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Вона розпочалась флешмо-
бом на сходах «Українського 
дому», після чого гостей за-
просили для знайомства з 
експозиціями. Зокрема і з ви-
ставкою скульптурних форм 
«Сіль». Свої роботи презен-
тували брати Олександр і 
В’ячеслав Гутирі.

У день відкриття акції для 
шанувальників класичної та 
камерної музики виступали 
творчі колективи з Маріуполя, 
Бахмута та Торецька. У театрі 
ім. Франка була представле-
на вистава «Слава Героям!», 
яку підготував Маріупольський 
театр. А завершилася культур-
но-мистецька акція гала-кон-
цертом колективів художньої 
самодіяльності Донеччини і 
показом відеоролика «Донбас 
– це Україна».

Звертаючись з вітальним 
словом до гостей та 
мешканців столиці, які при-
йшли відвідати культурні за-
ходи, очільник Донецької 
облдержадміністрації Павло 
Жебрівський зауважив, що 
це не тільки культурний звіт 
області в столиці, а діалог До-
неччини з великою Україною.

– Ця безтяма, яка роз-
почалась 2 роки тому, була 
нав’язана зовні вигаданою те-
зою, що Донеччина і Україна 
– це різні народи. Мені б дуже 
хотілось, щоб кожен меш-
канець Донецької області з 
гордістю казав: «Я – українець 
з Донеччини». Це наша клю-
чова мета, і ми її досягнемо, 

– наголосив він, зауваживши, 
що задля розвитку культур-
ного і наукового потенціалу 
території Донецької області, 
підконтрольної українській 
владі, запроваджено програ-
ми побратимства, які діють між 
громадами Донеччини і вели-
кими містами України.

– У нас були Хмельниць-
кий драматичний театр, 
Кіровоградський, Запорізький, 
у Маріуполь приїжджав Свя-
тослав Вакарчук. 5 липня у 
Краматорськ приїде Джамала. 
Ми запрошуємо на Донеччи-
ну колективи і театри з усієї 
України, які мають український 
дух, – розповів присутнім Пав-
ло Жебрівський.

Павло Жебрівський та-
кож звернув увагу, що ба-
гато музеїв, виставок та 
інших культурних закладів 
через проведення в області 
антитерористичної операції 
працюють у складних умовах. 

– Функціонування музеїв – 
це дух українського супротиву, 
це жага повернути мирне жит-
тя на Донбас, яку красномовно 
демонструють люди», – зазна-
чив він.

Міністр культури Євген 
Ніщук, що також був присутній 
на акції, наголосив, що 
існує чимало програм, які 
співпрацюють з Донецькою 
ОДА і функціонують у «сірій 
зоні», наприклад, «Потяг 
єднання» або «Митці на лінії 
вогню».

Марко ТИН

У столиці триває виставка відомої донецької вишивальниці 
Людмили Огнєвої.

Виставку, що триватиме по 28 червня організовує Центр 
Української Культури та Мистецтва. 

Зокрема, представлені роботи, пов’язані з українцями, 
чиї справи визначали долю України; відтворення вишивок 
політичних в’язнів; зразки християнської символіки, а також 
прапори та стрічки з донецького Євромайдану.

Також тут, на виставці, презентований фрагмент експозиції зі 
знищеного громадського музею «Смолоскип» у Донецьку під на-
звою «Пам’ять на життя».

Авторка виставки Людмила Огнєва – відома українська май-
стриня-вишивальниця, дослідниця та громадський діяч, голова 
Донецького відділу Союзу Українок.

Займається вивченням меж можливого у вишивці, цікавиться 
її змістом і значенням. Шукає фольклорні паралелі між орнамен-
тами різних регіонів та намагається зберегти автентичні техніки 
вишивання. Досліджує вплив орнаментів, кольорів на фізичний 
та психічний стан людини.

У різний час була натхненницею та організатором кількох 
клубів народної творчості в Донецьку. Є автором понад 45 ви-
дань про несправедливо замовчуваних героїв українського ми-
нулого.

Адреса Центру Української Культури та Мистецтва: Київ, вул. 
Хорива, 19-В ст.м. «Контрактова площа» (вихід з метро в 
бік вулиць Верхній і Нижній Вал)

Час роботи виставкових залів: Пн.- Пт. – 10:00 – 19:00; Сб. – 
10:00 – 18:00; Нд. – вихідний.

Вхід вільний.

Коротко
За словами міністра оборо-

ни Степана Полторака, в зоні 
АТО з початку року загинули 623 
військовослужбовців Збройних 
сил України.

* * *
Генсек НАТО знову закли-

кав Росію вивести свої війська з 
України.

* * *
За останні дні окупанти Донба-

су втратили 38 бойовиків.
* * *

Український міністр молоді і 
спорту Ігор Жданов подякував 
футболістам Словаччини за пере-
могу над «дикунською Росією».

* * *
У Верховній Раді відкрили 

виставку, присвячену Симону 
Петлюрі.

* * *
Зниження ціни на гречку 

очікується у серпні – вересні.

* * *
На Донеччині прикордонники 

затримали двох чоловіків, які во-
ювали на боці «ДНР».

* * *
Минулої неділі в дорожньо - 

транспортній аварії загинув го-
лова Великоновосілківської РДА 
Віктор Красьоха.

* * *
Бойовики знову обстріляли 

Красногорівку: поранено жінку і 
вщент зруйновано 5 квартир.

* * *
У Маріуполі відмовилися 

перейменовувати вулицю 
Новоросійську на честь загиблого 
героя АТО.

* * *
23 червня в Художньому музеї 

Краматорська відкриється ви-
ставка художників Закарпаття.

* * *
За словами депутата Ірини Ге-

ращенко, бойовики на Донбасі 
використовують найновішу 
російську зброю.

* * *
У пустелі Сахара від сонця і 

спеки загинули 34 мігранти, яких 
покинув напризволяще контра-
бандист.

* * *
У Херсоні нетверезий водій 

збив усю родину воїна, який щой-
но повернувся з АТО: дружина по-
мерла на місці, а донька і сестра 
воїна – в лікарні.

* * *
З 1 липня опалення українських 

домівок енергією сонця стане 
економічно вигідним.

* * *
Найдешевші сигарети в Україні 

можуть подорожчати до 17 гри-
вень.

За її словами, Кабінет Міністрів затвер-
див перелік інвестиційних програм, які 
фінансуватимуться за рахунок Державно-
го фонду регіонального розвитку.

На сьогодні загальна вартість 871 
інфраструктурного проекту, реалізація 
яких запланована керівництвом Донецької 
області, складає 6,1 млрд. грн. З цієї суми 
1,8 млрд. грн. – позабюджетні кошти. 
Донецькою ОДА визначено пріоритетні 
сфери, згідно до яких планується 
відновити 151 об’єкт з водопостачання і 
водовідведення, 22 – з теплопостачання, 
207 – з енергоефективності, 48 – з по-
будови житла. Також перелік містить 247 
проектів з покращення соціальної сфе-
ри та 155 – з поліпшення транспортної 
інфраструктури, 41 з них – направлений 
на інші потреби.

Керівництво Донецької області на 
спільні інвестиції з обласного бюджету 
та кошти від міжнародних донорів планує 
реконструювати 159 навчальних закладів 
(1,7 млрд. грн.), 39 дошкільних закладів 
(157 млн. грн.). На ремонт 6 поліклінік 

витратять 30,6 млн. грн., 42 амбулаторій 
– 157 млн. грн., 24 лікарень – 285 млн. 
грн., а також реконструюють 9 мостів 
комунальної власності на суму 285 млн. 
грн.

Оксана Головко зауважила, що особли-
ву увагу Донецька облдержадміністрація 
та міжнародні донори приділяють 
облаштуванню житла для вимуше-
но переміщених осіб: передбачено 
відновлення під ключ 17 гуртожитків на 
суму 209 млн грн.

Також вона повідомила, що, згідно 
із Законом України про перерозподіл 
залишків коштів місцевих бюджетів з 

тимчасово непідконтрольних територій, 
відбудова інфраструктури у містах на 
лініях зіткнення неможлива.

Водночас очільник Донецької 
облдержадміністрації Павло Жебрівський 
наголосив, що затверджені проекти в 
прифронтових містах і районах будуть 
обов’язково реалізовані. «Ми знайдемо 
фінансовий ресурс на відбудову об’єктів 
на лінії зіткнення. В нас є інші джерела 
та допомога міжнародних донорів. Якщо 
є проектно-кошторисна документація – 
гроші будуть», – підкреслив він.

Управління інформаційної політики 
та з питань преси облдержадміністрації

Добра новина

Гроші на відновлення будуть 
Цими днями під час засідання Ради регіонального розвитку при 

Донецькій облдержадміністрації директор департаменту інвестиційно-
інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Оксана Головко доповіла про 
реалізацію на території області проектів з покращення інфраструктури.

Акція

Перезавантаження
Три дні тривала в Києві культурно-

мистецька акція «Донеччина-UA: 
перезавантаження»

При розстрілах протестувальників на Майдані взимку 2014 
року всім снайперам роздавали фотографії тих, кого потрібно 
прибрати в першу чергу. Про це розповів колишній голова СБУ 
Валентин Наливайченко, повідомляє Facenews.

Він заявив, що пари снайперів формувалися із співробітників 
підрозділу «Беркут». При цьому виконавцям спочатку давалися 
чіткі вказівки. Згідно розслідування, повідомив Наливайченко, 
наказ про розстріли мирних протестувальників давав особисто 
Янукович. Його виконували Захарченко та Якименко.

Крім того, на Майдані працювали і снайпери з Росії. Вони 
приїжджали в Київ і працювали на полігоні СБУ. 

Злочин

Нові деталі розстрілів 
на Майдані

Мистецтво

Донецькі вишивки – у Києві 



17 червня 2016 рокустор. 2

На посту

«Пенсійні» та інші 
дні КПВВ 

У порівнянні із нерідко не-
простою ситуацією на дон-
баських контрольних пунктах 
в`їзду та виїзду, «Гнутове» має 
позитивну репутацію серед 
подорожніх, яким періодично 
доводиться вирушати в дорогу 
на напрямку «Маріуполь - Ново-
азовськ». Причому, певний час 
на цій ділянці відповідальності 
Донецького прикордонного 
загону співробітникам органів 
контролю довелося нести 
службу не тільки за себе, а й 
«за того хлопця» – за КПВВ 
«Новотроїцьке», який тим-
часово був припинив роботу 
наприкінці квітня. 

– Пункт «Новотроїцьке» до-
велося закрити через те, що 
на цьому напрямку бойови-
ки не впускали і випускали на 
свою територію транспортні 
засоби та осіб, – розповідає 
прес-секретар Донецького 
прикордонного загону Світлана 
Савчук. – Ми були готові у будь-
який час відновити там пропуск 
через лінію розмежування (це 
вже відбулося, - Авт.), а поки 
забезпечували злагоджену ро-
боту тільки одного пункту «Гну-
тове», який у середньому за 
добу перетинають 4 – 4,5 тисяч 
осіб та 1 – 2 тисячі транспор-
тних засобів.

Періодично з боку 
Маріуполя, до якого звідси 
30 кілометрів, і, само собою, 
з боку протилежного, шику-
ються у чергу автомобілі та 
пішоходи, прибулі сюди авто-
бусами. Завдяки розміреній 
роботі прикордонників та 
представників інших служб кон-
тролю тут здебільшого вдається 
уникнути «пробок» у вигляді на-
копичення величезної кількості 
подорожніх. 

– Я заздалегідь солідний 
«тормозок» у дорогу зібрала, 
та, бачу, обідати вже будемо 
вдома, – позираючи на го-
динник, впівголоса каже своїй 
сусідці одна із пасажирів, 
які якраз відкривають для 
перевірки свої дорожні сумки 
різних розмірів. Пильний огляд 
речей і автомобілів аж ніяк не 
формальність і, як показує 
практика, професійна пильність 
приносить свої результати. 

– Буквально недав-
но спільними зусиллями 
правоохоронці виявили у гро-
мадянки України, яка їхала на 
територію самопроголошеної 
«ДНР», півкілограма мариху-

ани, – свідчить Світлана Сав-
чук. – Подібні випадки, на жаль, 
трапляються періодично, адже 
серед тих, хто перетинає лінію 
розмежування, не бракує охо-
чих перевезти заборонені речі, 
наркотичні речовини, зброю чи 
боєприпаси.

Тим часом натомість гру-
пи людей, які пройшов-
ши відповідні перевірку та 
оформлення, вже залишали 
КПВВ, сюди прибули наступні 
подорожні. «День на день 
не випадає, – каже один із 
прикордонників. – Позавчора 
у нас майже нікого не було, а 
сьогодні значно більше людей. 
Втім, ми готові їх приймати, бо 
вже вивчили графік пересуван-
ня і завчасно готові до частих 
сплесків активності пасажирів. 
Насамперед це вихідні, свя-
та, а дні виплат пенсій – це 
взагалі аншлаг! До Маріуполя 
за грішми їдуть навіть ті, хто 
мешкає в Луганській області, 
а ще із Сніжного, Торезу. 
Приїжджають, отримують кош-
ти, закупляють повні сумки 
різноманітних товарів, які тут 
дешевші, і везуть «туди». І за 
моїми особистими спосте-
реженнями, найбільші баули 
з українськими товарами на-
бивають якраз ті, які, м’яко 
кажучи, за лайкою на адресу 
України, до кишені не лізуть…»

«Тут – держава, 
а там…»

За зміну на КПВВ перед 
очима прикордонників та 
представників інших служб кон-
тролю проходять тисячі людей. 
Як розпізнати серед цього зага-
лу саме тих, хто вирушає в до-
рогу хоча й через необхідність, 
але й не без лихих намірів? 
Певна річ, хлопці у зелених бе-
ретах не поспішають розкрива-
ти секрети своїх професійних 
навиків. Утім, запевняють 
вони, досвідчений прикор-
донник відразу і майже без-
помилково помічає у натовпі 
чи салоні автомобіля осіб, які 
вперше перетинають пункт 
пропуску на лінії розмежуван-
ня. Маючи дещицю часу, на-
важився й собі провести влас-
не своєрідне розслідування 
і, поспостерігавши за 
подорожніми, впізнати серед 
них «першоперехідців» через 
кордон. Яким виявився резуль-
тат цього експерименту? Вга-
дав одного пасажира із п’яти 
ймовірних…Та головне інше 
– після того, як свідомо «за-
маскувався» під пересічного 
подорожнього, вдалося 

поспілкуватися з людьми про-
сто і невимушено, а не «на дик-
тофон», побачивши який, вони 
зазвичай кажуть тільки те, «що 
треба». Ось ці безпосередні 
враження від роботи КПВВ 
«Гнутове» та подібних об’єктів 
на лінії розмежування. 

«Їжджу частенько, бо до-
водиться навідуватися з 
Маріуполя до родичів похилого 
віку у Донецьку. Це абсолютно 
нормальний у всіх відношеннях 
пункт пропуску: за пішоходів 
не скажу, але на автомобілі я 
затримуюсь тут на перевірку 
на 20-25 хвилин. Інколи буває 
40 хвилин, але це найбільше 
витраченого часу на цьому 
КПВВ».

«Що нас чекає сьогодні на 
подібному пункті на в`їзді до 
«ДНР»? Навіть порівнювати 
не варто та й ні з чим. Бо тут 
– працює держава, а там… Ті 
особи, які стоять на їхніх блок-
постах чи КПВВ, таки намага-
ються дотримуватися бодай 
елементарних умов і вимог, 
та ці зусилля більше схожі на 
трагікомедію. Дуже помітно 
– молодиків аж розпирає 
від вседозволеності, яку їм 
гарантує зброя в руках, і вони 
навіть не приховують, що твоя 
доля зараз напряму залежить 
виключно від їхнього настрою 
чи ще чогось…»

«Погодьтеся, перетин КПВВ 
з усіма перевірками по своїй 

формі є принизливою процеду-
рою для подорожніх. І ще добре, 
що це розуміють прикордонни-
ки, митники чи співробітники 
СБУ, які несуть тут службу. Зви-
чайно, трапляється всяке, але у 
переважній більшості вони пра-
цюють за принципом «Не на-
шкодь!» – тобто правоохоронці 
намагаються не зіпсувати 
репутацію ні цього пункту про-
пуску, ні України». 

«Звичайно, всім хочеть-
ся якомога швидше перетну-
ти лінію розмежування і тому 
не бракує нарікань: мовляв, 
навмисне нас затримують і 
так ретельно перевіряють! 
Найголосніше бурчать ті, які 
навідуються на територію 

«Чужі» тут 
Південне травневе сонце припікало вже майже по-

літньому, а тому ми із моїм співрозмовником для продовжен-
ня бесіди зупинилися у затінку. Звідси відкривалася дуже 
мальовнича панорама довколишнього приазовського степу 
із свіжою рясною зеленню лісосмуг, балок та вигонів. А ще 
неподалік вабили зір поля яскраво жовтого ріпаку, над яки-
ми висить синє-синє і вмите вчорашнім дощем небо. Ідилія 
та й годі!.. Та вже за якусь мить цей ліричний настрій пору-
шило різке шипіння портативної рації на грудях офіцера-
прикордонника, звідки почувся категоричний наказ: «Всім 
одягти бронежилети!..».

Хочеш - не - хочеш, а довелося зиркати у бік одного з най-
ближчих бліндажів, які тут приготовані для захисту особового 
складу та пасажирів на випадок ймовірних обстрілів. Подібні 
перестороги нітрохи не зайві, оскільки контрольний пункт 
в`їзду та виїзду «Гнутове», де ми зараз перебували, розта-
шований на лінії розмежування всього за кілька кілометрів 
від позицій проросійських незаконних збройних формувань.

Контрольний пункт в`їзду – виїзду «Гнутове» 
на Маріупольському напрямку має гарну репутацію 

серед подорожніх 
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України «звідти», і яким бук-
вально все «не так». Якось не 
витримала і запитала одного з 
таких «критиків»: «А чого ж ти 
тоді сюди їдеш, якщо тут все 
так погано? Сидів би вдома і 
процвітав мовчки…». Він аж 
підскочив: «Здрасьтє! А де я 
тоді буду гроші брати? Та й ску-
плятися у вас вигідніше…»

«Наші», 
бо українські!

На КППВ «Гнутове» побли-
зу Маріуполя несуть службу 
прикордонники майже з усіх 
регіонів України, та найбільше 
серед них представників 
Західної України. Самі «зелені 
кашкети» за нинішніх умов вва-
жають подібну практику цілком 
виправданою. «На мою особи-
сту думку, отой підхід, коли наші 
колеги несли службу по місцю 
проживанню, виявився про-
вальним! – переконаний один 
із офіцерів-прикордонників. 
– Це показала недавня та й 
нинішня ситуація на Донбасі. 
Чому немало прикордонників 
і правоохоронців залишилися 
на «тому» боці? Вони зроби-
ли це не тому, що не любили 
Україну, а з іншої причини – 
поруч їхні родини, рідні, хати 
чи квартири, на користь яких 
вони й зробили свій непростий 
вибір. Я переконаний, якби на 
той момент тут несли службу 
більше представників інших 

областей, події розгоралися б 
дещо інакше».

Однак, не секрет, наявність 
на території української До-
неччини певної кількості 
«західняків» це улюблена тема 
ворожої пропаганди, які про-
довжують лякати донеччан 
«бандерівцями» і «нацистами». 
А як мешканці Приазов`я став-
ляться до сусідства із дислоко-
ваними тут прикордонниками. 
«Яких тільки дурниць не верз-
ли ще недавно на побутово-
му рівні про вояків із Західної 
України! – згадує місцевий 
житель. – Казали, що тепер на 
всіх перехрестях встановлять 
пам’ятники Бандері, а нас – 
тих, хто не вигукуватиме: «Сла-
ва Україні!», кинуть «на підвал». 
Нам втовкмачували, що вони 
– загарбники, а ми – нещасні 
жертви окупації… Ніде правди 
діти, деякі люди справді стали 
жертвами подібної брехні, але 
більшість односельців вже зро-
били свій висновок про тутешніх 
прикордонників. Тобто це аб-
солютно нормальні хлопці, 
із якими у нас складаються 
гарні стосунки. Принаймні 
ніяких конфліктів із «нашими» 
не виникало. І я не випадко-
во називаю їх «наші», бо так 
прикордонників віднедавна тут 
все частіше звуть. «Наші», бо 
стоять у нашому селі, і «наші», 
бо українські».

Павло КУЩ
Фото автора

не служать
Пряма мова

Офіцер відділення підготовки персоналу 
Донецького прикордонного загону, капітан 
Володимир КОНЮШЕНКО:

Візит
Про очікування від робо-

чого візиту до США голови 
українського уряду Володи-
мира Гройсмана розмірковує 
«Сегодня».

Газета повідомляє, що 
зустрічі прем’єра з представ-
никами американської еліти 
відбуваються за графіком, а 
експерти, інакше як оглядина-
ми цей візит не називають.

 «Він туди поїхав, щоб 
показати себе. Гройсман 
може розповісти, які в ньо-
го амбіційні плани, і що його 
уряд збирається зробити. Це 
скоріше знайомство з амери-

канською елітою і презентація 
своєї команди і планів», – каже 
політолог Вадим Карасьов.

Опитані газетою експерти 
переконані, що український 
прем’єр презентує своїм аме-
риканським партнерам ре-
альний план дій уряду для по-
рятунку економіки і спробує 
домовитися про інвестиції.

 «Прем’єр міністр презен-
туватиме не тільки те, що на-
писано в програмі чи публічно 
декларується, а й те, що ще 

робитиме Кабмін в реальних 
секторах економіки і безпе-
ки», – каже політолог Руслан 
Бортник і додає, що також об-
говорюватиметься питання 
виділення грошей для України і 
її військової підтримки.

А політолог Андрій Бузаров 
припускає. що прем’єр може 
привезти з США своєрідну до-
рожню карту. «Це може бути 
конкретний неофіційний план 
роботи на найближчі півроку – 
рік», – каже експерт.

Прем’єр – у США

АТО
«КП в Украине» розповідає 

про складнощі переговорів 
щодо обміну 113 українців, 
які утримуються сепарати-
стами «ДНР» і «ЛНР». За сло-
вами представника України 
в гуманітарній підгрупі Три-
сторонньої контактної групи в 
Мінську Ірини Геращенко, це 
військовослужбовці і цивільні 
особи.

У першу чергу, за словами 
пані Геращенко, Україна до-
биватиметься звільнення по-
ранених, хворих і людей похи-
лого віку. Зокрема йдеться про 
45-річного жителя Луганської 
області Володимира Жемчу-

гова, який внаслідок бойових 
дій позбувся кінцівок і зору. В 
«ЛНР» його утримують майже 
рік.

Як повідомляє газета, міняти 
українців є на кого, адже пред-
ставники самопроголошених 
республік передали офіційному 
Києву список з прізвищами 946 
осіб, але реальні переговори 
йдуть про обмін 602 людей.

«Ми встановили місце-
знаходження 602 осіб, в яких 
зацікавлені представники  Лу-
ганська і Донецька. Серед них 

ті, хто вже засуджені, окремі 
справи розглядає суд, а ще 
по деяких справах ведеться 
слідство», – цитує газета ще 
одного представника України 
на переговорах Віктора Мед-
ведчука.

Видання також пише. що 
не припиняються дискусії сто-
совно звільнення донецько-
го вченого – 60-річного Ігоря 
Козловського, якого пред-
ставники  «ДНР» звинувачу-
ють в «шпигунстві» і вже кілька 
місяців утримують під вартою.

Готують новий обмін?

Безпека
«День» коментує результати 

засідання в Брюсселі  комісії 
«Україна-НАТО», де було схва-
лено комплексний пакет допо-
моги для України, який включає 
консультування та підтримку.

Газета цитує Генерального 
секретаря НАТО Єнса Столтен-
берга, який заявляє, що наразі 
мета НАТО – допомогти Україні 
в створення більш ефективної 
і дієвої оборони, структур без-
пеки і зміцнення громадянсь-
кого контролю над ними.

«Ми вже приступили до 
здійснення проектів у рамках 
Трастових фондів, які ми засну-
вали для України», – цитує газе-

та пана Столтенберга, який та-
кож додав, що НАТО розробляє 
нові проекти співпраці, що сто-
суються протидії гібридній війні 
та вибуховим пристроям.

Видання відзначає, що 
очільник НАТО не дав відповіді 
на запитання журналістів про 
деталі комплексного пакета 
допомоги Україні і припускає, 
що це відбудеться під час Вар-
шавського саміту в липні.

У свою чергу, міністр оборо-
ни України Степан Полторак під 

час зустрічі у Брюсселі говорив 
про факти порушення Мінських 
угод: «Тенденція на Сході 
свідчить про зростання агре-
сивних намірів Росії відносно 
України».

 Розповідаючи про пере-
творення, які проводяться в 
українському війську, міністр 
анонсував завершення ре-
форми оборонного секто-
ру до кінця 2020 року, аби 
відповідати критеріям вступу 
до НАТО, повідомляє газета.

 НАТО – Україна

Інцидент
Газета «Факты и ком-

ментарии» коментує бійку в 
парламенті, яку знов влашту-
вав депутат Володимир Пара-
сюк.

Видання повідомляє, що 
внаслідок цього інциденту, 
а також через відсутність 
мінімальної для прийнят-
тя рішень кількості депутатів 
(226), ранкове засідання було 
закрите.

Депутата Володимира Па-
расюка обурив виступ колеги 
по парламенту Дмитра Ко-
лесникова, який різко роз-
критикував діяльність Андрія 
Садового на посаді мера 
Львова, звинувативши його 
та політсилу «Самопоміч» у 

створенні «народної варти з 
місцевих бандитів». Зі слова-
ми «Я не бандит», депутат Па-
расюк кинувся у бійку. До неї 
долучилися кілька депутатів 
від «Опозиційного блоку» та 
заступник голови фракції «На-
родного фронту» Юрій Береза, 
повідомляє газета.

При цьому спікер парламен-
ту Андрій Парубій не дозволив 
Дмитру Колесникову заверши-
ти виступ, розгледівши у його 
словах «російську пропаганду».

Член фракції «Народний 
фронт» Олександр Сочка про-
коментував у Фейсбуці цей 
інцидент: «Бійки в парламенті 
цивілізованої країни – не ме-
тод вирішення політичних 
протистоянь навіть з «Опо-
блоком». Картинки у світових 
ЗМІ не на нашу користь – вра-
ження про диких людях в дикій 
країні, яким страшно давати і 
безвізовий режим, і рівні права 
в Євросоюзі».

«Дикі люди 
в дикій країні»

Доля ЄС
Під рубрикою «Заява 

дня» газета «День» публікує 
повідомлення міністра фінансів 
Великобританії Джорджа Ос-
борна про те, що вихід його 
країни зі складу ЄС коштува-
тиме британцям 42,8 млрд. 
доларів.

Він наголошує, що таку суму 
уряд має зекономити, щоб 
перекрити можливий розрив у 

фінансуванні, а для цього до-
ведеться підвищувати податки 
та урізати соціальні програми.

Видання нагадує, що про-
ведення референдуму про 
членство Великобританії в ЄС 

заплановано на 23 червня і в 
ньому візьмуть участь грома-
дяни Великобританії, Ірландії 
та країн Співдружності, які 
перебувають на території 
королівства.

Скільки коштує 
«Брексіт»

– Служба на лінії розмежування має свої особливості 
і тому по периметру КПВВ «Гнутове» на випадок обстрілів 
облаштовані фортифікаційні споруди – бліндажі для осо-
бового складу пункту пропуску та подорожніх людей, які 
на цей момент тут перебувають. Пару тижнів тому під 
обстріл, що вівся «звідти», потрапила територія неподалік, 
а найчастіше незаконні збройні формування гатять вночі… 
Місцеві жителі, чесно кажучи, по-різному до нас ставлять-
ся. Оскільки тут мешкають переважно люди похилого віку, 
то вони легко піддаються антиукраїнській пропаганді і дуже 
ретельно нею «оброблені». Також нерідко побутує пошире-
на позицію: «У кого зброя, той і правий…». В цілому ж, на 
мою думку, не скажу, що ми для них рідні, але й не чужі – це 
точно.
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Люди Донеччини
З діда – прадіда живуть По-

пови на врожайних чорноземах у 
Коровому Яру. Десь четвертина 
його корінних жителів носить це 
прізвище. Батько Миколи Степа-
новича Попова – Степан Іванович 
– правофланговий механізатор 
колишнього радгоспу «Дружба», 
уславлений цілинник, орденоно-
сець.

Дід – Іван Миколайович у 
тридцяті роки був першим трак-
тористом на селі. Авторитетним 
і працьовитим.

А от прадід – Микола 
Терентійович, на честь якого 
назвали М.С. Попова, плугата-
рював кіньми і волами. Й часто 
приказував: ростити хліб – святе 
діло.

Біля глибоченького ставу, в 
якому клює рибка, у низині вели-
чезного байраку, обжитому ще у 
вісімнадцятому столітті виход-
цями з Курської губернії, і зна-
ходиться фермерське господар-
ство «Маяк» М.С.Попова.

На великому чисто прибра-
ному подвір’ї, захищеному з 
усіх боків високими деревами, 
розташувалися склади, анга-
ри і техніка: трактори, комбайн, 
автомобілі, сівалки, борони та 
інший реманент.

Міцне рукостискання, і Сте-
панович з двома онучками–ще-
бетухами гостинно запрошує до 
обійстя. 

Фермер показує своє госпо-
дарство. У сховищі ще є добірнє 
зерно: нам усміхається золотава 
«Богдана». По 46 центнерів на 
круг узяв її «Маяк» у 2015 році. 
Взяв, дякуючи дружбі з наукою. 
Дружить з нею Попов давнень-
ко. Дружить, бо наука озброїла 
хлібороба інтенсивними 
технологіями. Застосуй їх пра-
вильно, уміло, по-господарськи 
і будеш з врожаєм!

Степанович на перший план 
ставить сорти насіння зернових. 
У Харківському сільгоспінституті 
купив елітну озиму пшеницю 
«Богдана». Нею, а також першою 
репродукцією з елітної «Земляч-
ки» засіяв поля. А перед цим, об-
робив зерно мікроелементами.

– Хліб – справа чиста і якісна. 
У кожного поля має бути своє 
обличчя. Саме власне обличчя у 
кожного поля, – наголошує він. 

Я з цікавістю дивлюся на об-
личчя співбесідника і думаю: «А 
яке воно у тебе, Степановичу?»

А у нього воно обпалене пе-
кучим сонцем, потемніле від 
степового вітру і вже де-не-де 
порізане глибокими зморшками. 
Обличчя справжнього орача.

Сильні пальці хлібороба пере-
бирають тугі зерна. Степанович 
із задоволенням, як батько про 
улюблену дитину, говорить про 
сорти, їх особливості і «характе-
ри».

Уся без винятку техніка у «Ма-
яку» – від вітчизняного виробни-
ка: трактори, комбайн «Славу-
тич», сівалки й інший реманент. 

– Треба не на словах, а спра-
вою підтримувати українську 
економіку. В 2014 році купив 
дискову борону «Палада». Під 
номером 32. Золото, а не агре-
гат, – ділиться думками Микола 
Степанович.

Є у господарстві і зер-
ноочисний агрегат ОВТ-25. 
Вітчизняний. Продуктивність – 
25 тонн очищеного зерна за го-
дину.

На протруювачі зерна (ПС-10) 
працює розумний комп’ютер і 
керує усіма процесами. 

Не манною небесною упало 
усе вищезгадане добро. Нажи-
те воно тяжкою працею. У 90-ті 
роки рвали жили Степанович 
разом з працьовитою дружи-
ною Людмилою та діточками, 
вирощуючи десятки кабанчиків 
й бичків на продаж. Вони і стали 
стартовим чесним капіталом. А 
скільки десятків тисяч гривень 
взято у кредит! І під кабальні про-
центи. Усі вони уже погашені.

Степанович, як благодійник, 
уже сам допомагає земля-
кам. Допомагає, у першу чергу, 
місцевій школі: олією, м’ясом, 
молоком, цукром, борошном, 
картоплею. У 2015 році передав 
2 тонни доброякісного зерна у 
Центральну районну лікарню і 
по 2500 тонн – Рубцівській та 
Рідкодубській школам.

Позаторік разом з ферме-
рами О. Рожковим, В. Гама-
юновим виділили на ремонт 
даху школи понад 100 тисяч 
гривень. До того ж, самі брали 
участь у будівельних роботах, 
їздили власним транспортом по 
матеріали у Краматорськ, Ізюм, 
Слов’янськ.

Та хіба перелічиш усі добрі 
справи?! За скромними 
підрахунками, Попов виділив 
коштів і сільгосппродукції більш 
ніж на 150 тисяч гривень школя-
рикам рідного села, медичним 
закладам і просто нужденним 
тільки за останні шість років.

Сьогодні «Маяк» міцно стоїть 
на ногах. Він уже став справжнім 
маяком для фермерських госпо-

дарств Лиманщини, Борівського 
та Ізюмського районів 
Харківщини.

Миколі Степановичу є про 
що розказати і що показати. 
Але найбільше багатство «Ма-
яка» – невеликий, але дуже 
працьовитий колектив у складі 
механізаторів–професіоналів 
Івана Григоровича Гайворонсь-
кого, Миколи Миколайови-
ча Зайця та Віктора Івановича 
Князєва. Вони і сіють, і обробля-
ють, і збирають. Одним словом – 
дружна робоча сім’я.

Ранні зернові у 2015 році 
зібрали за три дні. Урожайність 
за 45 га на круг.

Цієї весни обсіялися вчас-
но. Велику надію покладають 
на кукурудзу «Дніпровська-181» 
полтавської селекціі. Вчасно 
підживили озимі сорти «Богда-
на» та «Землячка» карбамідами з 
фунгіцидами.

Микола Степанович Попов 
бере активну участь у фермерсь-
кому русі Лиманщини. За його 
плечима велика школа непро-
стого хліборобського життя. І він 
щедро ділиться своїми знання-
ми.

Нещодавно тут провели 
районну школу передового 
досвіду «Моя земля – земля моїх 
батьків». 

Присутні з цікавістю слухали 
грунтовний виступ голови фер-
мерського господарства «Маяк» 
у блоці професійного тайму 
«Особистість, кар`єра, успіх».

Микола Степанович образ-
но розповів про те, як маленька 
зернина, перш ніж стати дух-
мяною паляницею, проходить 

важкий шлях, скроплений потом 
хлібороба.

Попов поділився новітніми 
інноваційними технологіями у 
своєму господарстві, наголосив 
на плюсах і мінусах у сфері агро-
промислового комплексу нашо-
го краю.

А на завершення підкреслив, 
що українці з давніх давен 
цінували і цінують понад усе 
– хліб, сіль і честь. Хліб – то 
наше багатство, сіль – то наша 
гостинність, а честь – то наша 
людська гідність.

Микола Степанович гарний 
співбесідник, за словом у кише-
ню не лізе. Любить поміркувати 
щодо своєї праці, хліба насущ-
ного.

– Тімірязєв назвав хліб най-
величнішим здобутком людсько-
го розуму. Хіба не так? Адже хліб 
– це життя, це мир та майбутнє 
України.

– Що землі віддав, те й твоє.
– Поле, як тарілка, скільки 

в нього покладеш, стільки й 
візьмеш.

А завершити свою розповідь 
про героя мого матеріалу хочу 
також народним прислів’ям: 
«Цвях тримає підкову, підкова – 
коня, кінь – людину, а людина – 
увесь світ».

Саме такими людьми є фер-
мер М.С.Попов і його колектив. 
Такі, як вони, тримають на своїх 
міцних раменах молоду державу 
Україну.

Микола ПАСІЧНИК,
голова Лиманськоі міської 

організації НСЖУ
На фото: Микола Попов на 

рідному озимому полі.

Фермер Попов: 
«Що землі віддав, 

те і твоє»

Цікаві 
факти 

про мову
1. Сучасна українська 

мова має близько 256 ти-
сяч слів.

2. За лексичним за-
пасом найбільш близь-
кою до української мови 
є білоруська – 84% 
спільної лексики, далі 
йдуть польська і сербсь-
ка (70% і 68% відповідно) 
і лише потім – російська 
(62%). До речі, якщо 
порівнювати фонетику й 
граматику, то українська 
має від 22 до 29 спільних 
рис з білоруською, 
чеською, словацькою й 
польською мовами, а з 
російською тільки 11.

3.В українській мові, 
на відміну від решти 
східнослов’янських мов, 
іменник має 7 відмінків, 
один з яких – кличний.

4. 448 р. візантійський 
історик Пріск Панійський, 
перебуваючи в таборі 
гунського волода-
ря Аттіли на території 
сучасної України, записав 
слова «мед» і «страва». 
Це була перша згадка 
українських слів.

5. Українську мову в 
різні історичні періоди на-
зивали по-різному: про-
ста, руська, русинська, 
козацька тощо. Історично 
найуживанішою назвою 
української мови до се-
редини XIX ст. була назва 
«руська мова».

6. В українській мові 
найбільша кількість слів 
починається на літеру 
«П».

7. Найменш уживаною 
літерою українського 
алфавіту є літера «Ф».

8. В українській мові 
безліч синонімів. Напри-
клад, слово «горизонт» 
має 12 синонімів: обрій, 
небозвід, небосхил, край-
небо, круговид, кругозір, 
кругогляд, виднокруг, 
видноколо, виднокрай, 
небокрай, овид.

9. Назви всіх дитинчат 
тварин є іменниками се-
реднього роду: теля, ко-
теня, жабеня.

10. Українська мова 
багата на зменшувальні 
форми. Зменшувальну 
форму має навіть слово 
«вороги» – «вороженьки».

За різними дани-
ми, українська мова 
займає 25 або 32 місце 
за кількістю носіїв се-
ред найпоширеніших 
мов у світі. Для 36-37,5 
мільйонів осіб українська 
мова є рідною. Загалом у 
світі 41-45 мільйонів осіб 
володіють українською.

Нагадаємо, «Мова 
– ДНК нації» – волон-
терський освітній проект 
для всіх охочих вдоско-
налювати свої знання 
української мови.

ДНК нації
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«Єдина країна в світі, 
де не викладалася в 
університетах історія цієї 
країни, де історія вважа-
лася чимось ворожим, 
контрреволюційним – 
це Україна. Другої такої 
країни на земній кулі нема 
... Де ще рости слабким 
духом і зрадникам, як не у 
нас?» 

Олександр Довженко

За чверть століття в Україні, 
часів Незалежності, не 
існувало чіткої державницької 
політики по відродженню 
української історії. Українці не 
зробили висновків з біблійної 
істини, чому Мойсей сорок 
років водив своїх апостолів по 
пустелі. То ж ми ще й сьогодні 
на більшість історичних подій 
маємо проросійський погляд, 
«бо нас так навчали». 

Близько чотирьох останніх 
десятиліть стало звичним 
святкувати рік заснування 
міст. А як його визначати? Точ-
них відомостей дійсного по-
чатку життя могло не залиши-
тись. За якими ж критеріями 
орієнтуватися у визначенні 
дати заснування міст і насе-
лених пунктів? Чітких єдиних 
законів чи правил раніше не 
існувало, кожен трактував по-
своєму. Наприклад, у Росії в 
попередні часи йшлося від дня 
першого опису невідомого 
поселення російськими 
землепрохідцями. Знайшли 
якесь поселення на Чукотці, 
описали його, поставили 
крапку – ось вам і дата за-
снування. Видав московський 
цар указ побудувати фортецю 
в якомусь місті, ось вам і дата 
заснування скріплена печат-
кою. А на те, що там жили люди 
раніше, просто заплющували 
очі. На сьогодні російські вчені 
вже відмовились від такої 
практики. 

У сімдесятих роках ми-
нулого сторіччя російська 
теорія підсилювалось тиском 
радянської політики возве-
личення і переваг російської 
нації в усіх питаннях і сферах 
життя. Тож в Україні до сих 
пір багато міст беруть свій 
відлік, з часу загарбання їх 
Російською імперією.

А як поступають в Європі 
та інших країнах світу в цьому 
питанні?

Стандарти ЮНЕСКО 
побудовані на основі при-
родного зародження життя, 
з поєднання двох клітин, а 
саме з людини та її житлових 
будівель. Якщо є перша пись-
мова згадка про поселення 
зі стаціонарними будівлями, 
при умові постійного про-
живання людини на цьому 
місті, то ця перша згадка і є 
часом заснуванням міста. 
Археологія тільки доповнює 
дане твердження. Її знахідки 
діяльності людини на даному 
місті більш раннього періоду, 
не гарантують непереривність 
існування самого поселення. 
Така методика, поділяє жит-
тя на еру існуючого міста і 
територію ранішнього життя. 
Здавалося б все чітко і ясно.

А як поступають науковці 
України сьогодні? А май-
же ніяк. Ніхто, починаючи з 
вчителів історії до науковців 
найвищого рангу, не сфор-
мулював чіткого тлумачення 
по визначенню дати засну-
вання поселень. То ж кожен 
вільно трактує свої поняття. 
Чверть століття Незалежності 

України ми продовжуємо жити 
поглядами на історичні події 
минулого, очима та міфами 
титульної нації СРСР.

В цьому я переконався, 
вивчаючи історію заснування 
міста Ізюм. Відклав усі праці 
істориків, написаних в угоду 
політики часів СРСР і звернув-
ся до існуючих першоджерел. 
Сьогодні доступно кожному, 
не риючись в архівах, про-
читати в книжках про Якова 
Чернігівця і його фортецю 
від 1663 року. Про те, що 
жителі Ізюму брали участь в 
повстанні під проводом Сте-
пана Разіна, а це на 10 років 
раніше «совкової» дати за-
снування міста 1681 року. До 
того є згадки про оборонне 
спорудження містечка Ізюм 
«Окоп» 1650 рік. А перша згад-
ка про городок Ізюм датується 
1639 роком. Закривши очі на 
всі історичні факти, влада в 
місті Ізюмі визнає 1681-й ро-
ком заснування міста Ізюму.

Так як же поступати, маючи 
такі історичні дані?

Сьогодні в своєму 
розпорядженні місто Ізюм має 
п’ять офіційних визначень:

– три офіційні відповіді 
Інституту історії України НАНУ 
(Національної академії наук 
України);

– одну Постанову Кабінету 
міністрів України;

– відповідь директо-
ра Харківського центра 
краєзнавства імені академіка 
П.Т. Тронька професора 
Сергія Куделко.

В 1997 році на запит 
місцевої влади Ізюму, отри-
мана відповідь за підписом 
провідного наукового 
співробітника Інституту 
історії України НАНУ, доктора 
історичних наук Г. Сергієнко. 
В листі викладається довгий 
перелік відомих історичних 
фактів. Показано і доведено, 
що місто виникло і існувало 
набагато раніше приходу 
сюди московитів. Наводяться 
цитати попередніх дослідників 
Слобідської України. Як на-
приклад з опису академіка 
Дмитра Багалія: «Справу засе-
лення Ізюмського полку роз-
почав Яків Черніговець. Ще 
більше поширив її харківський 
полковник Донець Захар-
жевський». Чітко вказано на 
першість полковництва Яко-
ва Чернігівця. Але як би там 
не було, по закінченню вис-
новок був таким, як вима-
гали тодішні проросійськи 
налаштовані замовники. Ізюм 
заснований в 1681 році з по-
чатком побудови фортеці під 
керівництвом московського 
ставленика полковника Дон-
ця Захаржевського. Треба 
віддати належне цьому ра-
дянському науковцю, він зумів 
не перекручувати історичні 
факти та дати «замовну» 
відповідь: «І вівці цілі і вовки 
ситі». Відповідь була такою, 
що кожній розумній, читаючій 
людині, дійде, а чиновник 
прочитає тільки заключну ча-

стину. За триста попередніх 
років до висновків Г.Сергієнка 
не було і немає жодної статті 
або наукової роботи де б 1681 
рік визнавався роком засну-
вання Ізюму.  

Для усунення різних 
поглядів та тлумачень Кабінет 
Міністрів України своєю По-
становою №878 від 26 липня 
2001 року чітко зафіксував 
дату заснування міста Ізюм – 
1639 рік. Цю дату визначили не 
самі міністри, а їм подали на 
затвердження після ретельних 
досліджень столичні історики. 
І не якісь там задрипанці, а ви-
сокоповажний Інститут історії 
України НАНУ (Національної 
академії наук України). Назва-
ти таке рішення політичним 
чи проукраїнським? Ні! Це 
Європейський погляд на 
історію заснувань міст, воно 
прийняте на основі стандартів 
ЮНЕСКО. 

Для ізюмської влади указ 
Кабміну Міністрів України – не 
указ. До сьогодні святкується 
1681рік заснування міста. Я 
досліджував історію свого 
краю, писав статті, але місцева 
влада, яка складається в 
основному з одних і тих же 
кадрів, постійних кочівників 
по різним політичним партіям 
– «комуністів», «Нова держа-
ва», «Єдина Україна», «Партія 
Регіонів», «Відродження», 
«Наш край» та інших партій 
яскравих назв швидкого за-
тухання – не погоджуються 
визнати в своєму осередку 
цю дату, бо не хочуть спро-
стовувати міф пріоритету 
Росії в заснуванні міста і виз-
нати, що Ізюм споконвічно 
українське місто навіть при 
багатовіковому пануванні 
Росії. Для підтвердження 
достовірності дослідження 
на мій запит до Інституту 
історії України НАНУ, я от-
римав офіційну відповідь за 
підписом директора інституту 
академіка В.Смолія від 26 лю-
того 2015 року. В листі була 
надана чітка відповідь: «За-
снування Ізюму йдеться від 
першої писемної згадки про 
місто – 1639 рік, і таким чином 
надається перевага стихійній 
українській колонізації зе-
мель перед організованою 
російською».

Від Харківського центру 
краєзнавства імені академіка 
П.Т. Тронька – директора 
Сергія Куделка ізюмчани 
довідалися, що поселення тут 
існувало в період 1631 – 1681 
років, а Ізюм став містом не  
відповідно кількості жителів, 
а від того як цар назвав Ізюм 
містом. Як бій без правил 
так і наука історія для пана 
Куделка існує без законів 
«по понятіям». Закінчувався 
довгоочікуваний лист-
відповідь натяком: «Дайте 
грошей тоді дослідимо і дамо 
відповідь».

Пройшов майже рік. Після 
виборів відбулася деяка пе-
рестановка кадрів в місцевій 
владі. На депутатській комісії 

погодились, на підставі 
відповіді Інституту історії 
України НАНУ змінити дату за-
снування міста, але відповідь 
повинна бути не на ім’я 
журналіста Леоніда Щибрі, а 
на ім’я міського голови. Таку 
відповідь отримали за № 
123/50  від 19 січня 2016 року 
за підписом заступника ди-
ректора Г.В.Боряк.

І як не дивно, але твер-
дження через одинадцять 
місяців було зовсім про-
тилежним, знову пропону-
вався 1681 рік заснування 
Ізюму. В листі наведені по-
силання на записи єпископа 
Філарета (Д. Гумілевського). 
Але високопосадовцем була 
прочитана і наведена тільки 
та частина, в якій йдеться 
про будівництво Ізюмської 
фортеці Донця Захаржевсь-
кого в 1681 році. Як можна 
було не дочитати до кінця ці 
ж самі записи Філарета, де 
він прямо попереджає: «Такім 
образом, нельзя прізнать за 
справєдлівую ту мисль, что 
будто русскій Ізюм основи-
вался нє прєждє 1682 года». 

Невже не відомі на-
уковцю записи академіка 
Російської Академії Наук 
І.Гільденштедта, про Ізюмську 
фортецю: «жилих же домов 
в ней нет», запис від 1774 
року. Петро Перший після 
Полтавської битви ночував не 
в безпечному місті на право-
му березі Дінця в фортеці, а в 
старому місті на лівому березі, 
про яке йдеться з 1639 року. 
Чому науковець «засекретив» 
Якова Чернігівця  і 1663 рік? 
Якщо пан Боряк, пан Куделко 
та міський голова Ізюму не 
визнають Постанови Кабінету 
Міністрів, то чому вони не 
страйкують про її відміну?

Переглядаючи історичні 
першоджерела, листи-
відповіді «храму історії 
України», світил історії 
Харківщини, мимоволі при-
ходиш до думки – в країні 
щось не благополучно. Якщо 
за чверть століття українські 
історики продовжують жити 
проросійськими міфами, 
то нащо вони потрібні нам, 
платникам податків? Про 
яку єдність думок в Україні 
ми маємо мріяти, маю-
чи таких науковців, сівачів 
зерен сепаратизму в го-
ловах українців? Історія 
повторюється. Ми на гене-
тичному рівні «наступаємо 
на одні і ті ж граблі». Раніше 
був Донець Захаржевський, 
сьогодні є Донецький Захар-
ченко. Їх дії ідентичні, ніби 
сам Господь Бог посилає нам 
навіть ідентичність прізвищ, 
схаменіться люди! А ми 
затуманені, продовжуємо їх 
возвеличувати та встановлю-
вати пам’ятники. Коли ж ми 
перестанемо бути рабами в 
своїй країні? 

Леонід ЩИБРЯ, 
член НСЖУ та НСКУ

Харківська обл.

Точка зору

Міфи та реалії 
української історії У селі Времівка Велико-

новосілківського району раніше 
було і наразі поширене  українське 
прізвище Кравченко. Його носії 
гідно боронили Батьківщину від 
ворогів, плідно працювали і працю-
ють на благо суспільства в різних 
сферах людської діяльності, займа-
лись і займаються різними видами 
художньої творчості. Деякі з них 
мали і мають неабияку схильність 
до вокального мистецтва. Старші 
односельці пам’ятають, що у цьо-
му захопленні відзначались колись 
брат і сестра Олексій Вікторович 
і Катерина Вікторівна Кравченки. 
Коли вони вечорами вдвох заводи-
ли «Вівці мої вівці, вівці та отари, хто 
ж вас буде пасти, як мене не стане», 
їх сильні дзвінкі голоси було чути на 
іншому кінці села.

Тут Катерина вчилась, працюва-
ла, з часом вийшла заміж, народила 
доньок Майю і Любу. В середині 50-
их років минулого століття вся сім’я 
переїхала жити в селище Курахов-
грес (нині місто Курахове Донецької 
області). Коли дівчата ще не досяг-
ли повноліття, їх матуся передчасно 
пішла з життя.

Після закінчення 9 класів Любов 
Анатоліївна Рева поїхала вчитися до 
Хмельницького технікуму харчової 
промисловості. Закінчивши учбо-
вий заклад, працювала там май-
стром-технологом ковбасного ви-
робництва. Вийшовши заміж за 
Валерія Пономарьова, дала життя 
сину Олександру.

Хлопець мав веселий 
життєрадісний характер, був до-
брим товаришем, у важкі хвилини 
завжди приходив друзям на допо-
могу. У школі вважався хорошим 
спортсменом, займався футболом, 
боксом, але одночасно любив і му-
зику, особливо вокал. На канікули 
приїжджав до родичів у Времівку. 
Після травми голови вже в кінці 
шкільного навчання у нього почав 
погіршуватися зір і він віддав пере-
вагу пісенному мистецтву. Закінчив 
Хмельницьке музичне училище, 
пізніше став вчитися у Львівській 
консерваторії.

Популярність до Олександра 
прийшла на Всеукраїнському 
фестивалі молодіжної пісні «Чер-
вона рута», який проходив, можна 
сказати, у рідних місцях – місті До-
нецьку, де співак зайняв одне з при-
зових місць. Тоді ж  побував на своїй 
прабатьківщині і провідав рідню. 
Зараз він відомий далеко за межа-
ми країни. Його пісні про любов до 
рідної землі і друзів, до сім’ї і Бога, 
про людське щастя користуються 
заслуженою увагою слухачів.

До речі, троюрідна сестра Олек-
сандра Пономарьова времівчанка 
Оксана Василівна Філіпенко також 
співає. Це захоплення почалось у 
неї ще в дитячому садочку, продо-
вжилось у шкільні роки і пізніше. 
Зараз вона виступає на сцені в ба-
гатьох місцях району окремо і в 
складі вокального дуету «Вдвоем». 
З пісенним мистецтвом пов’язана 
і її мати Тетяна Олександрівна 
Кравченко, вона є активною учас-
ницею місцевого народного теа-
тру народної пісні «Україночка». До 
різних видів творчої діяльності до-
лучаються і менші представники 
сімейства. Ось таке натхнення дає 
благодатна времівська земля.

Анатолій БОБИР,
смт Велика Новосілка 

Культура

Співочі 
витоки 
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Оголошення
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області, вул. Миру, 5) розглядає 
цивільну справу 2/219/2810/2016 
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» 
до Гінжул Ольги Ервінівни про 
стягненнязаборгованності.

Відповідач у справі: Гінжул Ольга 
Ервінівна, останнє місце реєстрації 
– Донецька область, Жданівський 
район, смт. Вільхівка, вул.Кірова,26, 
викликається 04.07.2016 року на 10-00 
годину до суду, каб. № 213 для участі у 
розгляді справи по суті.

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

* * * 
Костянтинівський міськрайонний 

суд Донецької області (85110, м. 
Костянтинівка Донецької області, пр. 
Ломоносова, №157) розглядає цивільну 
справу №233/610/16-ц за позовом 
Комаровської Ганни  Юріївни до Підан 
Євгена Олександровича, третя осо-
ба служба у справах дітей виконкому 
Костянтинівської міської ради про по-
збавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів. Відповідач у справі – 
Підан Євген Олександрович, 29.11.1979 
р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька область, м. Бердянськ, 
вул. Дєжнєва, буд.24 викликається до 
суду на 10 год. 30 хв. 30 червня 2016 
року (корп. №2, каб. №21), для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У разі неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута за його 
відсутності. Суддя О.В.Каліуш.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк (Дзер-
жинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до За-
привода Валерія Миколайовича про 
стягнення заборгованості. Відповідач 
по справі6 Запривода Валерій Мико-
лайович (зареєстрований за адресою 
83000, м. Донецьк, вул. Кірова, 32/22), 
викликається 01 липня 2016 року на 11-
00 год. до суду, каб. № 8, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку не прибуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута за його 
відсутності. Суддя Є.В.Челюбєєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк (Дзер-
жинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Красільнікової Ганни Валеріївни про 
стягнення заборгованості. Відповідач 
по справі Красільнікова Ганна 
Валеріївна (зареєстрована за адресою 
83101, м.Донецьк, вул.Рослого, 12), 
викликається 01 липня 2016 року на 11-
00 год. до суду, каб. № 8, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку не прибуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута за його 
відсутності. Суддя Є.В.Челюбєєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк (Дзер-
жинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шут 
Романа Олександровича про стяг-
нення заборгованості. Відповідач по 
справі: Шут Роман Олександрович 
(зареєстрований за адресою 83000, 
м. Донецьк, пр. Ленінський, 18/21), 
викликається 01 липня 2016 року на 11-
00 год. до суду, каб. № 8, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 

випадку не прибуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута за його 
відсутності. Суддя Є.В.Челюбєєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк (Дзер-
жинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Шаповал Віталія Івановича про стяг-
нення заборгованості. Відповідач 
по справі: Шаповал Віталій Іванович 
(зареєстрований за адресою 83110, 
м. Донецьк, вул. Щетиніна, 17/38), 
викликається 01 липня 2016 року на 11-
00 год. до суду, каб. № 8, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку не прибуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута за його 
відсутності. Суддя Є.В.Челюбєєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк (Дзер-
жинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Горева Антона Олександровича про 
стягнення заборгованості. Відповідач 
по справі: Горев Антон Олександро-
вич (зареєстрований за адресою 
83034, м. Донецьк, вул. Липецька, 4/3), 
викликається 01 липня 2016 року на 11-
00 год. до суду, каб. № 8, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку не прибуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута за його 
відсутності. Суддя Є.В.Челюбєєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою Шведової Тетяни 
Володимирівни до Шведова Олександра 
Івановича, третя особа Відділ державної 
реєстрації актів цивільного стану Дзер-
жинського міського управління юстиції, 
про визнання батьківства та про виклю-
чення з актового запису відомостей про 
батька дитини, внесення змін до акто-
вого запису про народження дитини. 
Відповідач по справі Шведов Олександр 
Іванович (зареєстрований за адресою 
83119, м. Донецьк, вул. Щетиніна, 4/73), 
викликається 24 червня 2016 року на 
11-30 год. до суду, каб. №8, для участі у 
розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою ТОВ «Новгородсь-
кий комбінат комунального госпо-
дарства» до Міхеєнкова Олександра 
Юрійовича про визнання особи такою, 
що втратила право користування жит-
ловим приміщенням. Відповідач по 
справ:і Міхеєнков Олександр Юрійович 
(зареєстрований за адресою м. Дзер-
жинськ, смт. Новгородське, пров.1 По-
штовий, 5/33), викликається 22 червня 
2016 року на 09-00 год. до суду, каб. 
№8, для участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою Мицукової Світлани 
Володимирівни до Мицукова Романа 
Євгеновича про стягнення аліментів. 
Відповідач по справі: Мицуков Роман 
Євгенович (зареєстрований за адресою 
83074, м. Донецьк, вул. Будьонівських 
Партизан, 60/2), викликається 21 черв-
ня 2016 року на 11-00 год. до суду, каб. 

№8, для участі у розгляді справи по суті. 
Відповідачу пропонується надати 

свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку не прибуття, відповідач 
повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у 
його відсутності. . Суддя Є.В.Челюбєєв.

* * *
Руденко Наталія Валентинівна, 

01.07.1975 р.н., останнє відоме місце 
проживання якої: Донецька обл., м. 
Іловайськ, вул. Калініна, буд. 50 а, 
викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької 
області, як відповідач по цивільній 
справі № 227/644/16-ц за позовом ПАТ 
Комерційного Банку «ПриватБанк» до 
Руденко Наталії Валентинівни про стяг-
нення заборгованості. Судове засідання 
відбудеться 23.06.2016 року о 09:00 год. 
в приміщенні суду за адресою: Донець-
ка область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39А. У разі неявки відповідача до 
суду справу буде вирішено на підставі 
наявних у ній даних чи доказів. Суддя: 
В.В.Корнєєва. 

* * *
Бузанов Павло Макарович, 

01.01.1960 р.н., останнє відоме місце 
проживання якого: Донецька обл., Хар-
цизький район, с. Зуївка, вул. Матро-
сова, буд. 10, кв. 2, викликається до 
Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області, як відповідач по 
цивільній справі № 227/445/16-ц за по-
зовом ПАТ Комерційного Банку «Приват-
Банк» до Бузанова Павла Макаровича 
про стягнення заборгованості. Судове 
засідання відбудеться 09.06.2016 року о 
08:00 год. в приміщенні суду за адресою: 
Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Банкова, 39А. У разі неявки відповідача 
до суду, справу буде вирішено на 
підставі наявних у ній даних чи доказів. 
Суддя: В.В.Корнєєва.

* * *
Чілібі Петро Ілліч, 06.02.1959 р.н., 

останнє відоме місце проживання 
якого: Донецька обл., м. Харцизьк, 
вул. Патона, 26А/28 та Чілібі Марина 
Валентинівна, 13.08.1963 р.н., останнє 
відоме місце проживання якої: Донецька 
область м. Харцизьк, вул. Патона 26А/28 
викликаються до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької 
області, як відповідачі по цивільній 
справі № 227/501/16-ц за позовом ТОВ 
«ПоршеМобіліті» до Чілібі Петра Ілліча, 
Чілібі Марини Валентинівни про стяг-
нення заборгованості та збитків. Судове 
засідання відбудеться 21.06.2016 року о 
10:00 год. в приміщені суду за адресою: 
Донецька обл., м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39А. У разі неявки відповідача до 
суду, справу буде вирішено на підставі 
наявних у ній даних чи доказів. Суддя:  
В. В.Корнєєва.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Удод Ірини Вікторівни про стягнення 
заборгованості за кредитним догово-
ром. Відповідач по справі Удод Ірина 
Вікторівна (зареєстрована за адресою 
83080, м. Донецьк, пров. Ползунова, 
16), викликається 29 червня 2016 року 
на 13-30 год. до суду, каб. №7, для 
участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Рязанової 
Світлани Миколаївни про стягнення 
заборгованості за кредитним догово-
ром. Відповідач по справі Рязанова 
Світлана Миколаївна (зареєстрована 
за адресою 83119, м. Донецьк, вул. 
Щетиніна, 11/122), викликається 29 
червня 2016 року на 14-00 год. до суду, 
каб. №7, для участі у розгляді справи по 
суті. 

Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідач 

повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутності. Суддя Н.В.Нємиш. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бєлікової 
Тетяни Миколаївни про стягнення 
заборгованості за кредитним дого-
вором. Відповідач по справі Бєлікова 
Тетяна Миколаївна (зареєстрована за 
адресою 83110, м. Донецьк, вул. Про-
жекторна, 18/68), викликається 29 черв-
ня 2016 року на 13-15 год. до суду, каб. 
№7, для участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гульва-
чук Валентини Сергіївни про стягнення 
заборгованості за кредитним догово-
ром. Відповідач по справі Гульвачук 
Валентина Сергіївна (зареєстрована за 
адресою 83101, м.Донецьк, вул.Сакса-
ганського, 4/1), викликається 29 черв-
ня 2016 року на 13-00 год. до суду, каб. 
№7, для участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100 м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Іваненко 
Аліни Сергіївни до Подповєтного 
Анатолія Івановича, Подповєтної Наталії 
Іванівни, третя особа: Орган опіки та 
піклування Слов’янської міської ради, 
про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим 
приміщенням. 

Відповідач у справі Подповєтний 
Анатолій Іванович, останнє відоме 
місце проживання: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Брянська, буд. 7, 
викликається 29 червня 2016 року на 
08 годину 00 хвилин до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідач у справі Подповєтна 
Наталія Іванівна, останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, м. 
Слов’янськ, вул. Брянська, буд. 7, 
викликається на 29 червня 2016 року на 
08 годину 00 хвилин до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідач у справі Подповєтний 
Микола Анатолійович, останнє відоме 
місце проживання: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Брянська, буд. 7, 
викликається 29 червня 2016 року на 
08 годину 00 хвилин до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідач у справі Максимова Ка-
терина Анатоліївна, останнє відоме 
місце проживання: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Брянська, буд. 7, 
викликається 29 червня 2016 року на 
08 годину 00 хвилин до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя Н.О.Чемодурова. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/2417/2016 за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Василишина 
Віталія Миколайовича про стягнення 
заборгованості за кредитним догово-
ром.

Відповідач у справі: Василишин 
Віталій Миколайович, останнє місце 
реєстрації – 86400, Донецька область, 
м. Єнакієве, пр.-т Шевченка,86/58, 
викликається 01.07.2016 року на 11-00 
годину до суду, каб. № 213 для участі у 
розгляді справи по суті.



стор. 717 червня 2016 року

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за 
позовом Троїцького Валерія Володи-
мировича до Бевзюк Наталії Олексіївни 
про визнання договору купівлі-продажу 
недійсним. 

Відповідач по справі Бевзюк Наталія 
Олексіївна (зареєстрована за адресою 
85200, м. Торецьк, вул. Пролетарська, 
11/1), викликається 21 червня 2016 року 
на 11-00 год. до суду, каб. №10, для 
участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Заха-
рова Андрія Юрійовича про стягнення 
заборгованості за кредитним догово-
ром. 

Відповідач по справі: Захаров Андрій 
Юрійович (зареєстрований за адресою 
85201, м. Дзержинськ, вул. Рози Люк-
сембург, 19), викликається 27 липня 
2016 року на 09-30 год. до суду, каб. 
№8, для участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Жульченко 
Геннадія Олександровича про стягнення 
заборгованості за кредитним догово-
ром. 

Відповідач по справі: Жуль-
ченко Геннадій Олександрович 
(зареєстрований за адресою 85206, 
м. Дзержинськ, вул. Лісова, 23/89), 
викликається 27 липня 2016 року на 
09-45 год. до суду, каб. №8, для участі у 
розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ситник 
Миколи Миколайовича про стягнення 
заборгованості за кредитним догово-
ром. 

Відповідач по справі: Ситник Микола 
Миколайович (зареєстрований за адре-
сою 85207, м. Дзержинськ, вул. Тов-
стого, 5), викликається 27 липня 2016 
року на 10-00 год. до суду, каб. №8, для 
участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Піляєвої Аліни 
Сергіївни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Відповідач по справі: Піляєва Аліна 
Сергіївна (зареєстрована за адре-
сою 83024, м.Дзержинськ, вул.Гайда-
ра, 9/27), викликається 27 липня 2016 
року на 10-30 год. до суду, каб. №8, для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідач 
повинен повідомити суд про причини 

неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутності. Суддя О.Г. Геря. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мельни-
ченко Олексія Михайловича про стяг-
нення заборгованості за кредитним 
договором. 

Відповідач по справі: Мельниченко 
Олексій Михайлович (зареєстрований 
за адресою 85205, м. Дзержинськ, вул. 
Енгельса, 19/58), викликається 27 лип-
ня 2016 року на 10-45 год. до суду, каб. 
№8, для участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Іващенко 
Тетяни Вікторівни про стягнення 
заборгованості за кредитним догово-
ром.

Відповідач по справі Іващенко Тетяна 
Вікторівна (зареєстрована за адресою 
85206, м. Дзержинськ, вул. Донбаська, 
30), викликається 27 липня 2016 року на 
09-15 год. до суду, каб. №8, для участі у 
розгляді справи по суті. 

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

* * * 
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Іщук 
Романа Миколайовича про стягнення 
заборгованості за кредитним догово-
ром. 

Відповідач по справі: Іщук Роман Ми-
колайович (зареєстрований за адре-
сою 85206, м. Дзержинськ, вул. Лісова, 
13/149), викликається 27 липня 2016 
року на 09-00 год. до суду, каб. №8, для 
участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Новикової 
Вікторії Володимирівни, Єфименко 
Олександра Володимировича про стяг-
нення заборгованості за кредитним до-
говором. 

Відповідачі по справі: Новикова 
Вікторія Володимирівна (зареєстрована 
за адресою 85200, м. Дзержинськ, вул. 
Р. Люксембург, 39), Єфименко Олек-
сандр Володимирович (зареєстрований 
за адресою 85200, м. Дзержинськ, смт. 
Щербинівка, вул. Воровського, 55) ви-
кликаються 27 липня 2016 року на 10-
15 год. до суду, каб. №8, для участі у 
розгляді справи по суті. 

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. 
Миру,5) проводить розгляд цивільної 
справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Бабошиної Наталії Вікторівни 
про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. 

Відповідач у справі: Бабошина 
Наталія Вікторівна, проживає за адре-
сою: 86427, Донецька область, м. 
Єнакієве, вул. Айвазовського, буд.66, 
кв.57, викликається в судове засідання, 
призначене на 10 год. 00 хв. 04.07.2016 
р., до суду, каб. № 213, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення на позов та відповідні 
докази. У випадку неможливості при-
буття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки. За інших об-
ставин розгляд справи відбудеться у 
його відсутності. Суддя О.П. Чопик.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. 
Миру,5) проводить розгляд цивільної 
справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Ткачової Наталі Миколаївни 
про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. 

Відповідач у справі: Ткачова На-
таля Миколаївна, проживає за адре-
сою: 86494, Донецька область, м. 
Юнокомунарівськ, вул .Байкова, буд.1, 
викликається в судове засідання, при-
значене на 10 год. 30 хв. 04.07.2016 р., 
до суду, каб. № 213, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення на позов та відповідні 
докази. У випадку неможливості при-
буття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки. За інших об-
ставин розгляд справи відбудеться у 
його відсутності. Суддя О.П. Чопик.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500, м. Бах-
мут, вул. Миру,5) проводить розгляд 
цивільної справи за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Іллінкова Павла Мико-
лайовича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. 

Відповідач у справі: Іллінков Пав-
ло Миколайович, проживає за адре-
сою: 86391, Донецька область,  м. 
Жданівка, квартал 28/33, буд.6, кв.50, 
викликається в судове засідання, при-
значене на 11 год. 00 хв. 04.07.2016 р., 
до суду, каб. № 213, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення на позов та відповідні 
докази. У випадку неможливості при-
буття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки. За інших об-
ставин розгляд справи відбудеться у 
його відсутності. Суддя О.П. Чопик.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500, м. Бах-
мут, вул. Миру,5) проводить розгляд 
цивільної справи за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Зінченка Сергія Мико-
лайовича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. 

 Відповідач у справі – Зінченко 
Сергій Миколайович, проживає за 
адресою: 86493, Донецька область, 
м.Юнокомунарівськ, вул.Сєдова буд.64, 
викликається в судове засідання, при-
значене на 11 год. 30 хв. 04.07.2016 р., 
до суду, каб. № 213, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення на позов та відповідні 
докази. У випадку неможливості при-
буття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки. За інших об-
ставин розгляд справи відбудеться у 
його відсутності. Суддя О.П. Чопик.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольского, буд. 2) розглядає 
цивільну справу № 2/243/2314/2016 за 
позовом Публічного акціонерного това-
риства КБ «ПриватБанк» до Лотарева 
Олександра Миколайовича про стяг-
нення боргу за договором кредиту. 

Відповідач: Лотарев Олександр Ми-
колайович, останнє відоме місце меш-
кання якого: м. Горлівка. вулиця Оленіна. 
буд. 4, кв. 143, викликається до суду 29 
червня 2016 року на 13 год. 10 хв. для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідач 
повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розгляну-
та за його відсутністю. Суддя М.О. Гу-
синський.

* * *
Євтушенко Валерій Олександрович, 

08.05.1962 р.н., останнє відоме місце 
проживання якого: Донецька обл., м. 
Харцизськ, вул. Сібірська, буд. 42 та 
Євтушенко Надія Михайлівна, 24.08.1961 

р.н., останнє відоме місце проживан-
ня якої: Донецька обл., м. Харцизськ, 
вул. Сібірська, буд. 42 викликаються 
до Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області, як відповідачі 
по цивільній справі № 227/236/16-ц 
за позовом ПАТ «Універсалбанк» до 
Євтушенко Валерія Олександровича, 
Євтушенко Надії Михайлівни про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 
22.06.2016 року о 09:00 год. у 
приміщенні суду за адресою: Донецька 
область, м. Добропілля, вул. Банкова, 
39А. У разі неявки відповідача до суду 
справу буде вирішено на підставі на-
явних у ній данних чи доказів. Суддя 
В.В.Корнєєва.

* * *
Першотравневий районний суд 

Донецької області (87400, смт. Мангуш, 
вул. Котанова, 102, Першотравневого 
району Донецької області) розглядає 
цивільну справу за позовом Волошиної 
Галини Степанівни до Саласенка Ар-
тема Руслановича, зацікавлена особа 
Служба у справах дітей Першотравневої 
РДА (місце реєстрації та проживання 
відповідача Саласенка А.Р. не відоме) 
про позбавлення батьківських прав та 
призначення опікуна.

Відповідач викликається 29 червня 
2016 року на 14-30 год. у Першотрав-
невий районний суд кабінет № 2, для 
участі у справі по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову, докази до 29 
червня 2016 року. У випадку неприбут-
тя, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутності за наявни-
ми матеріалами. Суддя: Н.М. Топузова.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

у Донецькій області (84112, м. Сло-
в’янськ, вул. Добровольського, 2) 
розглядає цивільні справи про стягнен-
ня заборгованності за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк».

Відповідач: Латушкін Денис Воло-
димирович, останнє місце реєстрації 
та проживання: Донецька обл., м. 
Слов’янськ, вул. Олімпійська, буд. 9 кв. 
107, викликається 29 червня 2016 року 
на 10 год. 00 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідач: Подгайний Ярослав 
Сергійович, останнє місце реєстрації 
та проживання: Донецька обл., м. 
Слов’янськ, вул. Свердлова, буд. 3, 
кв.5., викликається 29 червня 2016 року 
на 09 год. 30 хв до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідач: Волокушин Михайло Во-
лодимирович, останнє місце реєстрації 
та проживання: Донецька обл., м. 
Слов’янськ, вул. Менделєєва, буд. 
9, викликається 29 червня 2016 року 
на 10 год. 30 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті. Відповідачам 
пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя Р.В.Кузнецов. 

* * *
Сачньов Ігор Григорович, 17.03.1967 

р.н., останнє відоме місце проживання 
якого: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. 
Гагаріна, 19, Сачньов Андрій Ігорович, 
04.05.1989 р.н., останнє відоме місце 
проживання якого: Донецька обл., м. 
Харцизьк, мкр. Металургів, 3/66 та Сач-
ньова Олена Володимирівна,14.09.1968 
р.н., останнє відоме місце прожи-
вання якої: Донецька обл., м. Хар-
цизьк вул. Гагаріна, 19 викликаються 
до Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області як відповідачі 
по цивільній справі № 227/1866/16-
ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до 
Сачньова Ігора Григоровича, Сачньо-
ва Андрія Ігоровича, Сачньової Оле-
ни Володимирівни про стягнення 
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 
23.06.2016 року о 09:00 год. в 
приміщенні суду за адресою: Донецька 
область, м. Добропілля, вул. Банкова, 
39А. У разі неявки відповідача до суду 
справу буде вирішено на підставі на-
явних у ній даних чи доказів. Суддя: В В 
Корнєєва.

Оголошення
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5 липня, у другу річницю визволення Краматорська від 
бойовиків, місто відвідає популярна українська співачка Джа-
мала. Це стало можливим завдяки спільній домовленості 
Донецької облдержадміністрації, Краматорської міської ради 
та народного депутата Максима Єфімова.

Переможниця міжнародного музичного конкурсу 
Євробачення-2016 виступить на головній площі Краматорсь-
ка. Вхід вільний.

Напередодні 200-ти 
річчя з дня народження 
українського поета – ро-
мантика Михайла Пе-
тренка не зайвим буде 
нагадати, що кожен з 19 
його творів посів достой-
не місце як в літературі 
так і в пам’яті людей. 
Його вірші перекладені 
і виконуються двад-
цятьма мовами світу, 
покладені на музику і ви-
конуються знаменитими 
артистами.

Довгий час, в період який 
ми звикли називати «радянсь-
ким», прізвище Петренка по-
ступово нівелювалось, зати-
ралося. В період 50-70 років 
випускалися грамплатівки 
з указаними виконавцями 
пісень, на слова Михайла 
Петренка та музику Людми-
ли Олександрової, проте в 
підписах значилося: музика й 
слова народні. Тому сьогодні 
ми здебільшого пам’ятаємо 
прізвища російських поетів – 
Пушкіна, Лермонтова та інших, 

а своїх поступово забуваємо. 
За часи незалежності 
небайдужі пошуковці України 
дещо відшукали з утраченого, 
забутого. Мабуть найвагоміша 
знахідка відбулася в 2013 році: 
рукопис драматичної думи 
«Найда» М. Петренка в книж-
кових сховищах Москви. Тоді 
вирішили поставити виставу, 
а потім зняти художній фільм. 

Наприкінці травня в 
Слов’янську, в приміщенні 
Сіверсько-Донецького уп-
равління водних ресурсів 
відбулася презентація ху-
дожнього фільму «Найда» 
за мотивами однойменного 
літературного твору Михайла 
Петренка.

Фільм надає можливість 
більш великому загалу ознай-
омитись з творчістю Михай-
ла Петренка і ще раз згадати 
українського поета – роман-
тика. Діалог між виконавцями 
віршований, а деякі фрази 
взагалі достойні того, щоб 
стати крилатими: ролі для 
виконавців написані в різному 
розмірі, але талановитим по-
етом.

В зйомках взяв участь 
творчий колектив «Шко-
ла актора» зі Слов’янська 
(керівник Вікторія Ковален-
ко, а виконавцями стали учні 
ЗОШ №13). Зйомки фільму 
відбувалися на території Му-
зею народної архітектури, 
побуту та дитячої творчості в 
селі Прелесне Слов’янського 
району. Тривалість фільму 24 
хвилини.

Всі виконавці та учасни-
ки проекту отримали под-
яки Харківської обласної 
організації НСПУ та диски з 
записом фільму від авторів 
проекту Леоніда Щибрі та Ми-
коли Шакіна.

Микола 
ПАВЛЕНКО 

Учасники проекту фільма 
«Найда» на знімальному май-
данчику, зліва на право: Марія 
Дубцова, Яна Медвецька, 
Ксенія Єсипенко, Леонід Щи-
бря, Вікторія Коваленко, Ми-
кола Шакін, Владислав Кал-
миков, Дар’я Давидець, Юлія 
Фісенко.

Фото Леся Ісаїва

8 червня в Бахмуті на стадіоні «Металург» визначився володар Куб-
ка Донецької області з футболу.

У вирішальній грі зійшлися дві титуловані команди – «Словхліб» 
(Слов’янськ) і «Шахтар» ДП ВК «Краснолиманська» (Родинське).

Усього боротьбу за трофей цього року вели 10 команд Донеччини. 
На шляху до фіналу «Словхліб» переміг «Локомотив» (Лиман) і «Про-
метей» (Велика Новосілка), а «Шахтар» був сильнішим за «Крама-
торськ» (Краматорськ) та «Добре поле» (Добропілля).

Команди на урочистому відкритті змагань від імені очільника 
Донецької ОДА Павла Жебрівського привітав начальник управління 
з питань фізичної культури та спорту  Володимир Мицик. Він за-
значив, що суперники, які мають досягнення і на обласному, і на 
всеукраїнському рівні («Словхліб» – срібний призер чемпіонату 
України з футболу серед аматорських команд, «Шахтар» – чемпіон 
України серед виробничих колективів), гідні один одного, і побажав 
гравцям і вболівальникам цікавого дійства.

І фінал виправдав очікування. Боротьба за м’яч проходила на 
кожній ділянці поля, і небезпечні моменти періодично виникали 
біля воріт обох команд. При цьому, глядачі в основний час голів так 
і не побачили: або в останній момент гравців підводила точність, 
або майстерність демонстрували воротарі. Відзначимо, що на по-
чатку другого тайму футболіст «Словхлібу» Євген Швидкий не зміг 
реалізувати пенальті.

Після закінчення нульових за рахунком 90 хвилин були призначені 
два додаткові тайми по 15 хвилин, і всі голи в матчі припали на другий 
із них. Спочатку після прямої подачі з кутового головою відзначився 
Артем Бельчіч. А за хвилину до кінця ігрового часу «Шахтар» отримав 
право на штрафний удар, і в бажанні зрівняти рахунок до воріт супер-
ника побіг навіть голкіпер родинців. На жаль для підопічних Олексан-
дра Костюка, забити гол їм не вдалося, а слов’янці, які перехопили 
м’яч, вразили залишені пустими ворота – другий гол «Словхліба» за-
писав на своє ім’я Євген Швидкий.

Таким чином, ФК «Словхліб» у 12-й раз у своїй історії став волода-
рем Кубка Донецької області.

Нагородження проводили ї Володимир Мицик, перший віце-
президент федерації футболу Донецької області Олександр Косе-
вич та начальник управління з питань фізичної культури та спорту 
Бахмутської міської ради Віктор Лис. Почесні гості вручили представ-
никам «Шахтаря» срібні медалі, а «Словхліба» – золоті нагороди та 
Кубок. Окрім цього, спеціальні призи отримали кращі гравці обох 
команд: нападник «Словхлібу» Євген Швидкий і воротар «Шахтаря» 
Олександр Суворов.

Юрій ЧІП

Анонс

Чекаємо 
на Джамалу

Футбол

Кубок виграв 
«Словхліб»

Подія

Екранізували «Найду»

Порада російськомовним: 
учіть українську, бо скоро по 
всьому світу у відповідь на 
російську стрілятимуть без 
попередження.

* * *
Кабінет венеролога. Лікар – 

пацієнту:
– Ну показуйте вашого 

путіна...

* * *
– Ви не позичите мені 100 

гривень до середи?

– А воно мені треба? Я і так 
погано сплю!

* * *
Встановлення більш тугої 

пружини на двері на 30 
відсотків зменшує кількість 
відвідувачів Пенсійного фон-
ду.

* * *
Вася не любив пробіжки, 

паркур, екстрим, адреналін. 
Але два сусідські добермани 
розкрили в ньому потенціал.

* * *
Майже два роки зі зброєю 

в руках жителі Донбасу 
відвойовували в України пра-
во благати про порятунок від 
голодної смерті російською 
мовою.

Посміхніться!

Просто анекдоти


