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Коротко
На параді у Києві Президент Петро 

Порошенко процитував Володимира 
Маяковського: «Товарищ москаль, на 
Украину шуток не скаль!»

* * *
На День Незалежності під Зайцевим 

загинув 41-річний доброволець з 15 ба-
тальйону ЗСУ Олег Дьяченко, уродже-
нець Василькова.

* * *
Відомий журналіст із Слов‘янська 

Ігор Александров посмертно нагород-
жений орденом Свободи.

* * *
Уранці 24 серпня в центрі Донець-

ка з прихованих динаміків несподівано 
пролунав гімн України. А о 6.30. оку-
поване місто засипали листівками, в 
яких людей вітали з Днем Незалежності 
України: для цього волонтери викори-
стали безпілотники.

* * *
Британія привітала Україну зі святом 

віршем Ліни Костенко.

* * *
ГПУ нарахувала майже 200 мільярдів 

збитків, завданих Україні компаніями 
екс-міністра доходів і зборів О.Клименка 
і бізнесмена С.Курченка.

* * *
Шістнадцять правоохоронців 

Донецької області загинули в АТО.

* * *
Прокуратура направила в суд звину-

вачувальний акт про заочне засуджен-
ня генерал-майора Романа Романова, 
екс-начальника Донецької обласної 
міліції, який сприяв сепаратистам.

* * *
СБУ викрила в Маріуполі підпільну 

майстерню,в якій виготовлялася 
вибухівка для терористів «ДНР».

* * *
Уряд до свята підготував черговий 

«подарунок» українцям: знову піднімуть 
акцизи на тютюнові вироби та алкоголь.

* * *
Із вересня ціни на електроенергію 

для населення зростуть у середньому 
на 23%.

* * *
Понад 250 осіб загинуло внаслідок 

землетрусу в Італії.

* * *
Норвегія розпочала будівництво 

стіни на кордоні з РФ завдовжки 
200метрів та 3,5 висоти.

* * *
Маріуполь отримав чотири нових 

тролейбуса за підтримки Євросоюзу.

* * *
Дев‘ятеро учителів із Маріуполя, 

яких громадськість звинувачує у сепа-
ратистських поглядах, можуть позбути-
ся роботи, повідомили в Департаменті 
освіти і науки ОДА.

Стрілка годинника показувала о 
пів на дев’яту ранку, коли я зайшов 

до адміністративної споруди 
Дробишевого.

– А де Віктор Миколайович? – 
цікавлюсь у головного спеціаліста 

міської ради І.М. Погуляй.
–У відпустці. Взяв на два тижні, до 14 

серпня. Але сьогодні, у четвер, буде. О 
дев’ятій у нас засідання оргкомітету по 

проведенню 13 серпня Дня меду.
Хвилин через двадцять у повному 

складі зібралися активісти, а рівно о 
дев’ятій з ними в робочому кабінеті 

уже розмовляв В.М. Тендітний. Нарада 
тривала сорок хвилин.

– Здається усі питання розв’язали. 
Була б погожа днина. Спека усіх заїла, 

– констатує Віктор Миколайович.
Мед–медом, а на першому плані в 
роботі першого керівника селища 

стоять соціально-економічні питання 
найбільшого населеного пункту району.

Того дня побували в установах, 
організаціях, поспілкувалися з людьми. 

І от що хочу розповісти з цієї нагоди 
читачам. 

Виробництво – головне
У Дробишевому вперше на 

Лиманщині створили громадську 
організацію «Форпост».

В селищі є залізнична станція Фор-
постна. Колись одну з окраїн слобо-
ди називали Форпостною. Був навіть 
форпостний шлях, а на ньому залишки 
колишньої фортеці неподалік від річки 
Нітріус.

Однак ініціативна група, вибираючи 
назву, мала на увазі інше. У перекладі 
з німецької слово «форпост» означає 
– передовий, початок у розвитку. 
В даному випадку – економічному, 
інвестиційному розвитку.

І «Форпост» розвиває  інфра-
структуру. Доволі успішно. Наочно у 
цьому переконався, коли побачив поча-
ток капітального ремонту приміщення 
амбулаторії. На стіні закладу – велике 
оголошення. Воно сповіщає, що на ка-

премонт споруди виділено 305 тисяч 
572 гривні. З них 15 тисяч зібрала гро-
мадська організація «Форпост», а інші 
290 тисяч виділили Європейський Союз 
та Програма розвитку ООН.

В. Тендітний разом з «Форпостом» 
довели організаторам проекту, що 
допомога потрібна і провели велику 
роз’яснювальну роботу серед населен-
ня. Назбирали необхідну суму грошей. І 
згодом виграли грант. Вигода дуже ве-
лика.

Сьогодні дитячий садочок у Дроби-
шевому – один з найкращих у районі: 
затишний, теплий, укомплектований 
усім необхідним. А за усім цим стоїть 
конкретна праця В. Тендітного. Це він 
«достукався» до міжнародної організації 
«Допомога дітям». Виграв грант, і 
громаді виділили у 2015 році понад 200 
тисяч гривень на ремонт приміщення.

Свято єдності українців
Подія

У всіх населених пунктах 
української Донеччини 

тривали заходи з нагоди 
Дня державного прапора і 

Дня Незалежності України.
А в двох шахтарських 

містах відбулися знакові 
події – у Вугледарі та 

Мирнограді (Димитров) 
урочисто відкрили 

пам‘ятники Тарасові 
Шевченку.

Запам‘ятаються 
урочистості і жителям 
Краматорська: у День 
державного прапора 

волонтерка з Бахмуту 
Ангеліна Шостак 

подарувала місту 
величезний стяг рідної 

країни.

Адреса успіху

З людьми і для людей

Закінчення на 2-й стор.



26 серпня 2016 рокустор. 2

Адреса успіху

УКРАЇНА
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ 

І ТУРИЗМУ

НАКАЗ

08.07.2016 Краматорськ  № 109-од
 Зареєстровано    
 в Головному територіальному  
 управлінні юстиції 
 у Донецькій області
 28 липня 2016 року 
 за № 68/2136

Про відкритий багатожанровий
фестиваль-конкурс дитячої та 
юнацької творчості «Зоряний
портал»

Відповідно до підпункту 46 пун-
кту 4 та підпункту 8 пункту 8 По-
ложення про управління культу-
ри і туризму Донецької обласної 
державної адміністрації, затвер-
дженого розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації від 28 квітня 2015 
року № 170, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про 
проведення відкритого багато-
жанрового фестивалю-конкурсу 
дитячої та юнацької творчості «Зо-
ряний портал», що додається.

2. Головному спеціалісту – юри-
сконсульту відділу фінансово-
економічних та правових питань 
управління культури і туризму 
Донецької обласної державної 
адміністрації Борщовій С.М. за-
безпечити подання цього наказу 
на державну реєстрацію до Голов-
ного територіального управління 
юстиції у Донецькій області.

3. Цей наказ набирає чинності з 
дня його опублікування.

4. Контроль за виконанням цьо-
го наказу залишаю за собою.

Начальник управління 
А.В.Певна

Офіційно
Закінчення. 

Початок на 1-й стор.

У селищі часті гості іноземці 
з Євросоюзу. Приїжджають на 
запрошення В. Тендітного. 
Цікавляться станом справ, дя-
кують йому за ініціативу, обра-
ховують майбутні інвестиції і 
… допомагають, бо бачать, що 
користь громаді від грантів є.

А загалом В. Тендітний 
разом з активом селища при-
несли громаді грантів більше, 
ніж на мільйон гривень.  

Не випадково до Дробише-
вого ідуть голови сільських і 
селищних рад за досвідом, так 
би мовити, у сфері інвестицій 
з Харківської і Луганської об-
ластей.

Вподовж півтора року у 
селищі з‘явилося 14 робочих 
місць. Відкрили шиномонтаж 
(2 робочі місця), відродили 
бензозаправку (3), почав ви-
робляти продукцію пташник 
(2 особи), нещодавно запра-
цював цех з пошиття і ремонту 
одягу (2 особи).

Йде повним ходом 
реконструкція свиноферми на 
75 голів (5 робочих місць).

При сьогоднішньому 
суцільному безробітті на селі 
14 нових робочих місць – ве-
ликий успіх влади Дробише-
вого і постійні відрахування до 
бюджету громади.

– А перспективи є? – запи-
тую у Віктора Миколайовича.

– Є. І доволі реальні. Скоро 
почне працювати вівцеферма. 
У Дериловому, на базі фер-
мерського господарства 
«Джулія-Форпост» (голова 
К.І. Масленников). 30 голів 
овець романівської поро-
ди уже купили. Але це тільки 
початок. Гурт зростатиме. 
Невдовзі почнуть реконстру-
ювати ще один свинарник. 
З дня на день запрацює цех 
по виробництву тротуарної 
плитки. А це ще плюс п’ять 
робочих місць. У перспективі 
ще…, – і Віктор Миколайович 
загинає пальці… Але це уже 
не для розголосу. Реалізуємо 
– напишемо. Почнуть діяти 
вищезгадані підрозділи ви-
робництва – робочі місця 
знайдуть до 25 людей.

Багато добрих справ 
на рахунку В. Тендітного з 
поліпшення побутових умов 
жителів селища – освітлення 
вулиць, вирівнювання 
ґрунтових доріг і т.д. 

Не хлібом єдиним
У цьому році дробишани і 

багато гостей п’ятнадцятий 
раз святкували Івана Купала 
на Білих Буграх. Зібралося 
понад тисячу жителів і гостей 
з сусідніх сіл та Святогірська, 
Слов’янська, Краматорська, 
Ізюму, Кремінної.

Усім припав до душі цей 
захід. А ще у Дробищевому 
святкують Водохрещу, Ме-
довий Спас, День винограду, 
День селища, День Перемоги, 
Новий Рік. І завжди цікаво, не-
забутньо, з іскринкою. Чому? 
А тому що на повну силу пра-
цюють колективи двох клубів 
– «Відродження» (колишній 
ім. Леніна) та «Сучасник». У 
цьому велика заслуга його 
керівників С.А. Ляшко та 
В.І.Вербицької. 

У клубі «Відродження» хоча 
і триває ремонт, але творча 
робота кипить.

Молодь займається спор-
том (штанга, шахи, більярд, 
теніс).

О. Новікова та К.  Чередни-
ченко уміло проводять занят-
тя аеробікою у двох вікових 
групах.

На повну силу працює тан-
цювальний гурток «Конфетті». 
Його вихованці – учасники усіх 
без винятку масових заходів у 
селищі.

Нещодавно, дякуючи В.М. 
Тендітному, з’явилися чо-
тири комп’ютери, ноутбук, 
принтер. А це дало змогу 
організувати інтернет-клуб під 
керівництвом бібліотекарки 
Л.І. Бабакової. Бажаючих – 
море.

У «Відродженні» працює 
гурток для дорослих («і дуже 
дорослих» – «Відпочивайте 
разом з нами». Цікаво у ньому 
проходять зустрічі любителів 
вишивання, малювання, 
випічки.

Книги з селищної бібліотеки 
в пошані як серед корінних 
жителів, так і переселенців. 

Про переселенців особли-
ва турбота, як В. Тендітного, 
так і усієї громади.

Їх у селищі 1230, більше 
півтисячі оселилися тут. Їм 
надавали і надають юри-
дичну, матеріальну, про-
довольчу допомогу. Для 
цього задіяли міжнародні 
організації. Приїжджали сюди 
волонтери з Норвегії, Данії, 
з Міжнародного Червоного 
Хреста.

Спеціально для пересе-
ленців відкрито автобусне  
сполучення з Дробишевого на 
Донецьк.

Проблеми завжди 
є у тих, хто працює 

А чи є ще проблеми, які слід 
розв’язати В. Тендітному? 
Звичайно є. Найголовніша 
– знайти сімейного лікаря 
в амбулаторію. Бажаюча є. 
Слово за міською радою щодо 
виділення грошей на прид-
бання квартири.

«Бородата» проблема – 
капітальний ремонт фасаду 
клубу у центрі селища. Ремонт 
доріг, прокладання асфальту 
до станції Форпостної. Наве-

дення належного санітарного 
стану, боротьба зі стихійними 
звалищами. 

Ці та інші проблеми В. 
Тендітний намагається 
розв’язати у тісній спів-
праці з керівництвом 
Краснолиманської  територі-
альної громади.

Колективний 
портрет

Спілкуючись з жителя-
ми селища я попросив їх 
відповісти на одне запитання.

– Дайте коротку характе-
ристику головному керівнику 
Дробишевого.

Ось які відповіді отримав.
Микола Дмитрович 

Нікіфоров, підприємець, 
переселенець:

– Мені допоміг швидко 
відкрити шиномонтаж у центрі 
селища. Допомагав і в інших 
справах. Наприклад – відкрили 
автобусний маршрут Дроби-
шеве – Донецьк. Не все так 
просто давалося. Про таких як 
Віктор Миколайович в народі 
кажуть – «зі шкури вилізе, а 
обіцяне виконає». Побільше б 
таких розумних голів, і ми були 
б у Європі давно.

Олександр Павлович 
Литовка, директор Дро-
бишевської школи:

– З Віктором Миколайо-
вичем легко працювати, бо 
він – професіонал. У нього 
дуже пробивний характер. 
Це добре зрозумів, коли зда-
вали під ключ першу чергу 
нашої красуні – школи. Дя-
куючи Тендітному наш клуб 
«Відродження» справді по-
чав відроджуватись. У ньому 
розумно проводять дозвілля 
до сотні дітей і школярів 
майже щодня. Розширю-
ють світогляд, зміцнюють 
здоров’я. Оце турбота про 
підростаюче покоління не на 
словах, а на ділі. 

Надія Вікторовна Ляш-
ко, голова Дробишевської 
громадської організації 
«Форпост»:

– У Віктора Миколайо-

вича демократичний стиль 
керування. Він ґрунтується 
на колегіальності, довірі, 
ініціативі і творчості. Сто-
яв біля витоків утворення 
«Форпосту». Дякуючи нашій 
громадській організації, 
ініціативі голови й активу гро-
мади, в селище надходять 
вагомі інвестиції.

Віктор Єгорович Малихін, 
Почесний пасічник України:

– Молодець! Скільки гро-
мадських заходів проводить! 
Майже щомісяця. Не виклю-
чено, що у нас буде свій – 
дробишевський, а не соро-
чинський ярмарок. З таким 
керівником ми приречені на 
успіх!

Віра Федорівна 
Міщерякова, завідуюча 
Дробишевським ФАПом:

– Дорожить словом. Ска-
же – обов’язково зробить. 
Спасибі за газифікацію ФАПу.  

Михайло Іванович Ха-
нін,  пенсіонер, керу-
вав крупним промисло-
вим підприємством на 
Донеччині:

– Другий рік живу у селищі. 
Як людина нова, бачу Віктора 
Миколайовича досвідченим 
керівником, який живе днем 
завтрашнім, дивиться на два-
три кроки вперед. Наш го-
лова Тендітний – думаючий 
голова, ввічливий, уважний, 
інтелігентний. Пообіцяє – 
обов’язково зробить. За нові 
робочі місця – спасибі. То – 
перспектива селища.

Ось такий він – Тендітний 
Віктор Миколайович – 
керівник дробишевської гро-
мади. Він – той стрижень, 
довкола якого тримається 
громада. Він – енергійний, 
принциповий, досвідчений 
керівник, який багато зробив і  
ще більше зробить на її благо. 

Микола ПАСІЧНИК, 
член НСЖУ

м. Лиман
На фото: В.М. Тендітний 

завітав до інтернет-клубу. У 
сільської дітвори чудовий настрій, 
бо інтернет для них – справжній 
подарунок.

З людьми і для людей

Положення про конкурс 
читайте на 4-й стор.

«Свою Україну  
любіть!..»

Кожен українець – це «троїсті му-
зики»: одне – думає, друге – каже, 
третє – робить.

Навіщо нам вороги? Ми самі собі 
вороги!

Дивовижний народ українці! 
Найбільші його вороги сконали 
своєю смертю.

Іван Драч
* * *

У пеклі наших доль не знаєш сам 
– ти бранець чи обранець.

Є боротьба за долю України. Все 
інше – то велике мискоборство.

Вибираєм  ми дорогу. І вона нас 
вибира.

Лиш храм збудуй, а люди в нього 
прийдуть.

Кожне покоління вип’є свою 
чашу. Але чому вони повинні пити 
ще й нашу?

Ліна Костенко

* * *
І один у полі воїн, якщо захищає 

рідне поле.
Коли любиш Батьківщину, влада 

не має великого значення.
Хочеш стати безсмертним – дбай 

про безсмертя рідного народу.
Володимир Голобородько

* * *
Мало в нас тих, для кого Україна 

– біль, а не слово.
Україна живе завдяки логіці 

одержимості.

Валентин Мороз
(З книги «Українська 

афористика». 2001 рік)

Афоризми
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Оголошення
В провадженні Слов’янського міськрайонного 

суду Донецької області знаходиться цивільна 
справа № 2/243/3274/2016 за позовом Ткаченко 
М.В. до Ткаченка С.В., третя особа – орган опіки 
та піклування Слов’янської міськради, про по-
збавлення батьківських прав.

Розгляд справи по суті відбудеться 30.08.2016 
року о 09-00 год. (додаткова дата – 08.09.2016 
року о 08-45 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 Ткаченка Сергія Володими-
ровича, 23.08.1985 р. н., останнє відоме місце 
мешкання якого – Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Торгова (Фрунзе), 4, є обов’язковою. У разі 
неявки відповідача, справа буде розглянута без 
його участі.

Відповідачу пропонується подати свої запере-
чення проти заяви та докази. 

При собі мати паспорт та ІНН. Суддя                           
І.М. Мінаєв. 

* * *
Костянтинівський міськрайонний суд 

Донецької області (85110, м. Костянтинівка 
Донецької області, пр. Ломоносова, №157) 
розглядає цивільну справу №233/2666/16-ц за 
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Рудай С.М. про 
стягнення заборгованості. 

Відповідач: Рудай Сергій Миколайович, 28 
травня 1970 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Піщаного, буд. 5, кв. 35, викликається до суду на 
09 год. 30 хв. 07 вересня 2016 року (корп. №2, 
каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неприбуття, 
відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за його 
відсутності. Суддя О.В.Каліуш.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області, 

розташований за адресою м. Торецьк (м. Дзер-
жинськ), вул. Дружби (50 річчя Жовтня), буд 4 
Донецької області розглядає цивільну спра-
ву за позовом Бірюкова Віталія Яковича до 
Бірюкова Олександра Віталійовича, Бірюкової 
Валерії Володимирівни, Сазанкової Анастасії 
Олександрівни про визнання особи такою, що 
втратила право на користування житловим 
приміщенням. 

Відповідачі: Бірюков Олександр Віталійович, 
Бірюкова Валерія Володимирівна, Сазанкова 
Анастасії Олександрівна, що зареєстровані за 
адресою: вул. Берегова, буд. 2, с. Новгородсь-
ке, м. Торецьк, Донецька область , викликають-
ся до суду 05.09.2016 року на 9-00 годин для 
участі по справі.

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідачі повинні повідомити 
суд про причину неявки, в іншому разі спра-
ву буде розглянуто за їх відсутності. Суддя 
Є.В.Челюбєєв. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області, 

розташований за адресою м. Торецьк (м. Дзер-
жинськ), вул. Дружби (50 річчя Жовтня), буд 4 
Донецької області розглядає цивільну справу 
за позовом ПАТ «ПроКредит Банк» до Нарижної 
Наталії Олегівни про стягнення кредитної 
заборгованості.

Відповідач: Нарижна Наталія Олегівна, 
зареєстрована за адресою: вул. Олександрівна, 
6-А, буд 29 м. Донецьк, викликається до суду 
06.09.2016 року на 13-30 годин.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинна повідомити суд про 
причину неявки, в іншому разі справу буде роз-
глянуто за її відсутності. Суддя О.Г.Геря. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

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

цивільні справи за позовами ПАТ «ПриватБанк» 
до Пономарьової Тетяни Генріхівни, Гріцкіх Ігоря 
Вікторовича, Матковської Олени Борисівни, 
Долгіх Валерія Олександровича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором. 

Відповідачі: Пономарьова Тетяна Генріхівна 
(зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. 
Кірова буд. 53 кв. 18), Гріцкіх Ігор Вікторович 
(зареєстрований за адресою: м. Донецьк, м. 
Моспіне, вул. Первомайська, буд. 25), Матковсь-
ка Олена Борисівна (зареєстрована за адресою: 
м. Донецьк, вул. Волго-Донська, буд. 1 кв. 6), 
Долгіх Валерій Олександрович зареєстрований 
адресою: м. Донецьк, м. Моспіне, вул. Стахано-
ва буд. 9 кв. 2), викликаються 09 вересня 2016 
року на 13-00 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 розгля-
нута у їх відсутності. Суддя Н. В. Нємиш.

* * *
Приазовський районний суд Запорізької 

області викликає у судове засідання, яке 
відбудеться 13 вересня 2016 року о 10.00 годині 
в приміщенні Приазовського районного суду 
Запорізької області за адресою: Запорізька 
область, смт.Приазовське, вул.Пушкіна, 5, Мо-
роз Сергія Васильовича, що зареєстрований 
за адресою: Донецька обл., Новоазовсь-
кий р-н., с.Козацьке, вул. Леніна, буд. 44 
в якості відповідача по цивільній справі № 
325/941/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до Мороз Сергія Васильовича про стягнення 
заборгованості. Суддя Г.А.Васильцова. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500 м.Бахмут Донецька область, вул. 
Миру,5) розглядає цивільну справу за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Колчевої Наталі Олексіївни 
про стягнення заборгованості.

Відповідач: Колчева Наталя Олексіївна, яка 
зареєстрована за адресою: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Горбатова, буд.25, кв.14, 
викликається до суду (м.Бахмут Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5, каб.304), 05.09.2016 р. о 11 
год. 00 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 відсутність. Суддя І.В. Решетняк.

* * *
Сєриков Сергій Анатолійович, 29.11.1966 

р.н., останнє відоме місце проживання якого: 
Донецька обл., Харцизький район, м. Зугрес, 
вул. 60-річчя Жовтня, 14/38, викликається 
до Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області, як відповідач по цивільній 
справі № 227/1922/16-ц за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Сєрикова Сергія Анатолійовича 
про стягнення заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 26.08.2016 року 
о 08:00 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. 

* * *
Михайличенко Любов Олександрівна, 

29.09.1975 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання якої: Донецька обл., м. Харцизьк, пров. 
Спартаківський, буд. 5, кв. 93, викликається 
до Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області, як відповідач по цивільній 
справі № 227/3055/16-ц за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Михайличенко Любові 
Олександрівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 31.08.2016 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. 

* * *
Попова Олена Вікторівна, 05.12.1968 р.н., 

останнє відоме місце проживання якої: До-
нецька обл., м. Харцизьк, вул. Металургів, буд. 
38, кв. 45, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/3047/16-
ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Попової 
Олени Вікторівни про стягнення заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 31.08.2016 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. 

* * *
Макєєва Олена Володимирівна, 30.10.1986 

р.н., останнє відоме місце проживання якої: До-
нецька обл., Харцизька міська рада, м. Зугрес, 
вул. Дзержинського, буд. 17, викликається до 
Добропільського міськрайонного суду Донецької 
області, як відповідач по цивільній справі № 
227/3054/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до Макєєвої Олени Володимирівни про стягнен-
ня заборгованості.

Судове засідання відбудеться 31.08.2016 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. 

* * *
Пакін Олександр Григорович, 18.07.1970 р.н., 

останнє відоме місце проживання якого: До-
нецька обл., Добропільський р-н, с. Новодо-
нецьке, вул. Куйбишева, 3/11, викликається 
до Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області, як відповідач по цивільній 
справі № 227/2500/16-ц за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Пакіна Олександра Григорови-
ча про стягнення заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 31.08.2016 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. 

* * *
Аділов Саміл Шахінович, 05.06.1979 р.н., 

останнє відоме місце проживання якого: До-
нецька обл., м. Добропілля, вул. Комаро-
ва, 16, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/2215/16-
ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Аділова Саміла Шахіновича про стягнення 
заборгованості.

 Судове засідання відбудеться 31.08.2016 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. 

* * *
Кордуманов Сергій Миколайович, 13.11.1958 

р.н., останнє відоме місце проживання яко-
го: Донецька обл., м. Білицьке, вул. Радянсь-
ка, 42/4, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/3051/16-
ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Корду-
манова Сергія Миколайовича про стягнення 
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 01.09.2016 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. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

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

цивільні справи за позовами ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Крещук Любові Григорівни, Ван Олек-
сандра Олеговича, Володіна Івана Никiтіча, 
Черкашина Олександра Олександровича, 
Неживанової Лариси Семенівни, Колесник 
Олександра Володимировича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі: Крещук Любов Григорівна 
(зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. 
Оленівська буд. 23); Ван Олександр Олегович 
(зареєстрований за адресою: м. Донецьк вул. 
Березанська буд. 5 кв. 9); Володін Іван Никiтiч 
(зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. 
Футбольна буд. 16 кв. 6); Черкашин Олександр 
Олександрович (зареєстрований за адресою: 
м. Донецьк, вул. Раздольна буд. 26 кв. 89); Не-
живанова Лариса Семенівна (зареєстрована 
за адресою: м. Донецьк, вул. Танкистів буд. 4 
кв. 2); Колесник Олександр Володимирович 
(зареєстрований адресою: м. Донецьк, вул. 
Комуністична буд. 22 кв. 64), викликаються 12 
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 В. В. Андреєв.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500 м.Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру,5) розглядає цивільні справи за по-
зовом ПАТ «ПроКредит Банк» до Хмелевсь-
кого В’ячеслава Веніаміновича, Хмелевської 
Марії Анатоліївни про стягнення кредитної 
заборгованості. 

Відповідачі: Хмелевський В’ячеслав 
Веніамінович, який мешкає: 86400, Донецька 
область, м. Єнакієве, вул.Тіунова, буд.182; Хме-
левська Марія Анатоліївна, яка мешкає: 86400, 
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Тіунова, 
буд.182, викликаються до суду (м.Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5, кім.302), 08 верес-
ня 2016 року на 08.00 год. для участі у розгляді 
справи по суті:

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом Грушиної Валентини 
Іванівни до Грушина Олександра Юрійовича про 
визнання особи такою, що втратила право кори-
стуватися житловим приміщенням. 

Відповідач: Грушин Олександр Юрійович 
(зареєстрований за адресою: 85280, м. Торецьк, 
смт. Північне, вул. Радужна, 5), викликається 13 
вересня 2016 року на 14-00 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, 

розташований за адресою м. Торецьк (м. Дзер-
жинськ), вул. Дружби (50 річчя Жовтня), буд 4 
Донецької області розглядає цивільну справу за 
позовом Кредитна спілка «Залогове Агентство» 
до Мірошнікова Віктора Сергійовича про стяг-
нення заборгованості

Відповідач: Мірошніков Віктор Сергійович, 
зареєстрований за адресою: вул. Літке, буд. 23 
міста Донецька викликається 30.08.2016 року на 
10-30 годин 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, в іншому разі справу буде роз-
глянуто за його відсутності. Суддя Н.В. Нємиш.

Ще в січні 2011 року у 
Великоновосілківському районі 
на громадських засадах було 
створено творче любительське 
об’єднання «Натхнення». На пер-
ших порах його основу складали 
майстрині вишивальної справи, 

згодом до діяльності аматорсь-
кого колективу стали долучатись 
умільці і в інших видах декора-
тивно-прикладного мистецтва. 
Зараз це є своєрідне зібрання  
обдарованих осіб, такий собі клуб 
людей з творчими уподобаннями.

З самого початку «Нат-
хненням» керує завідувачка 
Времівською сільською 
бібліотекою Т. О. Кравченко, та-
кож прихильниця вишивання. На 
щомісячних зустрічах учасники 
об’єднання демонструють одно-
думцям свої роботи, діляться 
секретами  майстерності, про-
водять майстер-класи для колег. 
Перед ними виступають дорослі і 
юні співаки, танцюристи, гумори-
сти, самодіяльні поети тощо, при 
цьому не залишаються осторонь і 
самі рукодільниці, також проявля-
ючи свої артистичні здібності.  Є 
у аматорів і свої відзнаки – герб, 
пісня-гімн, нагрудні таблички.

Представники «Натхнення» 
беруть активну участь у творчо-
му житті громади. На районному 
рівні слід відзначити їх внесок у 
культурно-мистецькі акції «Ми Ку-
пайла носимо, вас на свято проси-

мо», фестиваль культури «Сімейні 
крила талантів», фольклорний 
фестиваль «Різдв’яні передзво-
ни», парад вишиванок. З облас-
них заходів це були фестивалі 
грецької культури «Мега йор-
ти» у Сартані, Старобешевому, 
Урзуфі, виставка робіт майстрів 
д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о ї 
творчості «Барви України», фе-
стиваль словесності і культури 
народів Донбасу в обласному 
центрі, виставка «Надбання райо-
ну» на урочистостях з нагоди 24-
ої річниці Незалежності України 
у Краматорську, міжрегіональне 
свято народної культури «Легенди 
степу» на території заповідника 
«Кам’яні могили» у Володарсько-
му районі. 

Загальне схвалення ама-торів 
вишивання отримала пропозиція 
виготовити збірний рушник, як 
своєрідну візитну картку люби-

тельського об’єднання. У цьо-
му творчому процесі вже взяли 
участь 43 майстрині вишиваль-
ного мистецтва, в тому числу 7 
дітей, і зараз загальна довжина 
барвистого творіння складає 7 
метрів. У кожної з наших сільських 
умілиць є свій стиль, підбір ко-
льорових тонів, орнамент, інші 
особливості вишивання. Саме 
тому колективний рукодільний 
виріб і привертає увагу та-
ким райдужним розмаїттям, 
багатоплановістю. Рушник «Нат-
хнення», а також індивідуальні 
рушники майстринь В. П. Тютюн-
ник і Г. С. Десятерик демонстру-
вались у Вінницькому обласному 
художньому музеї на виставці 
«Рушникова дорога Донбасу», 
потім у Києві – в Національному 
художньому музеї України.

Анатолій БОБИР,
смт Велика Новосілка

Творчість

Якщо руки на місці
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Положення
про проведення відкритого 

багатожанрового
фестивалю-конкурсу

дитячої та юнацької творчості 
«Зоряний портал»

І. Загальні положення

1. Відкритий багатожанровий фе-
стиваль-конкурс дитячої та юнацької 
творчості «Зоряний портал» (далі – фести-
валь) проводиться управлінням культури і 
туризму Донецької обласної державної 
адміністрації (далі – організатор).

2. До організації та проведення фе-
стивалю можуть залучатись органи 
місцевого самоврядування, благодійні 
організації, громадські об’єднання, 
підприємства, установи, організації всіх 
форм власності, а також фізичні особи 
(за згодою). 

3. Цілі та завдання фестивалю:
популяризація української культури, а 

також культур народів світу;
створення атмосфери для професійного 

спілкування учасників фестивалю, обміну 
досвідом;

відкриття нових імен і талантів в галузі 
мистецтва;

підвищення професійного рівня 
керівників колективів;

розвиток толерантності у молоді, 
розуміння інших культур, способів 
самовираження і прояву людської 
індивідуальності;

підтримка та розвиток інструментальної 
музики, хореографічного та вокального 
мистецтва, сучасного образотворчого 
та фото- мистецтва, збереження кращих 
культурних традицій;

виявлення талановитих виконавців, 
колективів, викладачів серед учасників 
фестивалю та стимулювання їх творчої 
активності;

виховання у підростаючого покоління 
любові до мистецтва, культури, кращим 
народним традиціям;

розширення репертуарного кругозо-
ру учасників, використання класичних 
творів кращих композиторів.

4. Фінансування Фестивалю 
здійснюється організатором відповідно 
до затвердженого кошторису витрат, та 
за рахунок інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством.

5. Під час проведення Фестивалю об-
робка персональних даних його учасників 
здійснюється з урахуванням вимог За-
кону України «Про захист персональних 
даних».

6. Правова охорона та захист авторсь-
ких прав щодо поданих на Фестиваль 
матеріалів здійснюється відповідно до 
законодавства України. 

II. Порядок проведення фестивалю
1. Фестиваль проводиться щорічно. 

Терміни та місце проведення Фестива-
лю у відповідному році визначаються 
окремим наказом управління культури і 
туризму Донецької обласної державної 
адміністрації. 

2. Для організації та проведення Фе-
стивалю утворюється Організаційний 
комітет (далі  – Оргкомітет). 

До складу Оргкомітету входять 
працівники управління культури і ту-
ризму Донецької обласної державної 
адміністрації, представники гро-
мадських об’єднань, фахівці у галузі 
культури (за згодою). Персональний 
склад Оргкомітету у відповідному році 
затверджується окремим наказом 
управління культури і туризму Донецької 
обласної державної адміністрації.

3. Фестиваль є відкритим.

4. Фестиваль передбачає проведення 
конкурсів у наступних номінаціях:

інструментальний жанр;
вокал;
хореографія;
образотворче мистецтво; 
фотомистецтво; 
театральне мистецтво та акторська 

майстерність.
5. Конкурсний перегляд робіт у 

номінаціях «образотворче мистецтво» та 
«фотомистецтво» проводиться у формі 
виставки. 

6. Вікові категорії конкурсних номінацій 
Фестивалю:

І категорія – 4-6 років;
ІІ категорія – 7-9 років;
ІІІ категорія – 10-13 років;
ІV категорія – 14-16 років;
V категорія – 17-19 років;
VІ категорія – 20-25 років.
Повний вік учасників солістів-виконавців 

визначається на момент участі в конкурсі.
Вікова категорія колективів заявляється 

залежно від віку учасників колективу 
(кількість учасників незаявленої вікової 
категорії в колективі не може перевищу-
вати 30% від загальної кількості учасників 
колективу).

Визначення послідовності виступів 
колективів та виконавців у вікових 
категоріях за  конкурсними номінаціями 
Фестивалю визначається оргкомітетом.

7. Для участі у Фестивалі запрошують-
ся творчі колективи та окремі виконавці 
за напрямками відповідно до конкурсних 
номінацій Фестивалю. 

8. Для участі у Фестивалі учасники по-
дають заявку за формою, що додається.

Учасники можуть подавати заявку на 
участь в одній або декількох конкурсних 
номінаціях Фестивалю.

Заявки на участь у фестивалі надсила-
ються на електрону адресу culturaoblasti@
ukr.net або slavkonkurs@gmail.com з 
поміткою в темі листа «Зоряний портал».

9. Дитячі творчі колективи повинні мати 
відповідну кількість супроводжуючих для 
забезпечення безпеки учасників.

10. При порушенні на Фестивалі 
норм поведінки учасником фестивалю 
оргкомітет має право відсторонити учас-
ника від участі у Фестивалі.

11. Всі витрати, пов’язані з участю у 
Фестивалі, здійснюються за рахунок 
учасників Фестивалю або сторони, яка їх 
відряджає.

ІІІ. Вимоги та критерії оцінювання 
за конкурсними номінаціями 

Фестивалю
1. Інструментальний жанр – класична, 

народна, естрадна, джазова музика. 
Форми виконання: солісти, дуети, тріо, 

квартети, ансамблі, оркестри.
У складі ансамблю з 7 виконавців 

допускається один викладач, з 12 
виконавців – два викладача, в оркестрі з 
15 виконавців і більше – три викладача).

Учасники представляють один твір, 
який має відповідати навчальній програмі 
в мистецьких навчальних закладах для 
відповідної вікової категорії із загальним 
часом звучання до 5 хвилин.

Критерії оцінювання:
ступінь володіння інструментом;
чистота інтонації та музичний лад;
складність репертуару та аранжування;
музикальність, артистичність, художнє 

трактування музичного твору.
2. Вокал – класичний, народний, 

естрадний, фольклорний, джаз, рок, реп, 
шоу-група.

Форми виконання: солісти, дуети, 
ансамблі.

Учасники представляють два твори 
тривалістю звучання до 4 хвилин кож-
ний. За напрямком «народний вокал» 
один твір виконується акапельно, дру-
гий твір з музичним супроводом. За на-
прямком «академічний вокал» – один 
твір романс або лірика, другий твір пісня. 
За напрямком «естрадний вокал» - два 
різнохарактерні твори. 

Усі твори в конкурсній номінації «вокал» 
виконуються під «мінусову» фонограму. 

Дозволяється використання фонограм 
«бек-вокалу» для солістів.

Не допускається дабл-вокал 
(інструментальне або голосове дублю-
вання основної партії) для солістів. Не 
допускається прописаний «бек-вокал» 
для ансамблів.

Критерії оцінювання:
чистота інтонації і якість звучання;
краса тембру і сила голосу;
сценічна культура;
виконавська майстерність;
відповідність репертуару виконавським 

можливостям та віковій категорії учасни-
ка.

3. Хореографія – класичний та-
нець, демі-класика, народний танець, 
стилізований народний танець, сучас-
ний танець, естрадно-спортивний, вільна 
танцювальна програма, бальний танець, 
театри мод.

Учасники представляють два номери 
тривалістю до 5 хвилин кожний. Учасни-
ки конкурсної номінації «хореографія» за 
віковою категорією «дебютна» представ-
ляють один номер тривалістю до 5 хви-
лин.

Критерії оцінювання:
техніка виконання рухів;
композиційна побудова номера;
артистизм, сценічність, культура вико-

нання;
відповідність музичного та 

хореографічного матеріалу;
розкриття художнього образу.
4. В конкурсній номінації «образотвор-

че мистецтво» учасники надають від 2 
до 5 робіт у разі розміру робіт не більше 
40х60см. або 2 роботи розміром 60х80см. 
Роботи для участі в конкурсі виконують-
ся у будь-якій техніці. На звороті роботи 
вказується інформація про прізвище, ім’я 
та вік автора, назва роботи та матеріал 
виконання.

Питання транспортування робіт до місця 
виставки вирішується учасником.

Критерії оцінювання:
знання основ композиції;
рівень володіння технікою, в якій вико-

нана робота;
колірне поєднання;
творча індивідуальність і майстерність 

автора;
естетична цінність роботи.
5. В конкурсній номінації «фотомистецт-

во» учасники надають роботи розміром 
не менше 20х30 см. у кількості не більше 
20 робіт від кожного учасника. На звороті 
роботи вказується інформація про 
прізвище, ім’я та вік автора, назва робо-
ти.

Критерії оцінювання:
знання основ композиції;
художній смак і бачення перспективи;
творча індивідуальність і майстерність 

автора;

оригінальність розкриття теми;
естетична цінність роботи.
6. В номінації «театральне мистецтво та 

акторська майстерність» учасники пред-
ставляють виступ у будь-якому жанрі 
театральної діяльності (малі сценічні фор-
ми, моноспектаклі, етюди, сцени з вистав 
і п’єс), який має композиційно-закінчений 
характер тривалістю не більше 20 хвилин.

Критерії оцінювання:
розкриття і яскравість художніх 

образів;
рівень акторського виконання ролей;
дикція акторів;
сценічність;
відповідність репертуару віковим осо-

бливостям виконавців.

ІV. Визначення переможців 
Фестивалю

1. Для оцінки конкурсних номерів і 
робіт учасників Фестивалю та визначення 
переможців у кожній конкурсній номінації 
утворюється журі  конкурсної номінації 
Фестивалю (далі – журі).

До складу журі входять працівники 
Організатора, фахівці у відповідній галузі 
культури, видатні діячі у галузі культури і 
мистецтв (за згодою).

Персональний склад журі 
затверджується окремим наказом 
організатора Фестивалю.

Рішення журі оформлюється протоко-
лом.

2. За результатами роботи журі у 
кожній конкурсній номінації для кожної 
вікової категорії присуджуються наступні 
звання:

«Лауреат Фестивалю» першого, дру-
гого та третього ступеню - Учасникам, які 
посіли відповідно перші три місця;

«Дипломант Фестивалю» першого, 
другого та третього ступеню – Учасни-
кам, які посіли відповідно четверте – шо-
сте місця.

3. Лауреати фестивалю нагороджу-
ються дипломами та пам’ятними пода-
рунками (кубками).

4. Учасники Фестивалю отримують ди-
плом «Учасник Фестивалю».

5. За результатами оцінювання кон-
курсних виступів та робіт журі приймає 
рішення про:

присудження усіх призових місць, які 
визначені положенням фестивалю; 

присудження окремих призових місць, 
визначених положенням фестивалю.

6. Фізичні особи, підприємства 
та організації незалежно від форми 
власності мають право звернутись до 
Організатора з пропозицією про вста-
новлення додаткових заохочуваль-
них премій, призів та інших відзнак для 
учасників Фестивалю.

Начальник відділу мистецтв 
та навчальних закладів Д.С.Філяков

    Додаток
    до Положення про проведення відкритого 
    багатожанрового фестивалю-конкурсу дитячої
    та юнацької творчості «Зоряний портал»
    (пункт 8 розділ ІІ)

Заявка
на участь у відкритому багатожанровому фестивалю-конкурсу

дитячої та юнацької творчості «Зоряний портал»

1. Прізвище, ім’я та по батькові (найменування) учасника: ___________________
___________________________________________________________________________

2 Дата народження (для колективів – вікова категорія): ______________________
___________________________________________________________________________

3. Місце проживання _______________________________________________________

4. Контакти:
Е-mail ____________________________
Телефон _________________________

5.Найменування навчального закладу ______________________________________

6. Прізвище, ім’я та по батькові викладача __________________________________
___________________________________________________________________________

7. Для участі в якій конкурсній номінації та напрямку подається заявка
___________________________________________________________________________

Дата       Підпис


