й технічки ні на хвилину не припиняли охороняти школу від мародерів і, 
ризикуючи життям, виходили на цілодобові чергування. Дітей педагоги завбач
ливо відправили по домівках. Коли ж обстріли нарешті припинилися, працівники 
всім колективом вийшли на прибирання своєї території й зібрали ціле відро 
осколків від снарядів і мін.

Дуже постраждала в Слов’янську за час окупації й інша, 16-та, школа. Те
рористи просто вигнали педагогів і дітей, а класи й інші приміщення відвели під 
казарми. Портрети Тараса Шевченка, що залишилися в кабінетах, використову
вали як мішені для метання ножів.

«Це не просто допомога, а добро й душевне світло»
Друге життя в поранені війною стіни школи № 6 вдихнув приїзд у серпні 

2014 року тодішнього міністра інфраструктури, нині народного депутата України 
Максима Бурбака. Разом із ним у Слов’янськ прибув генерал-лейтенант Ми
кола Мальков —  голова адміністрації Держспецтрансслужби, у структуру якої 
входять і залізничні війська. Відвідавши школи № 6,16  і 10, учасники робочої 
групи прийняли рішення —  допомогти відновити навчальні заклади. Незабаром 
сюди прибули 160 солдатів на чолі з полковником Геннадієм Руденком. Військові 
будівельники трудилися швидкими темпами, не знаючи втоми: адже до початку 
навчального року залишалися лічені дні. У найкоротший термін були засклені 
всі вікна, встановлені двері, заново перекрито покрівлю. А  ще будівлю добре 
утеплили.
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У жовтні 2014-го школа відзначила своє 105-літгя. На урочистості з на
годи цієї дати знову приїхав генерал Мальков. Цього разу він привіз із собою 
військовий духовий оркестр. Мешканці всіх навколишніх мікрорайонів приходили 
подивитися на військових.

Генерал приїхав з конкретною пропозицією до місцевих педагогів: ра
зом виховувати слов’янських дітей у дусі патріотизму, долучати їх до джерел 
української історії, державності, культури.

«Після цього в нас почалася дружба», —  каже Дубровська. Протягом на
вчального року, практично на всіх канікулах, діти зі Слов’янська виїжджали за за
прошенням військових у Новомосковськ, Чернігів, Львів. Неодноразово бували 
в Києві. У ході цих поїздок відвідували стародавні храми, інші визначні пам’ятки, 
знайомилися з побутом військовослужбовців у військових частинах.

Але коли надійшло запрошення відвідати Львів —  батьки спочатку боялися 
відпускати дітей. «Ой, куди ви везете, —  говорив дехто, —  там бандерівці, там 
нас ненавидять...» А  нас так привітно зустрічали, влаштовували юним жителям 
Донбасу такий теплий прийом, що їхати назад просто не хотілося!

Діти заходили в храми на території військової частини, молилися за 
здоров’я рідних, за процвітання школи. Владика Олександр, настоятель храму 
на території однієї з київських частин, надав допомогу школі двічі. 31 тисячу гри
вень пожертвував на відновлення закладу, ще стільки само —  на поповнення 

шкільної навчальної бази.
Особлива гордість слов’янської школи № 6 —  музей етнографії й історії. З 

1929 року навчальний заклад носить ім’я Тараса Шевченка, і сьогодні портрети



Кобзаря вивішені на почесному місці в кожному шкільному кабінеті, у кожній залі.
У музейній експозиції бачу ціле зібрання білосніжних рушників. їх вишива

ли самі діти на уроках трудового навчання. Історичні розділи розповідають про 
шлях України —  від найдавніших часів до наших днів. Тепер тут з’явився й зовсім 
новий стенд —  про те, як усією Україною відновлювали школу на Донеччині, у 
Слов’янську. Поруч, на чільному місці, —  подарунок владики Олександра, копія 
Пересопницького Євангелія. Неподалік, як у справжній українській хаті, —  коли
ска, привезена з Конотопа, символ чистоти. Ще один подарунок школі був пере
даний зі Львова —  портрет Шевченка ручної роботи.

Незадовго до Дня незалежності України група школярів зі Слов’янська 
знову вирушила за запрошенням своїх шефів у Новомосковськ. Ну а військові 
готувалися тут, у школі, порадувати колектив учнів і педагогів подарунком до 
початку навчального року— повністю оновленим спортзалом. Також нинішнього 

літа військові надали закладу 450 кілограмів фарби.
«Ви знаєте, це не просто матеріальна допомога, —  каже Наталя Дубровсь- 

ка. —  Це добро й душевне світло, які справді допомагають відігріти й дитячі 
душі, зранені війною, і батьківські. Тепер кожен з нас переконався, наскільки 
Україна єдина...»

Владислав Леошко, 
« Г У к р а ї н и » ,  01 вересня 2015 р.
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Историко-этнографический музей в ООШ №  6, г. Славянск
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Розділ п’ятий. ПАМ’ЯТАЙМО

МИ ПЕРЕМОЖЕМО,
ЯКЩО БУДЕМО ПАМ’ЯТАТИ

19 квітня вийшла у світ книга «Пам’ять жива». У книзі 
відображені біографії воїнів, які загинули при визволенні 
м. Слов’янськ та району. Ця книга є однією із форм вшану
вання пам’яті. Вона буде слугувати помічником у проведенні

різнобічних ви
ховних заходів 
у шкільних та 
вищих навчаль
них закладах.
Матеріали книги 
були використані 
в регіональному 
конкурсі творчих 
робіт «Геро) серед 
нас!».

Над книгою працю

вала авторська команда 

проекту «Пам’ять жива» 

ВС П  НАУ «Слов’янський 

коледж Національного 

авіаційного університету»:

- заступник начальни

ка коледжу з навчальної 

роботи, голова міського 

осередку Національної 

спілки краєзнавців України 

Лисак Т.К.;

- завідуюча бібліо

текою Фірсова С.Г.;



- бібліотекар Забурунова О.С.;
- бібліотекар Шевченко 0.0.;
- курсант групи 1 Е(0)15 Фірсова К.Д.;
- курсант групи 1Е(0)15 Новіков Р.В.;
- начальник прес-служби 95-ї аеромобільної бригади Запорожченко Ро

ман;
- підполковник військової частини 3035 Михайло Гринишин.
Джерела написання цієї книги дуже різноманітні. Це вирізки з газет, запис 

розповіді бійців, які знаходились поруч, листи родини.
Пам’ять про військовий обов’язок, про подвиги та вірність присязі, сміливість 

і хоробрість, беззавітне служіння та любов до Батьківщини живе в наших сер
цях. Ця книга -  пам’ять тим, хто віддав своє життя за мир в Україні.

У виданні книги нам дуже допомогли військові 95-ї аеромобільної бригади м. Жи
томир, які знаходяться у Слов’янську. Вони написали статтю для книги «Військові дії за 
Слов’янськ» у рубрику «Як це було»; надали матеріал про загиблих воїнів, фото, листи 
матерів, дружин та дітей.

Військова частина 3035, яка теж розташована в нашому місті, люб’язно 
допомогла в написанні статті «Про дружбу військових та цивільного населення 
м. Слов’янська».

Ми дуже вдячні за допомогу у створенні книги керівництву військових ча
стин, які із задоволенням та щирим відкритим серцем відгукнулись на наше про
хання допомогти. Висловлюємо подяку:

- підполковнику 95-ї аеромобільної бригади Дзибі Сергію Вікторовичу,
- начальнику прес-служби 95-ї аеромобільної бригади Запорожченку Ро

ману,

- командиру відділення 95-ї бригади Камінському Віталію Володимирови

чу,
- командиру першого батальйону 95-ї бригади капітану Жебутинському 

Дмитру Вячеславовичу,

- заступнику начальника по роботі з особовим складом Круглову Сергію 
Володимировичу,

- начальнику відділення по роботі з особовим складом Фоміну Олегу 
Івановичу,

- підполковнику Михайлу Гринишину.
22 квітня 2016 року книга була піднесена в дар військовим частинам з по

бажаннями миру і спокою та надією на подальше спілкування та співпрацю.
С. Фірсова, зав. бібліотекою СК НАУ, 

«Панорама Недели», 28 апреля 2016 г.
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ЯК СЛОВ’ЯНСЬК СТАВ ЦЕНТРОМ 
СЕПАРАТИЗМУ

За десятки років журналістської та краєзнавчої роботи  
багато разів доводилося писати про Слов’янськ як центр 
солеваріння (за однією з версій, князь Ігор у  1185 р. йшов на 
Тор по сіль), форпост оборони християнських поселень від 
нападів кримців та ногайців з 1645 по 1783 роки, купецьке 
місто і бальнеологічний курорт, перший залізничний вузол 
на Донеччині і центр керамічної та хімічної промисловості, 
енергетики, машинобудування...

У 1927 р. в Слов’янську створено перший в Україні аероклуб, що дав путівку 
в небо сотням юнаків і дівчат, які навчилися тут літати, освоїли парашутну спра
ву, 12 вихованців аероклубу в роки Великої Вітчизняної війни стали Героями 
Радянського Союзу, а М. І. Сімейко цього високого звання удостоєний двічі.

Під часи війни місто стало відоме кровопролитними боями з німецько- 
фашистськими загарбниками, діями партизанського загону М. І. Карнаухова, 
кільканадцяти груп підпільників. На фронтах слов’янці здійснювали подвиги, 
одержували бойові ордени і медалі, а найбільш відважні відзначені званням Ге
роя.

Героїчних зусиль доклали слов’янці, щоб відбудувати зруйноване війною. 
І досягли значних успіхів. Слава «Хімпрому», Словважмашу, Бетонмашу, СЗВІ 
АІЗу, керамкомбінату гриміла на весь Союз, їх продукцію знали у багатьох 
країнах світу. Тепер увесь світ знає Слов’янськ як центр сепаратизму. Як же ми 
дійшли до цього?

Розвал Радянського Союзу слов'янці, як і більшість радянських людей, 
дуже болісно переживали. Та, незважаючи на катаклізм, породжений бездар
ною політикою генсека КПРС Горбачова і його прибічників, життя тривало. На 
уламках Союзу утворювалися незалежні держави. Першою це зробила Росія, 
а за нею —  Україна. Цей крок на референдумі 1991 р. підтвердили більше 
90%  українців. Решта, переважно члени Компартії, сказали незалежності «ні» 
й розпочали боротьбу за відновлення єдиної держави. І, щоб цього досягти, 
компартійці, в основному, діють за принципом: чим гірші справи в країні, тим 
краще для них, тим більше у них прихильників. На жаль, такими ж методами 
діють й інші парламентські партії. Наслідок —  після кожних виборів у Верховній 
Раді більшість міняється місцями з опозицією, а життя народу не покращується.
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Після виборів 2012 р. хитку більшість склали депутати від Партії регіонів 
та Компартії. Вони разом з Януковичем намагалися відновити дружні стосунки 
з Росією, а коли Путін у черговий раз відвернувся —  взяли курс на зближення з 
Європейським Союзом. До листопада 2013 р. з високих трибун, через ЗМІ нас 
переконували, що в ЄС  нам буде добре, а від енергетичної залежності від Росії 
врятує сланцевий газ, значні поклади якого розвідані на території Донецької й 
Харківської областей.

Компартійці Слов’янська на чолі з А. П. Хмельовим розгорнули мас
штабну кампанію проти видобутку газу методом гідророзриву: влаштовували 
мітинги і демонстрації, вдавалися до перекриття траси Київ-Харків-Довжанськ 
та штурму будівлі ра йде ржа д м і н і стра ції. Через ЗМІ та персональні послан
ня дії слов'янських захисників природи стали відомі не тільки Україні. Навіть 
В. В. Путін висловив стурбованість планами України видобувати сланцевий газ 
поблизу кордонів Росії. Та президент Янукович з прем'єром Азаровим уклали 
угоду з компанією Шелл, вперто продовжували курс на зближення з ЄС, а за крок 
до підписання угоди про асоціацію круто повернули навстріч Росії. Це спричини
ло вибух невдоволення у західних областях, у столиці люди вийшли на майдан. 
Спроба Януковича силою придушити спротив обманутого народу переросла 
у збройне протистояння прихильників зближення з Європою і тими, хто волів 
повернутися під руку Москви. Боротьба майданів-антимайданів охопила всю 
країну. У  західних областях із застосуванням насилля фактично була повалена 
обрана влада, з'явилися народні ради, які вимагали відставки уряду і президен
та, ратували за вступ до ЄС.

У східних областях, наслідуючи протиправний приклад західників, висту
пали за приєднання до Росії. Особливо старалися компартійці Слов’янська. 
Під безпосереднім керівництвом першого секретаря міськкому Хмельового 
проводили мітинги, збирали підписи під листами Путіну взяти Донеччину під 
свою опіку. Російські ЗМІ роздмухували сепаратистські настрої, а військові 
інструктори-радники здійснювали постановку «народного повстання» за 

кримським сценарієм. Та якщо в Криму з обох боків діяв наказ «не стріляти!», 
то в Слов’янську в перший день (12 квітня) захоплення влади «зеленими 
чоловічками» з’явилися загиблі.

Проголошений на проросійському мітингу осіб із 300 мером Слов'янська 
В ’ячеслав Пономарьов разом з головою компартійної координаційної ради 
Анатолієм Хмельовим оголосили про заборону діяльності організацій «Свобо
да», «Батьківщина» та деяких інших партій, ввели комендантську годину, закли
кали повідомляти про тих, хто «говорить щирою українською».



Під виглядом захисту міста від «правого сектору» сепаратисти не тільки 
перекрили в’їзди до міста, а й перетворили захоплені будівлі СБУ, міліції та 
міськради на своєрідні фортеці, оточені потужними барикадами з бетонних 
блоків, мішків з піском, автопокришок тощо. Удень бойовики відсиджувалися у 
своїх укріпленнях, а вночі робили вилазки на позиції урядових військ. їх ціль 
№  1 —  телерадіотранслятор. Дуже їм хотілося, щоб городяни залишилися без 
інформації про життя країни. Адже місцеві газети не виходили, а обласні та 
центральні не доходили, оскільки пошту з Донецька (якщо прорвуться) листоноші 
боялися розносити, бо вулицями вешталися озброєні люди в камуфляжі.

Сумну славу сепаратистсько-терористичного центру Слов’янську принесли 
підвали СБУ, де утримувалися полонені. Там уже побували десятки українських 
військових і правоохоронців, журналістів, у т.ч. іноземних, спостерігачів ОБСЄ, 
рядових патріотів.

Місячний ювілей нової влади співпав із так званим референдумом. Голо
ва міської виборчої комісії Л.Бартошевич в інтерв’ю телеканалу САТ заявила, 
що проголосувало 72,1% виборців. З них 97,5% сказали «так» незалежності 
Донецької Народної Республіки. Думаю, цифри дуже завищені. Більшість 
жителів навіть не знали, де їхня дільниця. Ми, наприклад, завжди голосували у 

Центрі дитячої та юнацької творчості. Тепер він заблокований, оскільки знахо
диться навпроти СБУ. Що треба було йти голосувати в ПК ім. Леніна, дізналися... 
12 травня.

Деякі навчальні заклади відмовилися влаштовувати у себе виборчі дільниці. 
Тож ті, хто хотів узяти участь у референдумі, шукали, за словами керівників 
комісій, найближчу, їм дозволяли це зробити, «за окремими списками».

Якщо припустити, що голосували всі росіяни, а їх у Слов’янську 30%, і якась 
дещиця зневірених у діях влади українців, то третина населення могла сказа
ти «так» ДНР. «Так» сказали, а що далі? У самостійність Донецької Народної 
Республіки не вірять навіть її організатори. Тож і кричать: «Путін -  допоможи!» 
Невже думають, що президент Росії зовсім з’їхав з глузду і пошле війська? Це ж 
пряма війна з її численними жертвами, розрухою. Ви цього хочете, панове сепа
ратисти? Підрахуйте, скільки збитків ви завдали місту за місяць владарювання, 

скільки людей уже полягло... Схаменіться!
Віктор Скрипник, 

«Донеччина», 16 травня 2014 р.
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ПОПРОЩАЛИСЯ ІЗ ЗАГИБЛИМИ ЗЕМЛЯКАМИ

Тисячі прикарпатців попрощались із загиблими земляками, які перебували 
на борту збитого під Слов’янськом гелікоптера. Володимир Шарабуряк, Петро 
Остап’юк, Василь Семанюк, Володимир Лисенчук, Петро Безпалько та Віктор 
Яков’як служили у спеціальній роті міліції УМ ВС України в Івано-Франківській 
області. Трьох бійців поховали у Меморіальному сквері міста. Інших двох заги
блих за бажанням рідних поховали в Коломийському районі. Тіло шостого сило
вика досі не можуть вивезти з Донецької області.

У  переддень похорону перед приміщенням управління МВС України в 
області за загиблими відбулася громадська панахида. Під включені сирени 
міліцейських машин на вулицю Сахарова привезли та встановили труни з тілами 
загиблих, покриті синьо-жовтими прапорами та з червоними беретами спец- 
призначенців (на знімку). Вшанували своїх побратимів і ті, хто нині перебуває у 
зоні збройних конфліктів під Слов’янськом. На честь загиблих там пролунала ав
томатна черга, яку завдяки прямому телефонному зв’язку почули на громадській 
панахиді в Івано-Франківську.

Згідно із спільним розпорядженням голови облдержадміністрації Андрія 
Троценка та голови обласної ради Василя Скрипничука сім’ям працівників 
органів внутрішніх справ, які загинули під Слов’янськом 29 травня, буде надано 

матеріальну допомогу в розмірі 100 тис. грн. із обласного цільового фонду.
ГалинаБрухаль,«Палое України», 3 липня



МІНА НА ЗАМОВЛЕННЯ

Минуло півтора місяця, як зі Слов’янська вибили 
сепаратистів-терористів. За час їх хазяйнування в місті 
та навколишніх населених пунктах зруйновано або по
шкоджено сотні житлових будинків, підприємств, об ’єктів 
соцкультпобуду, кілометри доріг, електричних та 
водопровідно-каналізаційних мереж. На повне відновлення 
життєдіяльності міста, за оцінками прем’єр-міністра 
України А. Яценюка, який відвідав Слов’янськ зразу після 
його звільнення, потрібно півтора мільярда гривень. Таких 
грошей країна зараз не має. Адже перш за все треба завер
шити визволення Донбасу від проросійських окупантів, за
безпечити соціальні виплати старим, немічним, сім’ям за
гиблих на війні, розв’язаній сепаратистами.

Біда в Слов’янськ прийшла в суботу 12 квітня. Вранці група озброєних людей 
штурмом взяла міськрайвідділ міліції. Оскільки вхідні двері правоохоронці за
барикадували зсередини, ополченці, що діяли під прапором самопроголошеної 
Донецької народної республіки, здійняли стрілянину, з допомогою троса і ма
шини зірвали решітки з вікон, розбили скло й кинули в приміщення димові гра
нати. Наслідок —  четверо працівників міліції, які знаходилися на своїх робчих 
місцях, несли службу по охороні правопорядку в місті та районі, отримали важкі 
отруєння.

Звістка про захоплення міськвідділу швидко облетіла місто. В центр по
тягнулися люди. Прибульці з автоматами швидко спорудили поміст й почали 
просторікувати, що будуть захищати слов’янців від бандерівців, допоможуть до
битися приєднання до Росії. їх славослів’я знаходили підтримку певної частини 
присутніх.

Мітинг тривав. У  той же час до будинку міліції підкочували машини. Розван
тажували продукти, воду і шини, з яких почали споруджувати барикаду.

Додому повертався вул. К. Маркса. Здивувався, що за воротами будинку 
СБУ стояв автоматник у камуфляжі. Такого раніше ніколи не було. Придивився, 
а над входом —  білий прапорець з написом «Народное ополчение Донбасса». 
Пошкоджень дверей і вікон не побачив. Мабуть, здалися без бою.

У неділю біля СБУ вже була барикада. Перекрили й під'їзди до будівлі. Ма
шини не пропускали, а от тротуаром жителі ходити ще могли. У вівторок «за
хисники» перекрили й тротуар. Тож щоб потрапити на площу, до адмінбудівель,
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де знаходяться виконком міськради, податкова, пенсійний фонд та інші відділи, 
управління та служби, багатьом доводилося робити чималий крюк, обходячи 
штучний бар’єр сусідніми вулицями. А  скільки підприємців, робочі місця яких в 
Будинку побуту, що навпроти СБУ, залишилися без заробітку? Та ще гірше, що 
перед тобою стоїть, єхидно посміхаючись, худорлявий «страж» з півметровим 
обрізком арматури періодичного профілю діаметром міліметрів 25-30. А  як вда
рить?

При виході з вул. Леніна на площу мене обігнала трійка в масках і камуфляжі. 
Двоє з них були з автоматами, один —  з пістолетом. Явно чужі, бо слідом при- 
храмував чоловік-великоваговик з автоматом з відкидним прикладом (такий і у 
мене був, коли в 60-х служив у танковій дивизії) і підказував їм, де знаходиться 
виконком. До речі, двері там були відкриті й «зелені чоловічки» вільно входили 
туди й виходили. Так разпорядилася мер, щоб «гості» нічого не били, не ламали.

За будинком міськради у понеділок випадково став свідком, як з КАМАЗу 
під брезентовим тентом без номерних знаків вийшло кільканадцять військових у 
камуфляжі з георгієвськими стрічками. Одні курили, а, мабуть, старший по рації 
комусь наказував негайно забрати доставлений вантаж. Спокушати долю не 
став, не підглядав, що привезли. Можливо, у зелених ящиках лежали ракети, 
якими згодом збивали над Слов’янськом українські вертольоти та літаки.

Дуже уважно передивлявся (по кілька разів!) репортажі телеканалу 
САТ з блокпостів у місті й на в’їздах до нього. Дуже хотілося зрозуміти, хто ж 
координує таку бурхливу діяльність наших «захисників» —  сепаратистів. В од
ному з репортажів Вячестав, виконуючий обов’язки командира народного опол
чення Слов’янська, назвав добре всім відомого Хмельового. А  в понеділок, 14 
квітня, А. П. Хмельовий, перший секретар міськкому КПУ, провів мітинг, на яко
му оголосив про створення координаційної ради, яка «буде допомагати управ
ляти містом». Він же представив коменданта В. Пономарьова. Це той самий 
В ’ячеслав, який давав інтерв’ю телеканалу САТ. Він зачитав звернення до Пре
зидента Росії, ідентичне тому, яке Хмельовий зі своїми прихильниками кілька 
тижнів до цього з великою помпою передав Путіну поїздом Кисловодськ —  
Москва. У ньому сепаратисти слізно просили Володимира Володимировича 
терміново ввести війська до нашого краю, приєднати Донецьку республіку до 
Російської Федерації, а то їх тут «хунта» знищить.

До речі, про «хунту». Так слов’янські комуністи та прогресивні соціалісти 
називають нинішній уряд України. Але ж на момент втечі Януковича з Києва 
там була цілковита більшість Партії регіонів, за представників якої так дружно 
голосували слов’янці, жителі всієї Донеччини. Дехто й зараз кричить: «Януко-



вич —  наш президент!» А  між тим лідер парламентської більшості О. Єфремов 
назвав свого патрона і друга зрадником, разом зі своєю фракцією проголосував 
за відновлення окремих положень Конституції 2004 р., призначення А. Яценю
ка прем’єр-міністром, а О. Турчинова —  в. о. президента. За це проголосувало 
386 (!) законно обраних народних депутатів, у т. ч. 140 вірних слуг Януковича. 
Так що уряд цілком легітимний. І про це добре знає т. Хмельовий, який аж 8 років 
відсидів у Верховній Раді. Тепер доведеться посидіти в іншому місці за посяг- 
нення на територіальну цілісність держави, глумління над державними симво
лами України (з захоплених приміщень скинули державні Прапори, а з будинку 
міськради зідрали Герб). А  ще треба відповісти за зрив роботи державних уста
нов, десятків підприємств і організацій, навчальних закладів і дитячих садків. Як 
же можна було працювати, коли вулицями розгулювали озброєні люди, намага
лися вплинути на деяких керівників, щоб підтримували «захисників». Отих 0,5 

відсотка прибічників від загальної кількості жителів Слов'янщини, їм явно мало, 
щоб говорити про всенародну підтримку.

Думаю, координаторам дій сепаратистів у Слов’янську слід пред’явити зви
нувачення й у причетності до вбивства людей. Адже тільки в перші дні окупації 
загинуло двоє хлопців на вул. Шевченка, капітан СБУ з Полтави Геннадій 
Біліченко та житель Харкова, який відмовився віддати документи озброєним 
«захисникам» біля барикади на трасі... А  скільки бранців було закатовано в 
підвалах СБУ, будинок якого сепаратисти перетворили у свій штаб?!

У сумнозвісному застінку проросійських сепаратистів-терористів побував і 
директор ТОВ «Друкарський двір» В. І. Бутко.

—  За що? —  запитую.
—  Вранці ЗО травня, —  розповідає Віктор Івановіч, —  дізнався, що увечорі 

в п'ятницю поруч з друкарнею, неподалік входу з вулиці Жовтневої Революції 
вибухнула міна.

Осколками та вибуховою хвилею побито практично всі вікна. Постраждав і 
житловий будинок навпроти.

Огляд місця вибуху, свідчення жителів переконали, що терористи кинули 
нам «гостинець» на замовлення телеканалу «Росія-24».

Судіть самі: під вечір сепаратисти обійшли квартири будинку, що навпроти 

друкарні, й буквально примушували йти у бомбосховище по вулиці Жовтневої 
Революції, 23, бо «скоро тут впаде міна». І вона впала. А  через кілька хвилин 
«Росія-24» передавала репортаж зі Слов’янська. Жіночка, що вийшла з бомбосхо
вища, дякувала «захисникам», що врятували їм життя, попередивши про обстріл, 
який готують «укропи». Тут же на екрані з’явилися кадри пошкоджених будинків.
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—  Я дуже обурився, —  продовжував В. І. Бутко, —  й досить гучно назвав 
справжніх винуватцев нашої біди. «Доброзичливці» зразу ж донесли в штаб, а 
до нього якихось двісті метрів, про мій «виступ». Тож через кілька хвилин я вже 
був у підвалі. «Виховували» мене дві доби. Та оскільки донька підключила до 
мого звільнення столичні сили, мене випустили. Та, мабуть, не забули вислов
леного мною невдоволення. Можливо, саме через це одна міна знесла другий 
поверх мого будинку та покрівлю синового будинку в селищі Мирне.

Свідченням обстрілу на замовлення можуть служити руйнування об’єктів 
ринку «Слов’янський бульвар». Ну ніяк їх не могли завдати урядові війська з 
гори Карачун. А  от з міномета на пересувній платформі запросто можна було по
карати тих, хто відмовився фінансувати терористів. Тож закономірно випливає 
пропозиція пред'явити матеріальні претензії як безпосереднім виконавцям за
мовлень обстрілів, так і тим, хто бігав містом з чужими прапорами, закликав 
найманців і керівництво Росії допомогти силою відірвати Донбас від України.

Віктор Скрипник, 
«Злагода», 7 серпня 2014 р.



СПОТВОРЕНІ ДУШІ СЛОВ’ЯНСЬКА

Відбудувати місто, схоже, буде легше, ніж відновити 
патріотизм та людяність його мешканців, які пережили не 
тільки руйнування матеріальні, а й світоглядні.

«Ти у Семенівці давно була?» чи «Ну, все, старий, пора тобі у Семенівку!» 
Саме так чи приблизно так свого часу похмуро жартували місцеві жителі одне 
над одним, натякаючи на те, що співрозмовник не зовсім сповна розуму. Адже 
у цьому передмісті Слов’янська була розташована психіатрична лікарня. Втім, 
тепер цей населений пункт перетворився на символ руїни: Семенівка внаслідок 
минулих запеклих боїв знищена настільки, що, кажуть, легше збудувати нове 
селище, ніж відновлювати залишки старого. А  ще будинки без дахів, з вибитими 
вікнами та дверима чи зруйновані та згорілі дощенту нагадують понівечені душі 
тутешніх жителів, для лікування яких знадобиться значно більше часу, зусиль, 
уваги і терпіння.

Медицина тут безсила
За два місяці, що минули після визволення Слов’янська від бойовиків 

самопроголошеної «ДНР», повідомлення з міста більше нагадують зведен
ня з ударної будови. Це й не дивно, бо після серйозних руйнувань тут справді 
знайшлося багато роботи для будівельників. Насамперед взялися за ремонт 
і відбудову житлових будинків, навчальних середніх і дошкільних закладів, 

об’єктів соціальної сфери тощо. Активно у цей час трудилися не тільки ремонтні 
бригади, а й пересічні жителі, усуваючи пошкодження у власних домівках.

Приміром, трьох із чотирьох своїх знайомих задля спілкування довело
ся відривати саме від цього заняття: один склив вікна, інша замовляла скло- 
пакети замість старих, які «вилетіли» разом з рамами, третій ремонтував дах. 
Саме останній дуже емоційно висловився ще й про необхідність капітального 
ремонту «даху», який, мовляв, «з’їхав» у багатьох земляків. «Адже й руїни в 
місті —  результат того, що чимало городян повелися на російську наживку, —  
в серцях каже він. —  Деякі з них тепер дуже жалкують, бо нарешті побачили 
справжні наміри «захисників». А  інші досі переконані: місцеві бойовики так 
званої ДНР та російські найманці захопили місто, аби воно не дісталося полчи
щам «бандерівців» чи «Правого сектору». І як тепер з ними далі жити в одному 

місті?»
Важко не погодитися зі співрозмовником щодо солідної кількості в місті 

носіїв відвертої ненависті до всього українського: влади, мови, преси і, звичайно, 
війська. За останні місяці маю чималий досвід спілкування з місцевими персо-
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нами, після чого мимоволі згадуються рядки Ліни Костенко: «Здається ж, люди, 
все у них людське, але душа ще з дерева не злізла». Може, це упереджене 
ставлення? Судіть самі.

Наприкінці червня розповідями про події у Слов'янську ділилася жителька 
міста, яка після поранення опинилася в одній з лікарень Донецька. Так-от, вона 
всерйоз доводила: осколок зачепив її ногу (вона в цей час поралася на городі) 
не випадково, бо їй та сусідам «помстилися українські фашисти». За що? Жінка 
переконана, що вони помітили реакцію людей(?) у той момент, коли у небі над 
містом бойовики підбили український вантажний Ан-26. «Коли літак задимів, ми 
дуже раділи і вигукували щось типу: «Туди йому й дорога!» —  чесно й невимуше
но згадувала вона. —  Побачили клубочки парашутів і бажали, аби жоден із тих, 
хто прилетів нас убивати, не дістався до землі живим!»

Ця розмова відбувалася приблизно саме в той час, коли у Вінниці на 
похороні плакало навіть небо. Тут проводжати в останню путь командира екіпажу 
збитого Ан-26 36-річного Костянтина Могилка, який ціною власного життя відвів 
палаючий літак від житлових кварталів міста. Прощалися з людиною, мужній 
вчинок якої відзначено званням Героя України посмертно. І ніхто тоді навіть не 
здогадувався, що, виявляється, в той момент подвигу та в останні хвилини жит
тя членів екіпажу деякі слов’янці, контужені ненавистю до українських пілотів, 
щиро бажали їм смерті.

Хтось наважиться тепер заперечити, що капітального ремонту потребують 
не тільки пошкоджені дахи будинків Слов’янська?

Уроки ненависті
Уроки ненависті до України у місті, певна річ, найактивніше проводи

ли під час перебування тут самопроголошеної «нової влади». Городян (і тих, 
хто підтримував «ДНР», і хто в душі був проти) ще заздалегідь почали ляка
ти авіанальотами та артилерійськими обстрілами з боку жорстоких «укрів». 
Чи вірили люди цій цинічній нав’язливій пропаганді? Змушені були вірити, бо 
загарбники вдалися до чергової підлоти: обстрілюючи житлові квартали, лили 
крокодилячі сльози і видавали це за дії сил АТО. А  хто не вірив цій очевидній 
цинічній брехні, той міг опинитися у підвалах захопленого приміщення тутешньо
го управління СБУ.

Серед тих, кого утримували і зі кого знущалися, був і директор ТОВ «Дру
карський двір» Віктор Бутко. Про його показозу історію розповів у перерві між 
вставлянням віконних шибок місцевий ветеран журналістики Віктор Скрип
ник. Отже, надвечір поряд із друкарнею неподалік входу з вулиці Жовтневої 
революції розірвалася міна. Вибуховою хвилею та осколками побило майже всі



вікна у приміщенні, зазнав пошкоджень житловий будинок навпроти.
«Огляд місця події та спостереження очевидців переконували, що бойовики 

влаштували такий собі «концерт на замовлення» для телеканалу Росія-24», —  
свідчить журналіст.

Судіть самі. Сепаратисти попередньо обійшли квартири у цьому будинку і 
дуже наполегливо навіть не запрошували, а змушували людей іти до бомбосхо
вища на вулиці Жовтневої революції. Чому? Бо ось-ось, застерігали вони, тут 
вибухне міна «укрів». І справді, невдовзі прогримів поодинокий вибух, а через 
кілька хвилин немов з-під землі виросли кореспонденти російського телеканалу 
і мерщій почали передавати «гарячий» репортаж зі Слов’янська. Вони показу
вали не тільки пошкоджені будинки, а й записували монолог жіночки, яка щойно 
вийшла з бомбосховища і дякувала «захисникам», оскільки ті дуже вчасно по
передили про обстріл з боку українців.

«Я дуже обурився і на своє лихо голосно назвав справжніх винуватців на
шого горя, —  продовжує розповідь Віктор Бутко. —  А  «доброзичливці» відразу 
ж донесли про це бойовикам, штаб яких розташований неподалік. Через кілька 
хвилин я вже опинився у підвалі, де мене «виховували» дві доби. Випустили ж 
тільки після того, як донька залучила до мого порятунку впливові сили».

Свідченням обстрілів бойовиками «ДНР» є й руйнування ринку «Слов’янський 
базар». Бо сюди ніяк не могли влучити снаряди чи міни, випущені з гори Кара
чун, де в той час були дислоковані підрозділи сил АТО. Проте людям вбивали 
в голови інформацію про намагання сил АТО зрівняти із землею місто разом із 
його жителями. Переконавшись у протилежному, більшість слов’янців зітхнула 
з полегшенням, коли бойовики «ДНР» нарешті залишили місто, і радо вітала 
українських визволителів. Однак не всі. Тепер вони зачаїлися, але періодично 
дають зрозуміти, що ніколи не примиряться з поверненням української влади.

Один зі свіжих прикладів. Місцевий житель вивісив на власному балконі 
Державний прапор, а вночі на цей вияв патріотизму відреагували звичним спо

собом: на будинку написали: «фашист».
ПРиїхали

«Після визволення міста тут поменшало людей, схильних вірити російській 
пропаганді, —  ділиться спостереженнями місцевий педагог, письменник і 
краєзнавець Валерій Іванович. —  Переживши важкі часи, жителі міцніше 
згуртувалися і разом долають труднощі відбудови. Підтвердження цього —  
відзначення Дня Незалежності. Я вперше за багато років спостерігав таку 
єдність. Раніше було як? Спершу офіційну частину проводили «батьки міста», а 
вже потім збиралися і мітингували представники проукраїнських сил чи просто
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патріотично налаштовані слов’янці. Нині ж уперше влада і громада зібралися 
разом і вирішили діяти спільно».

Очевидно, що після перебування під контролем самопроголошеної «ДНР» 
у свідомості людей відбулися зміни. Однак жодних прогнозованих змін не 
відбулося у місцевій владі. І надалі спостерігається місцеве неписане прави
ло: бути керівником на Донбасі й залишатися поза Партією регіонів неможливо. 
А  тому місто досі очолюють регіонали. Колишній міський голова Неля Штепа, 
лояльність якої до «ДНР» перевіряє слідство, перебуває поза межами міста. 
Позбувся посади й секретар міської ради Олександр Самсонов, якого також 
підозрюють у співпраці з терористами. Проте на його місце депутати міської 
ради, а це переважно регіонали і комуністи, знову обрали свого. Секретарем 
став №4 у списку ПР на минулих виборах до міськради Павло Придворов, який 
тепер виконує й обов’язки міського голови.

Цікавий момент співпраці влади і громади: напередодні позачергової сесії 
відбулася зустріч кандидата на посаду з громадськістю міста. Результатом її 
стало неофіційне голосування: за регіонала віддали голоси три представники 
громадськості міста, а проти голосували 134. Втім, депутати не врахували думку 
громади, і 34 місцевих депутати із 38 присутніх підтримали Павла Придворова.

«Місто визволили лише від озброєних сепаратистів, а про зміни керівників 
місцевої влади поки що не йдеться, —  переконана місцева жителька. —  Люди, 
які формували у населення відверті антиукраїнські та антидержавні настрої, 
майже всі залишилися на своїх місцях. Потрібні перевибори депутатів і призна
чення нових керівників. Відбудувати місто —  це, звичайно, нині найголовніше 
завдання. Хоч з іншого боку, якщо замислитися, чи не марні ці спільні зусилля? 
Адже у разі небезпеки владні персони з проросій-ськими настроями знову «зда
дуть» місто і нас всіх на поталу «захисникам».

Слов’янськ заплатив велику ціну за спробу самопроголошеної «ДНР» 
перетворити мирне місто на поле бою. Тільки за попередніми підрахунками, 
щоб повністю відновити життєдіяльність міста, потрібно витратити не менш 
як півтора мільярда гривень. Таку цифру назвав під час відвідин Слов'янська 
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.

Проте ліквідувати руїни —  півділа. Серйознішої уваги потребує людський 
чинник. І конче потрібно наводити порядок не тільки на вулицях, а й у головах і 
душах місцевих людей.

Лідія Жатка, 
«Урядовий кур’єр», 10 вересня 2014 р.
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ПІТЕРСЬКИЙ ВОВК ТА ЙОГО ТОВАРИШІ 
НА ДОНБАСІ

Вислів «Тамбовський вовк» відомий з часів підкорення Московією фінно- 
угорських племен, що мешкали на територіях нинішнього Тамбовського краю 
й поклонялися божеству у вигляді вовка. Пізніше вовками стали називати 
злочинців, іноді уточнюючи місцевість їх походження: тамбовський, брянський... 
Та справді крилатим вислів став після придушення повстання проти радянської 
влади на Тамбовщині 1920 -  1921рр. Заарештовані «зелені» на допитах зверта
лися до чекістів загальновживаним на той час словом «товариш», а у відповідь 
гнівно звучало: «Тамбовський вовк тобі товариш!»

Минули десятиліття. На політичну арену знову вийшли «зелені чоловічки», 
які за вказівкою Президента Росії Путіна відтяпали в України Крим, намагаються 
забрати й Донбас.

В. В. Путін дуже гордиться, що народився в Пітері (Ленінград), в тамтешньо
му університеті здобув вищу юридичну освіту. Слід зазначити, що спеціалізувався 

він на міжнародному праві. «Принципи, що найбільше сприяють нації», викладені 
у дипломній роботі з такою назвою, так сподобалися ревнителям величі Росії, 
що майбутнього «збирача земель руських» направили служити в КДБ. Там він 
пройшов курс підготовки оперативного складу, одержав звання ст.. лейтенанта 
юстиції й роботу у відділі контррозвідки Ленінградського управління КДБ.

У 1984 -  1985рр. майор Платов, а саме під цим прізвищем В. В. Путін 
вчився у Червонопрапорному імені Ю. В. Андропова інституті КДБ СРСР, 
спеціалізувався на зовнішній розвідці й посилено вивчав німецьку мову.. Ви
пускник був призначений на посаду директора Будинку дружби СРСР  -  НДР у 
Дрездені. Мабуть, гарним керівником був Володимир Володимирович. Він одер
жав звання підполковника юстиції та медаль «За заслуги перед Національною 
армією НДР». Але йшов уже 1989 рік. В результаті «нового мислення» генсека 
М. С. Горбачова рухнула Берлінська стіна, розсипалася організація Варшавсько
го договору, а потім і Радянський Союз.

Боляче переживав В. В. Путін фіаско наддержави, якій служив вірою й прав
дою. Але ж такі специ потрібні будь-якій владі. Тож цілком закономірно, що з 
травня 1990 р. він працює радником мера Петербурга А. А. Собчака, потім го
ловою комітету зовнішніх зв’язків мерії, першим заступником глави уряду Санкт- 

Петербурга.
Були спроби звинуватити Путіна в економічних махінаціях, зв’язках з Тамбовсь-
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кою організованою злочинною групою В. Кумаріна, та, як кажуть, не той рівень...
У 1996 р., після поразки А. Собчака на губернаторських виборах, В. В. Путіна 

запрошують у Москву. За три роки він пройшов шлях від заступника керуючого 
справами Президента до глави ФСБ і секретаря Ради Безпеки РФ.

Призначення Путіна прем’єр -  міністром (серпень 1999р.) співпало з втор
гненням чеченських бойовиків у Дагестан. Він особисто очолив операцію по їх 
знищенню. ЗО грудня 1990р. опублікована програмна стаття В.В. Путіна, якого 
Б. М. Єльцин ще 9 серпня оголосив своїм наступником на посту президента, в 
якій викладена його мрії повернути Росії славу могутньої держави, а для цього 
потрібна сильна влада. Новий президент продемонстрував її. В одній із про
мов Путін заявив: «Набратися терпіння і зробити цю роботу -  повністю очистити 
територію від терористів. Якщо цю роботу не зробити сьогодні, вони повернуть
ся, і всі понесені жертви будуть даремними».

Як десантники, спецназівці, танкісти, авіатори зачищали Чечню та прилеглі 
до неї території від сепаратистів, добре відомо з російських телесеріалів. За
раз же, коли Україна веде боротьбу за збереження територіальної цілісності 
своєї держави, пітерський вовк просторікує про право на самовизначення 
українських територій з «русскоговорящим населением», посилає сюди загони 
«добровольців», з якими недавно сам воював, дає їм зброю, про яку українські 
батальйони тільки мріють.

Командують російським «парадом» на сході України товариші пітерського вовка. 
Найбільш відомий з них 1.1. Стрелков, він же Гіркін. Ігор народився 1970 р. в Москві 
в сім’ї військового. У 1993 р. закінчив Московський державний історико-архівний 
інститут. Захоплювався воєнною реконструкцією, історією білого руху в Россії. Слу
жив строкову в роті охорони ракетної бази Московського округу ППО, а потім за кон
трактом військовим розвідником. Брав участь в боях у Придністров’ї, Боснії, Чечні. 
Виконував спецзавдання ФСБ в різних регіонах Росії та багатьох країнах світу.

З квітня 2014 р. полковник Стрелков воює на сході України. Сюди його 
направили на прохання слов’янських компартійців і особисто товариша Хме
льового, першого секретаря МК КПУ. Вже через кілька днів після прибуття у 
відеозвернення до жителів Донеччини І. Стрелков скаржився, що їх запрошували 
допомогти становленню ДНР, а фактично їм, тобто росіянам, доводиться все ро
бити самим, бо майже в п’ятимільйонній області записалося в ополчення всього 
тисяча чоловік, офіцерів взагалі немає. Щоб якось поліпшити ситуацію, Стрелков 
та його товариші-росіяни взяли на себе керівництво самопроголошеними ДНР 
та ЛНР. На 'х прохання кремлівські вовки шлють в Україну бронетехніку, «гради» 
та іншу збр ж), боєприпаси й цілі ешелони «добровольців». Найдивніше, що за-



войовувати український Донбас для Росії їдуть... чеченці, які всього десятиліття 
тому воювали з росіянами за свободу власної країни. Мабуть, Р. Кадиров таким 
чином розраховується з товаришем Путіним за те, що зробив його президентом 
Чеченської республіки. А  може, пітерський вовк хоче, щоб якомога більше кав
казьких сіроманців загинуло в Донбасі й не лякали його терактами в Росії.

Та навіть хвалькуваті чеченці не можуть врятувати самозванців -  
сепаратистів і запрошених ними найманців -  терористів. І. Стрелков днями 
у відеозверненні просив Путіна терміново допомогти, інакше вони підуть з 
України. Цілком можливо, що затія з гуманітарним конвоєм у 280 машин -  спро
ба відгукнутися на заклик екс-міністра оборони ДНР. Поки напівпорожні вибілені 
військові КАМАЗи снували вздовж кордонів України, колона російських бойо
вих машин прорвалась через пункт пропуску Ізварине. Слава Богу , далеко не 
пройшли. Наші накрили їх «градом». Сподіваємося, того «граду» вистачить, щоб 
найближчим часом накрити рештки товаришів пітерського вовка.

Віктор Скрипник, 
«Донеччина», 19 вересня 2014 р.
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м. Гэозний. Ось так В. Путін громив власних сепаратистів, 
які добивалися незалежності Чечні
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ФОТОФАКТ

В Овручі голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський 
вручив орден «За мужність» III ступеня Ніні Ващук —  матері двадцятирічного 
десантника Ігоря Ващука, який у червні загинув під Слов'янськом.

Катерини
«Гэлос України», 18 жовтня 2014 р.



ПУТІНА ЗУПИНИТЬ НАТО?

Відмова Януковича підписати угоду про асоціацію з ЄС, розстріл Майда
ну, окупація росіянами Криму, війна в Донбасі, розв’язана сепаратистами за 
підтримки Росії, примусили багатьох українців переглянути своє ставлення до 
проблем економічного і соціального розвитку Вітчизни, захисту її територіальної 
цілісності, безпеки населення. Довелося й мені під впливом вищезгаданих 
подій по-новому подивитися на позаблоковий статус України, проголошений у 

Декларації про державний суверенітет, ухваленій Верховною Радою УРСР  16 
липня 1990 року. Ну хіба ж міг тоді хтось подумати, що колись доведеться зі 
зброєю в руках захищатися від посягань «братньої» Росії на українські регіони, 
відбиватися від її спроб знову загнати Україну під руку Москви?

Проголошення незалежності Російської Федерації 20 серпня 1991 року по
клало початок розвалу Радянського Союзу. Через кілька днів приклад старшої 
сестри повторила Україна, а потім й інші республіки. От тоді президент РФ Б. 
Єльцин і зрозумів, що приходить кінець російському пануванню на одній шостій 
земної кулі. Він, за прикладом британців, активізував розпочату Горбачовим ро
боту по створенню Співдружності Незалежних Держав. Але мудрості англійських 
королів йому не вистачило. Постійні погрози переглянути кордони на свою ко
ристь, економічні санкції викликали протидію. Спалахували міжнаціональні 
конфлікти у Придністров’ї, Узбекистані, Казахстані, на Кавказі.

Керівництво України, щоб уникнути конфронтації, фактично здало Росії 
Чорноморський флот, закордонні активи, вклади українців в Ощадбанку, ядер
ний арсенал і всю стратегічну зброю. Дехто навіть пропонував віддати Севасто
поль і ввесь Крим, аби господін Єльцин не топав ногами й не грюкав кулаками. 
Нам же, громадянам України, президенти, прем’єри, народні й просто депутати 
доводили, що роблять все правильно, мовляв, хай їм абищо, якби не було війни.

Дехто попереджав, що політика умиротворення агресивно налаштованих 
сусідів може призвести до плачевних наслідків і пропонували дбати про зміцнення 
обороноздатності країни, вступити до системи колективної безпеки, зокрема до 
Організації Північноатлантичного Договору. Та одна згадка про НАТО у бага
тьох, у тому числі й серед керівної верхівки, викликала шалений спротив. Дово
дили, що Україні як члену ООН, Огранізації з безпеки та співробітництва в Європі 
(ОБСЄ), Співдружності Незалежних Держав, інших міжнародних організацій, 
договорів і угод гарантовані безпека і територіальна цілісність. Особливо на
голошували на тристоронню угоду, підписану 14 січня 1994 року президентами 
України, США та Росії. Тоді Сполучені Штати та Російська Федерація, в обмін
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на добровільну відмову України від ядерної зброї, взяли на себе зобов’язання 
поважати незалежність і суверенітет, існуючі кордони України, утримуватися від 
загрози силою, економічного тиску і не використовувати проти нашої держави 
будь-яку зброю.

Кадебіст В. Путін, який при Б. Єльцині очолював ФСБ, а у 2000 році став 
президентом Росії й до цього часу фактично беззмінно очолює державу, взяв 
курс на відновлення Великої Росії. Йому вдалося приборкати Чечню, яка ще 
1992 року відмовилася підписати федеративний договір, а згодом проголо
сила незалежність Республіки Ічкерія. Він активно підтримує сепаратистів 
Придністров’я, самопроголошені Абхазію та Південну Осетію. Остання зберегла 
статус «незалежної республіки» внаслідок наступу російських танкових колон на 
Грузію 2008 року.

Об’єкт особливої уваги Путіна -  Україна. Ну ніяк він не хоче змиритися з тим, 
що це суверенна незалежна держава. І не тільки мріє, а часто й просторікує про 
федералізацію України, входження її суб’єктів під назвою, скажімо, Новоросія 
до складу Росії. А  скільки разів він говорив, викликаючи ейфорію схвален
ня своїх націоналістів і шовіністів, про захист російськомовного населення в 
Україні. Звичайно ж, він мовчить, що велика кількість російськомовних у нас -  це 
наслідок вікової колонізаторської політики Російської імперії, а потім «ленінської 
національної політики» КПРС і радянської держави. У 70-ті в Слов’янську, 
наприклад, і в більшості міст Донбасу вже не було жодної україномовної 
загальноосвітньої школи, не кажучи про середні спеціальні та вищі навчальні 
заклади, які стали російськомовними ще раніше.

Кремлівський вовк чхати хотів на всі договори й угоди щодо України. Він 
тисне на неї з усіх боків. Важко підрахувати, скільки разів путінська Росія ого
лошувала Україні сирні, цукрові та інші продуктові, трубні, газові війни. Дійшло 
й до збройного конфлікту. Однак Путін на звинувачення в захопленні Криму 
заявляв, що російських військових там не було. Це вже після того, як півострів 
став складовою Федерації він визнав, що саме російські «зелені чоловічки» з 
автоматами підтримували так званих ополченців, стояли за їх спинами. З квітня 
2014 року йдуть бойові дії на сході України. Доказів, що в них беруть участь 
російські війська, тьма. Проте Путін затято твердить: «Ні! То народ повстав про
ти київської хунти, а ми надаємо йому гуманітарну допомогу.»

Через відкритий кордон з Росії в Україну, на Донбас, регулярно йдуть сотні 
фур з «гуманітаркою» -  патронами, гранатами, снарядами, мінами, ракетами. Ве
зуть і продукти, але не для населення, а для сепаратистів, російських найманців 
і підрозділів збройних сил РФ, які давно вже воюють за самопроголошені ДНР
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та ЛНР. Для них же Путін надсилає танки, системи залпового вогню, ракетні 
установки та іншу бойову техніку. Україна, армію якої протягом десятиліть зни
щували, кричали, що у нас ворогів немає, ще тримається, шукає, хто їй допо
може. Сподівалися, що гаранти за Будапештською угодою, а це, крім США, ще 
й Великобританія, яка поставила свій підпис у грудні 1994 року, приструнять 
Росію, теж гаранта нашої безпеки. Не вдалося. Путін, мов навіжений, продовжує 
курс на розчленування України. Хто ж його зупинить? Хто кине на лопатки чор- 
нопоясного президента?

Все більше українців вважає, що єдиною силою, здатною зупинити агресо
ра, захистити Україну як суверенну державу, є НАТО. Тож цілком закономірно 
звертаються до новообраної Верховної Ради негайно розпочати процедуру 
вступу України до Організації Північноатлантичного Договору, де діє принцип: 
один -  за всіх, всі -  за одного!

Віктор Скрипник 
«Злагода», 27 листопада 2014 р.

Парад російської військової техніки в Донецьку 9 травня
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ЗАГИБЛОГО В АТО БІЙЦЯ УВІЧНИЛИ ПОРУЧ 
ІЗ ФРОНТОВИКАМИ

У приміщенні Управління СБУ в Полтавській області урочисто відкрили другу 
меморіальну дошку полеглим колегам. На ній викарбувано лише одне прізвище 
—  «капітан Біліченко Г. В.». Ця дошка з'явилася поруч з іншою, практично такою 
само за розміром, в облаштованому тут меморіалі. На тій, що була встановлена 
раніше, позначені прізвища трьох десятків співробітників, «які полягли смертю 
хоробрих на фронтах Великої Вітчизняної війни та в боротьбі з бандитами».

Водночас Генналій Біпіченко відкрив скорботний перелік тих, «які загинули 
під час виконання обов’язків військової служби». Нагадаємо, що саме він став 
першим полеглим в АТР захисником Вітчизни. Як відомо, Антитерористична 
операція на сході України почалася 13 квітня. Того дня зранку автомобіль, в 
якому на виконання бойових завдань їхали співробітники спецпідрозділу СБУ 
«Ааьфа», з автоматів обстріляли російські спецпризначенці. Сталося це під 
Слов’янськом біля одного з блокпостів.

Капітан Геннадій Біліченко загинув на місці, кількох його побратимів було 
поранено. Присутні на урочистостях з нагоди відкриття меморіальної дошки над 
усе хотіли б, щоб згаданий скорботний перелік більше не поповнювався. Во
дночас дружина полеглого «альфівця» та його син подякували співробітникам 
управління за пам’ять про рідну людину і за турботу про їхню осиротілу сім’ю.

Василь Неїжмак, Полтава, 
«Гэлос України», 18 жовтня 2014 р.



ЧОТИРИКЛАСНИЦЯ ЗІ СЛОВ’ЯНСЬКА ПЛЕТЕ 
СИНЬО-ЖОВТІ БРАСЛЕТИ, А ВИРУЧЕНІ КОШТИ 

ВІДДАЄ НА ПОТРЕБИ АРМІЇ

Місце, куди щодня, як на роботу, приходять жінки, роз
ташоване в центрі Слов’янська, але оголошень про збори 
«клубу за інтересами» ви не побачите. Інформацію пере
дають із вуст у  вуста. Мешканки міста збираються, щоб 
разом плести маскувальні сітки чи шити балаклави і маск
халати для військових.

За столом двоє жінок розрізають на довгі смужки стару камуфляжну курт
ку. Троє напарниць уплітають тканину до вічок рибальської сітки, натягнутої на 
раму. «Не перекручуй, тому що від вузлів сітка важча. Потрібно з’єднувати ось 
так», —  показує одна з присутніх своїй подрузі-новачку.

Людмила та її колега Ірина прийшли допомагати вперше, після роботи. їхня 
наставниця Олена —  людина досвідчена: за два місяці разом з іншими жінками 
сплели три десятки сіток.

—  Коли лежав сніг, виготовляли сітки із білої тканини. Приносили з дому 
старі простирадла, наволочки, сорочки. Тепер готуємо із камуфляжної тканини. 
Помічниць більшає: якщо раніше одну сітку плели тиждень, то нині —  два дні. 
Трапляється, стати немає де, так багато людей. Працює, хто скільки зможе. Напри
клад, я вдень приходжу, а дехто— після роботи чи у вихідний, —  розповідає Олена.

До приміщення забігає чотирикласниця Діана. Вона допомагає мамі та 
іншим жінкам. Дівчинка демонструє свою роботу —  плетені бдаслети із синіх 
і жовтих стрічок. Школярка продає вироби під час щотижневих патріотичних 
акцій, а виручені гроші віддає на потреби армії. Відчувається, що таке заняття 
дитині дуже подобається. «Мої однокласниці знають про те, що я плету брасле
ти і допомагаю армії. А одна подруга, не з нашого класу, теж захотіла прийти зі 
мною», —  поділилася школярка.

Ще одна учасниця гурту —  Тетяна. Вона дістає із пакета новенькі білі ба
лаклави, 17 штук. Дівчина шиє професійно і швидко. «За балаклави бралася 
вперше, вчора покроїла, а сьогодні півдня шила. Тепер візьму чорний фліс», —  

береться за рулон із тканиною волонтерка.
Поруч помічаю рулон із ситцем, на якому намальовані усміхнені бджілки. 

«Це для спідньої білизни, хтось приніс. Знаєте, бійці навіть просять у нас білизну 
із веселими малюнками. Мабуть, колір хакі набридає», —  із посмішкою пояснює 

активістка Валентина.
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Жінки мріють, як святкуватимуть визволення
Виготовлені слов'янськими жінками вироби відправляють до підрозділів, які 

воюють у Дебальцевому, Маріуполі, Артемівському районі. Ще збирають ковдри 
і подушки для бійців.

Співрозмовниці зізнаються: знайомі по-різному ставляться до волонтерської 
допомоги армії. Навіть у визволеному Слов’янську. До того ж тут добре 
пам’ятають про «чорні списки» проукраїнських активістів, що їх складали бойо
вики під час окупації міста. Тому волонтерки просять не фотографувати облич і 
не називають прізвищ.

«Навіть не кожному знайомому розкажеш. Одна співробітниця дізналася і 
попросилася: мовляв, я теж хочу. А  інша поцікавилась: «А вам там гроші пла
тять? Тоді і я прийду». Є  люди, які не вірять, що можна безплатно працювати 
для військових», —  журиться Людмила.

Та небайдужих помічників таки вистачає. Жінки кажуть: прагнуть наблизити 
перемогу та зберегти життя воїнам. «Фронт від нас —  за 60 кілометрів. Минуло
го літа ми вже виїздили із міста, коли тут велися бойові дії. Дуже не хотілося б 
тікати знову. У важкі хвилини мріємо, як святкуватимемо визволення Донбасу. 
Це підтримує морально», —  зазначає Валентина.

Андрій Середа, 
«Гэлос України», 6 лютого 2015 р.
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ЧТО ХРАНЯТ В СЕБЕ ПОДВАЛЫ СБУ

В  подвалы С Б У  журналисты «ТВ плюс» попали, к сча
стью, не весной 2014-го, а в последние дни зимы 2015-го. Но 
и год спустя там было мрачно, холодно и непонятно — как 
весь этот кошмар мог произойти в цивилизованной стра
не XXI века.

Стоит отметить, что экскурсию «в застенки» организовали не для прессы. 
Культовое место захотели увидеть поэты и писатели, высадившиеся в Славян- 
ске «культурным десантом». Далее их путь пролегал в Краматорск с заездом на 
Карачун и Семеновку.

Возле СБУ гостей встречали члены общественной организации «Патриот», 
занимающейся освобождением пленных. Ее участник Фридон Векуа пригласил 
всех внутрь и начал рассказ.

Сейчас здание СБУ  находится в плачевном, но не критическом состоянии. 
Мощные стены, построенные в X IX  веке, пережили «русскую весну» под пред
водительством Стрелкова-Гиркина. А  вот о пленных этого сказать нельзя.

Здание встречает закопченным пропускным пунктом. В нем —  бумажный 
пепел, сажа и пустота. Закопченные стены —  результат разминирования. То, 
что украинские саперы не смогли обезвредить, просто взорвали.

Далее —  кабинеты. В них весной-летом прошлого года обитали Гиркин со 
товарищи. Именно здесь вершилась судьба Славянска.

Сейчас кабинеты стоят разоренными. Самыми интересными в них явля
ются уже исторические обрывки документов. Любых —  начиная от плакатов 
в поддержку ДНР, заканчивая пустой консервной банкой гречки с тушенкой —  
производство России для армейских нужд. Много икон, полусломанная мебель 
и пыль. Здесь никто ничего не трогает. Экскурсии, как наша —  скорее исключе
ние, чем правило.

Хотя, как говорит Векуа, здесь планируют создать музей, например, пере
нести с площади памятник Ленину. Тем более, что сотрудники СБУ возвращать
ся в здание для работы желания не выявляют.

Потом спускаемся в подвалы. Здание построено на карстовых почвах. По
этому подвалы сухие, с постоянно температурой +14°С. Но почему-то ощуще

ние холода не покидает.
Подвал на самом деле не очень большой. Разделен на три комнаты —  ка

морку, где стоит стул, и две комнаты побольше. Здесь мебели нет вообще. Зато 
есть рукомойник, сделанный из пластиковой бутылки. На стенках —  насечки, так
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заключенные вели счет дням. Потрясает выцарапанная надпись: «Украина еди
на». Стены, обшитые фанерой, в нескольких местах пробиты. Славянец Вла
димир Панибратченко, побывавший здесь в качестве заключенного, объясняет: 
это от ударов головой. Пленников буквально «вмазывали» в стену.

На самом деле в подвале не держали много заключенных. Максимум —  
8-10 человек. «Отработанный материал» отправляли в камеры горотдела. 
Здесь оставляли особо важных «преступников», например, тех, кого считали 
«Правым сектором».

—  В помещении со стулом велись первые допросы, —  говорит Влади
мир. —  Били по голени, в тот момент, когда удара не ожидаешь. Тем, кто уже 
сказал на камеру все, что нужно, оставляли свободу передвижения. Остальным 
связывали скотчем руки и глаза.

Для допросов, где бить не будут, или будут очень мало, водили наверх. 
Здесь глаза у пленников всегда были завязанными. Однажды Панибратченко 
попросил снять скотч, мол, ничего не видя, трудно отвечать на вопросы. Голос 
с российским акцентом ему ответил: «Но тогда это будет последнее, что ты 
увидишь».

—  Здесь не было местных ополченцев. Все: поведение, акцент, темы 
допросов, даже незнание местной географии выдавали чужаков. С нами раз
говаривали сотрудники ГРУ. Слово «мэра» Пономарева здесь вообще ничего 
не значило, —  говорит экс-пленник.

Его посадили «на подвал» как местного «правосека». На самом деле, 
считает Владимир Панибратченко, «народный мэр» сводил с ним старые сче
ты. Неуважение российского спецназа к Пономареву и позволило Владимиру 
остаться живым.

Из здания выходили молчаливые, гуськом. Хотелось на волю и на солнце. 
На подоконниках со стороны улицы лежали засохшие цветы —  в память тех. кто 
отсюда так и не вышел.

Светлана Вьюниченко, 
«ТВ плюс», 5 марта 2015 г.



ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

Прошел почти год с тех пор, как в силу разыгравшейся 
именно здесь трагедии Славянск и Славянский район стали 
печально известны всему миру.

На большинство вопросов, касающихся этих событий, фактически до сих 
пор нет ответов. Основные вопросы: как могли гарнизон милиции и СБУ города 
без единого выстрела позволить террористам захватить Славянск, режимные и 
особо важные объекты? Почему сотрудники данных силовых структур не ока
зали вооруженное сопротивление, а гарнизоны других городов не пришли им 
на помощь, если не хватало собственных сил и средств? Хватало всего! Не 
хватило мужества, смелости, решительности, верности присяге, обыкновенного 
патриотизма для защиты государственных интересов.

Презрение горожан и вечный позор должны преследовать этих горе-мили
ционеров и тогдашних предателей-эсбэушников. Почему я так резко и гневно 
говорю? Да просто имею на это право!

Расскажу, как обстояло дело в Святогорске. Точно так же подъехали к зда
нию городского совета на огромном автобусе с луганскими номерами более со
рока молодчиков с битами и нацепленными власовскими колорадскими ленточ
ками. В это время сотрудники и члены исполкома, и я в том числе, находились 
в помещении на втором этаже. Так как мы знали, что происходит в Славянске, 
то с тревогой ждали аналогичных событий и у себя. Милиция в Святогорске 
на этот час практически уже не работала, как прежде. Дежурная часть была 
упразднена, на работу сотрудники не выходили. И был только один объект для 
нападения —  здание городского совета.

Я попросил присутствующих остаться в помещении, закрыть изнутри вход
ные двери и пошел к автобусу, из которого уже начали выходить титушки. Я был 
вооружен автоматом и двумя гранатами. «Понятно, что состоявшийся диалог 
был далек от дипломатичёскйх норм. В довольно жесткой форме я предложил 
приезжим убраться из города и готов был при первой их попытке приблизиться к 
горсоветовскому зданию открыть огонь на поражение. Иначе действовать было 
просто нельзя.

Два часа эти головорезы не двигались с места, кому-то звонили, видно, 
ждали помощи. Я в очередной раз подошел к автобусу и, приведя оружие в бо
евую готовность, направил его в сторону незваных гостей, повторив требование 
убираться восвояси. Так без единого выстрела в Святогорске было остановле
но вторжение сепаратистов. Их флаги так и не были водружены ни на здании
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городского совета, ни на здании местной милиции.

Наблюдавшие за происходящим сотрудники исполкома, безусловно, также 

рисковали жизнью в случае нападения, но проявили мужество, находясь на ра

бочем месте, а не отсиживаясь по домам. Многие из них, в частности В. И. Ма- 

люта, готовы были с оружием в руках защищать собственную честь, свободу 

граждан и независимость страны.

В последующем произошло много событий, действий патриотов и государ

ственных силовых структур, направленных на обеспечение порядка, защиту 

прав и неприкосновенности граждан, эвакуировавшихся с временно оккупиро

ванных территорий.

А  врагу так и не удалось ступить на землю Святогорья!
Сергей Приймачук, 

«Панорамма Недели», 2 апреля 2015 г.

Р.8.: С. И. Приймачук—  подполковник милиции в отставке, 
экс-начальник Святогорского отдела ГУМВД Украины в Донец
кой области.



ИГОРЬ РЫБАЛЬЧЕНКО: «МИЛИЦИЯ БЫЛА 
НЕ ГОТОВА ПРИМЕНЯТЬ ОРУЖИЕ»

На пресс-конференции, проведенной в канун годовщины захвата здания 
Славянского горотдела милиции 12 апреля 2014 года, нынешний его начальник 
Игорь Рыбальченко сообщил, что в тот момент работники милиции были не го
товы оказывать активное сопротивление.

«Были не готовы применять оружие. Не готовы в моральном, физическом и 
служебном плане. Может быть, это также произошло из-за тех сотрудников мили
ции, которые впоследствии предали интересы родины, Закон Украины «О мили
ции», Конституцию, присягу, активно сотрудничали с незаконными вооруженными 
формированиями (НВФ) и затем ушли из Славянска в Донецк», —  рассказал он.

Начальник ГО напомнил, что после освобождения города из рядов милиции 
были уволены свыше 110 сотрудников: 31 —  за дискредитацию звания, 50 —  за 
нарушение дисциплины, часть уволились самостоятельно.

Два человека арестованы, два объявлены в розыск. Ведется идентифика
ция лиц, которые принимали участие в захвате горотдела и находились в составе 
незаконных вооруженных формирований. Личности 289 уже установлены, в чис
ле которых 9 лидеров НВФ. Подозрение об участии в вооруженных фуппировках 
объявлено 166 лицам, 56 арестованы, 118 объявлены в розыск. Помогает сла
вянским милиционерам следственное управление УМВД Харьковской области.

Кроме того, к настоящему времени из незаконного оборота изъяты 6 авто
матов и столько же пистолетов, 5 винтовок, два гранатомета, 3 ракетные уста
новки, 42 гранаты, более 4 тыс. патронов и 4 килограмма взрывчатки. Причем, 
как отметил Игорь Рыбальченко, похищенное из горотдела оружие в Славянске 
не находили, оно изымалось в других регионах.

Более 80 милиционеров, которые остались верными присяге и покинули 
территории ДНР и ЛНР, приняты на работу в Славянский ГО. Назначены че
тыре новых замначальника милиции, новые руководители восьми основных 
структурных подразделений горотдела. Комплектование штата продолжается, 

на работу приглашают новых сотрудников.
В настоящее время горотдел работает в штатном режиме. Помощь в охра

не общественного порядка оказывает Нацгвардия и спецбатальоны МВД. Не
достатка в оружии нет —  по словам Игоря Рыбальченко, горотдел получил его 

даже больше, нежели имелось до захвата.
Антон Скворцов, 

«ТВ плюс», 16 апреля 2015 г.
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КАК ЭТО БЫЛО

Во второй половине дня 6 июня 2014 года со стороны  
Дробышево на высоте 30-50 метров над землей, натужно 
ревя, показался горящий самолет. Перелетев через реку 
Северский Донец, АН-ЗОБ, согласно траектории движения, 
должен был упасть на территории села Пришиб, но перед 
самой землей, дав крен на правое крыло, самолет отвернул 
от села и врезался в склон меловой горы в трехстах ме
трах от пришибских хат...

ПОДРОБНОСТИ ПРОИСШЕСТВИЯ
Все это происходило на глазах десятков обитателей села и дачников. Как 

очевидец и участник этой трагедии, хочу поделиться с читателями мнением, что 
герои-летчики спасли ценой собственной жизни от разрушений и человеческих 
жертв не только Славянок, но и село Пришиб.

Огромный столб пламени и дыма рванулся к небу в месте падения воздуш
ного судна, а затем обломки самолета и трава вокруг них загорелись. Многие 
люди бросились к месту катастрофы, пытаясь тушить пожар, а главное -  до
браться до кабины летчиков. Начались рваться боеприпасы, находившиеся на 
борту самолета. И хотя локализовать и потушить пожар удалось, но к телам 

членов экипажа подступиться все-таки было невозможно.
Уже на следующий день появились мародеры... Депутат Маяковского сель

ского совета от Партии регионов, житель села Татьяновки Сергей Сергеевич 
Нечипуренко на автомобиле ВАЗ 21043 с прицепом приехал на место крушения. 
Здесь еще находились останки членов экипажа, но он, невзирая на все обстоя
тельства, загрузил обгоревшие части самолета на личный транспорт и... отвез 
в свое домовладение.

Позже, когда спецгруппе АТО было поручено найти «черные ящики» с АН- 
ЗОБ, этот гражданин был задержан и доставлен в штаб антитеррористической 
операции. Данное событие имело ожидаемый общественный резонанс -  те, кто 
похитил бортовые самописцы, с повинной привезли их ко мне домой...

Данное происшествие подробно описал журналист Виктор Скрипник в га
зете «Панорама недели» (№ 29 от 20 ноября 2014 г.). Огромная ему благодар
ность за проделанный скрупулезный труд по сбору материала и установлению 
личностей членов экипажа.

Президентским указом командир экипажа АН-ЗОБ подполковник Констан-
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тин Могилко за исключительное мужество и проявленный героизм в борьбе за 
независимость Отечества был удостоен звания Героя Украины посмертно.

МОРАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТРАГЕДИИ
Как же вели себя люди, ставшие невольными свидетелями трагедии, в об

становке, когда в Украине обострилась борьба за господство новых, демократи
ческих начал жизни, за честь и достоинство каждого гражданина страны?

Нашлись люди, явно не скрывавшие свою радость по поводу гибели укра
инского экипажа. Добро и зло, страх и совесть, самопожертвование и преда
тельство. Могут ли эти нравственные категории быть присущи одному индиви
дууму? Извечный вопрос!

Обращаясь к рассудку читателей, хочу обратиться и к чувствам! Духовное 
порабощение украинцев происходило хотя и исподволь, но целенаправленно. 
Вопреки знаниям и чувствам людей развился целый комплекс мер, направлен
ный лишь на одно -  на вытеснение из разума людей мыслей о чести и досто
инстве, внутренней свободе и национальной гордости. И пуще всего это имело 
место в годы преступного режима Януковича.

В прошлом, 2014 году, 6 сентября в рамках празднования освобождения 
Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в селе Пришиб состоялось тор

жественное перезахоронение двухсот сорока воинов, погибших за свободу этой 
земли. Лишь имена семнадцати человек из этого количества были установле
ны, остальные, по всей вероятности, числятся в списке без вести пропавших.

В этот день на месте гибели героев-патриотов, находившихся на борту 

сбитого 6 июня 2014 года самолета, был установлен крест и освящено место 
гибели экипажа АН-ЗОБ.

Накануне празднования 70-летия Великой Победы сотрудниками Нацио
нального природного парка «Святые Горы» высажена липовая аллея и ведутся 
работы по установлению памятника героям наших дней и героям, погибшим, 
освобождая Украину.

Сергей Приймачук, 
директор НПП «Святые Гэры» 

«Панорамма Недели», 23 апреля 2015 г.
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