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Коротко
У Миколаївці на Слов’янщині відкрито 

оновлене відділення «Укрпошти» за 
кошти уряду Японії. Станом на сьогодні 
внесок уряду Японії у відбудову Донбасу 
складає майже 19 мільйонів доларів.

* * *
У Бахмуті ЗОШ №18 надали ім’я Ге-

роя України Дмитра Чернявського, який 
трагічно загинув у Донецьку навесні 
2014-го.

* * *
У Святогірську відбувся обласний зліт 

«Молодіжна хвиля», який зібрав майже 
200 учасників.

* * *
За 30 серпня на Донбасі вбито шесте-

ро і поранено 13 бойовиків, які воюють з 
українськими бійцями.

* * *
В Україні заарештували майно і ра-

хунки екс-міністра доходів Олександра 
Клименка, якого називають одним із 
головних партнерів злодійської «Сім’ї» 
Януковича.

* * *
Минулих вихідних у Києві з перехожих 

зірвали 18 золотих ланцюжків. По гаря-
чих слідах 2 зловмисників затримано.

* * *
Тільки в п’яти школах із семи розпоч-

неться навчання в прифронтовій Авдіївці.

* * *
Найчастіше в нашій країні зникають 

безвісти пенсіонери та підлітки, але 65% 
з них вдається реально розшукати.

* * *
У Херсоні символ України встановив 

світовий рекорд: величезний прапор 
розміром у 2,4 тис. кв. метрів одночасно 
утримували двісті людей.

* * *
У Києві відбулася жалобна панахида 

за українськими військовими, які заги-
нули під Іловайськом у серпні 2014 року.

* * *
Збірна України з пляжного футболу 

стала переможцем престижного конти-
нентального турніру Євроліги, перемігши 
у вирішальному матчі Португалію – 2:1. 
Кращим гравцем турніру, що проходив 
в Італії, організатори назвали нашого 
голкіпера Віталія Сидоренка.

* * *
Із телепростору України зникло ще 

чотири російських телеканали.

* * *
За час бойових дій у Сирії загинуло не 

менше 500-600 росіян, яких відбирала 
на війну приватна військова компанія.

* * *
Центральний матч футбольного 

чемпіонату між «Шахтарем» і «Динамо» 
відбудеться 9 вересня не у Львові, як 
планувалося, а в Харкові.

* * *
Українські військові отримали від США 

понад тисячу приладів нічного бачення.

* * *
Телеканал «Інтер» вирізав із телеверсії 

свого концерту привітання співака Олек-
сандра Пономарьова «Слава Україні!»

* * *
Невідомі у Луганську підірвали 

пам’ятник загиблим бойовикам.

Відкриття дитсадка – символ миру
Влада

Глава держави привітав присутніх та 
зазначив, що місцева громада чекала 
на реконструкцію та відновлення роботи 
дошкільного навчального закладу понад 
20 років. «Що зараз чекають мешканці 
Донбасу? Перше – це мир. Головне, щоб 
не стріляли. Друге – ефективна влада. І 
третє – робочі місця», – зазначив Петро 
Порошенко і підкреслив, що повністю 
модернізований дитсадок є символом 
миру, а також підтверджує ефективність 
співпраці громади та держави. 

Місцева влада, на чолі з голо-
вою обласної військово-цивільної 
адміністрації Павлом Жебрівським, ра-
зом з депутатами ініціювали та спільно 
запровадили програму для відновлення 
інфраструктури Донбасу з обсягом 
фінансування 3 млрд. грн., саме за-

вдяки її реалізації стало можливим 
відновлення дитячого садочку.

Після перерізання символічної 
стрічки Петро Порошенко оглянув 
ігрову кімнату, кімнату відпочинку, му-
зичну залу і поспілкувався з дітьми та 
вихователями дитсадка.

З 90-х років дитячий садок «Аліса» 
не функціонував. Реконструкція уста-
нови розпочалася у 2012 році. Однак, 
через російську агресію на Донбасі, у 
2014-2015 роках роботи на об’єкті не 
проводилися та були поновлені лише 
наприкінці минулого року. Кошторис-
на вартість об’єкту становить 41 млн. 
грн., що включає реконструкцію будівлі 
із використанням сучасних технологій 
(тепла підлога, термодернізація будівлі 
тощо), облаштування музично-спор-

тивного залу, будівництво спортивно-
го майданчика, обладнання їдальні, 
відбудова індивідуальної блочної міні 
котельні, що забезпечить мінімізацію 
теплових втрат. Реконструкція дитячого 
садка здійснювалася за рахунок коштів 
державного та обласного бюджетів. 
Дошкільний заклад розрахований на 
220 місць. 

Петро Порошенко зазначив, що не-
забаром відбудеться реалізація й інших 
проектів – вже завершені тендерні про-
цедури і восени планується будівництво 
та відновлення 4-х мостів. «Цього 
потребує громада і це є символом 
миру», – підкреслив Президент.

За інформацією прес-служби 
Президента України

Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Донецької області взяв участь у 
відкритті реконструйованого дитячого садка «Аліса»,  що розташований у селищі Мангуш

На минулому тижні 
мешканці Торецька відзна-
чили 210-у річницю засну-
вання міста, 80-річницю 
заснування Державного 
підприємства ДП «Торецьк-
вугілля» та День шахтаря.

Вітаючи жителів славетно-
го міста із ювілеями та свя-
том, голова Донецької ОДА 
Павло Жебрівський, зокрема 
зазначив: «Доля розпоря-
дилась так, що сьогодні, як 
і два століття тому, Торецьк 
знаходиться на передовій. 
Перше поселення заснували 
тут запорозькі козаки для за-
хисту південно-східних меж 
Війська Запорозького Низо-
вого. Сьогодні місто знову на 
передовій і захищає мир та 
цивілізацію від війни і хаосу».

Також Павло Жебрівський 
нагадав, що цього року минає 

також 80 років, як населе-
ний пункт Щербинівка (одна 
із попередніх назв Торецька) 
отримав статус міста. А та-
кож про те, що шахта імені 
Дзержинського сьогодні є 
настарішою діючою вугільною 
шахтою не тільки області, але 
й України загалом. Заснована 
вона була ще 1860 року і з того 
часу постійно діє. 

– До речі, – наголосив Пав-
ло Жебрівський, – сьогодні 
«Торецьквугілля», це єдина 
державна компанія, де на 
100% закрито заборгованість 
шахтарям по заробітній платі. 
Але наше завдання сьогодні, 
не тільки вишукувати кошти 
на виплату зарплат шахтарям. 

Ми сьогодні також працюємо 
над тим, щоб залучити 
кошти на фундаментальну 
модернізацію шахт, переве-
дення на механізоване видо-
бування вугілля, на закладку 
нових горизонтів і щоб вийти 
на самоокупність шахт.

Керівник області повідомив, 
що станом на сьогодні 
зареєстровано Агенцію 
регіонального розвитку і най-
ближчим часом розпочнеться 
проект, в результаті якого на 
місці однієї з найбільш збит-
кових шахт Торецька буде 
створено Індустріальний 
парк. «Там будуть створені 
нові підприємства, нові робочі 
місця, – наголосив Павло 

Жебрівський, – щоб жоден 
із шахтарів не залишив-
ся без заробітної плати. Ми 
розробляємо нову модель 
економіки Торецька. Нам тре-
ба починати витягувати людей 
з-під землі, зі збиткових шахт 
і забезпечувати їх тут, наверху 
гідною працею і зарплатнею».

Сьогодні Торецьку з облас-
ного бюджету вже виділено 
майже 70 млн. грн. для 
модернізації лікарні та шко-
ли, а також на реконструкцію 
парку.

Після теплих слів привітань 
Павло Жебрівський та ге-
неральний директор ДП 
«Торецьквугілля», депутат 
міської ради Торецька Во-
лодимир Юхименко вручили 
урядові нагорди, відзнаки Го-
лови ОДА та цінні подарунки.

Подія

Свято в Торецьку
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Актуально завжди!
У своїй промові перед початком параду в 

День Незалежності президент України Петро 
Порошенко процитував фрагмент із вірша ра-
дянського поета Володимира Маяковського 
«Долг Украине». «Товарищ москаль, на Укра-
ину шуток не скаль», – сказав Порошенко.

Наводимо повністю текст актуального 
вірша.

Долг Украине
Знаете ли вы
украинскую ночь?
Нет, вы не знаете украинской ночи!
Здесь небо
от дыма
становится черно,
и герб звездой пятиконечной вточен.
Где горилкой,
удалью
и кровью
Запорожская
бурлила Сечь,
проводов уздой
смирив Днепровье,
Днепр заставят на турбины течь.
И Днипро́
по проволокам – усам
электричеством
течет по корпусам.
Небось, рафинада
и Гоголю надо!
Мы знаем,
курит ли,
пьет ли Чаплин;
мы знаем
Италии безрукие руины;
мы знаем,
как Дугласа
галстух краплен…
А что мы знаем
о лице Украины?
Знаний груз
у русского
тощ –
тем, кто рядом,
почета мало.
Знают вот
украинский борщ,
Знают вот
украинское сало.
И с культуры
поснимали пенку:
кроме
двух
прославленных Тарасов –
Бульбы
и известного Шевченка, –
ничего не выжмешь,
сколько ни старайся.
А если прижмут –
зардеется розой
и выдвинет
аргумент новый:
возьмёт и расскажет
пару курьезов –
анекдотов
украинской мовы.
Говорю себе:
товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
на знаменах –
лексиконах алых, –
эта мова
величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав…»
Разве может быть
затрепанней
да тише
слова поистасканного
«Слышишь»?!
Я
немало слов придумал вам,
взвешивая их,
одно хочу лишь, –
чтобы стали
всех моих
стихов слова
полновесными,
как слово «чуешь».
Трудно людей
в одно истолочь,
собой кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,
мы не знаем украинской ночи.

Владимир МАЯКОВСКИЙ

Кожна нація має особливі 
географічні об’єкти, що їх французь-
кий дослідник П. Нора назвав «місцями 
пам’яті». Це місцевості, згадка про які 
викликає в кожного представника нації 
яскраві патріотичні емоції різного за-
барвлення – гордість, замилування, 
скорботу. Власне, здатність поділяти 
такі почуття і визначає для особистості 
приналежність до національної 
спільноти. 

Для українців такі місця пам’яті – 
Запоріжжя, Канів, Батурин, Крути, а ось 
тепер – і Слов’янськ. Маленьке, нічим 
не примітне містечко на Донеччині 
раптом стало відомим на весь світ 
та перетворилось на символ початку 
неоголошеної гібридної війни. Війни 
не стільки між державами і народами, 
скільки між світоглядами. З одного 
боку фронту ті, хто поділяє європейські 
цінності індивідуального самоствер-
дження, громадянської активності, 
соціальної відповідальності, 
толерантності до тих, хто не схожий 
на тебе. Супроти них ті, хто продовжує 
вірувати в імперські амбіції всесвітнього 
панування, правильність принципу аб-
солютного підкорення особи потребам 
держави, поділяє переконаність у тому, 
що лише один народ і одна країна є 
носієм абсолютної істини та має право 
цю істину нав’язувати іншим. Чим за-
вершиться це протистояння – покаже 
історія, нам же належить триматись 
на стороні добра та усвідомлювати 
відповідальність за наслідки власного 
вибору.

Історики майбутнього писати-
муть про ці події на основі ретель-
но перевірених фактів, але в пам’яті 
учасників та очевидців 2014 рік зали-
шився певною калейдоскопічною кар-
тинкою, складеною з миттєвих вра-
жень, повідомлень в пресі, відгомонів 
у розмовах оточуючих. Саме такий 
своєрідний «зріз історії» подає у своїй 
книзі «Слов’янськ у війні 2014 року» 
відомий слов’янський журналіст та 
краєзнавець Віктор Скрипник. Добірка 
газетних статей, власних роздумів, 
уривків з художніх творів, написаних по 
гарячих слідах тих подій, дозволяють не 
просто проаналізувати обставини, але 
зануритись в історію як очевидець. Це 
не можна назвати власне розповіддю, 

це скоріше фотографія подій, зро-
блена з певного ракурсу. Очевидець, 
від імені якого ведеться розповідь, 
є людиною патріотично налаштова-
ною, однак із достатньо виваженою, 
далекою від радикалізму позицією. За 
тим колом преси, яке він переглядає, 
можна зробити висновок про вищий 
за середній інтелектуальний рівень та 
серйозний життєвий досвід. Саме таке 
коло громадян і є передусім творцями 
історичної пам’яті в її першому, безпо-
середньому варіанті.

Фіксація подій розпочинається із тих 
передумов, що призвели до захоплен-
ня Слов’янська політичними авантю-
ристами. Колись на основі незапереч-
них фактів та документів міжнародні 
суди дадуть остаточну оцінку, з кого 
складалась та зграя, скільки в ній було 
представників професійних спецслужб 
сусідньої держави, скільки місцевих 
кримінальних елементів. У книзі ж В. 
Скрипника висвітлюються безпосе-
редньо обставини, що передували 
трагічним подіям – безвідповідальність 
місцевої влади, яка нічого не зроби-
ла для заспокоєння ситуації, злочинна 
бездіяльність органів охорони правопо-
рядку, шалена пропаганда російських 
та деяких місцевих ЗМІ. Все це накла-
далось на специфіку самоідентифікації 
переважної більшості місцевого на-
селення, для якого головним є власне 
подвір’я, а не країна. Тому уникнути 
війни ставало все важче.

Дуже чітко постають у книзі жахливі 
дні окупації. Газетні матеріали й 
художні твори переплітаються й гово-
рять про одне – страх, безправ’я, на-
сильство. Знищення або залякуван-
ня журналістів, місцевих активістів з 
державною позицією. По всьому місту 
озброєні люди, укріплення, військова 
техніка. Містом керують маргінальні 
персони, що невідомо звідки взялись. 
Люди змушені тікати з рідного міста 
або жити в постійному напруженні. 
Крихітна меншість вирішує долю цілого 
міста, спираючись на військову силу. І 
в той же час в місті йдуть якісь звичайні 

життєві процеси – працюють лікарні, 
школи, комунальні підприємства. Не 
знаючи, що їх очікує в майбутньому, не 
отримуючи заробітної платні, часто не 
маючи керівників, люди все ж викону-
ють свою роботу. Ця ситуація абсурду 
дуже яскраво постає на сторінках кни-
ги, автору вдалося передати і вражен-
ня безкінечності цього лиха.

Більше половини матеріалу в книзі 
стосується визволення Слов’янська 
та його відбудови після окупації. 
Висвітлюються послідовно дії Зброй-
них Сил України, визволення одного 
населеного пункту за іншим. Дуже важ-
ливо, що наводяться біографічні дані 
про бійців, які загинули під час визво-
лення Слов’янська. Велика кількість 
матеріалів про відбудову важливих 
для міста об’єктів, чиїми силами ця 
відбудова проводилась тощо. І знов-
таки, головне – не фактографічний 
матеріал, а сильне безпосереднє вра-
ження, яке виникає в результаті про-
читання – враження, що повертається 
надія, відроджується звичний тобі світ, 
який мало не було зруйновано вщент. 
Почуття вдячності тим, хто дав тобі 
можливість повернутись у рідне місто. 
І сподівання на те, що люди зроблять 
висновки і спробують не повторити по-
милок.

У цілому книга, незважаючи на свою 
начебто простоту, залишає дуже силь-
не відчуття своєю безпосередністю, 
правдивістю. Укладачу вдалось уник-
нути зайвого моралізаторства, він не 
дає прямих оцінок, однак прочитан-
ня книги викликає асоціації з типовим 
для середньовічної літератури жанром 
«подорожей до пекла» – війна, жах, 
смерть і повернення до світу живих. 
Безумовно, ця збірка матеріалів та вра-
жень згодом стане цінним матеріалом 
для професійних дослідників, а для 
очевидців – пам’яткою про пережите.

Наталія ШАЛАШНА, 
кандидат історичних наук, 

доцент ДДПУ

Юна переселенка в Києві під час святкування Дня шахта-
ря тримає малюнок з вітанням дідусеві – ветерану гірницької 
праці, який теж виїхав із захопленого російськими терориста-
ми Донецька.

Фото Олександра ГУЛЕНКА 

Фотофакт

Понад 70 кілометрів проїхали учасники традиційного 
велопробігу,організованого Товариством Олекси Ти-
хого в День Незалежності. Велосипедисти побували в 
Слов‘янську, Краматорську, Дружківці та Костянтинівці і 
фінішували за 18 кілометрів від лінії фронту.

Фото надане Євгеном ШАПОВАЛОВИМ

Книга – свідок
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Оголошення
Краматорський міський суд Донецької області 

(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає цивільну справу за позовом органу 
опіки та піклування Краматорської міської ради, 
діючого в інтересах Урманової Надії Максимівни, 
21.03.2012 року народження, до Урманової 
Діляри Шакірівни (третя особа – Краматорсь-
кий будинок дитини «Антошка») про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів. 
Відповідачка: Урманова Діляра Шакірівна, 1981 
року народження, зареєстрована: м. Донецьк, 
вул. Зональна, 21, сповіщення якої іншим шля-
хом неможливе, викликається 10.10.2016 року 
на 14-00 годину до суду, зал судових засідань 
№11/3, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення проти позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідачка повинна повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у її відсутності. Суддя Л.М.Марченко.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до Косай Олександра Дмитровича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач: Косай Олександр Дмитрович 
(зареєстрований за адресою 83074, м. Донецьк, 
вул. Рокоссовського, 7/5), викликається 19 ве-
ресня 2016 року на 11-00 год. до суду, каб. №8, 
для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку не при-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутності. Суддя О.Г. Геря. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Соловйова Сергія Івановича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Соловйов Сергій Іванович 
(зареєстрований за адресою 83000, м. Донецьк, 
вул. Станочна, 64), викликається 19 вересня 
2016 року на 10-45 год. до суду, каб. №8, для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку не при-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутності. Суддя О.Г. Геря. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Красиліна Михайла Івановича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач: Красилін Михайло Іванович 
(зареєстрований за адресою 83005, м. Донецьк, 
вул. Світлоградська, 49), викликається 19 верес-
ня 2016 року на 10-30 год. до суду, каб. №8, для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку не при-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутності. Суддя О.Г. Геря. 

* * *
В провадженні Слов’янського міськрайонного 

суду Донецької області знаходиться цивільна 
справа № 2/243/3307/2016 за позовом Ванярхи 
О.М. до Ванярхи А.О. про визнання особи такою, 
що втратила право на користування житлом.

Розгляд справи по суті відбудеться 14.09.2016 
року о 08-00 год. у приміщенні Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2 (ІІ поверх).

Явка відповідача Ванярхи Анастасії 
Олександрівни, 27.09.1991 р. н., останнє 
відоме місце мешкання якої – Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Свободи, 3, кв. 46, – є 
обов’язковою. У разі неявки відповідача, справа 
буде розглянута без її участі.

Відповідачу Ванярсі А.О. пропонується пода-
ти свої заперечення проти заяви та докази. При 
собі мати паспорт та ІНН. Суддя І.М. Мінаєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Люлькович Світлани Олексіївни про 
заборгованість за кредитним договором.

Відповідач: Люлькович Світлана Олексіївна 
(зареєстрована за адресою 85207, м. Дзер-
жинськ, вул. Ползунова, 4/12), викликається 16 
вересня 2016 року на 09-30 год. до суду, каб. 
№7, для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку не при-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутності. Суддя Н.В.Нємиш.

* * *
Слов’янським міськрайонним судом Донецької 

області (84100 м. Слов’янськ вул. Добровольсь-
кого, 2 розглядається цивільна справа за заявою 
Мозгової Катерини Володимирівни, зацікавлена 
особа: Державна прикордонна служба України 
про визнання громадянина Болдирєва Максима 
Валентиновича безвісно відсутнім.

Болдирєв Максим Валентинович 16.06.1980 
року народження, останнє відоме місце про-
живання за адресою: м. Слов’янськ вул. 
Новосодівська, буд. 13 кв. 29, викликається на 
14-00 год. 15 вересня 2016 року до Слов’янського 
міськрайонного суду в зал № 5 для участі у судо-
вому засіданні. 

У випадку неприбуття, справа буде розглянута 
на підставі наявних у справі матеріалів. Суддя 
М.В. Лаптєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби 4) розглядає 
цивільні справи за позовами ПАТ «Приват-
Банк» до Шаталінського Олексія Вікторовича, 
Попова Вадима Васильовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором. 

Відповідачі: Шаталінський Олексій Вікторович 
(зареєстрований за адресою: м. Дзержинськ, 
вул. О. Кошевого, буд. 7); Попов Вадим Васильо-
вич (зареєстрований адресою: м. Дзержинськ, 
вул. Дзержинського, буд. 63, кв. 85), викликають-
ся 19 вересня 2016 року на 10-00 год. до суду, каб. 
№ 7, для участі у розгляді справ по суті. 

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку не 
прибуття, відповідачі повинні повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у їх відсутності. Суддя Н. В. Нємиш.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 
5) розглядає цивільну справу 2/219/7210/2016 за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Климової Оле-
ни Миколаївни про стягнення заборгованості.

Відповідач: Климова Олена Миколаївна, останнє 
місце реєстрації – Донецька область, м. Єнакієве, 
с.Корсунь, вул.Вокзальна, 54, викликається 
19.09.2016 року на 08-50 годину до суду, каб. № 
213 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглядати-
ся у його відсутності. Суддя Л.І.Хомченко. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут, Донецької області, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
2/219/3567/2016 за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Васильєва Миколи Миколайовича про 
стягненнязаборгованості.

Відповідач: Васильєв Микола Миколайович, 
останнє місце реєстрації – Донецька область, 
м. Юнокомунарівськ, вул.Армійська,108/70, 
викликається 10.10.2016 року на 08-15 годину 
до суду, каб. № 213 для участі у розгляді справи 
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглядати-
ся у його відсутності. Суддя Л.І.Хомченко. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500 м. Бахмут Донецька область, вул. 
Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом 
Бельгасем Тетяни Володимирівни до Бельгасем 
Ахмеда Бен Сассі про розірвання шлюбу.

Відповідач: Бельгасем Ахмед Бен Сассі, який 
зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Єнакієве, вул. Мальванова, буд.99, кв.49, 
викликається до суду (м. Бахмут Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5, каб. 304), 05.09.2016 р. на 12 
год. 30 хв. для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причину неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутності. Суддя І.В. Решетняк.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м.Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 
років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Токмачової Юлії 
Володимирівни про стягнення заборгованості. 
Відповідач: Токмачова Юлія Володимирівна 
(зареєстрована за адресою 83016, м. Донецьк, 
вул. Кірова, 34/27), викликається 16.09.2016 
року на 09-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
за його відсутності. Суддя Є.В.Челюбєєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Друж-
би (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну 
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Богомаз Андрія Михайловича про стягнення 
заборгованості.

Відповідач: Богомаз Андрій Михайлович 
(зареєстрований за адресою 83074, м. Донецьк, 
вул. Волго-Донська, 9Б, кв.2), викликається 
09.09.2016 року на 09-00 год. до суду, каб. № 8, 
для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
за його відсутності. Суддя Є.В.Челюбєєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Друж-
би (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну 
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Дементьєва Віталія Валентиновича про стяг-
нення заборгованості. Відповідач: Дементьєв 
Віталій Валентинович (зареєстрований за 
адресою 83110, м. Донецьк, вул. Прожекторна, 
13/96), викликається 09.09.2016 року на 09-00 
год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді спра-
ви по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запере-

чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
за 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 Цибенко 
Інни Юріївни про стягнення заборгованості.

Відповідач: Цибенко Інна Юріївна 
(зареєстрована за адресою 83080, м. Донецьк, 
вул. Пухова, 10/22), викликається 09.09.2016 
року на 09-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
за 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 Ткаленко 
Володимира Володимировича про стягнення 
заборгованості. Відповідач: Ткаленко Володи-
мир Володимирович (зареєстрований за адре-
сою 83119, м. Донецьк, вул. Щетиніна, 15/12), 
викликається 09.09.2016 року на 09-00 год. до 
суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по 
суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
за 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 Решетняк Ми-
хайла Сергійовича про стягнення заборгованості. 
Відповідач: по справі Решетняк Михайло 
Сергійович (зареєстрований за адресою 83000, 
м. Донецьк, вул. Нєстєрова, 8), викликається 
09.09.2016 року на 09-00 год. до суду, каб. № 8, 
для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
за його відсутності. Суддя Є.В.Челюбєєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Друж-
би (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну 
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ро-
манченко Катерини Сергіївни про стягнення 
заборгованості. Відповідач: Романченко Катери-
на Сергіївна (зареєстрована за адресою 83031, 
м. Донецьк, вул. Тверська, 8/1), викликається 
09.09.2016 року на 09-00 год. до суду, каб. № 8, 
для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
за 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 Соловйової 
Олени Данилівни про стягнення заборгованості. 

Відповідач: Соловйова Олена Данилівна 
(зареєстрована за адресою 83005, м. Донецьк, 
вул. Кам’яноломна, 11), викликається 09.09.2016 
року на 09-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу: надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, 
відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за 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 Сотової Наталії 
Михайлівни про стягнення заборгованості.

Відповідач: Сотова Наталія Михайлівна 
(зареєстрована за адресою 83000, м. До-
нецьк, вул. Севастопільська, 71), викликається 
09.09.2016 року на 09-00 год. до суду, каб. № 8, 
для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
за 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 Татен Георгія 
Вікторовича про стягнення заборгованості.

Відповідач: Татен Георгій Вікторович 
(зареєстрований за адресою 83102, м. До-
нецьк, просп. Ленінський, 9а/52), викликається  
09.09.2016 року на 09-00 год. до суду, каб. № 8, 
для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку не при-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
за його відсутності. Суддя Є.В.Челюбєєв.

* * *
Боброва Наталя Вікторівна, 12.02.1960 р.н., 

останнє відоме місце проживання якої: До-
нецька обл., м. Харцизьк, мікр. Металургів, 
22/82, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/3060/16-ц 
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Бобрової Наталі 
Вікторівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 15.09.2016 року 
о 09:00 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька 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.

* * *
Канцеван Сергій Миколайович, 19.01.1964 

р.н., останнє відоме місце проживання яко-
го: Донецька обл., м. Іловайськ, вул. Арте-
ма, буд. 58, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/3059/16-
ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Канце-
вана Сергія Миколайовича про стягнення 
заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 15.09.2016 року 
о 09:00 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька 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.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 
5) розглядає цивільну справу 2/219/3394/2016 
за позовом ПАТ «ВіЕйБіБанк» до Згара Миколи 
Миколайовича, Згара Максима Миколайовича 
про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідачі: Згара Микола Миколайович, 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. 
Жанівка, вул.60 років Жовтня,1, та Згара Максим 
Миколайович, останнє місце реєстрації: Донець-
ка область, м. Жанівка, кв-л 23, буд.11, кв.1, ви-
кликаються 03.10.2016 року на 16-00 годину до 
суду, каб. № 213 для участі у розгляді справи по 
суті.

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розгля-
датися у його відсутності. Суддя Л.І.Хомченко. 

* * *
Добропільський міськрайонний суд Донецької 

області (85004, Донецька область, м. 
Добропілля, вул. Банкова, 39 «а») розглядає за-
яву Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Фінансова компанія «Довіра та Гарантія», 
первісний стягувач Публічне акціонерне това-
риство «УкрСиббанк», боржник Бенедюк Едуард 
Миколайович про заміну сторони у виконавчому 
провадженні №248/4743/13-ц.

Боржник: Бенедюк Едуард Миколайович, 
РНОКПП 2738910933, останнє місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Черво-
нопрапорна, 77А/25, викликається 21 вересня 
2016 року на 10:30 годин до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, кабінет 
№1, для участі у розгляді справи по суті.

Боржнику пропонується надати суду письмові 
пояснення та заперечення, а також усі наявні до-
кази по справі. Суддя Т.А.Тітова.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 
5) розглядає цивільну справу 2/219/3799/2016 
за позовом Беспаленко Юлії Олександрівни до 
Беспаленка Олександра Олеговича про стягнен-
ня аліментів на утримання дітей.

Відповідач: Беспаленко Олександр Олегович, 
останнє місце реєстрації – Донецька область, 
м. Єнакіїве, вул.Ревкомівська, 62, викликається 
07.10.2016 року на 09-30 годину до суду, каб. № 
213 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглядати-
ся у його відсутності. Суддя Л.І. Хомченко.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом Баркова Дмитра 
Анатолійовича до Баркової Ірини Олександрівни 
про позбавлення батьківських прав.

Відповідач: Баркова Ірина Олександрівна 
(зареєстрована за адресою 85200, м. Торецьк, 
вул. Донецька, 12/3), викликається 19 вересня 
2016 року на 11-00 год. до суду, каб. №7, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку не при-
буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутності. Суддя Н.В.Нємиш. 

* * *
Слов’янським міськрайонним судом Донецької 

області (84100 м. Слов’янськ, вул. Добровольсь-
кого, 2) розглядається цивільна справа за позо-
вом Виродова Ігоря Миколайовича до Новикова 
Едуарда Федоровича про визнання особи такою, 
що втратила право на користування житлом.

Відповідачі: Новиков Едуард Федорович, який 
зареєстрований за адресою: м. Слов’янськ, 
пров. Г. Батюка, 3/47, викликається на 08-30 
год. 15 вересня 2016 року до Слов’янського 
міськрайонного суду в зал № 5 для участі у судо-
вому засіданні.

У випадку неприбуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності. Суддя 
М.В. Лаптєв.
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Народився Тарас 16 березня 
1929 р. в Харкові, там і мину-
ло дитинство, що було недо-
вгим. Бо вже в 12-річному віці 
визначав свою долю. Холодної 
зими 1941-42 рр. довелося 
йти з голодного Харкова, де 
більшовики перед відступом 
знищили продовольчі запа-
си. Хлопець сам зробив візок, 
куди було складено одежу та 
деякі речі на обмін, і подався 
з матір`ю в пошуках порятун-
ку. Зупинялися в Люботині, 
Водолазі, Парафіївці, але не за-
тримувались там, а далі з боку 
Германівки прийшли в Сахнов-
щину. І тут, на вул. Шлях Леніна, 
знайшлися люди, що прихисти-
ли біженців.

Тут Тарас ходив у школу, тут 
опановував усі побутові робо-
ти, тут знайшов друзів на все 
життя, спілкування з якими три-
вало довгих сім десятиліть.

Певне уявлення про Та-
раса Георгійовича, як про 
особистість, дає хоча б його 
лист, написаний у липні 1994 
р. до сахновщинських друзів. 
То був ще той час, коли люди 
спілкувалися й листами. Саме 
тому й пам`ять про них збере-
жеться, як зберегти ці листи на-
завжди.

Серед іншого, в листі йдеть-
ся: «Пораємось на городі, біля 
худоби (поросята, кролі, качки, 
кури)…Город у нас величень-
кий. Землі близько 80 соток. 
Самі розумієте, що нелегко 
довести до ума такий клапоть 
землі. Тут на хуторі говорять: 
«ми робимо як прокляті, а 
Шевченки – як бульдозери». 
Стараємось, поки хоч якісь 
сили ще є». (Тут йдеться про 

господарювання на садибі, яку 
подружжя тоді мало неподалік 
Донецька).

І далі: «У вільний час (влітку 
його мало) малюю. Інколи, на 
жаль, дуже рідко, бувають за-
мовлення, або відправляю в 
Донецьк що-небудь на про-
даж, та це буває дуже рідко. 
Більшості людей не до живопи-
су».

Ще фрагмент: «Інколи хо-
четься все кинути і приїхати до 
вас бодай на два-три дні. Щось 
десь щемить, згадую нашу 
юність, холодну й голодну, та 
все ж прекрасну. Пам`ятаю, 
коли пустили перший поїзд. 
День був морозний, я був хво-
рий, але доплентався до станції 

і побачив його – перший!». (Тут 
Тарас Георгійович згадує про 
відновлення залізничного руху 
через Сахновщину).

А при цій нагоді варто зга-
дати цьогорічну лютневу сесію 
Сахновщинської селищної 
ради, де вирішувалось пи-
тання про перейменуван-
ня вулиць, бо вже спливав 
термін повноважень місцевих 
рад у законодавстві про 
декомунізацію. З муками, не з 
першого разу, рішення щодо 
Тарасового шляху було прийня-
те вже після перерви, перева-
жили тільки два голоси. Як лише 
не «викручувались» дехто з 
депутатів, щоб не дати увічнити 
пам`ять про земляка. Пропону-

вались назви й Сонячна, й На-
укова, й ще інші. Не кожному 
дано осягти велич особистості. 
Хоча поле діяльності для охо-
чих в Сахновщині ще велике. 
Є вулиці з іменами імперських 
фельдмаршалів Суворова, Ку-
тузова, співробітника НКВС 
Гаркавенка. Сам Бог велів (і по-
вноваження є) якусь з них на-
звати Сонячною.

Мені, до речі, теж перед 
сесією довелось роз`яснювати 
декому з депутатів, про якого ж 
саме Шевченка йдеться.

А про якого? Ось ще один 
документ, що з часом стане 
раритетним. Це запрошен-
ня на персональну виставку 
митця, яка звалася «Стежки та 

шляхи» й відкривалась 28 жов-
тня 2004 р. в Донецькому ху-
дожньому музеї. Організували 
акцію управління культури ОДА 
і обласна організація Спілки 
художників України. Присвя-
чена вона була 75-річчю мит-
ця. Зверніть увагу, в який час 
проводилась культурна акція. 
То був час президентської 
виборчої кампанії, в якій уже 
не приховувались намагання 
розколоти країну. І той факт, 
що документ віддруковано 
українською мовою, теж 
свідчить, що Тарас Георгійович 
бачив Україну лише собор-
ною. А вже в рік його 85-річчя 
в Донецьку почались події, які 
не могли не вплинути на стан 
здоров`я старого художника й 
прискорили його смерть.

У Донецьку залишилась його 
дружина Євгенія Єфремівна, 
їй  вже за 80. Її Тарас іноді на-
зивав «Женя», а більше на 
український лад – Ївга. Для 
неї він був «найніжнішим, ко-
ханим, найталановитішим, 
найдобрішим і турботливим. Я 
не до кінця і розуміла це». 

Не стало його 1 червня 2015 
р. Зрідка через блокпости до 
Євгенії Єфремівни навідується 
хтось із рідних,через яких вона 
передає листи. А їй було пе-
редано «Колос» від 3 жовтня 
2015 р. зі статтею про Тараса 
Георгійовича.

В одному з листів вона 
пише: «А скільки він зробив 
для міста, для людей, для 
Спілки художників! Суспільно-
громадська робота забирала в 
нього 99% всього часу… Та він 
так був запрограмований і не 
міг чинити інакше».

Це писалося 10 листопа-
да минулого року. До Євгенії 
Єфремівни вже дійшла 
звістка про те, що вулицю в 
Сахновщині, де колись жив її 
чоловік, можуть назвати його 
ім`ям. І вона відреагувала так: 
«Дай то Боже. Це такий пода-
рунок!» 

А ми, його земляки, маємо 
подякувати Богу за те, що 
вдалось-таки втілити добру 
ідею. Це як потужний імпульс 
позитивної енергії, спрямова-
ний на те, щоб Сахновщина, 
скинувши старе чуже лахміття, 
яке не годилося й підлогу мити, 
не те що вийти в ньому між 
люди, здобуде чи не останній 
шанс піти оновленим шляхом 
до гідного життя.

Володимир 
ВАКУЛЕНКО

Картина «Піщаний годин-
ник» – три автопортрети Тара-
са Георгійовича в різному віці, 
які він скопіював на одному 
полотні. 

Картина «І лани широкополі» 
–Тарас Григорович очима Тара-
са Георгійовича. 

Незабутні

 На 
Тарасовім 

шляху
Є люди, які всім своїм життям і творчою діяльністю служи-

ли національній ідеї. Одним з таких і був почесний громадя-
нин Сахновщини (звання присвоєно 2015 р. посмертно) Тарас 
Георгійович Шевченко. Вже другий рік, як пішов з життя За-
служений діяч мистецтв України, а інтерес до його особистості 
лише зростає. Хоча б тому, що тут люди постійно цікавляться 
походженням назви вулиці Тарасів шлях.

Бо саме тут був старт його довгої творчої дистанції, а фініш, 
може, й передчасний – минулого року в Донецьку, що нині тим-
часово відірваний від України, від світу, від надій на гідне життя. І 
саме тому постать Тараса Георгійовича, який завжди наголошу-
вав на своїй українській ідентичності, і далі буде знаковою для 
нас. Ще раз треба нагадати про згубність і безперспективність 
політики всіх попередніх влад, які ніколи не робили своєю осно-
вою на Донеччині саме українське середовище – що, мовляв, з 
ними говорити, все одно грошей у них нема. А свідоме молоде 
покоління було фактично кинуте напризволяще, на виживання. 
Як, власне, й в усій країні. А самої лише творчої й просвітницької 
роботи старших, до яких і належав Тарас Георгійович, завжди 
замало.


