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Фестиваль

Шановні мешканці Донеччини!
28 червня виповнюється 20 років Конституції України. Ухвалення Верховною 

Радою в 1996 році Основного Закону ознаменувало остаточне встановлення 
незалежності, готовність українського народу до переходу в новий етап історії, 
бажання будувати нове життя.

Кожного року ми відзначаємо це свято, але чи замислюємось над його 
важливістю для всієї держави? Адже Конституція України наголошує на абсолютній 
цінності людини, її життя та здоров’я, честі й гідності, недоторканності та безпеці.

На жаль, сьогодні територією Донецької області пролягла кривава рана. Як го-
лова облдержадміністрації я можу відповідати за виконання та дотримання прав 
і свобод мешканців лише на контрольованій Україною частині. Та хочу наголоси-
ти, що ми обов’язково повернемо конституційний контроль над всією територією 
Донеччини!

У кожної нації правова культура викристалізовується з часом, це тривалий про-
цес. І зараз ми святкуємо не лише прийняття Конституції. За ці 20 років країна 
зміцніла в своєму прагненні соборності, довела незворотність демократичних 
змін. На шляху до цієї мети було покладено багато сил, крові та болю. Але кожне 
випробування робило нас сильнішими.

Давайте і нині поєднаємо зусилля, щоб принципи, затверджені Основним 
Законом, стали реаліями нашого сьогодення, щоб повернути під контроль 
українського законодавства всю Донеччину та досягти нового рівня життя від За-
ходу до Сходу!

Тож, шановні співвітчизники, вітаю Вас з державним святом – Днем Конституції, 
частинкою якої є кожен українець! Упевненості та сил усім нам і миру в кожному 
домі!

Слава Україні!

Голова Донецької облдержадміністрації,
керівник військово-цивільної адміністрації

Павло Жебрівський

Коротко
СБУ знищила в зоні АТО пів 

гектара марихуани.

* * *
З моргу Донецька вивезли 

тіла 26 російських військових. 
Розвідка також повідомляє про 
загибель ще трьох російських 
диверсантів.

* * *
Понад 400 дітей Донеччи-

ни поїхали на відпочинок до 
відомих таборів «Артек» (те-
пер у Київській обл.) і «Молоду 
гвардію» – в Одеській.

* * *
У Бахмуті затримали місцеву 

жительку, яка продавала 
тротилові шашки і гранати.

* * *
Світові ціни на нафту пішли 

вниз.

* * *
Експерти прогнозу-

ють колосальні втрати 
Великобританії через вихід з 
Євросоюзу.

* * *
На Прикарпатті «Ощадбанк» 

видав пенсіонерці 29 тисяч гри-
вень сувенірними купюрами.

* * *
Зупинився Алчевський 

металургійний комбінат, що 
перебуває на непідконтрольній 
Україні території Луганщини.

* * *
Українським освітянам 

обіцяють підвищити зарплату до 
рівня трьох мінімальних.

* * *
Канадський екс-дипломат 

Скотт Гілмор назвав «Путінську 
Росію бідною країною п’яних 
футбольних хуліганів». За 
його словами населення РФ 
бідніше мешканців Казахстану, а 
військовий бюджет менший ніж у 
Саудівської Аравії.

* * *
В Україні ближче до осені 

подорожчає курятина.

* * *
Український боксер Микола 

Буценко виграв турнір у Баку 
і здобув право виступити на 
Олімпіаді-2016.

* * *
Дев‘ять років позбавлення волі 

отримав 41-річний маріуполець, 
який 24 січня 2015 року коригу-
вав вогонь російських агресорів 
по мікрорайону «Східний» у 
Маріуполі. В результаті обстрілу 
загинуло 30 осіб, понад 100 по-
ранено.

* * *
НАБУ веде розслідування 

щодо шести суддів-хабарників.

* * *
Круглий стіл на тему 

«Об’єднаймося навколо імені 
українського поета Михай-
ла Петренка» відбудеться в 
Слов’янський міській бібліотеці 
29 червня. Початок о 13 годині 
Запрошуються всі бажаючі.

Державне свято

За звання найсильніших 
богатирів Донецької області 
боролися команди Бахму-
та, Добропілля (2 команди), 
Дружківки, Костянтинівки, 
Костянтинівського району, Кра-
маторська (4 команди, дві з яких 
– представники 148 дивізіону м. 
Краматорська та Краматорсь-
кого відділу поліції).

Учасники турніру змагалися в 
таких вправах: «Чумаки», «Коло-
да», «Вправний майстер» та «Ко-
зацька вдача». Глядачам, яких 
у парку «Ювілейний» зібралося 
чимало, сучасні силачі демон-
стрували свою витривалість, 
швидкість, спритність, мужність 
та волю до перемоги. Вони ста-
ли наочним прикладом того, 
що звичаї та традиції козацтва 
ще живуть та передаються із 
покоління в покоління.

Упродовж кількох годин на 
майданчику панувала атмосфе-
ра завзятої і безкомпромісної 
спортивної боротьби. За 
підсумками всіх вправ фести-
валю кращими з результатом 
58 балів стали спортсмени 
Дружківки – Євген Немирчий та 
Ігор Голубцов, які в липні пред-
ставлятимуть Донецьку область 
у фіналі Всеукраїнського фести-
валю «Козацькі розваги».

Друге місце посіли богатирі з 
міста Бахмут – Сергій Соколен-
ко та Ігор Фоменко, у активі яких 
55 балів, а на третьому місці з 
результатом 54 бали опинили-
ся представники Краматорська 
Сергій Шутько та Артем Марінов.

Переможці та призери зма-
гань були відзначені грамота-
ми, дипломами та медалями 
відповідних ступенів, а також 
призами від організаторів та 
спонсорів фестивалю.

Юрій ЧОП

Голова ОДА Павло Жебрівський 
заявив про початок побудови нової 

інфраструктури регіону
У своєму зверненні з цього приводу він, 

зокрема, наголосив: «За рахунок усіх джерел 
фінансування на 2016 рік сформовано перелік 
із 871 об’єкта. Запрошую всі компанії, що 
зацікавлені у чесній конкуренції, до побудови 
нової інфраструктури області. Проектно-кош-
торисна документація для багатьох об’єктів 
уже створена і чекає на втілення. Щоб за-
безпечити прозорі та конкурентні умови для 
будівельних компаній, усі закупівлі робіт та по-
слуг відбуватимуться виключно через систему 
електронних торгів ProZorro. Кожне технічне 
завдання перевірятимуть фахівці ПРООН. За-
вдяки цьому жодна копійка не зможе потрапи-
ти до рук чиновників і бути використана не за 
призначенням.

 Отже, фінансовий ресурс облдерж-
адміністрація має, тому запрошую майстрів, 
професіоналів своєї справи долучатись до 
роботи. Побудова нової Донеччини – наша 
спільна відповідальність!», – йдеться у 
зверненні Павла Жебрівського, поширеному 
Департаментом інформаційної і внутрішньої 
політики ОДА.

Влада

Будемо будувати

Козацькі розваги
В Краматорську в парку «Ювілейний» відбувся фінал обласного етапу 

Всеукраїнського фестивалю «Козацькі розваги»
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Проте треба віддати на-
лежне гарту і витримці 
перевіряльника: він не жбурляє 
із жахом та огидою небезпеч-
ний документ подалі. Навпаки – 
тепер міцно тримає його, як свій 
найцінніший трофей, із усіма 
відповідними наслідками для 
власника паспорта. А той авто-
матично (точніше, АТОматич-
но) із потенційного відвідувача 
зоопарку перетворюється на 
одного з тих чотириногих, на 
кого туди приходять подиви-
тися. Бо нехай спробує тепер 
довести, що він – не верблюд 
і не «абізяна» – тобто спільник 
отих людиноподібних, які зараз 
топчуть вулиці давно покинуто-
го ним окупованого Донецька. 
Свіжий приклад тому – недавній 
випадок у одному з сіл у так 
званій сірій зоні Донеччини. 

Вже залишаючи цей населе-
ний пункт, попрохав водія при-
гальмувати, бо вирішив сфото-
графувати знак із назвою села 
чорним по білому. В цей самий 
час у протилежному напрям-
ку рухалася невелика колона 
військової інженерної техніки і 
тому довелося трохи почекати, 
поки вона не зникне зі шляху, 
бо фіксувати її не мав наймен-
шого наміру. Та моя постать з 
фотокамерою на обочині не за-
лишилася непоміченою: колона 
зупинилися і назустріч прибігли 
озброєні бійці. На звичні у та-
ких випадках запитання типу: 
«Хто? Звідки? Куди? Навіщо?..» 
– дав вичерпну відповідь. 
Пояснив хто, звідки, чому, 
розповів про наміри і, звісно, 
показав фотоапарат, де не 
було кадрів із технікою. Хлопці 
охоче позаглядали в камеру й 
пересвідчилися. Все? Ні… По-
прохали ще якийсь документ 
– той же паспорт. І коли дійшла 
черга до сторінки із пропискою, 
зрозумів, що знову «попав»! Де 
й поділися недавні посмішки 
військових. На довідку про 
вимушену реєстрацію ще у 
2014-му на території України, 
посвідчення урядової газети 
та прес-карту АТО, вони тепер 
майже не звертали увагу. «До-
нецький паспорт» і фотоапарат 
швидко вилучили і, порадив-

шись із кимось по телефону, 
крізь зуби винесли вердикт: 
«Їдьте за нами!». Ще добре, 
що місце дислокації військових 
було неподалік, але й там 
перевірка не закінчилася, бо 
нам із водієм запропонува-
ли проїхати ще «в одне місце, 
де вам все розкажуть». Отож 
у супроводі двох небалакучих 
автоматників нас дійсно по-
везли у оте «одне місце» за 
добрий десяток кілометрів. Не 
буду нарікати: нас не лупцюва-
ли, не одягали нам кайданки на 
руки чи мішки на голови, проте 
ми певний час перебували у тій 
ситуації, про яку ні в кого язик 
не повернеться іронічно сказа-
ти: «Які люди і без охорони!..». 
Втім, само собою, невдовзі 
після зустрічі з командиром ча-
стини всі непорозуміння зник-
ли, і далі у своїх справах ми 
поїхали без збройного конвою. 
Інцидент вичерпано? На жаль, 
тільки частково. Тим більш, що 
наостанок, коли розлучалися 
із пильними бійцями, один із 
них спробував пожартувати: 
«Більше не попадайтеся!..». 
Тобто прозоро попередив – із 
«донецьким паспортом» сюди 
дійсно краще не рипатися. 

Не згадував би цей випадок, 
якби він трапився раз, два чи 
три рази. На жаль, із подібними 
«перевірками» доводиться сти-
катися майже постійно, бо чи не 
всі колишні мешканці Донець-
ка тепер носять на собі тавро 
прямо чи побічно причетних 
до трагічних подій на Донбасі, 
від яких здригається вся 
Україна. Щоправда, на те, що 
ми – українські донеччани ста-
ли найпершими потерпілими 
від проросійських загарбників 
міста, чогось все частіше май-
же не звертають уваги. 

…Я дістаю із кишені чи 
нетрів сумки свій «тризуба-
стий» для чергової перевірки. 
Подумки зіщулююсь у 
передчутті відповідної реакції 
і здебільшого мовчу. Хоча все 
моє єство кричить: «Читайте, 
перевіряйте і довіряйте – я гро-
мадянин України!..»

Павло КУЩ

З червня 2016 р. благодійний фонд «Карітас Кра-
маторськ» в рамках проекту «Впровадження підходу 
«кейс-менеджмент» у роботі з ВПО» продовжує на-
давати допомогу внутрішньо переміщеним особам 
за наступними напрямками:

1. Розвиток у клієнтів можливостей та 
спроможності застосовувати різні підходи до 
вирішення проблем.

2. Заохочення клієнтів до участі у житті громади, 
взаємодії з її членами.

3. Налагодження зв’язків клієнтів з соціальними 
системами для отримання послуг та необхідних 
ресурсів.

4. Отримання клієнтами знань й навичок для 
вирішення своїх проблем та задоволення потреб у 
майбутньому.

Від працівників кейс-менеджерів можна дізнатися 
про наявні соціальні послуги, що надаються ВПО в 
Донецькій області. 

Також фахівці БФ «Карітас Краматорськ» прово-
дять роз’яснювальну роботу, щодо правил, проце-
дур та інструкцій, допомагають ВПО у заповненні 
відповідних форм та в зборі документів, необхідних 
для отримання пільг, допомоги та послуг.

Завдяки тісній координації діяльності між устано-
вами, організаціями, що надають допомогу вимуше-
но переміщеним особам, у кейс-менеджерів можна 
дізнатися про актуальні програми, що спрямовані 
на забезпечення гуманітарних, психологічних, пра-
вових, соціальних потреб ВПО.

Якщо Ви зацікавлені в допомозі та потребуєте 
індивідуальної консультації чекаємо на Вас до БО 
БФ «Карітас Краматорськ»!

Адреса: м. Краматорськ, пр. Миру, 5.
Графік роботи: Пн. – Пт. 9:00 – 17:00
Телефон: 066 993 28 00 
«Ініціатива «Впровадження підходу «кейс-

менеджмент» у роботі з ВПО» реалізується за 
підтримки Програми Розвитку ООН в Україні (в ме-
жах Проекту «Швидке реагування на соціальні та 
економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб 
в Україні») та Уряду Японії.

Проект «Швидке реагування на соціальні та 
економічні проблеми внутрішньо переміщених 
осіб в Україні» реалізується ПРООН за фінансової 
підтримки Уряду Японії і в партнерстві з Урядом 
України, регіональною та місцевою владою.

БФ «Карітас Краматорськ»

Головне завдання, яким 
керується в своїй роботі До-
нецька облдержадміністрація 
– інтегрувати область в єдиний 
простір України. На цьому під 
час звітної прес-конференції 
наголосив керівник області 
Павло Жебрівський: «Все, що 
ми робимо – це засоби, за 
допомогою яких крокуємо до 
мети».

Очільник ОДА виділив шість 
основних напрямків, над 
втіленням яких працює його 
команда. Це децентралізація 
та формування самодостатніх 
об’єднаних громад, роз-
виток гуманітарного та 
інфраструктурних напрямків, 
демонополізація економіки, 
боротьба з корупцією, а також 
безпека і оборона.

У Донецькій області вже 
створено три об’єднані гро-
мади: Лиманську, Октябрсь-
ку і Черкаську. В цьому році 
планується провести перші ви-
бори ще у 10-х.

«В 2017 році на Донеччині 
повинен завершитись про-
цес децентралізації. Але 
наше завдання – не механічно 
об’єднати території, а вдихну-
ти у них нову сутність і бачення. 
Ми працюємо над тим, аби ти-
сяча майбутніх керівників гро-
мад і держслужбовців пройшла 
стажування за кордоном. Вони 
повинні не просто отримати 
досвід, а насититися духом 

змін і розвитку», – зауважив 
він.

Гуманітарна сфера 
залишається ключовим на-
прямком роботи. Павло 
Жебрівський наголосив на 
важливості популяризації 
української мови: «Забороня-
ти або утискати російську мову 
ніхто не буде. Якщо хтось так 
робитиме, то матиме опонен-
та в моїй особі. Але державна 
мова для держслужбовців – 
обов’язкова».

Також він звернув ува-
гу, що Донецька облдерж-
адміністрація у межах своїх 
повноважень проводить ак-
тивну роботу із захисту виму-
шених переселенців. Павло 
Жебрівський повідомив, що 
область підготувала програму 
по роботі з тими, хто вимуше-
но виїхав з тимчасово окупова-
них територій, а до кінця року в 
області планується побудувати 
для них 17 гуртожитків.

Очільник Донецької 
облдержадміністрації торкнув-
ся питання декомунізації. Він 
наголосив на важливості участі 

громадськості у виконанні 
закону про засудження 
комуністичного режиму: «У нас 
були достатньо довгі розмо-
ви, і міста були перейменовані 
самими громадами. Не лише 
відбудова інфраструктури, але 
й звільнення від ідеологічного 
сміття – запорука нової Донеч-
чини».

Окрім цього Павло 
Жебрівський підкреслив, що 
керівництво області працює 
у напрямку боротьби з 
корупцією. За його словами, 
задача електронної системи 
закупівель ProZorro та Центрів 
надання адміністративних 
послуг – усунути причини і 
можливості корупційних дій, а 
не боротьба з наслідками.

«Мені приємно повідомити, 
що Донецька область – одна з 
небагатьох, де за результатами 
будівництва фортифікаційних 
споруд не порушена жод-
на кримінальна справа», – 
підсумував голова ОДА.

Управління 
інформаційної політики та з 

питань преси ОДА

Влада

Рік на посаді
Голова ОДА Павло Жебрівський 

відзвітував про зроблене 

Реформа середньої освіти на Донеччині 
повинна завершитись до 2018 року. Про 
це в Слов’янську повідомив голова ОДА 
облдержадміністрації Павло Жебрівський на 
зустрічі з директорами та учителями шкіл, які 
приїхали на курси підвищення кваліфікації.

«До кінця цього року в області постане 21 
опорна школа. У наступному буде створено 
ще 50, а до 2018 року ми повинні повністю 
завершити реформу середньої освіти на 
Донеччині», – підкреслив він і зауважив, що 
до кінця року реформуванню підлягатимуть 
61 загальноосвітня школа.

За словами очільника області, освітні за-
клади матимуть сучасне матеріальне на-
повнення, зокрема тематичні кабінети, 
цифрові лабораторії, комп’ютерні класи та 
термомодернізацію. Також він зауважив, що 
завдання вчителів – приділити велику увагу 
патріотичному вихованню дітей й при цьому 
використовувати новітні методики викла-
дання, заохочувати їх до навчання неорди-
нарними цікавими заходами.

«В опорних школах мова викладання – 
виключно українська. Дуже серйозна вимо-
га буде до учителів історії – вони не мають 
права переповідати переписану в царські 
та радянські часи історію. Заглибленість в 
історію свого краю також важлива», – наго-
лосив Павло Жебрівський.

Він повідомив, що вчителів і директорів 
опорних шкіл відбиратимуть на конкурсних 
засадах, і вони отримуватимуть подвійну 
заробітну платню. «Якщо міські бюджети не 
зможуть виплачувати підвищену зарплату, я 
додам фінансовий ресурс із обласного бюд-
жету», – пообіцяв керівник Донецької ОДА.

«Діти з української Донеччини повинні 
бути конкурентними на освітянському рин-
ку. Сучасна освіта – це фактор, який врятує 
Україну, зробить її українською і модерною», 
– звернувся Павло Жебрівський до вчителів.

Управління інформаційної політики та 
з питань преси облдержадміністраці

АТОматичний синдром

Я вовком би вигриз 
сторінку – «тавро» 

Віднедавна все частіше ловлю себе на думці – мій паспорт, який 
у останній час із зрозумілих причин доводиться завжди тримати 
напоготові, для декого заодно виконує роль квитка чи навіть або-
немента до … зоопарку. Точніше, до терраріума, бо яких тільки 
повзучих братів і сестер наших менших мимоволі не згадують 
перевіряльники, беручи до рук цей документ! А я тоді подумки по-
чинаю підвивати вовком. Отим самим, яким враз би вигриз, як із 
пафосом колись намірявся це саме зробити пролетарський поет, 
триклятий бюрократизм. І найбільше б дісталося сторінці зі штам-
пом про прописку в місті Донецьк, що вже більше двох років тим-
часово окуповане проросійськими незаконними збройними фор-
муваннями. 

Їй-бо, цікаво і водночас трохи лячно спостерігати за реакцією 
людей у формі на блок-постах чи інших пунктах пропуску у 
прифронтовій зоні, коли паспорт потрапляє до їхніх рук. Гоп! І пла-
зуни тут як тут! Адже незворушний ще мить тому служивий тепер 
тримає паспорт із донецькою реєстрацією, немов згаданих класи-
ком їжака та гримучу двометрову змію! Далі більше: складається 
враження, ніби неборака опинився наодинці із всім отруйним 
гаддям світу, серед яких і наша місцева степова гадюка, і чужі 
екзотичні королівська кобра, гюрза, тайпан, тигрова змія, піщана 
ефа… 

Зверніть увагу

Приватні консультації 
для переселенців

Реформувати 
освіту

Майбутнє нації 



стор. 325 червня 2016 року

Оголошення
Слов’янський міськрайонний 

суд Донецької області (84100, м. 
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 
2, розглядає:

Цивільну справу № 2/243/1484/2016 
за позовом Аверіної Світлани Віталіївни 
до Аверіна Дмитра Вікторовича, тре-
тя особа: Відділ опіки та піклування 
Слов’янської міської ради Донецької 
області про надання дозволу на виїзд 
дитини. Останнє відоме місце меш-
кання відповідача Аверіна Дмитра 
Вікторовича: 84573, с. Новолуганське 
Бахмутського району Донецької області, 
вул. Первомайська, буд. 3, кв. 7.

Відповідач викликаються до суду на 
30 червня 2016 року на 08 год. 15 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 за його відсутності. Суддя 
О.В. Ільяшевич.

* * *
Слов’янський міськрайонний 

суд Донецької області (84100, м. 
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 
2, розглядає:

Цивільну справу № 2/243/1041/2016 
за позовом Федчун Валерії Сергіївни 
до Федчуна Сергія Віталійовича про на-
дання дозволу дитині на виїзд на тим-
часово неконтрольовану Українською 
владою територію через лінію зіткнення 
у межах Донецької області без згоди 
та супроводу батька. Останнє відоме 
місце мешкання відповідача Федчуна 
Сергія Віталійовича: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Кірова, буд. 3, кв. 44.

Відповідач викликаються до суду на 
30 червня 2016 року на 10 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 за його відсутністю. Суддя 
О.В. Ільяшевич.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м. Бах-
мут Донецька область, вул. Миру, 5) 
розглядає цивільну справу за позо-
вом ТОВ «Бахмут-Енергія» до Шибаєва 
Юрія Васильовича про стягнення 
заборгованості.

Відповідач по справі: Шибаєв 
Юрій Васильович, який мешкає за 
адресою: Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Незалежності, буд. 42, кв.2, 
викликається до суду, каб.304, на 14 
год. 00 хв. 11.07.2016 р. для участі у 
розгляді справи по суті. 

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

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу № 243/4738/16-ц за по-
зовом Піскунової Світлани Дмитрівни до 
Горлівської міської ради про визначен-
ня додаткового строку для прийняття 
спадщини. 

Відповідач у справі: Горлівська міська 
рада, (Донецька обл. м. Горлівка, вул. 
Перемоги, 67) викликається на 09 год. 
00 хв. 07 липня 2016 року до суду для 
участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Алексєєв Юрій Михайлович, 

13.02.1963 р.н., останнє відоме місце 

проживання якого: Донецька обл., 
м. Харцизьк, вул. Совєтська, 7/36, 
викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, 
як відповідач по цивільній справі № 
227/1803/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Алексєєва Юрія Михайло-
вича про стягнення заборгованості. Су-
дове засідання відбудеться 01.07.2016 
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.

* * *
Юр’єв Олександр Валерійович, 

26.12.1980 р.н., останнє відоме місце 
проживання якого: Донецька обл., 
м. Харцизьк, вул. Сеченова, 5/59, 
викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької 
області, як відповідач по цивільній 
справі № 227/1921/16-ц за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Юр’єва Олек-
сандра Валерійовича про стягнен-
ня заборгованості. Судове засідання 
відбудеться 01.07.2016 року о 09:00 год. 
в приміщенні суду за адресою: Донець-
ка область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39А. У разі неявки відповідача до 
суду справу буде вирішено на підставі 
наявних у ній даних чи доказів. Суддя 
В.В.Корнєєва.

* * *
Волкова Лідія Павлівна, 03.09.1960 

р.н., останнє відоме місце проживання 
якої: Донецька обл., Харцизька міська 
рада, м. Іловайськ, вул. Дзержинсько-
го, 4, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, 
як відповідач по цивільній справі № 
227/1808/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Волкової Лідії Павлівни 
про стягнення заборгованості. Судо-
ве засідання відбудеться 01.07.2016 
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.

* * *
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 позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лисен-
ко Ірини Володимирівни про стягнен-
ня заборгованості. Судове засідання 
відбудеться 01.07.2016 року о 09:00 год. 
в приміщенні суду за адресою: Донець-
ка область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39А. У разі неявки відповідача до 
суду справу буде вирішено на підставі 
наявних у ній даних чи доказів. Суддя 
В.В.Корнєєва.

* * *
Першотравневий районний суд 

Донецької області (вул. Котанова, 102, 
смт Мангуш, Першотравневого району 
Донецької області, 87400) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Калевої Вікторії 
Володимирівни (останнє відоме місце 
реєстрації: вул. Гагаріна буд.18 с. Урзуф 
Першотравневого району Донецької 
області) про стягнення заборгованості.

Відповідачка викликається на 09-30 
год. 11 липня 2016 року у Першотравне-
вий районний суд кабінет №7, для участі 
у справі по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення проти позову та посилання 
на докази, якими вони обґрунтовуються 
до 11 липня 2016 року. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності за 

наявними матеріалами. Суддя С.В. Тре-
губенко.

* * *
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 викликається до суду на 
14 год. 00 хв. 30 червня 2016 року 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 № 
2/243/1484/2016 за позовом Аверіної 
Світлани Віталіївни до Аверіна Дмитра 
Вікторовича, третя особа Відділ опіки 
та піклування Слов’янської міської ради 
Донецької області про надання дозволу 
на виїзд дитини. Останнє відоме місце 
мешкання відповідача Аверіна Дмитра 
Вікторовича: 84573, с. Новолуганське 
Бахмутського району Донецької області, 
вул. Первомайська, буд. 3, кв. 7.

Відповідач викликається до суду на 
08 год. 15 хв. 30 червня 2016 року 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 № 2/243/1041/2016 за 
позовом Федчун Валерії Сергіївни до 
Федчуна Сергія Віталійовича про на-
дання дозволу дитині на виїзд на тим-
часово неконтрольовану українською 
владою територію через лінію зіткнення 
у межах Донецької області без згоди 
та супроводу батька. Останнє відоме 
місце мешкання відповідача Федчуна 
Сергія Віталійовича: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Кірова, буд. 3, кв. 44.

Відповідач викликається до суду на 
10 год. 30 хв. 30 червня 2016 року 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 № 2/243/1690/2016 
за позовом органу опіки та піклування 
Дружківської міської ради в інтересах 
малолітнього Подні Павла Петрови-
ча до Подні Олени Володимирівни, 
третя особа Дружківський дитячий 
будинок-інтернат про позбавлен-
ня батьківських прав. Останнє відоме 
місце мешкання відповідача Подні Оле-
ни Володимирівни: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Шахтарська, буд. 3.

Відповідач викликається до суду на 
13 год. 00 хв. 06 липня 2016 року 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.

* * *
Костянтинівський міськрайонний 

суд Донецької області (85110, м. 
Костянтинівка Донецької області, пр. 
Ломоносова, №157) розглядає цивільну 
справу №233/189/16-ц за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бондарен-
ко Д.С. про стягнення заборгованості. 
Відповідач у справі: Бондаренко Дар’я 
Сергіївна, 26.06.1989 р.н., останнє 
відоме місце проживання: Донецька 
область, Костянтинівський район, с. 
Куртівка, вул. Котляровського, буд.5, 
викликається до суду на 13 год. 15 хв. 30 
червня 2016 року (корп. №2, каб. №21), 
для участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Костянтинівський міськрайонний 

суд Донецької області (85110, м. 
Костянтинівка Донецької області, пр. 
Ломоносова, №157) розглядає цивільну 
справу № 233/2570/16-ц за позовною 
заявою Загорій Юлії Михайлівни до 
Загорій Володимира Олександровича 
про розірвання шлюбу. 

Відповідач у справі: Загорій Володи-
мир Олександрович, 1987 р.н., останнє 
відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, с. Іванопілля, Костянтинівський 
р-н, вул.Леніна, буд.107; викликається 
до суду на 08 год. 00 хв. 07 липня  2016 
року (корп. №2, каб. №21), для участі у 
розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. 
Миру,5) проводить розгляд цивільної 
справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Герасимчука Романа Олексан-
дровича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. 

Відповідач у справі: Герасимчук 
Роман Олександрович, проживає за 
адресою: 84500, Донецька область, м. 
Артемівськ, вул.1-а Залізнична буд.43, 
кв.44, викликається в судове засідання, 
призначене на 10 год. 00 хв. 08.07.2016 
р., до суду, каб. № 213, для участі у 
розгляді справи по суті. 

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

* * *
Першотравневий районний суд 

Донецької області (вул. Котанова, 102, 
смт Мангуш, Першотравневого району 
Донецької області, 87400) розглядає 
цивільну справу за позовом Риженкова 
Олександра Андрійовича до ТОВ «Сол-
вел» (місце знаходження: пр-т. Павших 
комунарів буд.110А, Калінінський рай-
он, м. Донецьк, 83023) про розірвання 
трудового договору.

Відповідач викликається на 14-00 го-
дину 08 липня 2016 року у Першотрав-
невий районний суд кабінет №7, для 
участі у справі по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення проти позову та посилання 
на докази, якими вони обґрунтовуються 
до 08 липня 2016 року. У випадку не-
прибуття, відповідач він повинен 
повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у його 
відсутності за наявними матеріалами. 
Суддя .В. Трегубенко.
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Темпи еміграції в 
недалекому майбутньому 
можуть позбавити Україну 

майбутнього, пише 
«Україна молода». 

Газета пише, що тенденція
 «вимивання»

 продуктивної молоді 
за кордон вражає:

наразі майже 1,4 мільйона 
українців шукають 

притулок за межами
 України.

Газета посилається на заяву 
Управління верховного комісара 
ООН, у який йдеться про те, що 
лише в Росії перебуває 1 млн. 
92 тис 212 українців, у Білорусі 
– 139 тис. 143, у Молдові – 261 
тис., у Румунії – 79 тис... Станом 
на 10 червня п’ятьма основними 
країнами Європейського Союзу, 
які дають притулок українцям, 
було прийнято 26,305 заяв щодо 
міжнародного захисту.

А скільки наших спів-
вітчизників неофіційно працю-
ють за кордоном – ніхто досте-
менно не знає, пише газета. 
Зазвичай, виїжджають молоді 
енергійні люди, в основному з 
вищою освітою, які могли б при-
нести користь Україні.

Киянка Софія Розуменко не-
щодавно повернулася зі США, де 
часто спілкувалася з українцями, 
як тими, хто там живе вже багато 
років і має американське гро-
мадянство, так і з тими, хто по-
трапив в країну нещодавно. На 
її думку, «там все не просто, але 
якщо ти працюєш, то отримуєш 
достойну платню і досягаєш 
успіху. На користь «переїзду» 
і навколишня картинка – чисті 
вулиці, рівні дороги, усміхнені 
люди... І коли повертаєшся у 
Київ, розумієш, як багато нам ще 
треба працювати, щоб з радістю 
повертатися на Батьківщину».

Документаліст Вофка Соло-
вей, що виїхав у США з Херсон-
щини в 90-ті роки, часто буває в 
Україні і бачить багато позитив-
них змін, якими можна пишатися. 
«Вірю, що скоро Україна у своєму 
розвитку наздожене країни, які 
вирвались із Радянського Союзу 
не лише офіційно, а й економічно 
і ментально. Але поки на висо-
ких державних посадах будуть 
вихідці з комуністичного мину-
лого, на кардинальні зміни до-
ведеться чекати довго. Радянсь-
ка ментальність передається у 
спадок поколінням і довго живе 
у свідомості людей», – цитує га-
зета емігранта.

Про що пишуть

Куди 
мігрує 
молодь 
країни

У Слов‘янську під час урочистостей з 
нагоди ювілею газети «Донеччина» редак-
тор вручив представникам Національної 
гвардії, які дислокуються в місті книги і 
свіжу періодику.

– Друковане слово теж підтримує 
бойовий дух воїнів, – сказав під опле-
ски присутніх заступник командира 
стрілецького батальйону по роботі з осо-
бовим складом підполковник Михайло 
Гринишин.

У свою чергу офіцер теж подарував 
бібліотеці і редакції видану з його ініціативи 
книжечку «Мова – душа народу», в якій ав-
торка – професор НТТУ «КПІ» Ніна Вірченко 
розповідає про низку документів, які в 
хронологічній послідовності засвідчують 
нищення української мови поляками, 
росіянами і більшовиками-комуністами.

Книжка вийшла за підтримки 
підприємця зі Львівщини Миколи По-
ходжая і, за словами пана Гринишина, 
розширює світогляд захисників Вітчизни: 
обороняючи державу воїни стоять і на 
сторожі своїх рідних, і рідної мови теж.

Обмінюючись враженнями по закінченні 
заходу один з офіцерів, теж уродженець 
Львівщини, зізнався, що зустріч газетярів 
з читачами була для нього першою на 
Донбасі, де спілкування протягом двох 
годин відбувалося виключно українською 

мовою. Що ж – це теж певна оцінка праці 
журналістів і авторів нашого видання.

Ігор ЗОЦ

На знімку: Михайло Гринишин і Ла-
риса Мамедова, головний бібліотекар 
Слов‘янська

Єдина країна

Книгу видав офіцер

Правильний раціон може 
захистити від хвороб серця, 
зміцнити імунітет та подару-
вати струнку фігуру. Час не 
лякатися словосполучення 
«здорова їжа» та розпочати 
революцію у вашому холо-
дильнику.

Чорні боби містять ба-
гато білку, завдяки чому 
їх часто використовують у 
вегетаріанський кухні. Крім 
цього, в них є певна кількість 
Омега-3 жирних кислот, які 
корисні для серця. Причому 
результати досліджень вказу-
ють на те, що чим чорніший біб, 
тим багатший на антиоксидан-
ти.

Готувати чорні боби не-
складно, їх можна додавати 
до салатів, із ними виходять 
смачні бурітос чи бургери.

Кучерява капуста, як і її 
родичі хрестоцвіті, вважається 
добрим помічником у боротьбі 
з онкозахворюваннями. У 
ній повнісінько клітковини та 
антиоксидантів, а ще вітаміну 
К, важливого для процесів 
згортання крові та зростання 
клітин.

Кучерява капуста добре 
смакує в супах та салатах, 
«товаришуючи» з оливковою 
олією холодного віджиму.

Лосось, надто дикий, а не 
вирощений у неволі, дуже ба-
гатий на вітамін D та Омега-3 
жирні кислоти. Окрім користі 
для серця, вони, як з’ясували 
вчені, можуть захищати мозок 
від передчасного старіння і 
погіршення пам’яті.

Лосося можна смажити на 
грилі, замаринувавши з лимон-
чиком, часником та соєвим со-
усом. Недоїдені шматки риби 
можна сховати в холодильник, 
і потім укинути в якийсь салат.

У волоському горіхові 
багато калорій та жирів, але 
жирів мононенасичених – 

здоровіших за насичені жири, 
які містяться в м’ясі та мо-
лочних продуктах. Омега-3 
жирні кислоти роблять горіхи 
корисними для серця, а ще 
вчені нещодавно виявили, що 
волоські вирізняються з-поміж 
усіх горіхів найвищим рівнем 
антиоксидантів.

Із волоським горіхом можна 
пекти хліб, поєднувати його з 
йогуртом чи кашами. Одначе 
варто не забувати – навіть у 
дрібці горіхів багато калорій.

Гарбуз містить мало 
калорій, зате багато клітковини 
та вітаміну А.

Його помаранчевий колір 
свідчить про велику кількість 
бета-каротину, який допомагає 
запобігати хворобам серця.

У яблуках багато харчо-
вих волокон, зокрема пекти-
ну, який бореться з поганим 
холестерином. У шкірці яблук 
міститься чимало корисних 
фітохімічних речовин із антиок-
сидантними та протизапальни-
ми властивостями.

Лохина містить багато 
каротиноїдів та флавонідів, ко-
рисних для серця, пам’яті та 
сечовивідних шляхів. Крім цьо-
го, в ній багато вітамінів Е та С.

Ягоди можна додавати до 
каш, класти в йогурти та смузі.

У бананах є багато 
клітковини та калію, який 
нормалізує кров’яний тиск та 
помагає роботі м’язів і систе-
ми травлення.

Банани доволі ситні, тож їх 

добре брати з собою в дорогу 
чи їсти на сніданок.

Броколі належить до родини 
капустяних, яку часто вихваля-
ють за її антиракові властивості 
та здатність знімати западення 
та підвищувати імунітет. Іще 
у броколі багато клітковини, 
а багата на клітковину дієта 
помагає знизити кров’яний 
тиск та зменшити ризик серце-
вих захворювань.

Броколі можна готувати на 
парі, смажити, додавати до 
омлетів чи салатів.

Шпинат напханий корис-
ними речовинами просто по 
зав’язку – в ньому є залізо, 
кальцій та вітамін А, який 
потрібен нашим очам та шкірі. 
Крім них, у шпинаті є фолат, 
який допомагає організмові 
виробляти червоні кров’яні 
тільця. Шпинат зазвичай кла-
дуть до салатів, бутербродів та 
омлетів.

До двадцятки автори ко-
рисного рейтингу також за-
рахували смачний та багатий 
на калій батат, квасолю та 
сочевицю, редис, баклажа-
ни, брюссельську капусту, 
помідори, хліб із цільного 
зерна, насіння кіноа, яке 
цінували ще древні інки, та 
вівсяні пластівці.

У Топ-31 найздоровіших 
продуктів опинилися: булгур, 
пісні сорти м’яса, насіння 
льону та екзотичної рос-
лини чіа, мигдаль, тунець, 
знежирене молоко та жи-
вий грецький йогурт, чор-
ний шоколад, червоне вино 
та оливкова олія холодного 
віджиму.

Топ

Найздоровіші продукти 
всіх часів


