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На головній площі міста 
відбувся урочистий мітинг, 
у якому взяли участь сили 
антитерористичної операції та 
патріотична громадськість.

Звертаючись до присутніх, 
Петро Порошенко наголосив, 
що дні, в які відбулось визво-
лення 2/3 територій Донецької 
області, стали поворотним 
моментом у відродженні 
Збройних сил України.

– Саме тоді наша армія 
склала свій перший бойовий 
іспит у цій по-справжньому 
Вітчизняній війні. То був ек-
замен, який не кожна армія 
світу могла б скласти. Збройні 
сили відродились з нуля. 
Міжнародні військові ек-
сперти дали високі оцінки їх 
діяльності, – наголосив Пре-
зидент.

Також він підкреслив, що 
після звільнення населених 
пунктів, держава докладає ба-
гато зусиль для побудови в них 
розвиненої інфраструктури.

– Кожен громадянин 
України, який пережив таке 
лихо, як окупація, – з що-
денними обстрілами, втра-
тою близьких, який не мав 
можливості повернутися до 
рідної домівки, повинен ба-
чити, що робить держава для 
відновлення регіону. В окупо-
ваних містах і районах повинні 
знати: щойно вони повернуть-
ся додому, під суверенітет 
України, ми відбудуємо за до-
помогою наших партнерів по 
всьому світу зруйновану там 
інфраструктуру. Ми зробимо 
все, щоб мир повернувся і на 
окуповану частину Донбасу, – 
підкреслив Петро Порошенко.

Також він повідомив, що з 
часу визволення Слов’янська, 
Миколаївки та Семенівки в 
цих населених пунктах було 
відновлено 420 об’єктів 
соціальної інфраструктури. У 
Краматорську, який менше по-
страждав під час проведення 
антитерористичної операції, 
відновлено 190 об’єктів.

Глава держави висловив 
вдячність особовому скла-
ду 95-ої, 80-ої, 25-ої бригад 
повітряно-десантних військ, 
24-ої окремої механізованої 
бригади, 3-го полку спец-
назу, ракетно-реактив-
них артилерійських полків, 
армійської авіації, частин 
Національної гвардії та 
спецпідрозділів міліції.

– Саме цей успіх заро-
див віру українців у своїх 
захисників, а російського агре-
сора позбавив ілюзії швидкої 
перемоги, – підкреслив Пре-
зидент.

Подія

Відзначили річницю 
визволення

У вівторок Президент України Петро Порошенко і міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков відвідали Слов’янськ, щоб привітати жителів північних міст Донеччини з 

другою річницею визволення їх від проросійських терористів

Продовження на 2-й стор.
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Шляхом ретельного відбору 
працівники Благодійного фон-
ду «Карітас Краматорськ» без-
посередньо в буферній зоні 
сформували першу групу дітей 
– мешканців селищ Лугансь-
ке і Миронівський Бахмутсь-
кого району на Донеччині для 
реабілітаційного відпочинку. 

Тридцять дітей віком від 8 до 
16 років, яких включено до скла-
ду групи, зазнали психологічної 
травми під час проведення 
військових дій на Сході України. 
Всі вони потребували на осо-
бливу увагу і допомогу з боку 
фахівців. Благодійний фонд 
«Карітас Краматорськ» за-
безпечить для них ефективну 
психологічну реабілітацію на 
базі відпочинку «Старий за-
мок» в мальовничому куточку 
Святогір’я, де для цього ство-
рено всі необхідні умови.

Наприкінці червня діти при-
були до Святогірська. Директор 
бази побажав гостям здоров’я 
та повноцінного відпочинку. 
Приємною несподіванкою був 
подарунок дітям – квитки в цирк. 
В «Старому замку» діти занури-
лись в інший світ – без нічних 
обстрілів, схованок, постійної 
тривоги. В їх розпорядженні  
пляж, тенісний корт, майдан-
чик для гри в баскетбол. Є за-
тишне місце для проведення 
групової психологічної роботи 
та тренінгів.

На шляху від «сірої» зони до 
бази «Старий замок» автобус з 
дітьми супроводжували уважні 
працівники поліції. Подорож 
тривала близько трьох годин 
і обійшлося без ускладнень. 
Директор БФ «Карітас Крама-
торськ» отець Василь Іванюк і 
працівники фонду висловлю-
ють щиру подяку начальнику 
Слов’янського відділу поліції 
полковнику Сергію Альошину 
та начальнику Святогірського 
відділення поліції капітану поліції 
Ігорю Козьбану за організацію 
супроводу і безпечний рух дітей 
до місця відпочинку.

Допомогу дітям фонд на-
дасть за підтримки Caritas 
Austria в рамках реалізації 
проекту «Охорона здоров’я 
та психосоціальна допомога 
вразливим групам населення, 
що постраждали в результаті 
конфлікту та мешкають на кон-
трольованих урядом територіях 
та неконтрольованих уря-
дом територіях Донецької і 
Луганської областей, Україна». 

Протягом всього періоду 
перебування дітей в оздоров-
чому закладі поруч з ними буде 
знаходиться психолог фонду, 
щодня надаючи їм психологічну 
та корекційно-відновлювальну 
допомогу. Двічі на тиждень 
соціальні працівники Карітасу 
будуть проводити зі своїми 
підопічними психосоціальну 
роботу у формі комунікативних 
ігор і розважальних заходів. 

За інформацією БФ 
«Карітас Краматорськ»

У той же день багато жителів 
визволених два роки тому 
міст відзначили цю дату свят-
ковою ходою з державною 
символікою, піснями майстрів 
художньої самодіяльності тощо.

На центральній площі Крама-
торська відбулись урочистості 
за участю заступників голо-
ви облдержадміністрації Ігоря 
Стокоза та Сергія Попова, 
міського голови Андрія Панкова 
та представників виконкому.

Ігор Стокоз привітав 
мешканців Краматорська з на-
годи Дня визволення та поба-
жав мешканцям міста миру, зла-
годи та квітучого майбутнього. 
«На жаль, сьогодні не всі міста 
Донецької області знаходяться 
під контролем української вла-
ди, але цю помилку ми безу-
мовно виправимо. Я думаю, що 
скоро настане день, коли ми бу-
демо відзначати таку річницю в 
Донецьку і відновимо кордони, і 
Донеччина стане яскравим при-
кладом інноваційного розвитку 
та успішності. Ну і звісно, Дон-
бас – це Україна», – звернувся 
до присутніх Ігор Стокоз.

Окрім цього, у Краматорсь-
ку відбулась урочиста хода, на 
площі виступили гравці ФК «Ма-
естро», серед яких такі зірки 
української естради як Олек-
сандр Педан, Андрій Джеджула, 
Вадим Олейник, Фоззі, Олек-
сандр Ярмак, Микола Коваль, 
брати Борисенки та інші.

Найяскравішої подією ве-
чора став концерт та прес-
конференція української 
співачки, переможниці 
«Євробачення – 2016», 
неперевершеної Джамали. 
На центральній площі міста 
зібрались майже 10 000 осіб. 
На концерті були присутні не 
тільки мешканці Краматорська, 
але й сусідніх міст – Дружківки, 
Костянтинівки та Слов’янска.

Подія

Відзначили річницю 
визволення

Закінчення. 
Початок на1-й стор.

Врятувати 
психіку 

дітей
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Інформаційний фронт
Занедужавши, мій знайо-

мий звернувся за допомогою 
до медиків. Намагаючись по-
ставити точний діагноз, лікар 
вирішив вдатися до важливого 
аналізу крові. «Але за три дні 
до цього не їжте нічого жирно-
го, уникайте фізичних наванта-
жень, а просто ляжте на диван і 
дивіться телевізор», – порадив 
медик. І без того похнюплений 
пацієнт аж здригнувся: «Уяв-
ляю, яким буде аналіз, якщо 
кілька днів підряд дивитися 
сьогоднішнє телебачення!» 
Лікар зітхнув і змушений був 
погодитися: «Так, телевізор 
відпадає: тоді просто нічого не 
робіть…».

Цей епізод змусив зга-
дати непросту ситуацію із 
відновленням українського 
телебачення у прифронтовій 
Донеччині. Бо, їй-бо, іноді 
складається враження, що цей 
процес вже більше двох років(!) 
пригальмовують свідомо, аби 
захистити тутешній люд від 
отого згубного впливу «ящика». 
Хоча наші недруги у цей са-
мий час не шкодують ні коштів, 
ні зусиль для поширення 
антиукраїнської телепропаган-
ди у всіх її потворних проявах.

Говорить-говорить, 
а не показує!..

«Мене вразило, що для 
того, щоб підготувати про-
ект із відновлення робо-
ти телевежі на горі Карачун, 
потрібно аж чотири місяці! 
Такий тривалий термін нас не 
влаштовує, і все будемо роби-
ти значно швидше, шукаючи 
інші шляхи». Цими намірами 
голова Донецької ОДА, 
керівник обласної військово-
цивільної адміністрації Пав-
ло Жебрівський поділився в 
інтерв`ю «Урядовому кур’єру» 
ще на початку липня …2015 
року – через місяць після при-
значення на посаду керівника 
області. На жаль, проблема 
залишається актуальною і досі, 
бо на початок липня 2016-го 
встановлення нової потужної 
вежі досі «в процесі». Тут саме 
тривають роботи із відновлення 
фундаменту, на якому встанов-
лять 180-метрову телевежу, що 
дозволить суттєво поліпшити 
прийом українського мовлен-
ня у північній частині Донеч-
чини. Щоправда, вже зараз 
фахівці попереджають: вве-
сти в експлуатацію цей об’єкт 
вдасться приблизно аж через 
три місяці.

Встановлену тут ще 70-ті 
роки 222-метрову споруду 
було зруйновано під час бой-
ових дій ще влітку 2014 року, 
і відтоді ця територія враз 
опинилася без повноцінного 
українського ефірного мовлен-
ня. А події довкола телевежі 
на Карачуні дещо нагаду-
ють, даруйте, довготрива-
лий мильний телесеріал. Бо 
навіть у мирні будні подібні 
темпи відбудови важливого 
стратегічного об’єкту важко 
не порівняти з черепаховими. 
Що вже казати за нинішній час 
проведення АТО, а точніше, 
гібридної війни, яка триває у 
супроводі шаленої і агресивної 
антиукраїнської пропаган-
ди! Мешканці Слов`янська та 

сусіднього Краматорська й досі 
нерідко згадують, що спроби 
відновити вежу тут розпоча-
лися відразу після звільнення 
території від проросійських 
незаконних збройних форму-
вань у липні 2014 року. Зокре-
ма, запропонував зробити це 
за рахунок Новокраматорсь-
кого машинобудівного заводу 
керівник згаданого потужного 
підприємства, Герой України 
Георгій Скудар. Втім, на той час 
правоохоронці саме ретельно 
перевіряли діяльність впливо-
вого «регіонала», якому заки-

дали сприяння і підтримку бой-
овикам «ДНР» під час окупації 
Краматорська. Це підтвердив 
на нараді у Слов`янську 
тодішній голова уряду Арсеній 
Яценюк і повідомив: витрати на 
відновлення вежі візьме на себе 
держава. «Як і прогнозували го-
родяни, всі питання до Георгія 
Скударя з боку відповідних 
органів давно зникли, а отой 
важливий об`єкт досі ніяк не 
відбудують! – не без сарказму 
каже мешканець Краматорсь-
ка. – Строки його введення в 
дію переносили кілька разів, і 
в очах місцевих жителів це се-
рйозний «косяк» столичної та 
місцевої влади…» 

Заради справедливості вар-
то сказати, що на горі Карачун 
у квітні минулого року запрацю-
вав тимчасовий ретранслятор 
заввишки всього 34,5 метра, 
де встановили передавачі 15 
телеканалів та 7 радіостанцій. А 
у квітні вже цього року з`явилося 
оптимістичне повідомлення: 
повноцінну телевежу встанов-
лять у липні до другої річниці 
визволення Слов`янська, Кра-
маторська та інших міст від 
проросійських незаконних 
збройних формувань. Втім, цей 
давноочікуваний подарунок 
«до дати» знову відкладається, 
адже на початку червня на 
виїзному засіданні Комітету 
Верховної Ради з питань сво-
боди слова у Краматорську ге-
неральний директор Концерну 
радіомовлення, радіозв’язку та 
телебачення Володимир Іщук 
повідомив, що нову телевежу 
на горі Карачун встановлять 
через три місяці і змонтовані 
на ній передавачі запрацюють 
у вересні. Бюджет відновлення 
об’єкту становить близько 10 
мільйонів гривень, площа мов-
лення вежі – 68 кілометрів. За-
вдяки сучасному обладнанню 

передбачено мовлення 14 ана-
логових телевізійних каналів, 
4 цифрових передавачів та 12 
радіопередавачів. 

Найперша жертва – 
правда

Ситуація довкола телевежі на 
горі Карачун – дуже показовий 
факт стосовно ситуації в цілому, 
в якій тривалий час перебува-
ють українські телебачення, 
радіомовлення та друковані 
ЗМІ на Донбасі. «У нас і раніше 
переважали російськомовні чи 
суто російські телеканали та 

газети, а потім взагалі виника-
ло враження, що ми опинилися 
в сусідній країні чи її потворно-
му новоутворенню – незаконній 
«ДНР», – каже мешканка одного 
з міст Донеччини, звільненого 
від бойовиків влітку 2014 року. – 
У людей майже не було альтер-
нативи, їх буквально приголом-
шили агресивною російською і 
«республіканською» пропаган-
дою!»

Дійсно, мешканці тимча-
сово окупованих територій 
досі залишаються заруч-
никами і жертвами цинічної 
антиукраїнської маячні. Із 
чергового «інформаційного» 
повідомлення – в повідомлення, 
день у день донеччанам на-
полегливо втовкмачують 
«російську картинку»: мовляв, 
це підрозділи ЗСУ чи Нацгвардії 
постійно обстрілюють житлові 
квартали чи села з мирними 
жителями, а всі безчинства 
бойовиків, які тут дислоковані, 
пояснюють виключно діями 
українських диверсійних груп 
«Правого сектору». І резуль-
тати того, що російське «теле-
збочення» витіснило українське 
ТБ з ефіру та кабельних мереж, 
не могло не позначитись на 
підло нав’язаному сприйнятті 
дійсності багатьма людьми в 
окупації. «Немало донеччан 
справді почали вірити тому, 
що українські війська будуть не 
звільняти місто, а безжально 
знищувати його разом із мир-
ними жителями, – розповідає 
мешканець Донецька. – І 
навішеними ярликами «фаши-
сти» та «карателі» стосовно 
ЗСУ тепер, на жаль, оперують 
не тільки біснуваті російські 
чи місцеві пропагандисти, а 
й немало пересічних жителів. 
Цьому, на жаль, посприяла ще 
й пасивна позиція керівників 
держави, які фактично залиши-

ли своїх громадян наодинці із 
брехнею, поряд із якою навіть 
Геббельс відпочиває…».

Хід інформаційної війни 
на сході України, найпершою 
жертвою якої стала правда, 
дійсно наводить на невеселі і 
гнітючі роздуми. Поки у бага-
тьох чогось складається вра-
ження, що держава більше 
намагається повернути 
військовим чи політичним шля-
хом насамперед незаконно 
загарбані території, а не людей, 
які там залишилися. Причому 
наші співвітчизники, серед яких 
немало патріотів України та 
тих, хто ніколи не підтримував 
самопроголошену «ДНР», по-
терпають без української 
інформаційної підтримки не 
два місяці, а вже більше двох 
років!..

Звичайно, було б неспра-
ведливо казати, що у при-
фронтовому інформаційному 
просторі не відбувається по-
зитивних змін. Після певної 
паузи на Донеччині відновили 
свою роботу обласна дер-
жавна телерадіокомпанія, 
а згодом і регіональна 
радіостанція «Голос Донба-
су». Тільки за перший квартал 
2016 року завдяки зусиллям 
Мінінформполітики в зоні АТО 
встановили 15 передавачів 
для відновлення мовлен-
ня українських телеканалів 
і радіостанцій. Наприклад, 
після того, як відповідне по-
тужне обладнання запрацю-
вало у Покровську(колишній 

Красноармійськ) та Волновасі, 
значно збільшилася зона по-
криття Донецької обласної 
ТРК на території Волно-
васького, Мар`їнського, 
Добропільського, Костянти-
нівського та Красноармійського 
районів і частково на Авдіївку, 
Донецьк і Горлівку. Однак зро-
бити ще належить немало, адже 
досі – після двох років цинічної 
інформаційної війни та бойових 
дій на Донбасі – можливість 
приймати українські теле-
канали має менша половина 
жителів на тимчасово окупо-
ваних територіях, російське 
та «дирівське» ТБ захопило 
інформаційний простір не лише 
тут, а й в багатьох українських 
населених пунктах Донеччи-
ни та сусідньої Запорізької 
області. І позбавлені правдивої 
інформації із «великою землі», 
наші співвітчизники мають не-
великий вибір між нав’язаних 
їм цинічної брехні та лукавої 
напівправди від пропагандистів 
«руського міра».

Павло КУЩ

Між брехнею і напівправдою
Мешканців Донецької області необхідно якомога швидше позбавляти залежності 

від негативного на них впливу агресивного антиукраїнського телебачення

Пряма мова
Голова Донецької облдержадміністрації, керівник 
обласної військово-цивільної адміністрації Павло 

ЖЕБРІВСЬКИЙ:
– Я з великим жалем хочу сказати, що телевежу на Карачуні 

до кінця серпня не поставлять. І власне я думаю, що у мене буде 
дуже жорстка розмова у присутності Генерального прокурора з 
керівником КРРТ, який займається штрейкбрехерством. Ми не 
можемо посилати сигнали не тільки на окуповану територію, а 
навіть на лінію розмежування. У мене таке відчуття, що деякі чи-
новники – штрейкбрехери. І я не боюся це публічно говорити.

Компетентно
Заступник міністра 

інформаційної політики 
України Тетяна ПОПОВА:

– На даний момент на горі 
Карачун відновлюється фун-
дамент вежі. Передбачається, 
що на її монтаж буде витра-
чено приблизно три місяці. 
Будівництво в нашій державі – 
це непередбачувана річ, тому 
може затягнутися.

Новий термін від 
Президента

Перебуваючи в області 5 липня Президент України Петро По-
рошенко відвідав гору Карачун, де була розміщена пошкоджена 
проросійськими терористами радіотелевізійна передавальна 
станція.

У липні 2014 року щогла висотою 220 метрів, яка покрива-
ла сигналами передавачів територію півночі Донецької області 
радіусом 62 км, упала. Це сталося після захоплення РТПС неза-
конними озброєними формуваннями.

У квітні 2015 року на РТПС встановили тимчасову антенну опо-
ру, на яку перенесли мовні ТВ-антени. Це збільшило потужність 
передавачів окремих українських телеканалів, але у повному 
обсязі щогла не відремонтована й досі. Теле- і радіомовлення 
для мешканців Донеччини досі обмежене через невисоку 
територію покриття.

Виступаючи перед жителями і гостями Слов’янська на 
головній площі міста, Петро Порошенко наголосив, що макси-
мум за 2 місяці роботу РТПС буде відновлено у повному обсязі.

– У 2014 році артилерія ворога била по тому, що вони вважа-
ють найбільшою загрозою для себе – по телевежі. Вони боялися, 
бо з її допомогою транслювалася правда про війну. Терміну більш 
ніж 2 місяці на відновлення не даю. І гроші мають бути знайдені, 
і передавачі. Бо це право народу на правду, і ми це право маємо 
захистити, – підкреслив глава держави.

Як повідомив провідний інженер РТПС «Краматорськ» Сергій 
Ільєнко, головною проблемою для станції наразі є визначення 
компанії-підрядника, яка впоралась би з рівнем складності ре-
монтних робіт. РТПС вже втретє проводить процедуру визначен-
ня підрядника. Можливі виконавці відмовляються працювати за 
цінами, які встановлені державною експертизою.

Під час візиту на гору Карачун Президент України Петро По-
рошенко поклав квіти до Меморіалу загиблим під час захисту 
телевежі воїнам АТО, повідомляється на сайті ОДА.



8 липня 2016 рокустор. 4

Сьогоднішнє «затишшя» 
на сході України криє в собі

велику небезпеку, адже 
Росія за цей час нарощує 

сили. Про це заявляє колишній
секретар Ради Національної
безпеки та оборони (у 1996-

1999 роках), а сьогодні 
директор Національного

інституту стратегічних
досліджень і радник 

президента Володимир 
Горбулін.

«Сьогодні Україна перебуває 
в точці біфуркації, або перед 
своєрідним «моментом істини» 
щодо нашого конфлікту з Росією. 
Нинішнє поширене, але від цього не 
менш помилкове, сприйняття щодо 
«затишшя» криє в собі макронебез-
пеку», – пише експерт.

На його думку, зараз відбувається 
лише «зміна парадигми розгор-
тання цього довгострокового 
конфлікту» і формується тривожне 
відчуття «затишшя перед бурею», 
особливо з огляду на ту активність, 
яку продовжує розгортати Росія на 
території ДНР/ЛНР, а також Криму.

«Перспектива масштабних 
бойових зіткнень проявляється 
на горизонті все виразніше», – 
наголошує Горбулін. Він зауважив, 
що особливо тривожною є ситуація 
на наших кордонах, зазначає 24tv.
ua. «Наприклад, в Білгородській 
області Росія будує одну нову 
(всього в 25 км від українського 
кордону) і відновлює стару ра-
дянську військову базу. У травні 
2016 року стало відомо, що в 
Ростовській області розгорнуто нову 
мотострілкову дивізію чисельністю 
близько 10 тисяч чоловік. У Брянсь-
ку область перекинута 28-я окрема 
мотострілецька бригада разом з 
технікою і озброєнням (під потреби 
нових підрозділів тільки в цій галузі 
вже відводять приблизно 142 га). В 
цілому ж Росія створює 3 нові дивізії 
– дві в Західному військовому окрузі, 
одну в Південному. Кожна дивізія – 
приблизно 10 тисяч осіб. Крім того, 
посилюється військове угрупован-
ня в Криму. У 2015 році Росія попо-
внила Чорноморський флот більш 
ніж 200 одиницями нової військової 
техніки, в їх числі – 40 бойових 
кораблів і суден забезпечення, ЧФ 
були передані більше 30 літальних 
апаратів, в тому числі сучасні 
багатоцільові винищувачі Су-30СМ, 
а частини берегових військ попо-
внилися 140 одиницями новітньої 
автобронетанкової техніки. Все це 
накопичення сил не може трива-
ти нескінченно. Особливо з огля-
ду на ослаблення східного кордо-
ну РФ (частина військ в Західний 
військовий округ перекидається 
звідти)», – перерахував Горбулін усі 
загрози на кордоні. Він побоюється, 
що усі ці сили Росія використає за 
прямим призначенням, і «саме ми – 
перші, на шляху всієї цієї військової 
машини, яку очолює агресивний і 
цинічний російський керівник».

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ

01.06.2016.
Краматорськ
№ 95-од

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Донецькій області 14 червня 2016 р. за № 51/2119

Про зміни до деяких наказів управління 
культури і туризму Донецької обласної 
державної адміністрації

Відповідно до підпункту 8 пункту 8 Положення про управління 
культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28 
квітня 2015 року № 170, з метою приведення нормативно-пра-
вових актів управління культури і туризму облдержадміністрації 

у відповідність Конституції та чинному законодавству України, 
НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказів управління культури і туризму 
Донецької обласної державної адміністрації:

1) Абзац 4 пункту 14 Порядку проведення виставки «Меморіал 
ім. А. І. Куїнджі», затвердженого наказом управління культу-
ри і туризму Донецької обласної державної адміністрації від 
01 лютого 2016 року № 14-од, зареєстрованого в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 15 лю-
того 2016 року за № 7/2075, виключити;

2) Пункт 20 Порядку проведення історичного фестивалю 
«Дике поле. Шлях до Європи» (далі – Порядок), затверджено-
го наказом управління культури і туризму Донецької обласної 
державної адміністрації від 11 лютого 2016 року № 20-од, 
зареєстрованого в Головному територіальному управлінні 
юстиції у Донецькій області 26 лютого 2016 року за № 20/2088 
(із змінами), виключити.

Пункти 21 – 22 Порядку вважати відповідно пунктами 20 – 21.
1. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування. 

Начальник управління А.В.Певна

Два перших місця здо-
були викладачі Держав-
ного навчального закладу 
«Слов’янський професійний 
аграрний ліцей» Наталя 
Іващенко та Оксана Бой-
ко за авторський тренінг 
«Медіаграмотність – ми йде-
мо на допомогу», а також 
вчитель Торецької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №9 Ганна Марти-
шевськаза авторський квест 
«Людина і ЗМІ». Навчальні за-
клади переможців отримали 
в якості призу мультимедійні 
проектори. Інші переможці 
також отримали корисні пода-
рунки – відеокамери, штати-
ви, фотоапарати. За словами 
однієї з переможниць Ганни 
Мартишевської, у вчителів є 
розуміння важливості фор-
мування в учнів критично-
го мислення. «Для сучасної 
школи дуже важливо, аби діти 
навчились критично мисли-
ти, розрізняти інформацію, 
яку вони отримують з теле-
бачення та інтернету, а також 
були розбірливими у виборі 
джерел інформації. А нам, 
вчителям, не менш важливо 
навчитися це робити, аби до-
помагати нашим підопічним. 
Такі тренінги та конкурси 
якраз допомагають нам у цьо-
му», – підкреслила вона.

Під час нагороджен-
ня учасники мали нагоду 
поспілкуватись із журналістами 
та медіаекспертами: го-
ловним редактором газети 
«Донеччина» Ігорем Зоцем, 
завідувачкою кафедри рекла-
ми та зв’язків із громадськістю 
Одеського національного 
університету Наталією Сте-
блиною, доцентом кафедри 
журналістики Національного 
університету «Острозька 
академія» Сергієм Штур-
хецьким. До церемонії наго-
родження також долучилася 
головний спеціаліст депар-
таменту загальної середньої 
та дошкільної освіти МОН 
України Раїса Євтушенко. 
Вона підкреслила, що у 
скрутні часи, які склали-
ся в Україні, а особливо на 
Донбасі впродовж останніх 
двох років, медіаграмотність 
має посідати важливе місце 
в освіті. За її словами, навіть 
за відсутності спецкур-
су через перевантаженість 
шкільної програми, вчителі 
можуть успішно вплітати 
медіаграмотність у свої уроки 
незалежно від предмету. На 

думку представниці МОН, до-
бре, що існують подібні про-
екти громадських організацій, 
які можуть проводити цю 
просвітницьку роботу.

Загалом на конкурс 
надійшло 32 роботи, з них 7 – 
від вищих навчальних закладів, 
25 – від загально-освітніх 
шкіл. До складу журі, яке виз-
начало переможців, увійшли 
медіаексперти: завідувач 
кафедри журналістики До-
нецького національного 
університету (Вінниця) Оле-
на Тараненко, директор Цен-
тру медіареформ Людмила 
Гуменюк, доцент кафедри 
журналістики Національного 
університету «Острозька 
академія» Сергій Штурхець-
кий.

За словами Виконав-
чого директора ГО «До-
нецький прес-клуб Тетя-

ни Строй, викладачі – дуже 
вдячна аудиторія для роботи 
з медіаграмотністю. «Вже 
кілька років у медіаекспертів 
та Міністерства освіти України 
відбуваються обговорення за-
пуску уроків медіаграмотності 
в школах. Проте, наразі ці 
зміни до програми втілити 
не вдалось. А за допомо-
гою нашого комплексного 
проекту, який складався з 
тренінгів з медіаграмотності 
для викладачів та конкур-
су методичних робіт, ми 
змогли заохотити педагогів 
Донеччини звертати ува-
гу на це важливе питання 
в рамках будь-яких уроків. 
Більшість переможців конкур-
су це викладачі гуманітарних 
дисциплін – мови, літератури, 
історії. В межах позакласної 
роботи вони намагаються до-
помогти учням різного віку 

навчитись особливостям ро-
боти з інформацією в сучас-
ному світі, критичному мис-
ленню, креативності, власній 
відповідальності за свої слова 
та тексти. То ж наразі ми ба-
чимо потребу продовжувати 
роботу в цьому напрямку, за-
лучати ще більше освітян до 
процесу позакласної роботи з 
медіаграмотності зі своїми уч-
нями», – зазначила вона. 

Конкурс проводила ГО «До-
нецький прес-клуб» в межах 
проекту «Навчання основам 
безпеки в сучасному цифро-
вому та медіапросторі», який 
реалізується за підтримки По-
сольства США в Україні. У ме-
жах проекту викладачі ВНЗ та 
вчителі шкіл Донецької області 
брали участь у тренінгах з 
цифрової тамедіаграмотності, 
які відбулися у Маріуполі, 
Слов’янську, Бахмуті та По-
кровську. 

Освіта

Донеччан нагородили 
за інноваційні розробки 

з медіаграмотності
Цими днями в Києві відбулась церемонія нагородження шкільних вчителів 
та педагогів вищих навчальних закладів Донецької області, які стали 

переможцями конкурсу з медіаграмотності. Конкурс інноваційно-методичних 
розробок для освітян організувала громадська організація «Донецький прес-

клуб». Найсильнішими виявилися роботи освітян зі Слов’янська, Маріуполя, 
Торецька, Дружківки, Мирнограда та Покровська

Офіційно

Версії

Велику війну 
прогнозує 

екс-секретар 
РНБО
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В один із спекотних черв-
невих днів у Краматорській 
українській гімназії загін 
юних любителів рідного 
краю літнього розвиваю-
чого профільного табору 
«Краєзнавець» приймав по-
чесного гостя – Володими-
ра Коцаренка, провідного 
краєзнавця Краматорсь-
ка, голову міського клубу 
«Краєзнавець», який охоче 
відгукнувся на запрошення 
прийти до дітей.

Володимир Коцаренко 
розповів, як і коли в ньо-
го виникло захоплення 
історією рідного Крама-
торська, яке переросло в по-
кликання всього його життя. 
Цікаві факти, щирі відповіді 
на запитання дітей, спогади 
про яскраві епізоди влас-
них краєзнавчих пошуків, 
демонстрація в ході зустрічі 
старовинних фотографій 
– все це дало можливість 
дітям більш глибоко 
зрозуміти захоплюючий світ 
краєзнавства і, можливо, що 
така зустріч стане для когось 
з них першим поштовхом до 
власного активного пізнання 
історії рідного міста.

У тому, що народ змінюється, пере-
творюючись на свідомих громадян, чи-
мала заслуга краєзнавців, науковців та 
працівників культури. 

Один з таких заходів, який спонукав 
відвідувачів замислитись над тим, хто ми 
є і звідки взялися – свято «Обручка Кате-
рини», яке відбулось в Центрі мистецтв і 
дозвілля Покровська (Красноармійська), 
що відбувся у рамках Фестивалю 
християнської творчості.

Тож, до нас прибули гості з 
Харківського крайового братства апо-
стола Андрія Первозванного української 
Автокефальної православної церкви. 

Відкрила захід організатор 
волонтерської групи « Доброчи-
нець» Ольга Бондар – титар Свято-
Дмитрівської церкви Харкова. 

Знаний в Україні, особливо дитячому 
загалові, поет – Іван Андрусяк, зізнався, 
що любить спілкуватися із дітьми, бо 
дитячий світ несподіваний і безмежний. 
Поет прочитав вірші  і розповів про те, що 
шукає дівчинку із нашого міста – Поліну 
Литвиненко, яка 5 років тому зверталася 
до нього з листом. І щиро сказав, що ра-
дий приїхати туди, де є читачі. 

У саме серце, мов гострий спис, влу-
чили рядки прозового вірша відомого 
в Україні поета Бориса Гуменюка –                                       
«Заповіт»: 

Сьогодні знову копаємо землю
Цю ненависну донецьку землю
Цю черству закам’янілу землю
Тулимося до неї 
Ховаємося в неї 
Ще живі
Ми ховаємося в землю
Сидимо в ній тихо
Наче малі діти за маминою спиною
Ми чуємо, як б’ється її серце
Як вона втомлено дихає 
Нам тепло і затишно
Ще живі
 Завтра ми вже будемо мертві
Може багато з нас
Може всі
Не забирайте нас із землі
Не відривайте нас від матері
Не збирайте на полі бою наші рештки
Не намагайтеся наново скласти нас 
   докупи
І – благаємо вас – ніяких хрестів!
Пам’ятних знаків чи меморіальних плит
Нам це не треба
Адже це не для нас – для себе
Ви ставите нам величні пам’ятники
Не треба ніде карбувати наших імен

Просто пам’ятайте:
На цьому полі 
У цій землі 
Лежать українські солдати
І все 
Але це буде завтра
А сьогодні ми ще копаємо землю
Цю дорогу українську землю
Цю солодку ласкаву землю
Пишемо гуртом саперним лопатами
На її тілі
Останній вірш української літератури
Рядки білого вірша викликали у бага-

тьох жінок сльози на очах. Саме такі сло-
ва здатні загартовувати серця любов’ю 
до батьківщини, повести в бій. 

Автор цих мужніх віршів Борис Гуме-
нюк, провів в АТО рік, був заступником 
командира добровольчого батальйону 
УПА, зараз – в батальйоні  «Азов ». Во-
ював у Пісках, за його плечима 25 років 
літературної роботи. Пішов в АТО і хоче 
розповісти про війну, як він сказав, «з 
нашого голосу, бо не менш, ніж кривава 
сутичка – війна інформаційна і, можливо, 
через рік російське ТВ скаже, що «до-
блестный российский солдат пришёл в 
Донбасс освобождать народ от хунты».

– Я вирішив писати, – веде далі 
письменник, – бо ми всі винні, що у нас 
вкрали Крим, як злодії – прийшли й за-
брали. Ми, письменники, сакралізуємо 
українського воїна. Я бандерівець, гото-
вий обійняти донецького шахтаря, бо у 
нас одна мати – Україна». 

У свою чергу, наша поетка з 
Красноармійська, Любов Чорна, прочи-
тала власний вірш «Герої не вмирають». 

Освітянин і краєзнавець із нашого 
міста, член НСПУ, Петро Гайворонський, 
читав уривки з повісті «Скельця калейдо-
скопу».

За спиною виступаючих – ікони. Вони 
не в золотих рамах, а написані в окопах 
АТО на кришках ящиків від патронів. З 
цих картин на нас дивилися Спаситель, 
Божа Матір, святі. 

Письменник – казкар, Олесь Кле-
мансон, прочитав казки з сучасним 
підтекстом про «Бетери, які шкрябають-
ся в двері». 

Олесь  Клемансон зокрема ска-
зав, що реальність спростовує  міфи 

про Новоросію. «Свій рід, – сказав ми-
тець, я пам’ятаю з XVIII століття, є ба-
гато родичів на Сході: Харківщина, 
Запоріжжя, Дніпропетровщина, Донеч-
чина, але я не чув, щоби хтось хоч раз 
сказав з мого роду : я – росіянин».

Потім виступала молодь. Студенти 
Католицького університету, що у Львові, 
юні співачки, Соломія і Олександра, під 
гітару заспівали дві авторські пісні: «А 
знаєш, чи якось спокійно» та «У своїх 
думках я ніколи цей край не залишу». 
Чудова мелодія, ніжні дівочі голоси, 
зворушливі слова. У своєму привітанні 
до нас дівчата сказали: «Ви не думай-
те, як ми зі Львова, то війна далеко. 
Ми завжди пам’ятаємо , що йде війна, 
бо ми всі – одна країна». А парубок з 
їхнього гурту розповів про вертеп, де по-
руч з традиційними фігурують і сучасні 
персонажі: воїн АТО, сєпар та цар Ірод 
Путін. 

Про патріотичні об’єднання міста 
і району розповіли гостям директор 
Красноармійського історичного му-
зею Юлія Костюченко, а про шкільне 
патріотичне товариство «Пласт» – 
краєзнавець з села Миколаївка – Люд-
мила Овсяник. 

Науковець, викладач історії 
Красноармійського індустріального  
інституту – Микола Яцюк, зазначив, що 
в місті зростає патріотичний рух. «Чому 
ж тоді всі голосували за Опозиційний 
блок», – подумалось мені.

На завершення до учасників фестива-
лю звернувся архієпископ Харківський 
і Полтавський УАПЦ, викладач Києво – 
Могилянськаї академії, владика Ігор. За 
його словами віруюча людина ніколи не 
буде зрадником.

– Нам треба подолати ворога в 
середині нас, бути сміливими в боротьбі. 
Спогади про комуністичне минуле на-
вмисне міфологізуються. Це треба 
роз’яснювати, спростовувати. Велике 
мистецтво – бути разом! Зрозуміти лю-
дей, донести правду, – сказав владика 
Ігор. 

Діана БІЛОКОНЬ
с. Петрівка, 

Красноармійський район

Канікули

Зустріч з краєзнавцем

Нам пишуть

Вчимося бути разом

Підлітки зі сцени 
розповіли 

про справжній 
Донбас

Що буде, якщо дати дітям 
можливість відверто розповісти про 
своє життя? Про що вони би розказа-
ли, на що звернули увагу? Яку би ме-
тафору знайшли для опису жаху війни 
чи власних мрій? Як «дорослі діти» 
мислять і що відчувають?

Двадцять підлітків зі сходу та заходу 
України об’єдналися в проекті «Class 
act: Схід-Захід». Під керівництвом 
українських і шотландських 
драматургів діти написали 11 історій 
про свою реальність і життя, які були 
поставлені на сцені Київського театру 
юного глядача на Липках.

Вони розповідають про пробле-
ми і радості, про те, що їх насправді 
хвилює. А ще – вони не за віком 
дорослі у своїх ідеях і роздумах.

Уперше ідею проекту Class act 
втілили 1997 року в Шотландії в од-
ному з найбільших театрів «Треверс». 
Його ініціаторкою стала шотландська 
драматург, письменниця і режисера 
Нікола МакКартні.

Нещодавно спеціально для втілення 
проекту в Україні Нікола приїхала 
до Києва. Вона каже, що в кожній 
постановці є щось унікальне, але тут 
уперше за історію проекту у постанов-
ках грав міністр культури країни.

За словами кураторки Class act в 
Україні, драматурга Наталії Ворож-
бит, процес пошуку учасників для 
проекту розпочався із двох подоро-
жей: спочатку до шкіл у місті Попасна 
Луганської області та місті Миколаївка 
Донецької області, а згодом – до 
школи № 2 у місті Нововолинську 
Волинської області. У школах обрали 
20 дітей для проекту: половину зі схо-
ду і половину із заходу.

17 червня діти приїхали до Києва, де 
протягом 5 днів писали свої історії під 
керівництвом команди професійних 
драматургів і режисерів. Над самою 
виставою за текстами дітей ще 5 
днів працювала професійна команда 
режисерів, художників та акторів, аби 
27 червня показати прем`єру в театрі.

«Перед нами стояла нова й екстре-
мальна задача: за такий короткий 
термін написати і поставити 11 ма-
леньких п’єс, – розповідає Наталія Во-
рожбит. – Повірте, що це було непро-
сто. Кожна п’єса по 10 хвилин, деякі з 
них діти писали в парах. Причому умо-
вою було, аби діти були з різних шкіл і 
знаходили спільні теми, спільну мову і 
вчилися домовлятися».

Головною метою проекту стала 
комунікація між підлітками з різних 
регіонів і створення майданчика, де 
вони могли би разом подивитись на 
власне життя і на ситуацію в країні за-
галом.

Проект вкотре довів, що протиріччя 
між мешканцями різних регіонів 
штучні і що молоді легко спілкуватися 
наживу, без посередників. А головне – 
кожному є що розповісти.

Тематика дитячих історій дуже 
різна – від вегетаріанства і вибору 
життєвого шляху до пострілів у 5 хви-
линах від власного дому.

В одній із п’єс «Каміння», яку напи-
сав 15-річний Віталій Шмітько, част-
ково розповідається історія власного 
життя автора. Хлопець із Попасної 
разом із родиною покинув рідне 
місто і переїхав до Харкова. Каже, що 
виїжджали з Попасної вони вже під 
вибухи і було страшно, бо покидали 
місто на машині, яка розвозила хліб, 
їхали об’їзними дорогами, коли до-
вкола вибухали снаряди.

У «Камінні» багато акцентів на 
сприйнятті харківськими підлітками 
переселенця, на стереотипах довко-
ла «людини звідти», жартах про «ДНР» 
і на замкненості, яку варто подолати 
після пережитого.

Мистецтво

Закінчення на 8-й стор.
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Оголошення
Дзержинський міський суд Донецької 

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

Відповідач по справі: Кіркін Сергій 
Вікторович (зареєстрований за адресою 
83050, м. Донецьк, вул. Гастрономічна, 
28А/12), викликається на 10-30 год. 05 
серпня 2016 року до суду, каб. №7, для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, 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 позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Височіної Тетяни 
Вікторівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Відповідач по справі: Височіна Тетяна 
Вікторівна (зареєстрована за адресою 
83034, м. Донецьк, вул. Філатова, 8/5), 
викликається на 11-00 год.05 серпня 2016 
року до суду, каб. №7, 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 неяв-
ки, 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 позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Головльова Юрія Ми-
колайовича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. 

Відповідач по справі: Головльов Юрій 
Миколайович (зареєстрований за адре-
сою 83000, м. Донецьк, вул. Спортивна, 
8/7), викликається на 11-30 год. 05 серп-
ня 2016 року до суду, каб. №7, 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 неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя Н.В.Нємиш. 

* * *
Першотравневий районний суд 

Донецької області ( 87400, смт. Мангуш, 
вул. Котанова, 102, Першотравнево-
го району Донецької області) розглядає 
цивільну справу за позовом Органу опіки 
та піклування Бердянської сільської ради 
до Щербакової Яни Сергіївни, третя особа 
Служба у справах дітей Першотравневої 
РДА (місце реєстрації та проживання 
відповідача Щербакової Я.С. не відоме ) 
про позбавлення батьківських прав. 

Відповідач викликається на 06 липня 
2016 року на 08-30 год. у Першотравне-
вий районний суд кабінет № 2, для участі у 
справі по суті. Суддя Н.М. Топузова. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. 
Миру,5) проводить розгляд цивільної спра-
ви за позовом «Публічне акціонерне това-
риство «Банк Національний Кредит» до То-
вариства з обмеженою відповідальністю 
Виробничо-комерційна фірма «Тех-
нопром», Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Проміновації», Калініча 
Павла Володимировича, Іванова Вадима 
Вікторовича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Відповідачі у справі: 
ТОВ Виробничо-комерційна фірма 

«Технопром», місце реєстрації: 86144, 
Донецька область, м. Макіївка, вул. 
Горняцька,буд.10, кв.1;

ТОВ «Проміновації», місце реєстрації: 
86400, Донецька область, м. Єнакієве, 
вул. Краснооктябрьська, 1;

Калініч Павло Володимирович, місце 
реєстрації: 86400, Донецької області. м. 
Єнакієве, вул. Яр. Галана, буд.14а;

Іванов Вадим Вікторович, місце 
реєстрації: 86400, Донецька область, м. 
Єнакієве, вул. Артемівська, буд. 108 ви-
кликаються в судове засідання, призначе-
не на 14 годину 00 хвилин 11.07.2016 р., 
до суду, каб. № 213, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачам пропонується надати свої 
заперечення на позов та відповідні до-
кази. У випадку неможливості прибуття, 
відповідачі повинні повідомити суд про 
причини неявки. За інших обставин роз-

гляд справи відбудеться у їх відсутності. 
Суддя О.П. Чопик.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сольоно-
го Миколи Миколайовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі: Сольоний Ми-
кола Миколайович (зареєстрований за 
адресою 85206, м. Дзержинськ, вул.91-ї 
Дивізії, 1/60), викликається на 13-00 год. 
05 серпня 2016 року до суду, каб. №7, для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя С.С.Бабенко.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чумачен-
ко Валерія Валерійовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором. 

Відповідач по справі: Чумаченко 
Валерій Валерійович (зареєстрований за 
адресою 85200, м. Дзержинськ, вул.20-го 
Партз’їзду, 17/4), викликається на 13-15 
год. 05 серпня 2016 року до суду, каб. №7, 
для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя С.С.Бабенко.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

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

Відповідач по справі: Сомова Оле-
на Іванівна (зареєстрована за адресою 
85200, м. Дзержинськ, вул. Хижняка, 48), 
викликається на 13-30 год. 05 серпня 2016 
року до суду, каб. №7, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя С.С.Бабенко.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

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

Відповідач по справі: Бугайова Олена 
Анатоліївна (зареєстрована за адресою 
85295, м. Дзержинськ, кв. Керамік, 2/7), 
викликається на 13-45 год. 05 серпня 2016 
року до суду, каб. №7, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя С.С.Бабенко.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84122 м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості 
за кредитним договором до Панченко 
Валерія Володимировича (останнє відоме 
зареєстроване місце проживання: До-
нецька обл., м. Слов’янськ, пров. Ро-
строповича Мстислава (колишня назва 
Чапаєва), буд. 53.

Для слухання справи по суті 14 лип-
ня 2016 року о 09 годині 00 хвилин 
викликається вказана особа, як відповідач 
у справі. Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та докази.

У випадку неприбуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причину неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя М.Г.Геєнко. 

* * *
Слов’янський міськрайонний 

суд у Донецькій області (84112, м. 
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) 
розглядає цивільні справи про стягнення 
заборгованності за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк»:

Відповідач: Губченко Максим Юрійович, 
останнє місце реєстрації та проживан-

ня: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Уж-
городська, буд. 9, викликається 14 лип-
ня 2016 року о 09 год. 30 хв. до суду для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач: Малєєв Олександр 
Олексійович, останнє місце реєстрації та 
проживання: Донецька обл., м. Горлівка, 
вул. Оленіна, буд. 24 кв.53, викликається 
14 липня 2016 року о 10 год. 00хв. до суду 
для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідач: Гулеiшвілі Давид 
Валіушович, останнє місце реєстрації та 
проживання: Донецька обл., м. Горлівка, 
вул. Кірова, буд. 16 кв.34, викликається 
14 липня 2016 року о 10 год. 30 хв. 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 Р.В.Кузнецов. 

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84122 м. Слов’янськ 
вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості за 
кредитним договором до:

Апанасенко Олександри Леонідівни 
(останнє відоме зареєстроване місце про-
живання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. 
Виноградна, буд. 44, кв. 103.

Для слухання справи по суті 14 лип-
ня 2016 року о 09 годині 30 хвилин 
викликається вказана особа, як відповідач 
у справі.

Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у її 
відсутності. Суддя М.Г.Геєнко. 

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84122 м. Слов’янськ 
вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості за 
кредитним договором до:

Безкишка Надія Павлівна (останнє 
відоме зареєстроване місце проживан-
ня: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. 
Світлодарська (колишня назва Чубаря), 
буд. 8А кв. 15.

Для слухання справи по суті 14 лип-
ня 2016 року о 09 годині 15 хвилин 
викликається вказана особа, як відповідач 
у справі. Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та докази.

Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у її 
відсутності. Суддя М.Г.Геєнко. 

* * *
Приазовський районний суд Запорізької 

області викликає відповідача Субботовсь-
кого Бориса Івановича, 15.07.1960 р.н, 
останнє відоме місце проживання якого 
– Донецька область, Новоазовський рай-
он, м. Новоазовськ, вул. Близнюкова,За, 
у судове засідання по цивільній справі за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке призначене на 09 серпня 2016 
року о 09 годині 00 хвилин і відбудеться 
в приміщенні Приазовського районного 
суду Запорізької області за адресою: вул. 
Пушкіна, 5 смт. Приазовське Приазовсько-
го району Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про 
. відповідач вважається повідомленим 
про час і місце розгляду справи і у разі 
неявки до суду справа може бути роз-
глянута за відсутності відповідача на 
підставі наявних у ній доказів. Відповідач 
зобов’язаний повідомляти про зміну сво-
го місця проживання (перебування), або 
місцезнаходження під час провадження 
справи, а також про причини неявки в су-
дове засідання. У разі неповідомлення 
суду про причини неявки вважається, 
що відповідач не з’явився в судове 
засідання без поважних причин. Суддя 
О.П.Пантилус. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/2610/2016 за позовом 
ПАТ КБ «Приват Банк» до Токарєвої 
Євгенії Миколаївни про стягнення 
заборгованності.

Відповідач у справі Токарєва Євгенія 
Миколаївна, останнє місце реєстрації – 
86391 Донецька область, м. Жданівка, кв.1, 
буд.5, кв.69, викликається на 22.07.2016 

року на 10 50 годину до суду, каб. № 213 
для участі у розглядісправи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/5032/2016 за позовом ПАТ 
КБ «Приват Банк» до Пімшина Володи-
мира Олександровича до Ізотова Віталія 
Віталійовича про визнання особи такою, 
що втратила право користування житло-
вим приміщенням.

Відповідач у справі: Ізотова Віталія 
Віталійовича останнє місце реєстрації 
– Донецька область, м. Бахмут, вул..
Ювілейна,16/64, викликається на 09-00 
годину 28.07.2016 року до суду, каб. № 
213 для участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84122 м. Слов’янськ 
вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за заявою Лофицького 
Валерія Івановича про скасування заходів 
забезпечення позову до Грунського Сергія 
Яковича (останнє відоме зареєстроване 
місце проживання: Донецька обл., м. 
Слов’янськ, вул. Батюка, буд. 8, кв. 5).

Для слухання справи по суті 12 лип-
ня 2016 року о 10 годині 00 хвилин 
викликається вказана особа, як сторона у 
справі.

Грунському С.Я. пропонується надати 
свої заперечення щодо заяви та докази. 
У випадку неприбуття, Грунський С.Я. по-
винен повідомити суд про причину неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя М.Г.Геєнко. 

* * *
Першотравневий районний суд 

Донецької області (87400, смт. Мангуш 
вул. Котанова, 102, Першотравнево-
го району Донецької області) розглядає 
цивільну справу за позовом Певцової Оле-
ни Михайлівни до Певцова Олексія Олек-
сандровича (місце реєстрації та прожи-
вання відповідача Певцова О.О. не відоме) 
про розірвання шлюбу. 

Відповідач викликається на 08-15 год. 
15 липня 2016 року у Першотравневий 
районний суд кабінет № 2, для участі у 
справі по суті.Суддя Н.М. Топузова. 

* * *
Першотравневий районний суд 

Донецької області (87400, смт. Мангуш 
вул. Котанова, 102, Першотравневого 
району Донецької області ) розглядає 
цивільну справу за позовом Гімона Ми-
хайла Нестеровича до Якубовської Ва-
лентини Григорівни, Трубарової Людмили 
Іванівни (місце реєстрації та проживання 
відповідачів Якубовської В.Г. та Трубарової 
Л.І. не відоме ) про виділ в натурі частки 
майна із спільної часткової власності. 

Відповідач викликається на 09-15 год. 
15 липня 2016 року у Першотравневий 
районний суд кабінет № 2, для участі у 
справі по суті. Суддя Н.М. Топузова. 

* * *
Великоновосілківський районний суд 

Донецької області в зв’язку з розглядом 
цивільної справи за позовом Азарової Юлії 
Василівни до Азарова Андрія Володимиро-
вича про стягнення аліментів на утримання 
дружини, повідомляє, що судове засідання 
призначено на 15 липня 2016 р., на 09 год. 
00 хв., в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область Великоновосілківський 
район смт. Велика Новосілка, вул. Фон-
танна, 21, суддя Пономарьов О.П. Суд 
викликає в якості відповідача Азарова 
Андрія Володимировича (останнє відоме 
місце проживання – вул. Університетська 
30/64, м. Донецьк Донецької області. 
Явка до суду є обов’язковою. В разі неяв-
ки відповідача в судове засідання справа 
буде розглянута за його відсутності. Суддя 
О.П. Пономарьов.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/2424/2016 за позовом ПАТ 
КБ «Приват Банк» до Юрінко Андрія Вален-
тиновича, Юрінко Ніни Валентинівни про 
стягненнязаборгованності.

Відповідачі у справі Юрінко Андрій Ва-
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лентинович, Юрінко Ніна Валентинівна, 
останнє місце реєстрації - 84500 Донець-
ка область, м. Бахмут, провул.Цегель-
ний, 20 викликаються на 08-45 годину 
18.07.2016 року до суду, каб. № 213 для 
участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/2424/2016 за позовом 
Шподарєвої Вікторії Сергіївни до Лисак 
В’ячеслава Кузьмича про визнання особи 
такою, що втратила право користування 
житлом.

Відповідач у справі: Лисак В’ячеслав 
Кузьмич, останнє місце реєстрації –84500, 
Донецька область, м. Бахмут, вул.1-ша 
Залізнична, 3, викликається на 09-00 го-
дину 19.07.2016 року до суду, каб. № 213 
для участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/2417/2016 за позо-
вом  ПАТ«Укрсоцбанк» до Василиши-
на Віталія Миколайовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі: Василишин Віталій 
Миколайович, останнє місце реєстрації 
–86400, Донецька область, м. Єнакієве, 
пр.-т Шевченка,86/58, викликається на 
09-00 годину 18.07.2016 року на до суду, 
каб. № 213 для участі у розгляді справи по 
суті. 

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/2417/2016 за позовом ПАТ 
«Капітал» до Таран Катерини Карпівни про 
стягнення заборгованності.

Відповідач у справі Таран Катерина 
Карпівна, останнє місце реєстрації - До-
нецька область, м. Бахмут, вул.Польо-
ва,43/14 викликається на 08-35 годину 
18.07.2016 року до суду, каб. № 213 для 
участі у розглядісправи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/2417/2016 за позовом ПАТ 
«Капітал» до Марченко Надії Володими-
ровни про стягнення заборгованності.

Відповідач у справі: Марченко Надія 
Володимировна, останнє місце реєстрації 
– Донецька область, Бахмутський 
р-н, с.Парасковіївка, вул. Леніна,155, 
викликається на 18.07.2016 року на 08-
30 годину до суду, каб. № 213 для участі у 
розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/2453/2016 за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шейка Клавдії 
Іванівни про стягнення заборгованності.

Відповідач у справі: Шейка Клавдія 
Іванівна, останнє місце реєстрації - 86491 
Донецька область, Єнакіївська міськрада, 
смт. Ольховатка, вул. Комсомольська, 
41/20, викликається на 10-35 годину 
22.07.2016 року до суду, каб. № 213 для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 

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

* * *
Краматорський міський суд Донецької 

області (84000, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) розглядає цивільну спра-
ву за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Бичкова Олександра Олександровича 
про стягнення заборгованості. Відповідач 
викликається о 09-00 годині 12 липня 
2016 року до суду, каб. №15, для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у їх 
відсутність. Суддя С.М.Ткачова.

* * *
Краматорський міський суд Донецької 

області (84000, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) розглядає цивільну спра-
ву за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Кондрашової Лілії Олександрівни про 
стягнення боргу. Відповідач викликається 
на 12 липня 2016 року о 08-30 годині до 
суду, каб. №15, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у їх 
відсутність. Суддя Суддя С.М.Ткачова.

* * *
Краматорський міський суд Донецької 

області (84000, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) розглядає цивільну спра-
ву за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Мінгатіної Надії Іванівни про стягнення 
заборгованості. Відповідач викликається 
на 11 липня 2016 року о 08-30 годині до 
суду, каб. №15, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у їх 
відсутність. Суддя С.М.Ткачова.

* * *
Першотравневий районний суд 

Донецької області (87400, смт. Мангуш, 
вул. Котанова, 102, Першотравнево-
го району Донецької області) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Жучкова Олександра Олек-
сандровича (місце реєстрації та прожи-
вання відповідача Жучкова О.О. невідоме) 
про стягнення заборгованості. 

Відповідач викликається на 11-00 год. 
13 липня 2016 року у Першотравневий рай-
онний суд кабінет № 2, для участі у розгляді 
справи по суті. Суддя Н.М. Топузова.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/3167/2016 за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Черваньової 
Людмили Олександрівни про стягнення 
заборгованності.

Відповідач у справі: Черваньова Люд-
мила Олександрівна, останнє місце 
реєстрації – 86427 Донецька область, 
м. Єнакієве, вул. Айвазовського,76/41, 
викликається на 09-05 годину 29.07.2016 
року до суду, каб. № 213 для участі у 
розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/3167/2016 за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Антошиної Наталі 
Сергіївні про стягнення боргу.

Відповідач у справі: Антошина Ната-
ля Сергіївна, останнє місце реєстрації – 
86422 Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Толбухіна,6/5, викликається на 09-20 го-
дину 29.07.2016 року до суду, каб. № 213 
для участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/3167/2016 за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Бондаренко Алевтини 
Вікторівни про стягнення боргу.

Відповідач у справі: Бондаренко Алев-
тина Вікторівна, останнє місце реєстрації 
– 86427 Донецька область, м. Єнакієве, 
вул. Айвазовського,48/85, викликається на 
09-25 годину 29.07.2016 року до суду, каб. 
№ 213 для участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/3167/2016 за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дронова Мак-
сима Миколайовича про стягнення 
заборгованності.

Відповідач у справі: Дронов Максим 
Миколайович, останнє місце реєстрації 
– 83080 Донецька область, Бахмутсь-
кий р-н, Кодема, вул.Кооперативна,65, 
викликається на 10-00 годину 22.07.2016 
року до суду, каб. № 213 для участі у 
розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/3167/2016 за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Коваленко Оксани 
Іванівни про стягнення боргу.

Відповідач у справі: Коваленко Оксана 
Іванівна, останнє місце реєстрації – 86391 
Донецька область, м. Жданівка, кв.28/33, 
буд.1-а, кв.46, викликається на 09-10 го-
дину 29.07.2016 року до суду, каб. № 213 
для участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/3167/2016 за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Телятникової Світлани 
Миколаївни про стягнення боргу.

Відповідач у справі: Телятникова 
Світлана Миколаївна, останнє місце 
реєстрації - Донецька область, м. Бахмут, 
вул..Тітова,17а, викликається на 10-30 го-
дину 22.07.2016 року до суду, каб. № 213 
для участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500, м.Бахмут, вул.
Миру, 5) проводить розгляд цивільної 
справи за позовом Єфимович Тетяни 
Юріївни до Єфимовича Романа Володи-
мировича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі: Єфимович Роман 
Володимирович, проживає за адресою: 
84500, Донецька область, м. Бахмут, вул.
Маріупольська, буд.9, кв.4 викликається 
в судове засідання, призначене на 11 год. 
00 хв. 15.07.2016 р., до суду, каб. № 213, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення на позов та відповідні до-
кази. У випадку неможливості прибуття, 
відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки. За інших обставин роз-
гляд справи відбудеться у його відсутності. 
Суддя О.П.Чопик.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100 м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Шилкіної Оле-
ни Володимирівни до Шилкіна Олексан-
дра Михайловича, про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі: Шилкін Олександр 
Михайлович, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Донецьк, вул. 
Пушкінська, буд. 16, кв. 9, викликається на 

08 годину 30 хвилин 18 липня 2016 року 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.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100 м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк»до Дергачова Олек-
сандра Васильовича, про стягнення 
заборгованості.

Відповідач у справі: Дергачов Олек-
сандр Васильович, останнє відоме 
місце проживання Донецька область, м. 
Горлівка,  вул. Болотникова, буд. 21,кв.13, 
викликається на 09 годину 00 хвилин 
19 липня 2016 року до суду для участі у 
розгляді справи по суті.  

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутність. Суддя Носовська Л.О.

* * *
Першотравневий районний суд 

Донецької області (87400, смт. Ман-
гуш, вул. Котанова, 102, Мангушсько-
го району Донецької області) розглядає 
цивільну справу за позовом Органу опіки 
та піклування Бердянської сільської ради, 
в інтересах малолітніх дітей Щербакова 
В.Д. та Щербакова Р.А. до Щербакової 
Яни Сергіївни, третя особа Служба у спра-
вах дітей Першотравневої РДА (місце 
реєстрації та проживання відповідача 
Щербакової Я.С. не відоме) про позбав-
лення батьківських прав. 

Відповідач викликається на 09-00 год.18 
липня 2016 року у Першотравневий район-
ний суд кабінет № 2, для участі у розгляді 
справи по суті. Суддя Н.М. Топузова.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84122 м. Слов’янськ 
вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовною заявою Ка-
щенко Ірини Володимирівни про визнання 
права власності в порядку спадкування до 
Горлівської міської ради (останнє відоме 
зареєстроване місце знаходження: До-
нецька обл., м. Горлівка, проспект Пере-
моги, буд. 67).

Для слухання справи по суті 18 лип-
ня 2016 року о 09 годині 30 хвилин 
викликається Горлівська міськоа рада, як 
відповідач у справі.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позовної заяви та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причину неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя М.Г.Геєнко. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу № 2/219/2810/2016 за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гінжул Ольги 
Ервінівни про стягнення заборгованності.

Відповідач у справі: Гінжул Ольга 
Ервінівна, останнє місце реєстрації – До-
нецька область, Жданівський район, смт. 
Вільхівка, вул.Кірова, 26, викликається на 
11-30 годину 28.07.2016 року а до суду, 
каб. № 213 для участі у розгляді справи по 
суті.

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

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у 

Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Панкової М.В. 
до Гаркуши О.О. про визнання особи та-
кою, що втратила право користування 
житловим приміщенням.

Відповідач: Гаркуша Олександр Олек-
сандрович, останнє місце реєстрації та 
проживання: Донецька обл., м. Слов‘янськ, 
вул. Паркова, буд.1, кв.68 викликається 18 
липня 2016 року о 14 год. 30 хв. до суду 
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 розглянута у їх 
відсутності.

Оголошення
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* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 

м. Бахмут, вул. Миру,5) проводить розгляд цивільної справи за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шмарова Олексія Олексан-
дровича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. 

Відповідач у справі: Шмаров Олексій Олександрович, 
проживає за адресою: 84551, Донецька область, м.Часів-Яр, 
вул. Лермонтова, буд.6, викликається в судове засідання, при-
значене на 13 год. 00 хв. 15.07.2016 р., до суду, каб. № 213, для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на по-
зов та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття, 
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. За 
інших обставин 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 Єфимович Тетяни Юріївни до Єфимовича Романа 
Володимировича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі: Єфимович Роман Володимирович, 
проживає за адресою: 84500, Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Маріупольська, буд.9, кв.4 викликається в судове 
засідання, призначене на 11 год. 00 хв. 15.07.2016 р., до суду, 
каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на по-
зов та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття, 
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. За 
інших обставин розгляд справи відбудеться у його відсутності. 
Суддя О.П. Чопик. 

* * *
Лисенко Ірина Володимирівна, 26.11.1958 р.н., останнє 

відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Харцизьк, 
пров. Транспортний, 9, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як відповідач по 
цивільній справі № 227/1925/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Лисенко Ірини Володимирівни про стягнення 
заборгованості. Судове засідання відбудеться 02.08.2016 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 наявних у ній даних чи 
доказів. Суддя: В.В Корнєєва. 

* * *
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84122 

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну 
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення 
заборгованості за кредитним договором до: Куп’янської Тетя-
ни Олександрівни (останнє відоме зареєстроване місце про-
живання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Петровського, 
буд. 7).

Для слухання справи по суті 20 липня 2016 року о 09 годині 
00 хвилин викликається вказана особа, як відповідач у справі.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде роз-
глянута у її відсутності. Суддя М.Г.Геєнко. 

* * *
Приазовський районний суд Запорізької області викликає 

відповідача Березіна Андрія Івановича, 05.01.1986 р.н., останнє 
відоме місце проживання якого –Донецька область, Новоа-
зовський район, с. Козацьке, вул. 50 років Жовтня, 17, у судове 
засідання по цивільній справі № 2/325/364/2016(325/748/16-
ц) за позовом Березіної Н.В. до Березіна А.І. про розірвання 
шлюбу, яке призначене на 02 серпня 2016 року о 09 годині 00 
хвилин і відбудеться в приміщенні Приазовського районного 
суду Запорізької області за адресою: вул. Пушкіна ,5, смт. При-
азовське Приазовського району Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у 
разі неявки до суду, справа може бути розглянута за відсутності 
відповідача на підставі наявних у ній доказів. Відповідач 
зобов’язаний повідомляти про зміну свого місця проживан-
ня (перебування), або місцезнаходження під час проваджен-
ня справи, а також про причини неявки в судове засідання. У 
разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що 
відповідач не з’явився в судове засідання без поважних при-
чин. Суддя О.П.Пантилус. 

* * *
Приазовський районний суд Запорізької області викликає 

відповідача Кучерук Вікторію Вікторівну, 27.11.1994р.н., 
останнє відоме місце проживання якої – Донецька область, Но-
воазовський район, м. Новоазовськ, вул. Нагорна, 13, у судове 
засідання по цивільній справі № 2/325/365/2016(325/750/16-
ц) за позовом Чічеріна О.О. до Кучерук В.В. про розірвання 
шлюбу, яке призначене на 02 серпня 2016 року о 10 годині 00 
хвилин і відбудеться в приміщенні Приазовського районного 
суду Запорізької області за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт. При-
азовське Приазовського району Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у 
разі неявки до суду, справа може бути розглянута за відсутності 
відповідача на підставі наявних у ній доказів. Відповідач 
зобов’язаний повідомляти про зміну свого місця проживан-
ня (перебування), або місцезнаходження під час проваджен-
ня справи, а також про причини неявки в судове засідання. У 
разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що 
відповідач не з’явився в судове засідання без поважних при-
чин. Суддя О.П.Пантилус. 

Оголошення

ПАНЦЕРМАНИ (Купайло-1942)
Не волошкою степ голубою,
А, мов папороть, полум’ям цвів,
Панцермани верталися з бою,
На борти прив’язавши мерців.

Покладуть їх не в криптах родинних,
Й поминатимуть не з кришталю,
Заведеться востаннє годинник,
І востаннє віддасться салют.

І вагання: «Чи дійсно Він з нами?»
Ще не вбитих в полон забере,
Й, озирнувшись назад, панцермани
не наважаться глянуть вперед.

СЛУХАЮЧИ ПІСНЮ АДАМО
У світанком зрошені тенета
Упіймався висохлий листок,
Супокій отримав опонента
З легіону фобій і чуток.

А життя отримало догану
За безпрецедентний формалізм,
За бажань динаміку погану,
За глибини сенсу замалі.

Не знайшлося в згаслому коханні
Люкса світла, джоуля тепла.
Осінь. Інтонації прохальні...
Господи, чудні Твої діла.

Я і світ. Претензії взаємні.
Все життя не в ногу ідемо...
Падає в душі спустілу ємність
Сніг від Сальваторе Адамо.

ПОСТУП МАНІВЦЯМИ
Світ пустий і вбогий, бо багатий
на підлоти в стилі Дерези,
 і його, як Бренна, не вблагати,
щоб не клав меча на терези.

Отже, слабшому – знущальне «Vae ...»,
Совісному – глузи і хула.
Лиш людина нелюдом буває,
Надто ж та, що нею не була.

Чи знікчем’я, а чи то знічев’я
світ не йде до Бога напрямки.
Заповзято, як червневе черв’я,
обгризають істину думки.  

А ПРАГЛОСЯ Ж…
Епоха видив, подиву й видовищ, 
 часина трусів, струсів, потрясінь,
Доба недобудов перебудови,
Пора руїн і лоску опостінь.

І гне і гине о геєні днина, 
І тиша затушовує стежки, 
І не одна, на жаль, була єдина, 
А праглося ж до прощі навпрошки. 

ВЖЕ НЕ СТРАШНО
Виводить з рівноваги світ: 
Журі – манірні педерасти, 
Людиноненависник  – Свіфт, 
Нікчема  – хто не вміє красти. 

Токсичний арсенал мереж,
Кричуща порожнеча фрази.
І вже не страшно, що помреш, 
І що нікого цим не вразиш.  

ЩО ТАМ ГОРИТЬ?
Сюжети снів –  брудня й бридня, 
Які й не мислилися Кафці,
Ніч зажадала сатисфакцій 
За кожен з пунктів злоби дня. 
А злоба дня була б не злою, 
І «Отченаш» усе б затер, 
Та знову стрівся світ-бретер, 
А в голові забракло лою. 
Втім, щось у ній таки горить, 
Що там горить, підкажеш, Фройде?.. 
Верблюд крізь вушко голки пройде, 
І дощ поллється догори.

ВДЕРСЯ ВІТЕР
 Вдерся вітер в гори соколині
З боку заіржавлених боліт,
Іволзі перервано політ,
Плаче при зарубаній калині.

І до горла звично підповзла
Гіркістю присмачена отерплість,
Образи від прикладань  обтерлись,
Та не меншає у світі зла.

ПЕРЕХРЕСТЯ ШТРИШКІВ
Розчленовано обшир галактики
Бісектрисами гострих кутів,
Сенс буття в незбагненність утік,
Замість пам’яті – спогадів клаптики.
Замість щирості – чемності жест,
Недомови пишаються змовами,
Навіть квітень вітрами зимовими
заштриховано навперехрест.
Вже не хочеться пити лиш повними,
Вже не кличе в похід заводій.
Час пробив, у перелік подій
все частіше включаються помини.
Дійсність мрії грозиться: «Не смій!»,
І душа, наче в латах, в окалині.
Та невинних нема, є нескарані.
Світ кінчається?.. Хай... Він не мій...

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
Декому й усесвіт – річ непевна, 
А для когось щастя – мати дах.
Втім, і Мендельсона, і Шопена 
На одних виконують ладах. 

Випадає іноді тверезим 
Леву йти під проводом осла, 
Тож печаль, мов чага до берези, 
Назавжди до серця приросла. 

Відспівав жаркоголосий жайвір, 
Вітер невідомістю пропах, 
Та прогнози тут, здається, зайві, 
Наче хвилерізи у степах. 

Січень, не дійшовши до заметів, 
Все довкола обкида багном. 
Склянка… Друга… Де живі? Де мертві? 
Гучномовець. Бард. «Маленький  гном». 
Ще не відкоркована остання, 
Ще і часу, певно, скількись є, 
Лиш немає сховку від питання: 
Чи своє прожито? Чи своє? 

Микола СІРОБАБА
м. Слов’янськ

З нових поезій

Проект Class act перевернув 
життя Віталія, оскільки у нього 
з’явилася можливість поділитись 
усім цим через творчість. Тепер 
хлопець хоче пов’язати своє жит-
тя з театром і, навіть коли не в 
ролі драматурга, то принаймні не 
покидати його в якості глядача.

На прем’єрі 27 червня зала 
київського театру була перепо-
внена, юні драматурги уважно 
стежили за втіленням власних 
п’єс на сцені. Ролі в їхніх історіях 
виконували і молоді актори, і 
більш знані — акторки Моло-
дого театру Римма Зюбіна та 
Ірма Вітовська, актор та режи-
сер Олександр Кобзар, а та-

кож Наталка Денисенко, Андрій 
Федінчик, Федір Гурінець, Ка-
терина Вишнева, Аліна Скорик, 
Роман Ясіновський, Анатолій Ма-
ремпольський.

Формат п’єс, написаних учас-
никами проекту, варіювався від 
середньовічної поеми у віршах, 
де метафорично позначені добрі 
й злі лицарі, до гумористичної 
історії про любов у канонах 
класичної української літератури.

Проект «Class art: Схід-Захід» 

не варто оцінювати суто в ключі 
театральної якості, оскільки він 
скоріше показує тип мислення. В 
інформаційному шумі дуже часто 
не чутно тих, хто вже завтра стане 
активною, смислотворчою части-
ною України.

У планах організаторів проекту 
повезти вистави на схід, аби дати 
можливість іншим дітям та їхнім 
родинам пережити жах війни за 
допомогою мистецтва.

«Українська правда»

Закінчення. Початок на 5-й стор. Підлітки зі сцени розповіли 
про справжній Донбас

Мистецтво


