
Біля Горлівки йдуть запеклі бої. 
Це місто  проросійські активісти 
захопили одним із перших.  Саме 
у Горлівці заправляв терорист 
на прізвисько «Бєс». Як жилося 
горлівчанам на території ДНР, 
чому так сталося, «Відомостям» 
вдалося дізнатися від журналіста 
місцевої газети «Кочегарка» Дмитра 
Нікуліна, який приїздив до Луць-
ка в рамках проекту «Схід-Захід: 
редакції за обміном», який реалізує 
«Інтерньюз-Україна». 

Дмитро з родиною виїхав із Гор-
лівки 14 липня. Каже, що далі там 
перебувати було неможливо. У місті 
залишилися його батьки: не захоті-
ли покидати рідну хату.

— Спочатку блокпости вла-
штовували подалі від житлових бу-
динків, — розповідає. — Тому так 
званих ополченців у місті не було 
особливо видно. Працювали мага-
зини, була електроенергія, вода, га-
зета навіть наша виходила. Платили 
зарплату, пенсію.  Із найкурйозні-
шого: ЖЕК почав робити ремонт у 
під’їзді нашого будинку. Я добивав-
ся цього шість років. Навіщо зараз, 
коли будинку може не стати в одну 
мить? По мірі того, як українська ар-
мія підходила до Горлівки, блокпос-
ти почали «прижиматися» до жит-
лового сектору. Люди були потрібні, 
як живий щит. У мікрорайоні, де я 
живу, з’явилися «Гради» — 6 штук. 
Стояли ці пекельні машини біля ре-
дакції, біля ртутних кар’єрів. Якщо 
говорити про «Бєса», Ігоря Безлєра, 
то він з’явився у місті ще у 2012 році. 
Став директором комунального під-
приємства, яке займається ритуаль-
ними послугами. Хоча всі знали, що 
він служив у Росії, відставний офі-
цер. Що про нього можна сказати? 
Бійців Нацгвардії і добровольчих 

батальйонів він у полон не брав. По-
лонені армійці вільно пересувалися 
приміщенням СБУ. До них ставили-
ся, як до військовополонених. На-
віть мами могли приїжджати, їсти їм 
варили. 

Справжній жах, звичайно, по-
чався уже після того, як Дмитро ви-
віз родину із міста. Офіційні повідо-
млення облдержадміністрації  чого 
тільки варті. 27 липня. У Горлівці 
загинуло 14 мирних громадян. 28 
липня: загинуло 17 мирних грома-
дян.  29 липня: загинуло 27 мирних 
громадян, у тому числі 4 дитини. 30 
липня: вбито 30 жителів, 44 поране-
но… І ця сумна статистика продо-
вжується. У місті проблеми зі світ-
лом і водою. 

Як же ми дійшли до цього? Це 
питання просто саме злітало з уст.  

— Ви багато писали про те, як 
живуть жителі Сходу України до ві-
йни? — відповів запитанням на за-
питання Дмитро. —  Ми за стільки 
років не спромоглися пізнати, як 
живуть люди в інших регіонах. Я 
ходив вулицями Луцька. Тут дуже 
спокійно,  люди доброзичливі. У нас 

трішки по-іншому. Ви живете у 2014 
році. У нас же залишилося все на 
рівні 90-х. У кожного міста був свій 
«смотрящий». Депутати Горлівки 
іменем «нашого» навіть вулицю на-
звали. Ту, на якій він жив. Зараз цей 
пан, кажуть, десь у Європі. Так що 
ми відрізняємось один від одного. А 
ще політики загострюють.  

Дмитро переконаний, що все по-
чалося з того, що люди були впевне-
ні у власному праві на протест, бо на 
Майдані можна ж було. Але оскіль-
ки на Сході все більш жорсткіше, то 
з’явилося дуже багато зброї. Пер-
ший шок прийшов з першою смер-
тю, коли знайшли тіло горлівського 
депутата Володимира Рибака із по-
різаним животом. Проте люди не 
зупинилися. І пішли на референдум. 

— Я спочатку думав, що ДНР 
підтримує відсотків 30 населення. 
Решта — проти. Тепер гадаю, що по-
милявся. Республіку на початках під-
тримували приблизно 70%. Принай-
мні, я знаю дуже багатьох людей, які 
ходили на референдум. Мої сусіди 
практично всі. Я їх запитував: куди 
ви йдете, кому несете свої персональ-

ні дані, за що будете голосувати? Але 
все марно. Та й, якщо чесно, у місті на 
той час треба було бути дуже обереж-
ним. Адже будь-хто міг «здати». При-
ходив же до мене мій колега з іншого 
видання і погрожував автоматом.  

— Які тепер настрої людей, піс-
ля того, як вони пожили під вла-
дою ДНР?

— Чим більше крові пролива-
ється в місті, тим більше приходить 
прозріння. Думаю, що якби із ни-
нішньою свідомістю людей «відмо-
тати» на півроку назад, то всього 
цього не було б. 

Найбільш болюче питання, яке 
довелося задати: хто розстрілює 
«Градами» будинки людей, руйнує 
інфраструктуру Донбасу?

— Інфраструктуру руйнують по 
завданню президента сусідньої дер-
жави. Україну треба ж загнати в еко-
номічний хаос. Довести до дефолту. 
Щодо обстрілів. Я проїхав не один 
блокпост. На території, яка контр-
олюється українськими військами, 
я Градів не бачив. Те, що міномети 
армія використовує — це факт. Під 
Горлівкою «вклали» прицільно 5-6 
снарядів, блокпост рознесли,  за-
гинуло два пацана ДНР до 20 років. 
Те ж саме з другим блокпостом.  Об-
стрілювали старий закинутий завод. 
Там також не постраждали мирні 
жителі. Напевно, можуть бути й 
осічки. Це війна. 

— Журнал «Шпігель» надру-
кував інтерв’ю із радником Путіна 
Лук’яновим, де той сказав, що для 
відновлення миру поступки пови-
нні бути з обох сторін і Україна по-
винна погодитися на автономію. 

— Автономія —  не вихід, а крок 
до подальшого руйнування. Можли-
во, це заморозить конфлікт на пев-
ний період, але не вирішить його. 
Треба поміняти щось кардинально.  

Чому люди на Сході хочуть до Росії? 
Тому що там рівень життя вищий. 
А хіба може Захід, Центр, Південь 
України стати прикладом для Схо-
ду? Хіба у вас немає корупції, чи-
новники перестали брати хабарі чи 
зарплати вищі? Що змінилося після 
Майдану? Люди на Сході задають ці 
питання.

— На вашу думку, потрібен за-
кон про амністію і що робити з 
«ополченцями»?

— Я б тих, хто взяв до рук зрою, 
садив у тюрму. Зараз є спецзасоби, 
щоб побачити сліди пороху і т.д. Що 
стосується тих, хто підтримував без 
зброї бойовиків, треба прийняти за-
кон і позбавляти їх громадянських 
прав. За прикладом Прибалтійських 
країн. Тобто людина не матиме 
права голосувати і обирати владу 
в Україні. Інакше не можна. Адже 
наші бабусі у Горлівці свято вірять, 
що пенсії до липня їм платили в 
ДНР. А перестали тому, що гроші у 
«бідненьких» закінчилися. Вони ві-
рять у те, що розповідає російське 
телебачення і ДНР. І тут уже важко 
щось змінити.

Розмовляла Наталка СЛЮСАР

Телегід
1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 1 вересня

06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 19:30, 00:15 
ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

06:45, 07:15, 07:35, 08:10, 09:10, 
09:35 «Сніданок з 1+1»

07:10 «Особистий рахунок»
08:35, 21:00 «Чистоnews»
10:00 «Міняю жінку - 6»
11:35 Х/ф «Москва сльозам не 

вiрить» 
14:45 Т/с «Терпкий смак кохан-

ня» 
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10, 03:25 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 3» 
20:30 «Секретные материалы 

- 2014»
21:20 Т/с «Свати - 3» 
22:30 «Гроші»
23:35 «Сказочная Русь»
00:30 Т/с «Заручники» 

05:30 Т/с «Повернення Мухтара 
2»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 14:00, 17:45 Новини

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20, 12:25 Т/с «Зозуля»
13:55, 14:20 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:05 «Жди меня»
18:10, 03:30 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 04:50 «Подробиці»
20:40 Т/с «Аромат шипшини»
22:40 Т/с «Кремінь» 
00:45 Х/ф «Фірма» 
03:20 «Мультфільми»
04:10 Д/с «Легенди радянського 

розшуку»

05:30, 03:40 Срібний апельсин
06:05, 13:00 Т/с «ОСА» 
07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 02:10 

Події
07:15 Ранок з Україною
09:15 Х/ф «Перелітні птахи» 
14:00, 15:25 Т/с «Слід» 
18:00 Т/с «Дворняжка Ляля» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Практика» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Робін Гуд» 
02:55 Один за сто годин

06:00 «Люблю готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
10:30 Х/ф «Конвалія срібляста»
12:15 Х/ф «Король повітря» 
14:10 «КВК-2014»
16:30 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка. Шопінг»
20:00 «Орел і Решка. На краю світу»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Лара Крофт: Розкра-

дачка гробниць» 
23:45 Х/ф «Король вечірок» 
01:20 Х/ф «Опоштаріння»
04:15 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:30 Х/ф «Нові пригоди Доні 

та Міккі»
10:40 Х/ф «Небеса обітовані»
12:50, 19:35 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
14:40, 21:25 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
16:30 Х/ф «Зимовий вечір у 

Гаграх»
18:10 Х/ф «Не зійшлися харак-

терами»
23:15 Х/ф «Я-Хортиця»
00:25 Х/ф «Циклон» почнеться 

вночі»
01:45 Бійцівський клуб
02:30 Кіноляпи
04:00 Саундтреки

05:30 У пошуках істини
06:15, 16:00 «Все буде добре!»
08:00 «Зіркове життя. Оголені та 

знедолені»
08:55 «Зіркове життя. Полюби себе 

такою»
09:50 Х/ф «Молода дружина» 
11:40 Х/ф «Розплата за кохання» 


13:20 «Битва екстрасенсів»
14:55 «Все буде смачно!»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:15 Т/с «Коли ми вдома» 
20:10 «Куб - 5»
22:35 «Детектор брехні - 6»
23:30 «Один за всіх»
00:55 Х/ф «Щит і меч» 
03:27 Нічний ефір

04:45 Служба розшуку дітей
04:50 Світанок
05:55, 19:20 Надзвичайні новини
06:40, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45 

Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05 Х/ф «Ягуар»
11:55, 13:15 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
14:40, 16:15 Х/ф «Дев’ять ярдів»
16:55 Х/ф «Дев’ять ярдів-2»
20:20 Дістало!
21:10 Свобода слова
23:50 Х/ф «Епідемія страху» 
01:40 Т/с «Дружини футболістів»

05:25, 09:55, 16:05, 02:30 Comedy 
Club

06:10 Comedy Баттл. Без границ
07:00 «Моя первая тачка»
07:25 «Раздолбаи»
07:50 Д/с «Разрушители мифов»
09:50, 14:00 Готовим в рифму
12:40, 14:05 Т/с «Универ»
18:10 Comedy Woman
19:10 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
20:45 Т/с «СашаТаня»
21:40 Т/с «Интерны»
22:40 Х/ф «Билли Мэдисон» 
00:30 Т/с «Время призраков» 
00:50 Х/ф «Чертовый мобиль-

ник» 

05:15 Т/с «Красуні в Клівленді»
05:55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06:15 М/с «Скубі-Ду: Корпорація 

Загадка»
07:00 Kids Time
07:05 Т/с «Вся така раптова»
09:00 Т/с «Моя улюблена відьма»
11:00 Т/с «Вороніни»
18:00, 02:20 Репортер
18:20, 01:40 Абзац!
19:00 Ревізор
21:45 Страсті за Ревізором
23:10 Т/с «Фізрук»
23:35 Х/ф «Містер і місіс Сміт» 
02:25 Х/ф «Скринька прокляття» 


03:35 Зона ночі
04:45 25-й кадр

06:00 Бандитський Київ
07:00, 15:50 У пошуках істини
07:50 Герої крижаних доріг
08:40, 18:30 Далеко і ще далі
09:30 Дивовижна Індія
10:30 Екватор
11:30, 23:40 Дика Америка
12:20, 17:30 Скарби з горища
13:10 Наука.ua
14:10 Прибульці
15:00 НЛО з минулого
16:40 Сучасні дива
19:20 Злет Гітлера. Апокаліпсис
21:10 Заручники Беслана
22:50 Дика Арктика
00:30 Покер
01:20 Війна всередині нас

06:10 Х/ф «Помилка резидента» 


08:30 «Правда життя. Професія 
вчитель»

09:00 «Агенти впливу»
09:50 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 2» 
11:40 Т/с «Круті повороти»
15:20 Т/с «Павутиння - 7»
19:00, 21:40, 02:20, 04:20 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 10»
22:00 Т/с «Удар у відповідь» 
23:45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 

- 3» 
00:40 Т/с «CSI: Маямі - 10» 
02:50 Х/ф «Щури - Париж в об-

лозі» 

06:00 Малята-твійнята
06:25, 10:25 М/с «Маша і Ведмідь» 


06:50, 09:30 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Черепашки мутанти 

ніндзя» 
08:55 М/с «Каспер» 
10:50 Єралаш
12:00 Богиня шопінгу
13:50, 19:00 Панянка-селянка
14:50 Віталька
16:00 Дайош молодьож
17:05 Т/с «Світлофор» 
20:00 Т/с «Кухня» 
21:00 Країна У
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 6 кадрів
01:00 17+
01:55 Чортівня щодня
02:45 Рай, гудбай
03:30 Теорія зради
04:15 З ночі до ранку

05:25, 00:50 Глянець
06:10, 07:35, 12:40, 20:05 Муль-

тфільми 
06:30 Телеторгівля
10:20 Школа доктора Комаров-

ського
10:55, 18:10 Т/с «Кровинушка» 
11:50, 17:15 Жіноча форма
14:10, 21:00 Зайві 10 років
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:05 Квадратний метр
19:05 Д/с «Ігри долі»
22:00, 01:35 Д/с «Зіркові історії»
23:00 Модний вирок
23:55 Світ зірок
02:20 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30 
Новини

06:10, 07:15, 08:15, 21:40 Спорт
06:20 Мультфільм
06:30 Доброго ранку, Україно!
06:35, 00:30 Від першої особи
07:25, 07:40, 08:25 Гість студії
07:35 Країна on line
07:50 Ера бізнесу
09:00, 21:00, 01:20 Підсумки дня
09:40, 19:00 Про головне
10:25 Д/ф «Лілльська цитадель 

С.де Вобана»
11:00 Т/с «МонтеКрісто» 
12:05 Т/с «П»ять хвилин до 

метро» 
13:15 Вікно в Америку
13:40 Х/ф «Будь моїм татом» 
15:45 Книга ua
16:10 Т/с «Сержант Рокка»
18:00 Euronews
18:05 Час-Ч
18:20, 01:50 Міжнародні новини
18:55, 19:45 З перших вуст
19:55 Д/ф «Три таємниці Шум-

ського»
21:50 Д/ф «Щастя в тарілці»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
23:30 На слуху
02:00 ТелеАкадемія
03:00 Т/с «Злочин із багатьма 

невідомими» 
04:10 Віра. Надія. Любов

06:00 «Обережно, модерн!»
06:20 Х/ф «Тріо» 
08:30 Д/ф «Знищені за мить»
10:30 Д/ф «Поля битви тварин»
11:30 Д/ф «Сто один пес»
12:30 Д/ф «Зброя майбутнього»
13:30 Д/ф «Очима воїна»
14:30 Т/с «Гончі-2» 
18:30, 21:30 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «Шпигуни» 
21:00 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22:00 «Люстратор 7.62»
22:05 Х/ф «Захисник» 
00:05 Х/ф «Ліфт» 
02:00 Х/ф «Сон» 
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Аграрії передали понад 90 
машин на потреби армії
Як поінформував директор департаменту 
агропромислового розвитку ОДА Юрій 
Горбенко, волинські аграрії передали понад 
90 машин на потреби армії в зону АТО.  
Сільгоспвиробники допомагають військовим 
продуктами харчування, зокрема, такі с/г 
підприємства як «Рать», «Несвіч», «Зоря», 
«ПОСП імені Т. Г. Шевченка», «П’ятидні» та інші. 

Краєзнавчому музею 
подарували копію картини 
відомого художника-баталіста
У Волинському краєзнавчому музеї відбулась передача 
копії картини відомого художника-баталіста Артура 
Орльонова «Хрещення України-Русі» («Україна 
славетна») у фонди музею. Картина створена за 
сприяння народного депутата 5-6 скликань Анатолія 
Горбатюка. «Хрещення України-Русі» є унікальним 
художнім твором, символом могутності України, що 
відображає її славетну історію. 

Журналіст зі Сходу: 

Дмитро Нікулін знайомиться 
з місцевою пресою

Людей, які підтримали сепаратизм, треба 
позбавити громадянських прав


