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Коротко
Президент Петро Порошенко за-

явив, що метою України є повернення 
країни до кордонів 1991 року і що ніяких 
компромісів у цьому питанні бути не 
може.

* * *
В Україні вже зібрали 39 мільйонів 

тонн зерна.
* * *

Влада закликала жителів Дон-
басу і Криму подавати на Росію до 
Європейського суду з прав людини.

* * *
Верховна Рада дала згоду на арешт 

судді Миколи Чауса, але раніше той втік 
до Криму.

* * *
Шахтарі Селидового вимагають по-

вернути їхнім держпідприємствам 
вугільні пласти, які були незакон-
но присвоєні сином В.Януковича на 
прізвисько «Саша-Стоматолог».

* * *
У Краматорську урочисто відкрили 

парк «Сад Бернацького».

* * *
В Україні виріс попит на 

сільгосптехніку.

* * *
Через відсутність грошей на операцію 

пішов з життя Володимир Данилов, 
47-річний кіборг Донецького аеропорту.

* * *
Виставка фотографій «Іловайськ 

2014» відкрилася в Краматорську і три-
ватиме всього кілька днів.

* * *
Начальника військового училища 

ЗС «ДНР» 49-річного Михайла Тихо-
нова заочно судитимуть на Донеччині. 
Посібнику терористів загрожує до 15 
років позбавлення волі.

* * *
Міська рада Дніпра розірвала побра-

тимство з містами РФ.

* * *
На Донбасі воюють 6000 російських 

військовослужбовців, повідомили у 
Генштабі ЗСУ.

* * *
За підрахунками Держфінмоніторингу 

президент-утікач В. Янукович і його 
злодійське оточення розікрали 200 
мільярдів гривень державних коштів.

* * *
Росія перекинула до Іловайська 

артилерію та холодильники з їжею.

* * *
Нігер заборонив експорт віслюків.

* * *
На шаховій Олімпіаді українські май-

стри, здолавши російську збірну, пере-
бувають у числі лідерів. Також без втрат 
іде й наша жіноча команда.

* * *
У Херсонській та Одеській областях 

розпочинається набір у рибний патруль.

Перепоховали 
воїнів-визволителів 

Пам’ять

На жаль, ідентифікувати вдалось 
лише двох: воїни були народжені на 
Алтаї.

Церемонія перепоховання раніше 
невідомих воїнів проходила за 
ініціативою пошукового загону «АДВІС 
«Плацдарм». Вони, за підтримки 

місцевої влади та волонтерів, змогли 
визначити імена двох бійців, роботи з 
пошуку імен та близьких ще 41 зараз 
ведуться.

У заході взяли участь заступник ди-
ректора департаменту інформаційної 
та внутрішньої політики – начальник 

управління з впровадження реформ та 
децентралізації облдержадміністрації 
Людмила Биченко, заступник керівника 
Штаба АТО зі зв’язків з громадськістю та 
ЗМІ Юрій Цурко, представники місцевої 
влади і групи цивільно-військового 
співробітництва Штаба АТО.

Також шану загиблим героям віддали 
представники місцевих ветеранських 
організацій, мешканці села та школярі.

– Ми знаходимось на священній 
землі, де відбувається перепоховання 
останків загиблих воїнів-визволителів. 
Ми не були в тих боях, але відчуваємо 
той біль, біль та горе рідних. Вічна 
пам’ять і шана полеглим в боях! – звер-
нулась до присутніх Людмила Би-
ченко. Вона закликала підлітків бути 
справжніми українцями та патріотами і 
побажала присутнім бути сильними та 
мужніми, адже тільки в єдності країна 
зможе побороти ворога.

Пошук загиблих воїнів часів Другої 
світової війни залишається одним із 
пріоритетів багатьох громадських фор-
мувань та органів влади Донецької 
області, повідомляється на сайті ОДА.

У селі Рай-Олександрівка перепоховали 43 воїна, 
які звільняли Слов’янський район від фашистсько-німецьких загарбників

Дорогі мешканці Донецького краю!
73 роки тому, восени 1943 року, наші батьки і діди остаточно звільнили Донеч-

чину від кривавої фашистської навали. Це була мужня і героїчна доба і вона зо-
лотими літерами вписана в історію нашої землі. Честь і слава тим, хто визволяв 
нашу Донеччину від нацистської окупації. Сьогодні усі ми схиляємо голови перед 
світлою пам’яттю тих, хто склав голови у цій жорстокій боротьбі. Велика шана і 
подяка живим ветеранам.

Сьогодні на нашій землі знову війна. Знову гинуть солдати, гинуть мирні люди, 
знищуються міста і села, відбирається у дітей майбутнє! Змінились прапори, але 
не змінилась хижа сутність завойовників і їхнє бажання сіяти навколо горе і хаос.

73 роки тому нашу споконвічну землю від коричневої чуми пліч-о-пліч визво-
ляли українці і грузини, росіяни і татари, білоруси і казахи. Увесь світ постав тоді 
проти нацистів, якими керувала горстка навіжених безумців на чолі з Гітлером. 
Сьогодні ситуація подібна: один безумний чоловік в Росії по-живому рубає людські 
долі і надії по обидва боки державного українсько-російського кордону. Але ми це 
вже проходили і знаємо: хто приходить на нашу землю із мечем, від меча і згине!

Ми витримаємо це нелегке випробування. Як наші батьки 73 роки тому, так і ми 
сьогодні переможемо! Вічна слава героям минулих поколінь! Вічна слава нинішнім 
захисникам України і мирного неба над нашими містами і селами! – йдеться у 
зверненні голови ОДА Павла Жебрівського.

До уваги мешканців Донецького регіону
Головне управління ДМС України в Донецькій області інформує, що для забезпечення безперебійної роботи й оперативно-

го реагування на проблемні питання, які порушуються громадянами в Головному управлінні ДМС України в Донецькій області, 
яке знаходиться в м. Маріуполі, підключено новий стаціонарний телефон (0629) 58-70-24. Адреса установи: м. Маріуполь, 
вулиця Георгіївська, 30 а.

ГУ ДМС України в Донецькій області
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Як повідомляє «Урядовий портал», 
цього року у номінації «Літературні 
твори для дітей та юнацтва» змагали-
ся 19 авторів та 26 творів, які побачили 
світ у 17 видавництвах України. Прик-
метно, що за всі довгі роки існування 
престижної нагороди претендент із 
Донеччини переміг вперше.

Наш земляк Павло Кущ – відомий 
письменник, який не без успіху 
працює на поприщі гумору і сати-
ри (лауреат літературної премії імені 
Остапа Вишні), а також пише веселі 
й захоплюючі повісті для дітей. Його 
попередні книги для молодших 
читачів «Далі буде», «Ревин хутір», 
«КотоВасія», «Метеорит» свого часу 
були відзначені в Донецьку обласними 
літературними преміями імені Павла 
Байдебури та імені Григорія Кривди, 
перемагали на щорічних регіональних 
фестивалях «Книга Донбасу». А повість 
– лауреат «АБВ, або Операція «Став-
козавр» також була написана в тоді 
ще мирному Донецьку, де й з`явилася 
друком у видавництві «Каштан» на по-
чатку лиховісного 2014-го… 

Як не раз зізнавався автор, після по-
чатку відомих трагічних подій, коли він 
змушений був залишити рідну домівку 
в тимчасово окупованому Донецьку, 
тривалий час не міг взятися за веселі 
книжки для дітей: писав переважно 
публіцистику та готував журналістські 
матеріали для «Урядового кур’єра». 
Але перегодя, вже у цьому році таки 
видав на-гора чергову повість «Чо-
тири нявкісти і ВІН», тираж якої буде 
передано бібліотекам та школам 
прифронтової Донеччини. Книжка на-
писана під свіжими враженнями від 
подій, які, на жаль, досі відбуваються 
на Донбасі, і перші відгуки вже 
засвідчують, що автор майстерно 
впорався із досить складною темою. 
Принаймні, розраховану на дітей се-
реднього шкільного віку пригодниць-
ку повість залюбки читають і дорослі, 
висловлюючи щирі слова вдячності.

До речі, під час вручення диплома ла-
уреата найвищої в державі літературної 
премії для дітей та юнацтва Павло Кущ 
подарував кілька примірників нової 

книги для Держкомтелерадіо. Тим 
самим підтвердивши – як справжній 
письменник, він не почиває на лаврах, 
а продовжує працювати. «Здається ж 
зовсім недавно я «виховував» «Став-
козавра», а згодом певний час ноча-
ми не давали спати оті мої четверо 
«нявкістів», але це все вже позаду, 
– каже письменник. – Звичайно, тро-
хи шкода розлучатися із цими симпа-
тичними героями, але є й приємний 
момент – вони дуже сподобалися 
читачам. Зараз сушу голову над чер-
говою книжкою. Якою вона буде? 
Сподіваюся, не гіршою за попередні».

Читачам «Донеччини» особливо 

приємно приєднатися до привітань 
земляку – письменнику, оскільки він 
вже чверть віку є постійним авто-
ром газети. Причому наше видання 
давно отримало ексклюзивне право 
«першого свіжого рядка». За доброю 
традицією уривки з нових творів 
автор люб’язно пропонував саме 
«Донеччині»: тут вперше друкувалися 
розділи з лауреатської повісті «АБВ, 
або Операція «Ставкозавр» і тут мину-
лого року вперше побачив світ уривок 
із нової книжки лауреата премії імені 
Лесі Українки «Чотири нявкісти і ВІН», 
що зараз упевнено йде до малих і до-
рослих читачів. 

Вл. інф. 

Газета «День» поцікавилася в депутатів, 
як вони оцінюють зміст щорічного по-
слання Президента Петра Порошенка до 
Верховної Ради. Відповідаючи на запитан-
ня газети, парламентарі коментували не 
тільки меседжі глави держави, а й говорили 
про ситуацію в країні загалом.

Депутат Сергій Висоцький із фракції «На-
родний фронт» зокрема відзначає, що на 
заяви Президента орієнтується не лише 
внутрішнє середовище, адже його меседжі 
важливі в тому числі і на Заході, якому 
необхідно уявляти яким курсом іде Україна. 
За словами депутата, напрямок цей є, «інша 
справа, як довго ми будемо йти цим шля-
хом. Об’єктивно ми не зможемо цю відстань 
подолати за рік. Потрібно мінімум 20 років. 
Це наслідки політичної відповідальності всіх 
23 років до того, як сталася війна».

Перший заступник голови парламенту 
Оксана Сироїд виокремлює питання щодо 
того, як не допустити ухвалення депутатами 
змін до Конституції щодо так званого «осо-
бливого статусу» та виборів на окупова-
них територіях, адже тиск на законодавців 
може продовжуватися роками. «Стосовно 
політики Президента в цьому плані, мушу 
сказати, що проблема Мінського формату 
в тому, що він не є публічним... Гадаю, що 
переговори політичної і економічної підгруп 
мають висвітлюватись для загалу», – каже 
пані Сироїд.

Депутата від БПП Сергія Куніцина, за його 
словами, не задовольняє, як держава пово-
дить себе стосовно окупованих територій 
Донбасу і Криму: «Наведу приклад. На ми-
нулому тижні Кабмін приймав програму 
щодо деокупації Донбасу і Криму. А мене, 
прем’єр- міністра Криму не запросили на 
обговорення. Не запросили ні Джемілєва, 
ні Чубарова. Таким чином у нас народжу-
ються дивні документи щодо деокупації, які 
пишуть люди, що не мають жодного стосун-
ку до окупованих земель і які не знають всіх 
місцевих нюансів та проблем».

Про те, що в політиці завжди є декларації 
і є справи нагадує Віталій Курило з фракції 
«Батьківщина». Він каже, що останні 
два роки багато зроблено: зміцнили 
обороноздатність, яку не можна порівняти з 
тим, що було колись. «Інша справа, що пи-
тання матеріальних статків простого люди 
так і не вирішено. Бідність народу – це наша 
стратегічна вада, дуже вразливе місце», – 
каже депутат.

Критично оцінює послання глави дер-
жави представник Радикальної партії Ігор 
Мосійчук: «Абсолютно відчувається дис-
онанс між заявами Президента і його ре-
альними кроками. Велика шана Олегу 
Мєдвєдєву, який писав Президенту промо-
ву. Виступ написано блискуче, навіть вико-
ристано цитати із праць оунівців, а по суті – 
при цій владі народу залишається в даному 
випадку без надії сподіватись».

Газета «КП в Украине» зібрала не тільки 
ключові тези послання глави держави, але 
й попросила їх прокоментувати політологів.

За словами Вадима Карасьова, ви-
ступ Президента був побудований довко-
ла консолідації, оскільки багато хто хоче 
розкачати ситуацію в країні. «Тому так ча-
сто звучали слова «національна єдність і 
консолідація», – пояснює експерт.

«Президент дав зрозуміти, що ми вигра-
ли битву за Мінські угоди і «нормандський 
формат». По НАТО Порошенко також сказав 
правильно – це наша стратегічна мета, але 
найближчим часом вступ в Альянс нереаль-
ний», – цитує газета експерта.

Погоджується з колегою Володимир 
Фесенко: «Судячи з виступу Порошенка, 
питання зміцнення оборони і національної 
безпеки для нього буде пріоритетом номер 
один. Пріоритетом номер два є європейська 
інтеграція і зовнішньополітичне забезпе-
чення обороноздатності країни. Але при 
цьому Порошенко зізнався, що ускладни-
лись умови реалізації зовнішньополітичних 
завдань України через внутрішні про-
блеми Євросоюзу. Тобто він чесно ска-
зав, що нам стало важче досягати наших 
зовнішньополітичних завдань».

Влада

Послання 
Президента: 

слова і діла

Визнання

Наш земляк – лауреат
Перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан 

Червак вручив диплом лауреата Премії Кабінету міністрів 
України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори 
для дітей та юнацтва письменнику з Донеччини Павлу Кущу 

за книгу «АБВ, або Операція «Ставкозавр»

Власники щойно відкритого магази-
ну «Товари для реформ» креативності, 
схоже, ні у кого не позичали. Вже на 
порозі мене зустріла симпатична дівка, 
вдягнена у пістряву блузку навиворіт 
та ще й задом наперед. І це не все. На 
голові недофарбованої білявки сидів 
мініатюрний капелюшок у вигляді 
модельної туфельки, а ось чудернацькі 
капці цієї модниці нагадували жіночі 
сумки.

Я почав перетворюватися на копію 
комп’ютера, що «завис», але ситуацію 
врятував меткий молодик, який кинувся 
назустріч із аж занадто щедрою, а тому 
фальшивою посмішкою. 

– Не дивуйтеся – ви у «Реформтова-
рах»! – заторохтів він. – Намагаємося 
відповідати реаліям, а тому у нас тут 
майже копія справжніх реформ. Ну, 
ви мене зрозуміли. Тобто також все 
навиворіт і поставлене з ніг на голову! 
Будьте ласка, проходьте сміливіше! 

Йому легко казати… А я зупинився 
перед входом, як вкопаний. Бо двері 
якраз намагався розчинити ще один 
працівник магазину. Цей веснянкува-
тий лобур зосереджено морщився і, 
немов автомат, монотонно робив дивні 
маніпуляції з дверима. Однією рукою 
їх широко розчиняв, а іншою відразу 
миттєво зачиняв.

– Як бачите, це теж демонстрація на-
ших реформ: часто права рука не знає, 
що робить ліва, – дуже радо пояснив 
супроводжуючий менеджер. – А тепер 
прошу сюди! – він повів мене до вікна, 
через яке ми нарешті й потрапили до 
магазину. 

Їй-бо, мені почало подобатися у цьо-
му магазині, бо згадав про парубоцькі 
роки, коли востаннє лазив у вікно 
жіночого гуртожитку. Та рано розсла-
бився, бо довелося відразу хутко стри-
бати назад на підвіконня, рятуючись від 
рябого та рудого собацюр, які обрали 
своєю ціллю холоші моїх штанів.

–  Антон! Корупція! Швидко назад, 
крокодили!.. Це свої!.. – голосно за-
репетував менеджер. – Та заберіть 
нарешті цих троглодитів!

– Антошка, ми свої, – спробував і собі 
задобрити одного із злих псів.  

– Та він не Антон, а АТО! – реготнув ще 
один ґевал, який нарешті прибіг на ґвалт 
і поволік кудись собак із наших очей. 

Супроводжуючий миттю зауважив 
вираз мого обличчя. 

– Це у нас поки експериментальний 
варіант імітації роботи із зарубіжними 
інвесторами, які бояться наших реалій, 
– заходився пояснювати. – Ми поки у 
творчому пошуку, а тому АТО та Корупції 
ще немає у продажу. Зате є інші това-
ри, які стануть у нагоді сьогоднішнім 
активістам реформ. Ось – вибирайте! Тут 
є на будь-який смак! – припрошував він, 
підштовхуючи мене до торгового залу.

Це невеличке приміщення нагаду-
вало склад предметів, побачивши які, 
мимоволі знову нагадував комп’ютер, 
що ледве-ледве «повзе». Прямо біля 
входу стояли різноманітні …трибу-
ни. Яких їх тільки тут не було! І солідні 
«ретро», і модерні сучасні: дерев’яні, 
металеві, скляні, пластикові. А деякі 
трибуни нагадують комплекси, бо 
змонтовані із прикріпленими до них 
зручним кріслом, парасолькою чи 
міні-дахом. А окремі пропонуються у 
комплекті із м`яким диваном і навіть з 
міні-баром. І тут же, буквально поруч 
аж полиці вгинаються під мікрофонами 
різних моделей, які за традицією беруть 
на сцену сучасні естрадні «зірки» і три-
мають їх біля вуст, роззявляючи ті під 
фонограму. 

– А ми не той… – завагався я. – Не по-
милилися торговим залом? Що це у вас 

за асортимент товарів для реформ?
– Здрастє! – вже не посміхався мо-

лодик. – А що ви хотіли? Наші дорогі 
реформатори як проводять рефор-
ми? Розповідають, розповідають, 
розповідають! Обіцяють, обіцяють, 
обіцяють! Тому ми знайшли свою нішу і 
запропонували товари, без яких вони, 
як без рук. Точніше, як без своїх бала-
чок…Та у нас зараз відбою немає від 
покупців! А ви дивується… 

– А є щось інше? – чогось почав я ко-
верзувати. – Ну, таке, що раніше прода-
вали з-під прилавків чи з-під поли?

Він подивився на мене з повагою, 
оглянувся на всі боки і конспіративно 
прошепотів: 

– Якщо особисто для вас, то запро-
поную дуже модерні навушники. Ну ви 
мене розумієте! Щоб значить більше 
не слухати отих розповідей про наміри 
провести реформ та обіцянки нарешті 
зробити подібне. Якраз є партія зі зниж-
кою! 

…Я не встиг придати оті навуш-
ники і тому почув теленькання свого 
мобільного телефону. І відразу ж хтось 
штовхнув мене у бік. А най його! Невже 
заснув?.. 

– Слухай: будь людиною, вимкни звук 
і дай поспати! – прошепотів чоловік у 
сусідньому кріслі. – Он цілий ряд через 
тебе прокинувся!.. 

– Вибачте, – спросоння видушив із 
себе, вимкнув звук, вмостився зручніше 
і намірився додивитися перерваний 
сон. Бо цікаво: купив я оті навушники 
чи ні? А умови дізнатися про це були 
ідеальними, оскільки нарада про ре-
формування однієї з галузей економіки 
тривала вже четверту годину. 

Павло КУЩ 

Актуальний репортаж

Р е ф о р м о і м і т а т о р и
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Оголошення
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м.Бахмут До-
нецька область, вул. Миру,5) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Кошуби Олени Анатоліївни про 
стягнення заборгованості за кредитним 
договором.

Відповідач: Кошуба Олена Анатоліївна, 
яка зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Єнакієве, вул. 22-го Партз’їзду, 
буд.32-а, викликається до суду (м. Бахмут 
Донецька область, вул. Миру,5, каб.304), 
22.09.2016 р. на 10 год. 00 хв. для участі у 
розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. 
Миру, 5) проводить розгляд цивільної 
справи за позовом Ємельянової Наталії 
Олександрівни до Швелідзе Торіеля Ду-
гласовича, третя особа – орган опіки 
та піклування Бердянської міської ради 
Запорізької області, про видачу дозволу 
на виїзд малолітньої дитини за кордон.

Відповідач: Швелідзе Торіель Дугла-
сович, проживає за адресою: 86427, До-
нецька область, м. Єнакіїве, вул. Вільямса, 
буд.№30, кв. №48 викликається в судове 
засідання, призначене на 10 год. 00 хв. 
26.09.2016 р., до суду, каб. № 213, для 
участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. 
Миру, 5) проводить розгляд цивільної 
справи за позовом Зімарєвої Аліни 
Анатоліївни до Петіна Сергія Вікторовича, 
третя особа – служба у справах дітей 
Управління молодіжної політики та у 
справах дітей Бахмутської міської ради 
Донецької області, Костянтинівський 
районний відділ Головного Управління 
Державної міграційної служби України 
у Донецькій області, про видачу дозво-
лу на виїзд малолітньої дитини за кор-
дон. Відповідач: Петін Сергій Вікторович, 
проживає за адресою: 86427, Донецька 
область, м. Єнакіїве, вул. Айвазовського, 
буд.№66, кв. №47 викликається в судове 
засідання, призначене на 10 год. 30 хв. 
26.09.2016 р., до суду, каб. № 213, для 
участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. 
Миру, 5) проводить розгляд цивільної 
справи за позовом Владєльщикової 
Світлани Валеріївни до Пономарьова Пав-
ла Миколайовича, третя особа – орган 
опіки та піклування  Бахмутської районної 
державної адміністрації Донецької області, 
про видачу дозволу на виїзд малолітньої 
дитини за кордон.

Відповідач: Пономарьов Павло Мико-
лайович, проживає за адресою: 84500, До-
нецька область, м. Світлодарськ, буд.80А, 
кв.102/Донецька область, м. Світлодарськ, 
буд.80А, кв.62, викликається в судове 
засідання, призначене на 11 год. 00 хв. 
26.09.2016 р., до суду, каб. № 213, для 
участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 

розглядає цивільну справу за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Астахової Катерини 
Федорівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Відповідач: Астахова Катерина 
Федорівна (зареєстрована за адресою 
83031, м. Донецьк, вул. Родинська, 5/4), 
викликається 24 жовтня 2016 року на 
10-00 год. до суду, каб. №7, для участі у 
розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

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

Відповідач: Семенов Юрій Петрович 
(зареєстрований за адресою 83000, м. До-
нецьк, вул. Кримська, 2/1), викликається 
24 жовтня 2016 року на 10-00 год. до суду, 
каб. №7, для участі у розгляді справи по 
суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

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

Відповідач: Тихонов Станіслав Дми-
трович (зареєстрований за адресою 
83016, м. Донецьк, Ленінський район, вул. 
Дніпродзержинська, 8/19), викликається 
24 жовтня 2016 року на 10-00 год. до суду, 
каб. №7, для участі у розгляді справи по 
суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

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

Відповідач: Кононов Ігор Іванович 
(зареєстрований за адресою 83044, 
м. Донецьк, вул. Велика Магістральна, 
31А/36), викликається 24 жовтня 2016 
року на 10-00 год. до суду, каб. №7, для 
участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Великоновосілківський районний суд 

Донецької області в зв’язку з розгля-
дом цивільної справи за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» до Семенова Анатолія 
Єгоровича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором, повідомляє, 
що судове засідання призначено на 
15 вересня 2016 р., на 09 год. 00 хв., в 
приміщенні суду за адресою: Донецька 
область Великоновосілківський район 
смт. Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 
21, суддя Пономарьов О.П. Суд викликає 
в якості відповідача Семенова Анатолія 
Єгоровича (останнє відоме місце прожи-
вання – вул. Поштова б. 15, с. Шахтарське 
Великоновосілківського району Донецької 
області. Явка до суду є обов’язковою. 
В разі неявки відповідача в судове 
засідання, справа буде розглянута за його 
відсутності.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позо-
вом Лазарєвої Олени Володимирівни до 

Лазарєва Дмитра Валерійовича про на-
дання дозволу на тимчасовий виїзд дити-
ни за кордон без згоди батька. 

Відповідач: Лазарєв Дмитро 
Валерійович (зареєстрований за адресою 
83005, м. Донецьк, Ленінський район, вул. 
Пухова, 33/25), викликається 23 вересня 
2016 року на 11-00 год. до суду, каб. №7, 
для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку не прибуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя Н.В.Нємиш. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає цивільну справу за позовом Ка-
пустян Катерини Валеріївни до Капустян 
Сергія Володимировича про надання до-
зволу на тимчасовий виїзд дитини за кор-
дон без згоди батька. 

Відповідач: Капустян Сергій Володи-
мировича (зареєстрований за адресою 
83119, м. Донецьк, Пролетарський район, 
вул. Щетиніна, 39/207), викликається 23 
вересня 2016 року на 11-30 год. до суду, 
каб. №7, для участі у розгляді справи по 
суті. 

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку не прибуття, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя Н.В.Нємиш. 

* * *
Кисельов Михайло Миколайович, 

17.03.1974 р.н., останнє відоме місце 
проживання якого: Донецька обл., 
м. Добропілля, вул. І. Котляревсько-
го (Свердлова), 26/42, викликається 
до Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області, як відповідач по 
цивільній справі № 227/2504/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кисельо-
ва Михайла Миколайовича про стягнення 
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 
15.09.2016 року о 09:00 год. в приміщенні 
суду за адресою: Донецька область, м. 
Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі не-
явки відповідача до суду, справу буде 
вирішено на підставі наявних у ній даних 
чи доказів. Суддя: В.В.Корнєєва. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Меренкової Ірини Юріївни про 
стягнення заборгованості.

Відповідач: Меренкова Ірина Юріївна, 
яка зареєстрована за адресою: Донець-
ка область, м. Єнакієве, вул. Фурманова, 
буд.19, кв.83, викликається до суду (м. 
Бахмут Донецька область, вул.Миру, 5, 
каб.304), 19.09.2016 р. на 10 год. 30 хв. 
для участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Жиленкова Романа Олексан-
дровича про стягнення заборгованості.

Відповідач: Жиленков Роман Олексан-
дрович, який зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Горба-
това, буд.30, кв.63, викликається до суду 
(м. Бахмут Донецька область, вул.Миру, 
5, каб.304), 19.09.2016 р. на 10 год. 00 хв. 
для участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 

справу 2/219/3698/2016 за позовом ПАТ 
КБ «Приват Банк» до Вартанян Антоніни 
Яківни про стягнення боргу.

Відповідач: Вартанян Антоніна Яківна, 
останнє місце реєстрації – Донецька об-
ласть, м. Углегорськ, вул.Калініна, 134, 
викликається 18.10.2016 року на 09-45 
годину до суду, каб. № 213 для участі у 
розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/3641/2016 за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Єрмілова 
Андрія Євгеновича, Єрмилова Дмитра 
Євгеновича про стягнення боргу.

Відповідачі: Єрмілов Андрій Євгенович, 
Єрмилов Дмитро Євгенович, останнє 
місце реєстрації – Донецька область, м. 
Жданівка, кв-л.1, буд.9, кв.37, виклика-
ються 18.10.2016 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, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглядатися у його 
відсутності. Суддя Л.І.Хомченко. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/3648/2016 за позовом ТОВ 
«Бахмут-Енергія» до Толстокорової Ольги 
Леонідівни про стягнення боргу.

Відповідач: Толстокорова Ольга 
Леонідівна, останнє місце реєстрації 
– Донецька область, м. Бахмут, вул.
Ювілейна,24/89, викликається 18.10.2016 
року на 09-15 годину до суду, каб. № 213 
для участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу 2/219/4007/2016 за позовом ПАТ 
КБ «Приват Банк» до Шепелевої Наталії 
Вікторівни про стягнення боргу.

Відповідач: Шепелева Наталія 
Вікторівна, останнє місце реєстрації – До-
нецька область, Бахмутський район, смт. 
Миронівський, вул. Радянська,14-а/56, 
викликається 10.10.2016 року на 08-45 
годину до суду, каб. № 213 для участі у 
розгляді справи по суті.

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

* * *
Марєєв Олександр Юрійович, 

27.05.1966 р.н., останнє відоме місце про-
живання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, 
вул. Совєтская, 41/59, Марєєва Марія 
Петрівна, 22.11.1964 р.н., останнє відоме 
місце проживання якої: Донецька обл., м. 
Харцизьк, вул. А. Чумака, 20/105 виклика-
ються до Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області, як відповідачі 
по цивільній справі № 227/3167/16-ц 
за позовом ПАТ «Дельта Банк» в особі 
уповноваженої особи Фонду гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ 
«Дельта Банк» Кадирова В.В. до Марєєва 
Олександра Юрійовича, Марєєвої Марії 
Петрівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Судове засідання 
відбудеться 14.09.2016 року об 11:00 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.



9 вересня 2016 рокустор. 4

Засновники –
Колективне підприємство

«Редакція газети «Донеччина», 
Донецька облдержадміністрація

Головний редактор Ігор ЗОЦ
Редакційна колегія

Свідоцтво про реєстрацію
КВ 3681, видане 

16 лютого 1999 р. 
Міністерством інформації 

України.

Виходить з 9 квітня 1936 року 
(до 1 січня 1991 року – «Радянська Донеччина»)
Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За точність 
викладу фактів відповідальність несе автор. Листування з читачами – 
тільки на сторінках газети.
Газета віддрукована у ТОВ «Краматорський Друкарський дім»

Влітку Михайлик з бать-
ком жив на хуторі Торецькім. 
Щоб родина, яка зростала, не 
бідувала, батько орендував 
землю й займався баштанницт-
вом. Сторожувати кавуни й дині 
треба було з кінця липня до 
середини вересня. Мишко лю-
бив жити на баштані. Ще б пак! 
Як Робінзон Крузо побудував 
обійстя на плато, так і батько 
поставив курінь на могилі. Цей 
оповитий легендами курган, на-
сипали скіфи або сармати. По-
руч з куренем стояла комора, де 
зберігали зерно, крупи, борош-
но. У повітку зносили кавуни й 
дині, а в погріб ховали харчі. З 
дитинства за хлопчиком ходив 
дядько Омелько, він служив і 
кухарем. Батько був стриманий, 
неквапливий, небагатослівний, 
а Омелько навпаки знав купу 
легенд, казок, загадок. Мишко з 
дядьком годинами вели всілякі 
розмови: про козаків, як цари-
ця скасувала Запорозьку Січ, 
як козаки ходили до турецького 
султана. Омелько розповідав 
про зброю, про походи, бо ко-
лись служив у самого генерала 
Кутузова, воював проти Напо-
леона, якого називав лайли-
вим словом – супостат, був під 
Москвою, де й бачив Соколь-
ники, це такий парк, де колись 
російські царі займались со-
колиним полюванням. Давно 
то було. Зараз вони полюють 
з хортами. Омелько після по-
ранення був списаний з армії і 
зараз служив у небагатого пана 
Івана Петренка. 

Зоряне небо літньої ночі. 
Нічого гарнішого, загадковішого 
й утаємниченішого у світі 
немає. Лежачи на духмянім 
сіні, прислухаючись, чи не 
підкрадаються крадії до динь, 
а таки ж бувало крали, Миш-
ко стежив за рухом зірок по 
літньому небі. Дивлячись на на-
риси сузір’їв, згадуєш красиві 
античні легенди, бо астрономи 
ж населили небо богами та ге-
роями давньогрецького епо-
су. Та не менш гарними були й 
наші слов’янські найменування. 
Ось Чумацький Віз. Допитливий 
Мишко знав, що кожної пори 
року він змінює положення. 
Батько та Омелько навчили його 
по зорях визначати час, знахо-
дити частини світу. Бо раніше ж, 
коли не лише компаса, а навіть 
годинника не було, моряки зна-
ходили по зірках дорогу додо-
му. Селяни знали, коли Воло-
сожар загорявся на небі перед 
сходом сонця наприкінці червня 
– настала пора косити горох, 
сіно, жито. А наприкінці верес-
ня – сіяти озимину. Оріон і пояс 
Оріону у нас називали Косарі. 
Коли ці яскраві зірки сходили 

на небосхилі в липні та серпні 
– пора косити по росі гречку та 
овес. 

Вчитель, Семен Пилипович 
Яковенко, про зірки говорив не 
так. Коли сузір’я Близнюки Ми-
хайлик називав Чічігами, або 
Полицею, а Терези – Дівчиною 
з Відрами, вчитель сміявся. 
Суперечки з Семеном Пилипо-
вичем були й на уроках ариф-
метики. Бо Омелько навчав 
його визначати дробові числа 
так: 4,5 – пів п’ятої, 2,5 – пів 
третьої, 5,5 – пів шостої. Рівний 
кут Семен Пилипович вимагав 
називати прямим. Особливо 
висміював він Мишка, коли той 
циркуль називав розміряєм. 
Малий Петренко приховував 
образи, та раптом стався ви-
бух. А було це так. Говорячи про 
зірки, вчитель розповів, мовляв, 
Ківш Великої Ведмедиці (її ніс) 
майже торкається сузір’я Во-
лопаса. Мовляв, Волопас куре 
люльку, а Ведмедиця вимушена 
нюхати його тютюн. Це було вже 
надто. Михайло спалахнув:

– Пастухи в Стародавній 
Греції не курили, тоді в Європі 
ще й гадки не було про паління. 
Це Христофор Колумб навчив 
Європу курити тютюн. А Воло-
пас сурмить у ріжок, скликаючи 
корів!

– Это неграмотные крестья-
не называют звёзды Чепигами, 
Квочками с Курчатами да Дев-
ками с Вёдрами, какая чепуха и 
невежество!

– Мій дядько Омелько не ду-
рень, він був солдат, служив в 
уланськім полку і воював з На-
полеоном, – одказав він учите-
лю. А той поскаржився батькові. 

З того часу Михайлик Пе-
тренко ще більше цікавився 
астрономією. А коли минуло 
дитинство, став уникати друзів 
все більше дивився у небо, 
знав всі небесні легенди, котрі 
здебільшого були надто сумні. 
Серце краяли міфи про долю 
Плеяд, Андромеди, вражала 
казка про Велику Ведмедицю: у 
царя Лікіана була красуня донь-
ка, яку звали Каллісто. Вона по-
кохала могутнього та прекрас-
ного володаря Олімпу – Зевса і 
народила від нього сина. Та рев-
нива Гера перетворила Каллісто 
на ведмедицю. Поки блукала 
світом нещасна перевтілена 
дівчина, її син Аркад виріс і став 
мисливцем. Зустрівши ведме-
дицю, хотів її застрелити. Тоді 
Зевс пожалів свою колишню 
кохану, взяв її на небо і назвав 
Великою Ведмедицею. 

«Отак би і мені, – думав 
молодий поет Михайло зі 
Слов’янську, – піднестись до 
неба, жити в холоднім яскравім 
та безмежнім просторі, 
подалі від дівочої зради і 
обивательської марноти». 

Творчість читачів
Діана Білоконь

Далекеє небо – 
моя сторона

Уривок з повісті про українського поета-романтика 
Михайла Петренка

10 міфів про субсидії

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від  06.09.2016         № 764 
м. Краматорськ

Про утворення комісії з розгляду спірних питань 
щодо встановлення факту участі громадян 
у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, 
військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї

Відповідно до статті 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи», до п.7 Порядку віднесення громадян із числа тих, які 
брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях 
із застосуванням ядерної зброї або постраждали за інших обставин від радіаційного опромінення 
не з власної вини, до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 1992 року № 674, 
Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 51:

1. Утворити комісію з розгляду спірних питань щодо встановлення факту участі громадян у 
ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням 
ядерної зброї облдержадміністрації (далі – комісія).

2. Затвердити Положення про комісію з розгляду спірних питань щодо встановлення факту 
участі громадян у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із за-
стосуванням ядерної зброї облдержадміністрації, що додається.

3. Райдержадміністраціям, виконавчим органам міських рад забезпечити подання необхідних 
матеріалів на розгляд комісії.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.
5. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на Департамент 

соціального захисту населення облдержадміністрації (Токарева), контроль – на заступника голо-
ви облдержадміністрації Стокоза І.С.

Голова облдержадміністрації, 
керівник обласної військово – цивільної адміністрації П.І. Жебрівський


