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Коротко

Люди Донеччини

Бахмут – український

У зоні АТО з початку липня загинули
27 українських воїнів, 123 поранено.

***

Донеччина
потребує
допомоги міжнародних партнерів для
розмінування майже 300 тисяч гектарів
землі, підконтрольній Україні.

***

Громадський актив Торецька попросив голову обласної поліції провести
повну перевірку діяльності міського голови, який за їхніми словами, був одним
з організаторів сепаратистського «референдуму» в 2014 році.

***

За словами представника України в
Мінських переговорах Євгена Марчука,
російських танків на тимчасово окупованому Донбасі зараз більше ніж у ФРН
і Великобританії разом узятих.

***

За минулу добу російські окупанти
втратили на Донбасі шістьох бійців.

***

У Кувейті твори Тараса Шевченка
вперше видали в перекладі арабською
мовою.

***

У Бухаресті запрацювала
українська церква.

перша

***

Лише 13% українців вірять , що вибори на Донбасі покладуть край війні.

***

Видані випускникам вишів окупованого Донбасу російські дипломи в базах
РФ відсутні.

***

Сергій Шавкун з Донеччини завоював два «золота» Кубка світу з фехтування на візках серед спортсменів з
ураженням опорно-рухового апарату.

***

Армію Канади очолив генерал - лейтенант Пол Винник, онук українських
переселенців зі Стрия на Львівщині.

***

В окупованому Сімферополі невідомі
патріотично пофарбували пам‘ятник
Шевченку.

***

Влада Києва, Дніпра і Житомира оголосила мораторій на нові ЖКГ-тарифи,
а міськрада Львова категорично не погодилася з новими тарифами взагалі.

***
Футболісти «Шахтаря» свої виступи
в новому розіграші Ліги чемпіонів розпочнуть з протистояння зі швейцарським «Янг Бойзом» 26 липня і 3 серпня.

***
Зарплата Президента України в
червні становила 31 тисячу гривень,
повідомляють «Українські новини».

***
Через обстріли бойовиків Авдіївка
залишилася без електрики і води.

***
На думку блогера Дениса Казанського, чим тривалішою буде російська
присутність на сході України, тим важче
буде повернути цю територію назад.

Сьогодні «Бахмут Український» – офіційно зареєстрована громадська організація,
в якій понад 50 активістів і кількасот помічників, зокрема й переселенців.
Наша газета і надалі інформаційно підтримуватиме волонтерів нашого краю,
а для тих, хто бажає долучитися до хороших справ надаємо контакти «Бахмуту
Українського»: 050 815 35 52, 063 457 39 10.
Економіка

Подія

Красногорівка
відсвяткувала
день міста

Голова ОДА Павло Жебрівський
завітав у Красногорівку, щоб
привітати мешканців з днем міста.
Незважаючи на прифронтові
реалії, на урочисті заходи в
міському парку зібралися більше
сотні жителів. Свою солідарність
з
ними
прийшли
висловити
військові, приїхали очільники містпобратимів з Сумської області –
Конотопа та Охтирки.

– Другий рік поспіль ми
відзначаємо день вашого славного міста під час війни. Кожного дня лунають постріли, але
Красногорівка живе. Сьогодні тут
живуть люди, діти, і ніхто нікуди не
збирається виїжджати, бо це наша
з вами земля. І залишити її мають
насправді зайди, які не розуміють,
що це територія України. Іншої
Батьківщини у нас немає, – наголосив, виступаючи перед городянами
Павло Жебрівський.
У Красногорівці вже два роки

не
працює
бюджетоутворююче підприємство – вогнетривкий завод. Тому подвійне свято – день міста і день металурга
– міські жителі змушені відзначати
в очікуванні, коли їм повернуть
робочі місця.
– Є проблеми. З величезними
перешкодами, спільно з військовоцивільним співробітництвом ми
проклали газову трубу, пошкоджену минулого літа внаслідок
обстрілів бойовиків. Сьогодні для
інсталяції ГРС потрібно 3-4 дні, і ми
змогли б відновити металургійну
галузь міста. Але з окупованої сторони не хочуть, щоб красногорівці
мали роботу, щоб працював завод,
а люди почували себе захищеними. І все ж, обласна влада доведе
справу до кінця. Наперекір Путіну
і його посіпакам наступного року
ми будемо повноцінно святкувати
день металурга, який відображає
сутність Красногорівки, – цитує
очільника області сайт ОДА.

Зарплату
підвищать
Держпідприємство «Артемсіль» прийняло
рішення з 1 серпня 2016 року підвищити на 18%
тарифні ставки і посадові оклади.
«Завдяки
позитивним
фінансовоекономічними показниками за останній період
і економії витрат ми маємо можливість подбати про соціальний захист працівників
підприємства. Нам вдалося знайти кошти і
вдруге за цей рік проіндексувати зарплати
співробітників», – розповів в.о. директора ДП
«Артемсіль» Володимир Доля.
Він також зазначив, що з початку року
на підприємстві розпочато програму з
реконструкції та модернізації всіх рудників,
яка дозволить підвищити ефективність роботи
підприємства.
Також в ДП «Артемсіль» продовжиться робота по оптимізації витрат. І, в залежності від
фінансових показників діяльності підприємства,
заробітні плати працівників знову можуть бути
збільшені.
Нагадаємо, що це вже не перше збільшення
виплат на підприємстві. Так, з 1 січня 2016
року тарифні ставки співробітників вже були
підвищені на 15%. Крім того, в цьому місяці
працівникам ДП «Артемсіль» буде виплачено
авансову винагороду за результатами роботи
за другий квартал.

Наталка ПИШНА
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Ініціатива

Чи бути
проспекту
Олекси Тихого?
Цими днями Євген Шаповалов, голова правління
громадської організації «Товариство Олекси Тихого» звернувся до голови ОДА Павла Жебрівського з відкритим листом щодо підтримки владою ініціативи жителів кількох
міст перейменувати ряд вулиць на проспект імені відомого
земляка, що поєднає селище Олексієво - Дружківку з
містами Дружківкою, Костянтинівкою, Краматорськом і
Слов’янськом.
Оскільки йдеться про суспільно важливу на погляд
редакції справу – друкуємо листа з деякими невеликими
скороченнями.
«Шановний Павле Івановичу! Вже рік, як Ви керуєте Донеччиною. Я вперше зустрівся з Вами на річницю звільнення
наших міст від російсько-терористичних загонів 5 липня
2015 року. Тоді на форумі в Слов’янську я передав Вам двотомник Олекси Тихого «Думки про рідний Донецький край».
Це було єдине, чим я міг допомогти Вам на той момент...
Донеччина, з точки зору державного її керівництва, це
найважча ланка. Ще Лев Троцький свого часу зауважив, що
на Донбас не можна їхати без брому й (політичного) протигазу. Я про це казав на зустрічі з Вами. Зрозуміти і осягти наш край набагато важче, ніж будь яку частину України.
Але без цього всі зусилля по керівництву, налагодженню
відносин між соціальними групами, відновленню довіри
до влади, поліпшенню життя людей – марні. Донбаський
соціум, не дивлячись на свою, начебто, індиферентність,
уважно слідкує за діями і київської, і особливо своєї
донецької влади. Кожна неправильна дія, навіть непродумане сказане слово – знижує довіру до влади. Місцевій владі
це не загрожує, бо її представники є місцеві донбасівці і добре знають, як впливати на наше суспільство і маніпулювати
ним. А от обласна й центральна не має ні досвіду, ні планів,
ні, може, й бажання зрозуміти й вивчити Донбас.
У Вашій роботі на сьогодні ми бачимо багато позитивного. На відміну від попередників, Ви твердо й невідступно
декларуєте принципи неподільності України, даєте точну і
правдиву оцінку тієї російсько-української війни, що криваво точиться на Донбасі.
Щодо мене, то я був приємно вражений Вашою
підтримкою нашої ініціативи утворення регіонального проспекту імені Олекси Тихого, який би проходив через міста
північного Донбасу. Попередні лідери нашого краю, навіть
не знали про існування Тихого і дисидентського руху на
Донбасі взагалі. Тільки людина, яка має українське коріння
і національну гідність, здатна на таке. Я щиро вдячний Вам
за це.
Але на сьогодні, не дивлячись на Ваші зусилля, процес створення проспекту застопорився. Костянтинівка не
перейменовує вулицю Правобережну і не робить початкову нумерацію проспекту. Дружківка посилається на це і теж
не перейменовує вулицю Московську. Ланцюгова реакція
відбувається в Краматорську і Слов’янську, де з Ваших слів,
мери пообіцяли перейменувати відповідно вулиці Танкістів
і Сучасну.
Ми постійно моніторимо стан справ зі створенням проспекту Олекси Тихого. В виконкомах і радах міст, по яким він
пройде, працює багато членів нашого товариства, які держать нас в курсі всіх подій і «підводних течій». Для того, щоб
наші мери, ради й виконкоми виконали Ваші пропозиції,
мало тільки слів і усних звернень, з якими Ви час від часу
звертаєтесь до посадових осіб. Донбас поважає тільки
силу! Навіть, якщо мер Андрій Панков щиро бажає перейменування (він казав про це 5 липня на меморіалі під
Слов’янськом), але він не зможе це зробити самотужки, без
рішення міськради. А для того, щоб міськрада винесла таке
рішення, їй треба для розгляду офіційні документи, рішення,
постанови вищестоящого органу, тощо. Нехай вони будуть
рекомендаційного характеру, але їх треба надати.
Це ми почули від всіх мерів. І вони праві, зараз м’яч на
Вашій половині поля.
Скажу Вам чесно, що небагато зроблено для відбудови
Донбасу нашою владою. Ви, як ніхто інший, знаєте в якому
стані область. На це є багато причин. Але причин не зробити
проспект Олекси Тихого на сьогодні немає! Для цього мало
Ваших розлогих розмов про це. На сьогодні потрібні активні
дії! В іншому випадку Ви увійдете в історію нашого краю, як
і всі Ваші попередники, які за висловом донбасівців – «гнали порожняк»… А ми хочемо, щоб під табличкою «Проспект
Олекси Тихого» була приписка «Створений за ініціативою
Павла Жебрівського»!
Донбас може й не потрібно вислуховувати. Але його
потрібно вивчати, аналізувати, знати. Тільки тоді Україна тут
переможе!
Голова правління ГО «Товариство Олекси Тихого» Євген
Шаповалов»
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Версії
«КП в Украине» розбирається
у версіях жорстокого вбивства Павла Шеремета. Газета пише, спираючись на
слова радника голови МВС
Зоряна Шкіряка, що слідство
відпрацьовує
три
офіційні
версії вбивства: «професійна
діяльність», «неприязні стосунки», «російський слід».
Припускають, що Павло Шеремет загинув через професійну
діяльність і колеги загиблого.
Головний редактор «Української
правди»
Севгіль
МусаєваБоровик вважає, що саме через
публікацію або ефір могли вбити
журналіста, але при цьому вона
не уточнює, за які саме.
Журналіст «Радио Вести» Микола Вересень пов’язує причину вбивства з професійною
діяльністю,
пов’язаною
з
економікою: «За політику дуже
рідко вбивають, а якщо хтось
підійшов близько до грошових
потоків і дізнався, з якої точки
«А» в яку точку «Б» вони пересуваються, він підійшов близько до
місця власної смерті».
«Це розправа з професійними
розслідуваннями
«Української
правди», які останні 10 років
підміняли незаангажовану прокуратуру» – наводить видання
думку парламентаря Світлани
Заліщук.
При цьому парламентарі, говорячи про вбивство Шеремета,
не виключають і «руку Москви».
«Це цинічне вбивство може бути
використане для дестабілізації
внутрішньополітичної ситуації в
Україні», – цитує газета депутата
Антона Геращенка.
Депутат Андрій Левус та перший віце-спіке Ірина Геращенко
вважають це вбивство терористичним актом російських спецслужб. «Москві потрібна нова
«справа Гонгадзе» – тотальна
недовіра до влади», – каже пані
Геращенко.
Майже ніхто з колег не вірить
у «неприязні стосунки»: «Шеремет дуже позитивна людина, завжди привітна. Кожен
раз, коли він з’являвся у офісі,
люди посміхались. Павло своєю
енергією заряджав усіх, і не
тільки тих, хто слухав ефір по той
бік», – цитує газета спортивного
оглядача «Радио Вести» Вадима
Плачинду.
Газета
також
публікує
найяскравіші цитати Павла Шеремета з його публікацій. Серед
них і такі: «Революція в Україні
продовжується, контрреволюція
і реваншисти не здаються»,
«Це критичний момент для
української влади: або гору
візьмуть радикальні сили і зникне
Україна, або переможуть закон і
правопорядок».

Цинічне вбивство
журналіста
«Шансів вижити не
було»
Побувавши на місці трагедії
та опитавши свідків, журналісти
«Сегодня» приходять до висновку: «шансів вижити у потерпілого
не було».
Видання наводить думку представника МВС Зоряна Шкіряка,
який називає злочин «спланованим і жорстоким»: «потужність
вибуху в 400-600 грамів в тротиловому еквіваленті не залишала
шансу вижити».
У своєму коментарі для газети політолог Андрій Бузаров
наголошує, що Павло Шеремет
невипадкова жертва. «Убивства
відомих людей у нас, на жаль
вже стали традицією. І цей випадок буде дуже заполітизовано,
незалежно від того, хто за ним
стоїть. Багато хто вказуватиме на
провокацію Кремля і згадуватиме про зв’язки Шеремета з Немцовим», – каже експерт.
Політолог
Руслан
Бортник упевнений, що вбивство
журналіста вигідно РФ: «Росії
будь-яке суспільне потрясіння в
Україні грає на руку – чи це вбивство відомого журналіста, чи,
навіть, буря».

«До вбивства
неможливо
підготуватися»
Ці слова Павла Шеремета, сказані ним з приводу
річниці загибелі російського
опозиціонера
Бориса
Немцова «Факты и комментарии»
публікують на першій шпальті на
тлі палаючої машини журналіста
в центрі Києва.
Видання відзначає, що на думку українських правоохоронців,
убивство відомого журналіста і
радіоведучого могло бути сплановано російськими спецслужбами для ще більшої дестабілізації
ситуації в Україні.
Видання наводить думки багатьох відомих людей з приводу
трагедії. Так лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у своєму «Твіттері» зокрема
пише, що «неможна дати шансу тим, хто намагається вбити
вільних духом, а більшість загнати в стійло бідності і страху».
На думку співака, кожен з нас
своїми діями чи бездіяльність
впливає на результат і закликає
пам’ятати про це заради пам’яті
Павла Шеремета, тисяч загиблих
журналістів, солдат і волонтерів.
У свою чергу, голова Одеської
ОДА Міхеїл Саакашвілі написав у

Фейсбуці, що «вбивство терористами Павла Шеремета укріплює
мене у відчуттях, що нам, всій
країні, готують щось дуже небезпечне, а політичний клас із закритими очима веде нас до прірви».

Убивство –
як «традиція
безкарності»
Розповідаючи про можливі
версії вбивства, журналісти газети «День» припускають, що
їх може бути багато, але для
більшості з них немає бази. Однак, насамперед, це трагедія,
зазначає газета, висловлюючи
співчуття рідним Павла Шеремета.
У своєму коментарі для газети депутат парламенту Микола Княжицький каже, що наразі
українській владі треба не тільки
розслідувати
трагедію,
але
й не допустити суспільних та
соціальних провокацій, особливо
під час війни, які б використовувалися ворогом.
«Але те, що замовники вбивства Гонгадзе досі не покарані
породжує
певні
сумніви
в
суспільстві», – додає депутат.
На думку потерпілого у справі
«Гонгадзе
–
Подольсткий»,
Олексія Подольського , що не маючи ніяких даних слідства, дуже
важко коментувати трагедію.
«Якщо
це
спецоперація
російських спецслужб, то тоді
варто чекати наступних жертв для
того, щоб говорити світу, що у нас
тут «хунта» і журналістів вбивають.
Але в такому випадку здійснили
вони цю роботу погано. Можливо, Шеремет став «сакральною жертвою» – є таки прийом
в тероризмі. Але, з іншого боку,
на «сакральну жертву» Шеремет
також не тягне, адже ні до який
політичних «розбірок», про які б
ми чули, він не мав відношення»,
– розмірковує експерт.
Голова
харківської
правозахисної групи Євген Захаров
у своєму коментарі каже, що
трагедія з Шереметом показує той
стан, в якому живе наша країна,
зокрема криміногенну ситуацію,
яка сьогодні є ще загрозливішою,
ніж раніше. Водночас проблема ефективного розслідування
злочинів, на думку пана Захарова,
є однією з найбільших у правоохоронних органів.
«В Україні досі офіційно не
встановили замовників вбивства Гонгадзе – ця безкарність
породжує подальшу безкарність,
і цьому потрібно покласти край»,
– цитує газета експерта.

Як вижити
На сьогодні в Донецькій області отримають
субсидії 277,4 тис. сімей. Це становить 36% від
загальної кількості домогосподарств.

Субсидії

За інформацією департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, за
останній тиждень майже 1,4 тис. родин стали отримувачами житлових субсидій.
Така підтримка держави дозволяє населенню
відчувати себе більш захищеними економічно та
сплачувати за комунальні послуги.
Тепер право на фінансову підтримку з боку держави мають і орендатори житлових приміщень, а
також дитячі будинки сімейного типу. Субсидію та-

кож можна оформити з урахуванням доходів тільки
тих осіб, які фактично мешкають в приміщеннях.
Грошова допомога призначається терміном на
12 місяців.
На даний час в органах соціального захисту населення області крім опрацювання нових заяв триває
робота по призначенню субсидій на житловокомунальні послуги по справам, термін дії яких минув. Такі перерахунки здійснюються без звернень
громадян в автоматичному режимі.
За інформацією ОДА
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Наші славні земляки
У День Конституції несподівано пролунав дзвінок
з Києва. Колега-журналіст
повідомив, що нашого доброго знайомого, начальника
Сіверсько-Донецького
басейнового управління водних
ресурсів Віктора Єгоровича
Антоненка нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня.
Хоча джерело інформації
було цілком надійне, включив
комп’ютер,
знайшов
президентський указ «Про
відзначення державними нагородами України з нагоди
Дня Конституції» й прочитав: «За значний особистий
внесок у справу державного будівництва, соціальноекономічного,
науковотехнічного,
культурного
розвитку України, за вагомі
трудові успіхи і високий
професіоналізм
нагородити…» У досить довгому списку
відзначених державними нагородами знайшов знайоме
ім’я.
Моє
вітання
Віктор
Єгорович зустрів з якоюсь
недовірою. Я, навіть трішки
образився,
адже
знаємо
один одного не один десяток років і жодного випадку
«підстави» у відносинах не
було. Тож довелося назвати
номер президентського указу
276/2016 і де його знайти. Це,
здається, заспокоїло Віктора
Єгоровича. Він подякував за
привітання й запросив на посиденьки. Зустріч перетворилася на вечір спогадів.
Віктор Єгорович – корінний
слов’янець. На світ Божий
він з’явився 8 вересня 1943
року, на третій день після
звільнення міста від німецькофашистських
загарбників.
Закінчив сім класів. У хімікомеханічному технікумі здобув спеціальність технікатехнолога
неорганічних
речовин й одержав направлення на содовий завод.
Після служби в армії повернувся в рідне місто. Працював на содовому, вчився
в політехнічному інституті.
Диплом інженера-хіміка дозволив піднятися службовими
сходами до посади заступника начальника цеху.
У 1977 році йому запропонували
посаду
начальника
Сіверсько-Донецької
державної водної інспекції.
З висоти минулих десятиліть
Віктор Єгорович пригадує:
–
Страшнувато
було.
Розумієте, за дванадцять років
освоївся на заводі, добре знав
свою роботу, користувався
авторитетом у колективі. Й
ось на тобі – нова справа, та
ще й пов’язана з роз’їздами
по Донецькій, Харківській та
Луганській областях. Але у ті
часи не питали, хочеш чи ні.
З
притаманними
йому
відповідальністю та наполегливістю В. Є. Антоненко вникав
у суть нової справи, вивчав закони, постанови та інші документи з питань збереження та
використання водних об’єктів.
Гідрографічна мережа басейнового управління складалася
з більш як 500 річок загальною
довжиною понад 14 тисяч км,
до 300 водосховищ об’ємом
2,6
мільярда
кубометрів,
45 тисяч ставків із запасом
води півмільярда кубометрів.
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Кавалер ордена
«За заслуги»

Серед
водокористувачів
було понад тисячу промислових
підприємств,
у
тому числі 260 вугільних,
330
житлово-комунальних
організацій та майже тисяча
сільськогосподарських. Щороку вони споживали понад
три мільярди кубометрів води
і майже стільки ж скидали
стоків.
– Щороку, – розповідає В. Є.
Антоненко, – проводили сотні
перевірок якості води, обстежували береги річок, водосховищ, інших водних об’єктів
та гідротехнічних споруд. Домагалися усунення виявлених
порушень. У цьому знаходили підтримку Держводагентства, облдержадміністрації,
місцевих органів влади та
громадськості.
Оскільки Сіверський Донець – основна водна артерія
Східної України, бере початок
на Бєлгородщині, а впадає в
Дон на території Ростовської
області, В. Є. Антоненко як
заступник
уповноваженого
Кабінету Міністрів України з
виконання міжурядової угоди з Російською Федерацією
про спільне використання й
охорону транскордонних водних об’єктів, підписаної ще
в 1992 році, докладав чимало
зусиль для зміцнення зв’язків,
розширення
співпраці
з
сусідами. За це у 2008 році
він удостоєний медалі «Від
порозуміння до єднання»
російського
міжгалузевого
комітету з нагород. У статуті
медалі вказано, що нею нагороджують організації та
осіб, які утверджують ідеали
гуманізму,
моральності,
духовності й ненасильства,
сприяють
забезпеченню
екологічної безпеки планети та збереженню здоров’я

її
жителів,
запобіганню
міжнаціональних,
воєннополітичних
і
релігійних
конфліктів, роблять внесок у
зміцнення міжнародних зв’язків, зближення національних
культур.
На жаль, нинішнє керівництво Російської Федерації,
затьмарене ідеєю відновлення
імперії, 2014 року анексувало українську Автономну
республіку Крим, підтримало
військовою силою й озброєнням, у тому числі важким – танками, артилерією,
мінометами – сепаратистівтерористів на Донбасі. Бойові
дії ось уже два роки йдуть на
значних територіях Донецької
та Луганської областей. Гинуть люди, в руїни перетворюються населені пункти.
– З другого півріччя 2014го, – говорить В. Є. Антоненко,
– праві притоки Дінця, у тому
числі ріка Лугань, знаходяться
на непідконтрольній території.
На річках Приазов’я частково
підконтрольним залишається
басейн річки Кальміус та її права притока Кальчик у районі
Маріуполя. В цілому поза зоною нашого контролю знаходиться до 20 відсотків водних
ресурсів. У зв’язку з цим із
структури БУВР тимчасово
виведені Горлівський та Донецький підрозділи, Донецька та Луганська регіональні
лабораторії моніторингу вод.
Зараз
управління
водними ресурсами на Донеччині
здійснюється безпосередньо
із Слов’янська, а в Луганській
області – через регіональне
управління в Лисичанську.
Моніторинг поверхневих водних об’єктів в обох областях повністю здійснюється зі
Слов’янська.
Розповідав Віктор Єгорович

й про проблеми водообміну
водосховищ,
поповнення
Дінця водою з Дніпра тощо.
Та
головне,
наголошував
він, швидше б закінчилася
війна. Тоді й водні проблеми
вирішуватимуться швидше.
Багаторічна сумлінна праця
В. Є. Антоненка із забезпечення водою населення і господарського комплексу Східної
України відзначена цілою низкою нагород. Є у нього Золота
медаль ВДНГ СРСР, Почесні
грамоти Верховної Ради і
Кабінету Міністрів України,
Донецької,
Луганської
та
Харківської обласних рад
і
облдержадміністрацій,
Слов’янської
міської
та
районної рад. У 2003 році В. Є.
Антоненку присвоєно звання
Заслужений працівник водного господарства України, а в
2010 році він визнаний кращим керівником Слов’янська.
А ще В. Є. Антоненко має
звання Почесний краєзнавець
Донеччини.
Його
він
удостоєний за активну участь
у проведенні року Михайла
Петренка (2012 рік) з нагоди
195-річчя з Дня народження та
150-ліття смерті нашого славного земляка, українського
поета-романтика. До речі, до
Петренкових ювілеїв Віктор
Єгорович разом із дружиною
Аллою Григорівною, земля їй
пухом, написали вірш «Сокіл»,
який композитори перетворили в пісню.
Вітаючи Віктора Єгоровича
з високою державною нагородою, ми щиро зичимо йому
нових успіхів у благородній
справі збереження водних
ресурсів нашого краю, вшанування пам’яті Михайла Петренка.

Віктор СКРИПНИК

Літературний конкурс

Запрошуємо
в творчий
політ у
«Паперовому
літаку»
Одним із перевірених часом
способів пошуку молодих і талановитих авторів, допомоги їм
у розвитку наявних здібностей,
а у перспективі – вступу до
Національної спілки письменників
України
вважається
творчий
конкурс. І нині саме стартував подібний регіональний
літературний конкурс для молодих авторів Луганської та
Донецької областей «Паперовий літак – 2016». Організатори
– Донецька та Луганські обласні
осередки НСПУ, управління культури, національностей і релігій
Луганської ВЦА запрошують взяти
участь у ньому наших земляків –
молодих авторів віком від 18 до 35
років, які не є членами НСПУ і пишуть прозу або поезію українською
чи російською мовою.
На
конкурс
приймаються
опубліковані та неопубліковані
літературні твори в жанрі есе,
нарисів,
оповідань,
уривків
романів, віршів, поем або їх
уривків, та інших жанрів прози та
поезії. Обсяг конкурсних робіт:
– для прози від 5 до 10 аркушів
формату А-4 14 кеглем з одинарним міжрядковим інтервалом;
– для поезії від 150 до 300 рядків
До творчої роботи додається коротка біографія та портретне фото
в електронному вигляді. А надсилати доробки та інше електронному вигляді слід на поштову скриньку lug_nspu@ukr.net із позначкою
«НА КОНКУРС». Роботи приймаються до 10 вересня 2016 року
включно.
У результаті роботи членів журі
буде визначено по три призових місця у чотирьох номінаціях:
«Українська поезія», «Російська
поезія»,
«Українська
проза»,
«Російська проза».
Оголошення
результатів
Конкурсу та вручення нагород
відбудеться 17 вересня 2016
року у місті Сєверодонецьк
Луганської області. Переможці
конкурсу будуть нагороджені дипломами (на кожну номінацію
планується три дипломи: «Золотий літак», «Срібний літак» та
«Бронзовий літак») і подарунками.
Окрім того вони отримають нагоду побувати на нараді молодих
авторів, що відбудеться восени
в Харкові за участю літераторів з
восьми східних областей країни та
відомих українських письменників.
З призерів будуть обрані по два
автори від кожної області. Кошти,
витрачені на проїзд, повертаються
за рахунок НСПУ, буде можливість
поселення.
Добірка
найкращих
творів
призерів та учасників буде надрукована в «Літературній Україні»
та інших літературно-мистецьких
виданнях України, за результатами
конкурсу буде видана колективна добірка авторів (за наявності
фінансування). А ще найкращі автори, які мають не менше двох
власних книжок, виданих з ISВN,
стануть кандидатами на вступ до
лав НСПУ.

Павло КУЩ,
голова Донецької обласної
організації НСПУ
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Наші сучасники
Закінчення.
Прчаток в номері за 15 липня.

Тяглість духовного
націєтворення –
сила Атлантид
Української Духовності
Українську
духовність
можна розглядати в багатьох вимірах
–
територіальному,
естетичному,
соціальному, часовому та ін. Духовно й
естетично Іван Дзюба пов’язаний з усім
загальнодержавним національним тлом,
генетично ж – із Атлантидою Української
Донеччини, що є духовно потужною,
її міць умонтована в геополітичний
простір краю, співвідносна з ціннісними
орієнтирами усієї держави. Скільки
років – цілі десятиліття минали,
пролітали й півстоліття – намагались
«змодернізувати»
особливий
«уніфікований» різновид національнокультурних взаємин під «шапкою»
сучасної регіональної, а українська
мовно-літературна та національнокультурна стихія знову й знову витворювала власне Силове поле. Пригадуються такі нещодавні одноденні
(23 травня 2013 року) гастролі ІваноФранківського драматичного театру
в Донецьку зі спектаклем «Нація» (за
Марією Матіос), коли зал майже протягом півгодини не відпускав ані акторів,
ані автора. Це притому, що зі сцени
звучало художнє мовлення, наповнене неповторним південно-західним
говірково - діалектологійним колоритом. Спектакль надзвичайно потужний
і за майстрово художнім, і за сценарно
композиційним, і за акторсько-ігровим
втіленнями, та й змістово надзвичайно складний. Єдність глядацької зали,
акторського начала, авторського задуму створили одну з площин Атлантиди
Української Донеччини, яку виявилося
ніхто не зумів знищити, бо вона жила
і постала в усій своїй силі в оновленому дусі на початках двадцять першого
століття, наповнюючи новим сенсом і
ваготою увесь простір міста Донецька.
Силове поле Атлантиди Української
Донеччини є настільки потужним,
що будь-які спроби маргіналізувати
українськість
були
приречені
на
неуспіх. Звичайно, сучасне з його
надзвичайно гіперболізованою силою «ярмарковості», коли слово рідне
також виступає елементом купівлі –
продажу, завдає найбільш болючого
удару по всіх шарах Української Донеччини. Українська книга, не кажучи вже
про українськомовні засоби масової
інформації, ледь-ледь дихає. Не йде
до серця й на душу не лягає думка,
що може бути перерваною тяглість
Української Донеччини, що спричинить
катастрофічну втрату її внутрішньої
неповторності та завдасть непоправної
шкоди її зовнішньому вияву. Сьогодні,
як ніколи, треба докласти усіх сил на усіх
рівнях життєвого простору – від окремої
особистості до кожного можновладця
– для збереження тяглості української
історії Донеччини, рідномовного звучання.
Вершинним компонентом Української
Донеччини, поза всяким сумнівом, є
Духовне Начало – Віра в Божий промисел, що завжди наснажувала та уможливлювала збереження українськості
в найважчі та найстрашніші часи. Поза
такою Вірою неможливий будь-який
поступ, будь-яке творче начало, тому
що «Не працюючи на високу ідейність
– працюємо на девальвацію слова, яке
стає безособовим, заряджається негативною енергією проти людини, її
совісті» (Леонід Талалай). Іван Дзю-
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ЖИТТЄВА СПІВМІРНІСТЬ
З НАЦІЄБУДУВАННЯМ

ба усією совістю, душею та серцем у
Слові, знаючи, що поза працею над
Словом воно денаціоналізується і з
подвійною силою б’є по самих авторах. Скільки не намагалися вилучити з
активної пам’яті Українські Атлантиди
держави, створити штучні перепони в
їхньому взаєморозумінні, все не вдавалося. Сьогодні – одна із найтрагічніших
сторінок новітньої історії України, коли
окремі її анклави окуповані, на них
усіма дозволеними й забороненими
засобами насаджувано чужі цінності,
інший національний дух, вилучено з
функціювання мову, як визначальну
рису націєтворення і націєзбереження,
віриться, що український народ збереже
не лише свою територіальну цілісність,
а й високі мовні вершини, ціннісну шкалу, досконалість характеру. Така віра
ґрунтована на високій доцентровій силі
сучасних мислителів – носіїв цінностей
нації, її оберегів. До таких, поза всяким
сумнівом, належить Іван Дзюба.

У Слові сила Духу нації,
виміри її становлення
й оновлення
Євген Сверстюк на одній із
презентацій своєї нової книги «Гоголь
і українська ніч» у відповідь на питання про те, що давало йому сили, крім
віри в Бога, для того, аби досягти такого авторитету з-поміж мислячої
інтелігенції, наголосив: «Ми прийшли
на цей світ трудитись. Ми прийшли боротися і змінювати його» (Українська
літературна газета. – 2013. – № 14).
Продовжуючи цю фразу щодо Івана
Дзюби, можна лише позаздрити його
вмінню трудитись – працювати зі Словом натхненно і виважено, переконливо і мудро, результатом чого постають
нові та нові книги, актуальність яких
незаперечна, а публіцистична гострота окремих із них («Нагнітання мороку:
від чорносотенців початку ХХ століття
до українофобів початку століття ХХ»
(2011)) просто вражає. Не постаючи у

своїй основі мітинговим, Іван Дзюба
постійно перебуває на передньому краї
– там, де схрещуються думки у двобої і
де вирішується питання не тільки сучасного Української Держави, але насамперед її Майбуття. Гортаючи і перечитуючи
сторінки його спогадів, легко зловити
себе на думці: це потрібно не так самому авторові, як усім тим, хто сьогодні поряд і хто завтра пізнаватиме пройдений
до нього шлях і вибудовуватиме власну
шкалу оцінок щодо справ минулих.
Сьогодні
багато
говорять
про
мультикультурність і багатомовність
Української Держави, забуваючи, що
найголовніше для неї, як і для будьякої іншої країни, збереження власного культурно-історичного виміру,
національно-мовного
звучання.
Творчість Івана Дзюби постає одним із
найяскравіших прикладів освоєння цілих
культурно-мистецьких та літературноестетичних просторів інших народів, а
сам він легко оперує рідним українським
словом, не чужим для нього є і російське
(підтвердженням постає авторизоване видання кількох томів його праць
російською). Усе це аж ніякою мірою
не
заступає
найвизначальнішого
– розбудова національно-мовних і
культурно-мистецьких,
літературноестетичних та історико-філософічних
засад українського народу, розбудова
ціннісних орієнтирів рідної нації, наповнення її повнокровного звучання на
цивілізаційно-світовому просторі.
Іван Дзюба з його неперевершеним
критично-художнім світосприйняттям
сформувався під могутнім впливом
Української Донеччини, що не тільки
сформувала його Силу Духу, але й спонукала до постійної праці над Словом
заради свого народу, своєї нації, своєї
Держави.

Анатолій ЗАГНІТКО,
публіцист

На знімках: стежками малого Йванка; розмова з близьким родичем.
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Вийшла книга
Ще напочатку Незалежності
деякі
політики
й
журналісти часто повторювали нам, ніби як істину, вислів
талановитого, але з багатьма
«комплексами»
діяча
В.Винниченка про те, що
українську історію, мовляв,
не можна читати без брому.
Така вона, мовляв, нещасна,
сповнена поразками й зрадами. Але вже тоді, в 90-х, лунали й раціональніші голоси
– «не пийте забагато брому,
бо наркоманами станете».
Бо насправді, наша історія не
гірша від інших країн, де було
не менше трагедії й ганьби, а
скільки їх разом з народами
зникли, залишивши по собі
лиш назви річок чи городищ.
А вже нині нам треба виховати юне покоління на
тих неспростовних істинах,
що українці – це нація
переможців,
бо
перемог
насправді було більше, це
нація триваючої державності
(а ніяка не бездержавна),
якою можна пишатися, це
світоч європейської культури
й духовності, а в найскладніші
моменти вона народжувала
таких лицарів слова й зброї,
яких варто включати в пантеон всесвітньої слави. Цій
переможній нації і присвячена історична праця «Отаман Савонов», яку написали
краєзнавці з Ізюмщини Лесь
Ісаїв і Леонід Щибря. Книгу
подано на здобуття премії ім.
М.Чабанівського.
Короткими, але яскравими
й насиченими були життя й
діяльність Григорія Савонова
(Савона), молодого командира підрозділу української
армії, а потім повстанського загону на Харківщині й
Донеччині. В книзі описано
переважно події 1917-21 рр.
(1921 –рік трагічної загибелі
отамана внаслідок зради),
але спрямована вона на сьогодення. Бо нині саме той час,
коли назавжди руйнуються
міфи. Подивіться, як швидко
забуваються слова «велика вітчизняна війна», хоча її
події вивчатимуться ретельно
після відкриття всіх архівів.
А ось на очах, як сміття,
розвіявся нав’язуваний нам
міф про глибоку відмінність,
нездоланну
прірву
між
різними «регіонами» України:
мовну,
етнічну,
релігійну,
ментальну. Ми не знали його
до 2004 року, не знали наші
батьки й діди. І те, що «теорія»
так швидко розсипалась,
означає, що вона була не те
що нежиттєздатною, а мертвонародженою. А ця книжка
допомагає розвіяти ще одну
брехню – про те, що в ті роки
в Україні була громадянська
війна.
Бо насправді в світовій
історії
справжніх
громадянських війн, без втручання чужоземних військ, майже не було. Як і зараз нема
ніякого «конфлікту на сході
України», бо причин для нього не було й нема, а тим паче
громадянської війни. А в роки
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НАЦІЯ ГЕРОЇВ
діяльності Григорія Савонова то була типова визвольна
чи оборонна війна. А люди,
готові служити будь-якому
окупанту, навіть служити у ворожому війську – були завжди
в кожній країні. Були і є вони і
в нас. Головне, аби не було їх
забагато.
Автори показують нам
долю
хлопця
з
бідної
слобожанської сім’ї, який
пішов
добровольцем
у
царську армію, бо реальних
життєвих перспектив за тієї
влади в нього не було. А за
звитягу у боях світової війни
був направлений в унтерофіцерську школу. В ті ж роки
в такій же школі в Балаклії навчався майбутній маршал Радянського Союзу Г.Жуков. Їхні
шляхи могли й перетинатися
в ті роки. (Діяльність цього
радянського полководця – це
ще один роздутий міф, який
уже штучно не реанімуєш.
Якщо говорити про роль
цього військовика навіть не
в історії України, а в історії
Росії, то це не гордість, а ганьба російської нації, і Жуков ще
за життя заслужив собі від
мислячих росіян прізвисько
чеховського персонажа – «унтер Пришибеєв»).
А Григорій скоро став
на
шлях
українського
відродження і йшов ним
до свого кінця. Історія йде
все ж шляхом поступу. Такі
повстанські загони, одним
з яких командував Григорій
і які були по всій Україні,
через чверть століття вже
діяли на засадах української
регулярної армії, а ще через
70 років звалися добровольчими батальйонами. А те, що
для ворогів вони були і є бандитами – що нам до того?
Ці
люди
з
великою
енергією й талантом взяли
на себе місію українського
війська й державної влади.
Виконували й таку функцію
влади, як соціальний захист.
Повертаючи українським селянам відбите у більшовиків
награбоване майно і зерно, відновлювали соціальну
справедливість. І селяни
завжди допомагали своїм
оборонцям.
В книзі йдеться й про
діяльність армії Н.Махна, у
складі якої в різні періоди
був і загін Савонова. Одним
з висновків для сьогодення
такий: Україну захищають
і люди, що з різних причин
стали російськомовними. І
логічний, природний шлях
для них – повернення до
рідної мови, як це було і з
Нестором Івановичем. А ще
висновок – нелегко заслужити ймення «батько» навіть
у бійців свого батальйону, а
тим паче у народу. Бо треба
пережити з народом всі його
злигодні й лихоліття. А нині є

такі у владі?
А хто справді були бандитами, чи, по-нинішньому,
терористами, про це теж докладно йдеться в книзі. Як
відомо, терористи намагаються взяти заручників серед цивільного населення.
А система взяття заручників
серед українських селян для
«боротьби з бандитизмом»,
застосована більшовицькими
та чекістськими органами з
1920 р., тоді й була розроблена. Що вони вміли, то це вбивати беззбройних людей.
Події, описані в книзі,
відбувалися на рідній для отамана Ізюмщині (жителів його
села ще довгі десятиліття
називали
«савоновцями»,
переважно в негативному
сенсі – мовляв, бандитське
село), також у сусідніх повітах
Харківщини, часто згадується
Лозова. Тобто кілька років
це було суцільне криваве поле бою. А як вдалося
більшовикам призупинити так
звану «громадянську війну»
в Україні? Про це ж нам прямо не говорили в радянські
часи. Вирішальним чинником
став влаштований засобами
величезної військової сили
Голодомор, що почався якраз
1921 р.
А всі попередні роки
визвольна боротьба йшла
й на землях теперішньої
північної Донеччини, одвічно
козацьких.
Зокрема,
в
Слов’янському повіті. Кілька
разів українські повстанці
визволяли
Краматорськ.
Помітні дуже прозорі аналогії
– влітку 2014 «руській мір»
не мав жодних шансів у тому
краї.
Поруч була Святогірська
Лавра,
пограбована
чужинцями. А її ченців за наказом
відомого
Артема
топили в ополонках. В грабунках же потім звинуватили
савоновців. Звична манера
злодія.
Чи не даремними були
такі жертви? Автори книги
роблять однозначний висновок – ні. Якби не було таких
героїв, як Григорій Савонов,
не було б ніякої України і її народу.
Але коли основну увагу
приділяти перемогам, це не
значить, що можемо забути
найтрагічніші моменти. Бо, як
бачимо, за пам’ять теж треба боротись. Бо трагедії повернуться. Та, як писав поет,
січовий стрілець Роман Купчинський:
Ті тисяч тисячі могил,
ті тисяч тисячі калік –
все виплатиться згодом.
Із них народ вогонь до жил
зачерпуватиме повік –
бо став від них народом.
Можна додати: і з таких
книг теж.

Василь ВАКУЛЕНКО

Дарунок діаспори

Українська громада Філадельфії надіслала в дарунок 120 комплектів форми для юнацьких
спортивних шкіл Слов’янська. Корисну та суттєву допомогу для учнів та тренерів ДЮСШ передав представник місцевого товариства «Просвіта» Володимир Савенко.

Нам пишуть

«Хазяїн» поета-романтика
Прізвище Петренко чи не найпоширеніше в Україні. Виникало воно
в різних місцях від поширеного чоловічого імені. Тож на сьогодні таких
однофамільців вдосталь. А якщо почати зі слів вірша: «Дивлюсь я на небо
та й думку гадаю», мабуть кожен зрозуміє про кого піде мова.
Письменник, лауреат премії імені Михайла Петренка Микола Шакін запропонував мені зняти документальний фільм про поета-романтика Михайла Петренка. Під час збору матеріалів мені і Миколі Шакіну довелось
познайомитись з багатьма цікавими людьми. В Києві особисто познайомилися з Олександром Петренком, який називає себе прямим нащадком
поета, а точніше праправнуком. За дві доби спілкування ми ознайомились
в нього з великою кількість матеріалів про Михайла Петренка і книгою про
поета видання 2015 року. Окремо було навіть генеалогічне дерево роду
Петренків з прапрадідів Михайла до сьогодення.
А тут випадково, нова знахідка: Микола Шакін при спілкуванні з художником з міста Богодухів Іваном Пилипенком виявив, що в того довгий час зберігалася книга з графічним зображенням Михайла Петренка
і коротенькою біографічною довідкою. Малюнок виконаний в стилі епохи
поетів-романтиків першої половини ХІХ століття. Але від книги залишився лише один аркуш! Певний час художник Пилипенко збирався намалювати портрет поета-романтика Петренка і тому зберігав і не хотів розставатися з оригіналом, доки не намалює його портрет.
Нас цікавив не тільки портрет, а й коротенькі біографічні дані, що мали
протиріччя з книгою «Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко
(1817 – 1862)» (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, упорядник Олександр Петренко). Тому й вирішили звернутись до Інституту
літератури, до рецензентів книги. Через декілька днів з’явилася чергова
публікація на сайті «Славянск деловой», де мене й Миколу Шакіна поливав брудом Олександр Петренко. Який теж був присутнім в Інституті при
обговоренні знахідки. Можливо тому, що знахідку показали не йому особисто, «хазяїну теми», а «якійсь там» академії наук.
І все ж, чому він так сполошився? Пояснення просте: коротенька
біографія ставить під сумнів створене паном Петренком генеалогічне
дерево роду. Здається, всі вже звикли визнавати таку його віртуальну посаду – праправнук поета. Скільки років вибудовувати свою лінію і раптом
все обривається. Тож з вчинками негідними звання вченого кандидат
хімічних наук не забарився.
Ми з Миколою Шакіним продовжували займатися своєю
дослідницькою роботою. Доводили свій задум до логічного завершення. Драматична дума «Найда» Михайла Петренка була поставлена на
сцені, а з початком весни, з появою першої зелені ми зняли 24-х хвилинний художній фільм «Найда» за мотивами думи Михайла Петренка.
Зйомка проведена на базі Музею народної архітектури, в селі Прелесне
Слов’янського району.
Презентацію фільму «Найда» вирішили провести в школі №13, де
директором Анатолій Погорєлов. Бо учні і вчителі саме цієї школи були
учасниками фільму. Завадив провести захід «хазяїн» поета-романтика – Олександр Петренко. Невідомо, як він домовлявся з директором,
але пан Погорєлов відмовився проводити презентацію для школярів, які
вперше знялися в художньому фільмі.
Теж саме повторилося і в іншому домовленому залі Слов’янського
Авіаційно-Технічного Училища Цивільної Авіації. Начальник училища
Сергій Завгородній спочатку дав згоду, а потім відмовив.
Презентація першої екранізації драматичної думи «Найда» відбулася
в залі Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.
Керівник Віктор Антоненко, до речі, лауреат премії імені Михайла Петренка. Йому теж телефонував пан Петренко, але цей керівник не здався, презентація відбулась.
На жаль, на проведеному заході з виконавців були присутніми тільки
двоє. Навіть режисер-постановник Вікторія Коваленко була відсутня.
Тож подяки від Національної спілки письменників України Харківської
обласної організації прийшлось передати відсутнім учасникам. Пізніше
стало зрозуміло чому на презентації не було Вікторії Коваленко. Як виявилося, в цей час знімався другий фільм «Найда». Координував проект
такого собі творчого запозичення журналіст інтернет-видання «Славянск
деловой» Едуард Торський. Набагато легше перезняти підготовлений
існуючий фільм, повторюючи навіть помилки попереднього фільму.
Зйомку проводили в іншому місті, на базі етнографічного комплексу села
Маяки Слов’янського району. Для чого? Можливо заради фрази, яка є
повторному фільмі: «Фільм «Найда» знято для проекту «Ідентифікація
Петренків» за ініціативою Олександра Євграфовича Петренка – праправнука поета-романтика Михайла Миколайовича Петренка». Чомусь
цю ініціативу хочеться назвати звичайною крадіжкою.
Всі вже звикли, що Олександр Петренко праправнук поета-романтика
Михайла Петренка, водночас, на сьогодні немає документального цьому
підтвердження. Метричні записи Михайла Петренка відсутні. Хоча в своїх
описах Олександр Євграфович всіх переконує, що завжди посилається
на документальні твердження.
З давніх часів в Слов’янську знали іншу версію біографії Михайла Петренка, але напористість з метою піару перекреслила всі напрацювання
попередніх поколінь. Якщо не зупинити цього горе-родича поета, того
і дивись, скоро з’являться гроші з зображенням Олександра Петренка,
так як дійсного портрета поета не існує, і художники малюють уявний
образ поета саме в подобі праправнука. Сьогодні Олександр підсилено
займається тиражуванням «образів» Петренка, очевидно розраховуючи на те, що десять разів показана неправда в кінці кінців визнається за
правду.
На моє переконання, творчість українського поета-романтика Михайла Петренка заслуговує більшої поваги і цілком може обійтись без таких
вигаданих образів.
Насамкінець хотів би зазначити, що мою позицію підтримали учасники круглого столу,що відбувся в Слов’янську у рамках підготовки до
відзначення ювілею поета.

Леонід ЩИБРЯ,
член НСЖУ та НСКУ
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Оголошення
Дзержинський міський суд Донецької
області (85200, м.Торецьк (Дзержинськ),
вул. Дружби (50 років Жовтня), 4)
розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Харченко Андрія
Ігоровича про стягнення заборгованості.
Відповідач:і Харченко Андрій Ігорович
(зареєстрований за адресою 85295, м.
Дзержинськ, смт. Новгородське, вул. Заводська, 29), викликається 19.08.2016
року на 13-30 год. до суду, каб. № 8, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутності. Суддя Є.В.Челюбєєв
***
Дзержинський міський суд Донецької
області (85200, м. Торецьк (Дзержинськ),
вул Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кобелевої Юлії Вікторівни про
стягнення заборгованості.
Відповідач: Кобелева Юлія Вікторівна
(зареєстрована за адресою 85200, м.
Дзержинськ, смт. Новгородське, пр.1-й
Поштовий, 5/40), викликається 19.08.2016
року на 13-30 год. до суду, каб. № 8, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутності. Суддя Є.В.Челюбєєв
***
Дзержинський міський суд Донецької
області (85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул Дружби (50 років Жовтня),
4) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сотніченко Володимира Леонідовича про стягнення
заборгованості. Відповідач: Сотніченко
Володимир Леонідович (зареєстрований
за адресою 83000, м. Донецьк, вул. Червоний Маяк, 2/1), викликається 06.09.2016
року на 09-00 год. до суду, каб. № 8, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, 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 (Дзержинськ), вул Дружби (50 років Жовтня),
4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до до Семенова Андрія Валерійовича про стягнення заборгованості. Відповідач: Семенов
Андрій Валерійович (зареєстрований за
адресою 83119, м. Донецьк, вул.
Щетиніна, 1/68), викликається 06.09.2016
року на 09-00 год. до суду, каб. № 8, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, 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 (Дзержинськ),
вул Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Готка Сергія Юрійовича про
стягнення заборгованості.
Відповідач: Готка Сергій Юрійович
(зареєстрований за адресою 83032, м.
Донецьк, вул. Горноспасательна, 10),
викликається 15.08.2016 року на 09-00
год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, 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 (Дзержинськ),
вул Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шукюрова Дениса Фарагатовича про стягнення заборгованості.
Відповідач: Шукюров Денис Фарагатович (зареєстрований за адресою 83044,

м. Донецьк, вул. Велика Магістральна,
14/21), викликається 15.08.2016 року на
09-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, 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 (Дзержинськ),
вул Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шнурова Валерія Львовича
про стягнення заборгованості.
Відповідач: Шнуров Валерій Львович
(зареєстрований за адресою 83062, м.
Донецьк, вул. Городня, 29а), викликається
15.08.2016 року на 09-00 год. до суду, каб.
№ 8, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, 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 (Дзержинськ), вул Дружби (50 років Жовтня), 4)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до до Шарової Людмили
Василівни про стягнення заборгованості.
Відповідач: Шарова Людмила Василівна
(зареєстрована за адресою 83101, м. Донецьк, вул. Рослого, 82/36), викликається
15.08.2016 року на 09-00 год. до суду, каб.
№ 8, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, 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 (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня),
4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Усманова
Олександра Вікторовича про стягнення
заборгованості.
Відповідач:
Усманов
Олександр
Вікторович (зареєстрований за адресою
49099, м. Дніпропетровськ, вул. Щетиніна,
35/12), викликається 19.08.2016 року на
09-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, 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. Дружби,
4) розглядає цивільну справу за позовною заявою Баєвої Наталії Миколаївни до
Баєва Олександра Володимировича про
розірвання шлюбу.
Відповідач: Баєв Олександр Володимирович (зареєстрований за адресою
83117, м. Донецьк, вул. Планерська, 27/4),
викликається 28 липня 2016 року на 0930 год. до суду, каб. №10, для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутності. Суддя В.І.Пискунов
***
Жовтневий районний суд м. Маріуполя
Донецької області викликає Гудзь Валентина Дмитровича, останне місце реєстрації
якого: Донецька область м. Маріуполь,
пр-т Будівельників, б.99 кв.107; Гудзь Тетяну Леонідівну, останне місце реєстрації
якої: Донецька область м. Маріуполь, пр-т
Будівельників, б.99 кв.107; Гудзь Дмитра
Валентиновича, останне місце реєстрації
якого: Донецька область м. Маріуполь,
пр-т Будівельників, б.99 кв.107; Гудзь Наталю Валентинівну, останне місце реєстрації
якої: Донецька область м. Маріуполь, пр-т
Будівельників, б.99 кв.107; як відповідачів
у цивільній справі за позовом Кашуби
Наталі Олександрівни, яка діє в інтересах
Романової Ольги Степанівни, до Гуд-

зя Валентина Дмитровича, Гудзь Тетяни
Леонідівни, Гудзя Дмитра Валентиновича,
Гудзь Наталії Валентинівни про визнання
договору купівлі-продажу дійсним у судове засідання, яке відбудеться 25.07.2016
р. о 09 год. 00 хв. та 27.07.2016 р. о 09
год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою:
87500, Донецька область, м. Маріуполь,
пр. Металургів, 31 (каб.29).
У разі неявки та неповідомлення суду
про причину неявки справу буде розглянуто у відсутності відповідача на підставі наявних документів. Суддя О.М. Томілін.
***
Бакланов
Павло
Миколайович,
13.07.1963 р.н., останнє відоме місце
проживання якого: Донецька обл., м.
Іловайськ, вул. Виноградна, буд. 76; Бакланова Лариса Анатоліївна, 16.01.1969
р.н., останнє відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Іловайськ,
вул. Виноградна, буд. 76, викликаються до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області, як відповідачі по
цивільній справі № 227/942/16-ц за позовом ПАТ «Акціонерний банк «ЕкспресБанк» до Бакланова Павла Миколайовича, Бакланової Лариси Анатоліївни про
солідарне стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Судове
засідання
відбудеться
04.08.2016 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.
***
Жовтневий районний суд м. Марiуполя
Донецької областi викликає Карпенка
Вiталiя Iвановича,останнє мiсце реєстрацii
якого: Донецька область, м. Маріуполь,
пр. Миру, б.102 кв.5; як вiдповiдача у
цивiльнiй справi за позовом Карпенка
Вiталiя Iвановича до Карпенка Олександра Вiталiйовича про усунення перешкод
у здiйсненнi права користування та розпорядженням власнiстю, визнання особи такою,що втратила право на житлову
площу у квартирi у судове засiдання, яке
вiдбудеться 04.08.2 016 р. о 09 год.00 хв. та
05.08. 2016 р. о 09 год.00 хв. в примiщеннi
суду за адресою: 87500, Донецька область,
м. Марiуполь, пр. Металургiв, 31 (каб.29).
У разi неявки та неповiдомлення суду
про причини неявки, справу буде розглянуто у вiдсутності вiдповiдача на пiдставi
наявних документiв. Суддя О.М.Томiлiн.
***
Слов’янський
міськрайонний
суд у Донецькій області (84112, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядає цивільні справи про стягнення
заборгованності за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
Відповідач: Носулько Ігор Анатолійович,
останнє місце реєстрації та проживання:
Донецька обл., м. Горлівка, просп. Перемоги, буд. 93 кв. 88, викликається 26 липня 2016 року о 14 год.30 хв до суду для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідач:
Давиденко
Ірина
Миколаївна, останнє місце реєстрації та
проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Горлівської Дивізії, буд. 34 кв. 53,
викликається 26 липня 2016 року о 14 год.
40 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідач: Фесенко Сергій Леонідович,
останнє місце реєстрації та проживання:
Донецька обл., м. Горлівка, вул. Знатна,
буд. 28 кв. 1, викликається 26 липня 2016
року о 15 год.00 хв до суду для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідач:
Сіняткіна
Ангеліна
Степанівна, останнє місце реєстрації та
проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Стаханівськ, буд. 149, викликається
26 липня 2016 року о 15 год. 10 хв. до суду
для участі у розгляді справи по суті
Відповідач:
Андрєєв
Олексій
Віталійович, останнє місце реєстрації та
проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
смт. Гольмівський, вул. Житкова, буд. 6,
кв. 21, викликається 26 липня 2016 року о
15 год. 20 хв до суду для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачам пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутності.Суддя Р. В.Кузнецов.

***
Слов’янський міськрайонний суд у
Донецькій області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Гранусовської
Світлани Володимирівни до Проценка
Сергія Олександровича, про розірвання
шлюбу.
Відповідач: Проценко Сергій Олександрович, останнє відоме місце реєстрації:
Донецької області, м. Горлівка, вул.
Конармійська, буд. 4а,кв.4, викликається
26 липня 2016 року на 10 год. 00 хв. до
суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутності. Суддя Р. В.Кузнецов.
***
Слов’янський міськрайонний суд у
Донецькій області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за заявою Жуліної
Ірини Федорівни до Жуліна Євгена
Анатолійовича, про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщенням.
Відповідач: Жулін Євген Анатолійович,
останнє
відоме
місце
реєстрації:
Донецької області, м. Слов’янськ, вул.
Плеханова, буд. 51, викликається 02 серпня 2016 року на 09 год. 30 хв. до суду для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше спава буде розглянута у його
відсутності. Суддя Р. В.Кузнецов.
***
Слов’янський міськрайонний суд у
Донецькій області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Лісовол О.В.
до Корбіна В.А., за участю 3-ї особи Органу опіки та піклування, про позбавлення
батьківських прав.
Відповідач:
Корбін
В’ячеслав
Анатолійович, останнє місце реєстрації
та проживання: Донецька обл., м.
Слов’янськ, вул. Свободи, буд.47, кв.49,
викликається 03 серпня 2016 року на 08
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх
відсутності. Суддя О. В. Неженцева.
***
Артемівський
міськрайонний
суд
Донецької області (84500, м. Бахмут, вул.
Миру,5) проводить розгляд цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Ронжина Артема Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справ: Ронжин Артем
Вікторович, проживає за адресою: 84500,
Донецька область, м. Артемівськ, вул.
Фурманова, буд. 25, викликається в судове засідання, призначене на 11 год. 00
хв. 25.08.2016 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 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 ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Гусакова Сергія Віталійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі: Гусаков Сергій
Віталійович, проживає за адресою: 84500,
Донецька область, м. Артемівськ, вул.
Чайковського, буд.3, кв.9, викликається в
судове засідання, призначене на 10 год.
30 хв. 25.08.2016 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 прибуття,
відповідач повинен повідомити суд про
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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 ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Войнової Наталі Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Відповідач у справі: Войнова Наталя
Олександрівна, проживає за адресою:
84500, Донецька область, м. Артемівськ,
вул. Івкіна, буд.24, кв.1, викликається в судове засідання, призначене на 10 год. 00
хв. 25.08.2016 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 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 (м. Бахмут Донецької
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу 2/219/2965/2016 за позовом ТОВ
«Бахмут-Енергія» до Чуприна Анатолія
Івановича про стягнення боргу.
Відповідач у справі: Чуприн Анатолій
Іванович, останнє місце реєстрації – Донецька область, м. Бахмут, вул.Горбатова,83/20, викликається 11.08.2016 року
на 08-45 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 повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглядатися у його
відсутості. Суддя Л.І.Хомченко.
***
Артемівський
міськрайонний
суд
Донецької області (м. Бахмут Донецької
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу 2/219/2495/2016 за позовом
Грузової Вікторії Олександрівни до
Єремєєва Олександра Павловича про
стягнення аліментів.
Відповідач у справі: Єремєєв Олександр Павлович, останнє місце реєстрації
– Донецька область, м. Дебальцеве, вул.
Узлова,59/43, викликається 28.07.2016
року на 13-00 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 повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглядатися у його
відсутості. Суддя Л.І.Хомченко.
***
Артемівський
міськрайонний
суд
Донецької області (м. Бахмут Донецької
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу 2/219/2953/2016 за позовом ПАТ
«Всеукраїнський Банк розвитку» до Оросі
Ігоря Гейзовича та Оросі Алли Іжиївни про
стягнення боргу.
Відповідачі у справі: Оросі Ігор Гейзович та Оросі Алла Іжиївна, останнє місце
реєстрації – Донецька область, п. Булавинське, вул.Степна, 24А, викликаються
01.08.2016 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 повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглядатися у його
відсутості. Суддя Л.І.Хомченко.
***
Артемівський
міськрайонний
суд
Донецької області (м. Бахмут Донецької
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу 2/219/2888/2016 за позовом ТОВ
«Бахмут-Енергія» до Трапезнікової Тетяни Анатоліївни про стягнення суми
заборгованності.
Відповідач у справі: Трапезнікова Тетяна Анатоліївна, останнє місце реєстрації
– Донецька область, м. Бахмут, вул.Ковальська,9/32, викликається 01.08.2016
року на 10-00 годину до суду, каб. № 213
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,

інакше справа буде розглядатися у його
відсутості. Суддя Л.І.Хомченко.
***
Слов’янський
міськрайонний
суд
Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2, розглядає
цивільну справу № 2/243/2261/2016 за позовом Сьоміної Світлани Вікторівни до Яковенка Юрія Івановича про надання дозволу
на багаторазовий в’їзд та виїзд в район
проведення антитерористичної операції на
неконтрольовану територію України через
лінію зіткнення у межах Донецької області
та за межі України неповнолітньої дитини
без згоди батька. Останнє відоме місце
мешкання відповідача Яковенка Юрія
Івановича: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Фадєєва, буд. 29, кв. 3
Відповідач викликається до суду 02 вересня 2016 року на 13 год. 00 хв. для участі
у судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття в судове засідання,
відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності. Суддя О.В.
Ільяшевич.
***
Слов’янський
міськрайонний
суд
Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2, розглядає:
цивільну справу № 2/243/1243/2016 за позовом кредитної спілки «Інтеграл» до Комоско Наталії Михайлівни про стягнення
боргу за кредитним договором. Останнє
відоме місце мешкання відповідача Комоско Наталії Михайлівни: Донецька область, м. Горлівка, вул. П. Робсона, буд.
15-А, кв. 26.
Відповідач викликаються до суду 02 вересня 2016 року на 13 год. 30 хв. для участі
у судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття в судове засідання,
відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності. Суддя О.В.
Ільяшевич.
***
Слов’янський
міськрайонний
суд
Донецької області (84122 м. Слов’янськ
вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовною заявою
Григорової Ніни Петрівни про визнання
права власності в порядку спадкування до Горлівської міської ради (остання
відома юридична адреса: Донецька обл.,
м. Горлівка, проспект Перемоги, буд. 67).
Для слухання справи по суті 28 липня 2016 року на 09 годину 00 хвилин
викликається представник Горлівської
міської ради, як відповідач у справі.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позовної заяви та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутності. Суддя М.Г. Геєнко.
***
Слов’янський
міськрайонний
суд
Донецької області (84122 м. Слов’янськ
вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Зеленської
Лариси Миколаївни про визнання особи
такою, що втратила право на користування житлом до Зеленського Олександра
Вікторовича (остання відома адреса проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Батюка, буд. 58, кв. 84).
Для слухання справи по суті 28
липня 2016 року на 09 годині 30 хвилин викликається Зеленський О.В., як
відповідач у справі.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позовної заяви та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутності. Суддя М.Г. Геєнко.
***
«Слов’янський міськрайонний суд
Донецької області (84100 м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає
цивільну справу за позовом Терських
Ірини Сергіївни до Терських Михайла
Юрійовича, 3-я особа: Орган опіки та
піклування Слов’янської міської ради, про
позбавлення батьківських прав.
Відповідач:
Терських
Михайло
Юрійович, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Слов’янськ,

вул. Свободи, буд. 13, кв.48, викликається
на 26 серпня 2016 року на 09 годину 00
хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутночті. 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 Смелкової Раїси Володимирівни,
Родіна Михайла Івановича, Смелкової
Ірини Володимирівни, про стягнення
заборгованості.
Відповідачі у справі: Родін Михайло
Іванович, останнє відоме місце проживання Донецька область, м. Слов’янськ,
вул. Комунарів , буд. 43, кв. 1; Смелкова Ірина Володимирівна, останнє відоме
місце проживання Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Л. Толстого , буд.
20,кв.5,викликаються на 14 годину 00 хвилин 01 серпня 2016 року до суду для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутність. Суддя Л.О.Носовська.
***
Дзержинський міський суд Донецької
області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби,
4) розглядає цивільну справу за позовом
Донченко Ольги Сергіївни до Донченко
Євгена Павловича, третя особа Служба у
справах дітей Торецької міської ради, про
надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України без згоди батька.
Відповідач: Донченко Євген Павлович (зареєстрований за адресою 85200,
м. Торецьк, вул. Маяковського, 20/18),
викликається 02 серпня 2016 року на 0900 год. до суду, каб. №10, для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку не прибуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутності. Суддя В.І.Пискунов.
***
Артемівський
міськрайонний
суд
Донецької області (84500, м. Бахмут, вул.
Миру,5) проводить розгляд цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Каюда Наталія Вікторівна про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Відповідач: Каюда Наталія Вікторівна,
проживає за адресою: 84500, Донецька
область, Бахмутський район, с. Опитне,
вул. Садовая, буд.4, кв.34 викликається в
судове засідання, призначене на 11 год.
30 хв. 26.08.2016 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 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 ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Калмикової Лідії Дмитрівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Відповідач: Калмикова Лідія Дмитрівна,
проживає за адресою: 84500, Донецька
область, м. Часів Яр, вул. Леніна, буд.28,
викликається в судове засідання, призначене на 10 год. 00 хв. 26.08.2016 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 прибуття,
відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у його відсутності.
Суддя О.П.Чопик.
***
Слов’янський міськрайонний суд у
Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає

цивільну справу про стягнення заборгованності за позовом ПАТ КБ ПриватБанк».
Відповідач:
Дубровкін
Анатолій
Сергійович, останнє місце реєстрації та
проживання: Донецька обл., Слов’янський
р-н, смт. Черкаське, вул. 1 Травня, буд.
36, викликається 05 серпня 2016 року о
09 год. 30 хв до суду для участі у розгляді
справи по cymi.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутності. Суддя Р. В.Кузнецов.
***
Слов’янський
міськрайонний
суд
Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2), розглядає
цивільну справу № 2/243/2707/2016
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Зайцевої Олени Василівни про стягнення заборгованості. Останнє відоме місце
проживання відповідача Зайцевої Олени
Василівни: Донецька область м. Горлівка,
вул. Паркова, буд. 21, кв. 1.
Відповідач викликається до суду 13 вересня 2016 року на 09 год. 00 хв. для участі
у судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття в судове засідання,
відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності. Суддя О.В.
Ільяшевич.
***
Слов’янський
міськрайонний
суд
Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає
цивільну справу № 2/243/2698/2016
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Зотокової Наталії Іллівни про стягнення
заборгованості. Останнє відоме місце
проживання відповідача Зотокової Наталії
Іллівни: Донецька область м. Горлівка, вул.
Черняхівського, буд. 23, кв. 14.
Відповідач викликається до суду 13 вересня 2016 року на 09 год. 30 хв. для участі
у судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття в судове засідання,
відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності. Суддя О.В.
Ільяшевич.
***
Слов’янський
міськрайонний
суд
Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул.Добровольського) буд. 2, розглядає
цивільну справу № 2/243/2701/2016 за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Аксініної
Світлани Франтішеківни про стягнення
заборгованості. Останнє відоме місце
проживання відповідача Аксініної Світлани
Франтішеківни: Донецька область м.
Горлівка, вул. Ногіна, буд. 14, кв. 5.
Відповідач викликається до суду 13 вересня 2016 року на 13 год. 00 хв. для участі
у судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття в судове засідання,
відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності. Суддя О.В.
Ільяшевич.
***
Першотравневий
районний
суд
Донецької області (87400, смт Мангуш,
вул. Котанова, 102, Мангушського району Донецької області) розглядає цивільну
справу за заявою Красноармійської
територіальної організації профспілки
працівників
вугільної
промисловості
України, ДВАТ «Вуглебуд» де відповідачем
є Десятков Олександр Сергійович (місце
реєстрації та проживання відповідача Десяткова О.С. не відоме) про скасування
заходів забезпечення позову.
Відповідач викликається на 26 липня
2016 року на 08-00 год. у Першотравневий районний суд кабінет № 2, для участі
у справі по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову, докази до 26
липня 2016 року. У випадку неприбуття,
відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності за наявними
матеріалами. Суддя Н.М. Топузова.

стор. 8

22 липня 2016 року

Оголошення

Не зовсім особисте

Краматорський міський суд Донецької області (84000. м. Краматорськ,
вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Мезенцевої
Марини Миколаївни до Мезенцева Олексія Едуардовича про стягнення
аліментів на утримання дитини, встановити місце проживання (перебування) відповідача не надається можливим, а тому він викликається 27 липня 2016 року на 13-00 годину, до суду, каб. №2-1/2, для участі у розгляді
справі (№ 234/9713/16-ц, 2/234/4120/16);
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності. Суддя
К.С.Юр’єва.
***
Краматорський міський суд Донецької області (84000. м. Краматорськ,
вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Мезенцевої
Марини Миколаївни до Мезенцева Олексія Едуардовича про розірвання
шлюбу, встановити місце проживання (перебування) відповідача не
надається можливим, а тому він викликається 27 липня 2016 року на 13-30
годину, до суду, каб. №2-1/2, для участі у розгляді справі (№ 234/9712/16ц, 2/234/4119/16);
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності. Суддя
К.С.Юр’єва.
***
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Вахтангішвілі Єлизавети Юріївни до Вахтангішвілі Георгія Несторовича, про стягнення аліментів.
Відповідач: Вахтангішвілі Георгій Несторович, останнє відоме місце
реєстрації: Донецької області, м. Горлівка, вул. Руданова, буд. 39,кв.1,
викликається 04 серпня 2016 року на 09 год. 30 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності. Суддя Р.
В.Кузнецов.
***
Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт. Мангуш,
вул. Котанова, 102, Мангушського району Донецької області) розглядає
цивільну справу за позовом Садівничого товариства «Парус» до Кустря
Віктора Леонідовича (місце реєстрації та проживання відповідача Кустря В.Л. не відоме) про усунення перешкод у користуванні земельною
ділянкою.
Відповідач викликається 02 серпня 2016 року на 08-30 год. у Першотравневий районний суд кабінет № 2, для участі у справі по суті. Суддя Н.М.
Топузова.
***
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут, Донецької
області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/3105/2016 за позовом Сесікової Тетяни Юріївни до Сесікова Євгена Анатолійовича про визнання права власності в порядку спадкування.
Відповідач: Сесіков Євген Анатолійович, останнє місце реєстрації –
Донецька область, м. Єнакієве, провул. Башкірський,10, викликається
12.08.2016 року на 09-30 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 повинен 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 2/219/107/2016 за заявою
Брославської Інни Валеріївни про роз’яснення заочного рішення.
Відповідач: Брославський Сергій Сергійович, останнє місце реєстрації –
86420, Донецька область, м. Єнакієве, вул.Саратовська,5/49, викликається
02 серпня 2016 року на 09-00 годину до суду, каб. № 213 для участі у розгляд ісправи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен 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 2/219/3394/2016 за позовом ПАТ «ВіЕйБіБанк» до Згари Миколи Миколайовича, Згари Максима
Миколайовича про звернення стягнення на предмет іпотеки.
Відповідачі: Згара Микола Миколайович, останнє місце реєстрації – Донецька область, м. Жданівка, вул. 60 років Жовтня,1, та Згара Максим Миколайович, останнє місце реєстрації – Донецька область, м. Жданівка, кв-л
23, буд.11, кв.1, викликаються 17.08.2016 року на 09-00 годину до суду,
каб. № 213 для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглядатися у їх відсутності. Суддя
Л.І.Хомченко.
***
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84122 м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Бабай Тетяни Миколаївни, Солод Анатолія Миколайовича про визнання особи такою, що втратила право на користування житлом до Балахніна
Артура Яковича (остання відома адреса проживання: Донецька обл., м.
Слов’янськ, вул. Корольова, буд. 27, кв. 8).
Для слухання справи по суті 28 липня 2016 року о 10 годині 00 хвилин
викликається вказана особа, як відповідач у справі.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позовної заяви та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.
Суддя М.Г.Геєнко.

Ранкове сонце у Краматорську прекрасне. Ще
прекраснішим є свіже липневе повітря, яке наповнене запахами квітів липи,скошеною
травою, морем, хвойними
лісами...це повітря наповнено спокоєм...
...У травні 2014 року, коли
чорна чума під назвою «ДНР»
тільки-но починала ламати життя тисячам донеччан,
Сергій Жадан вилітаючи з
тоді ще цілого та працюючого
аеропорту, написав слова, які
і досі живуть в моїй пам’яті,
даючи віру та надію, на те,
що все скінчиться: «Над Донецьком багато сонця й багато повітря. Має вистачити на

всіх»... З того часу також не
полишає й інша думка – невже тим, хто підіймав триколор не вистачило таки сонця,
невже забракло повітря?
Сподіваюсь, що колись
всі схаменуться, і все стане
на свої місця. Що колись всі
зрозуміють, що втратили.
Зрозуміють, якою величезною помилкою є це довбане
«ДНР/ЛНР».
Бо думаю, що кожному з
донецьких, хто наразі блукає
десь Україною, не бажаючи
жити під прапором ворожої

країни, хочеться зустрічати
світанки в своєму місті, кожному з нас хочеться дивитись на рожеве марево від
ДМЗ, яке кожного вечора
поєднувалось з яскравими
промінням сонця, створюючи просто неймовірні картини
заходу сонця...
Ну а поки що, залишається
сподіватись, як Жадан: «Над
Донецьком багато сонця й
багато повітря. Має вистачити на всіх»...

Надія МАСЮЧЕНКО

Кросворд

(склав Анатолій Бобир, смт Велика Новосілка)

2 – дерев’яна вигнута палиця для переноски відер з водою, 6 – кондитерський виріб
із здобного тіста з ізюмом, 7 – великий сад
з доріжками для прогулянок, 9 – мулисті
відклади прісноводних водойм, 11 – овочева
коренеплідна рослина, 12 – атмосферне явище, 13 – взаємозалежність тканин, органів,
систем організму, 15 – ізотоп водню, 17 – безбарвний горючий газ без запаху, 19 – дорожня
машина з масивним циліндром, 21 – прискорення хімічної реакції, 22 – механічний сигнальний гудок автомобіля, мотоцикла, 27 – пересувний щит, що захищає від світла, гарячого
повітря, 29 – лікар, відряджений у лікарню для
підвищення кваліфікації, 30 – невелика оперна арія, 34 – порода курей м’ясо-яєчного типу,
36 – соляний розчин високої концентрації,
37 – обертова частина електричної машини
постійного струму, 38 – мінеральне утворення
на дні печери, 39 – тонка мереживна тканина,
40 – допоміжне твердження у математиці, 41 –
невелика залізнична станція, полустанок.

По вертикалі:

1 – великий хижий птах, що живе по берегах річок, озер, морів, 3 – спортивна колюча зброя, 4 – невеликий музичний твір у
швидкому темпі, 5 – великий чоловічий монастир, 6 – трав’яниста рослина з їстівними
бульбами, 8 – виробниче об’єднання

Свідоцтво про реєстрацію
КВ 3681, видане
16 лютого 1999 р.
Міністерством інформації
України.

спеціалізованих підприємств різних галузей,
10 – адміністративно-територіальна одиниця, 13 – комахоїдний ссавець, що живе під
землею, 14 – спортивний металевий снаряд
для штовхання, 16 – сіль щавлевої кислоти,
18 – конопляна, лляна, бавовняна тканина
особливого переплетіння, 19 – друкарська
форма для відтворення ілюстрацій, 20 – одиниця електричного заряду, 23 – форменний
одяг, 24 – дрібна щільна грудочка речовини,
25 – лінія на карті, що сполучає місця з однаковою пересічною температурою у певний
проміжок часу, 26 – пряна зонтична рослина,
28 – навчальне заняття у школі, 31 – струнний
щипковий музичний інструмент, 32 – змінний
електричний конденсатор малої ємності, 33
– морська головонога тварина, 35 – заварне
тістечко з кремом всередині.

Відповіді

По горизонталі:

По горизонталі: 2-коромисло, 6-кекс, 7-парк,
9-сапропель, 11-ріпа, 12-грім, 13-кореляція,
15-протій, 17-пропан, 19-коток, 21-каталіз, 22-клаксон, 27-екран, 29-інтерн, 30-аріозо, 34-плімутрок,
36-ропа, 37-якір, 38-сталагміт, 39-ажур, 40-лема,
41-платформа.
По вертикалі: 1-скопа, 3-рапіра, 4-скерцо, 5-лавра, 6-картопля, 8-комбінат, 10-область, 13-кріт, 14ядро, 16-оксалат, 18-полотно, 19-кліше, 20-кулон,
23-уніформа, 24-гранула, 25-ізотерма, 26-кріп, 28урок, 31-гітара, 32-тример, 33-спрут, 35-еклер.
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