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Коротко Візит

На підтримку армії Донець-
ка область направила з почат-
ку року 346 мільйонів гривень 
військового збору.

* * *
Громади Донеччини за-

пропонували майже 300 ідей 
проектів розвитку області до 
2020 року.

* * *
СБУ затримала бойовика 

«ДНР» на прізвисько «Філ», не-
одноразово нагородженого 
ватажками терористів за вбив-
ство українців.

* * *
Майже 100 студентів 

зі Сходу візьмуть участь у 
Всеукраїнській акції «По-
тяг Єднання Труханівська 
Січ» і відправляться в турне 
Західною Україною.

* * *
Молодіжна організація 

«Пласт» закликала ігнорувати 
російські інтернет-ресурси і 
соціальні мережі.

* * *
Поруч із Кримом затонув 

російський кран, є загиблі.

* * *
Румунія заборонила імпорт 

свинини з України.

* * *
У Києві заборонили торгівлю 

алкоголем вночі.

* * *
У Краматорські ціни на яйця 

виросли на 30%.

* * *
Кожен десятий, звільнений 

за «законом Савченко», вчинив 
тяжкий злочин, повідомляють 
ЗМІ.

* * *
Російські силовики в анек-

сованому Криму застосовують 
до українців тортури.

* * *
У День Білої Тростини 15 

жовтня в усьому світі нама-
гаються привернути увагу 
суспільства до проблем сліпих 
людей.

* * *
Україна у вересні встанови-

ла місячний рекорд з експорту 
цукру за останні 5 років.

* * *
Українська столиця стала 

восьмою у рейтингу найде-
шевших європейських міст для 
відпочинку.

* * *
У Литві правляча партія про-

грала парламентські вибори 
опозиції.

* * *
77-річна Анастасія Дойні-

кова з Миргорода підкорила 
чергову вершину Кавказь-
ких гір, яку завдяки нашим 
альпіністам називатимуть 
піком Гурамішвілі.

Святійший Патріарх Київ-
ський і всієї Руси-України 
Філарет провів низку зустрічей 
у Слов'янську, Краматорську, 
Бахмуті (Артемівську), Кос-
тянтинівці, Часовому Яру. Тут 
Патріарх відвідав українських 
військових, зустрівся із коман-
дувачем АТО, благословив на-
ших воїнів на святу справу – за-
хист Батьківщини.

Святійшого Владику зокре-
ма супроводжували митропо-
лит Переяслав-Хмельницький 
і Білоцерківський Епіфаній, 
архієпископ Донецький і Ма-
ріупольський Сергій.

По прибутті в зону АТО 
Патріарха зустріли священи-
ки-капелани, які зараз пере-
бувають на передовій: на-
стоятель трапезного храму 
Святого ап. і єв. Іоана Богосло-
ва Михайлівського Золотовер-
хого монастиря прот. Костянтин 
Лозінський, клірики Свято-Во-
лодимирського патріаршого со-
бору прот. Леонтій Никитенко і 
свящ. Олександр Шмуригін, а 
також прот. Костянтин Холодов.

Патріарх Філарет відслужив 
молебень, після чого окро-
пив українських військово-
службовців святою водою і на-
городив церковними орденами 
і медалями «За жертовність і 
любов до України».

Святійший Владика звернув-
ся до захисників України:

«Насамперед я хочу при-
вітати вас напередодні Дня за-
хисника України, з цим нашим 
загальнонаціональним святом.

Ми приїхали для того, щоб, 
по-перше, привітати вас з цим 
святом, по-друге, вислови-
ти подяку вам від імені нашої 
Церкви за ваше жертовне 
служіння нашому українському 
народу і нашій державі. Бо якби 
не ви і якби не ваша жертовна 
любов, то, думаю, Україна уже б 
не була незалежною державою, 
а агресор – Росія, уже б панував 
над нами. Але завдяки вашій 
жертовності, вашій мужності, 
вашій любові до України ми жи-
вемо у вільній Україні і маємо 
свою державу.

Ми повинні пам’ятати, 
що вашим подвигом випро-
бовується Заповідь Божа: 
«Ніхто не має більшої любові 
як той, хто душу свою віддає 
за друзів своїх». Ви віддаєте 
своє життя за наш народ і 
тому ви виконуєте цю заповідь 
Ісуса Христа не на словах, а 
виконуєте її на ділі. Ми вдячні 
вам за цей мужній подвиг.

Захищаючи нашу незалежну 
українську державу, ми повинні 
бути впевненими, що перемога 
буде обов’язково нашою. Чому 
ми повинні бути впевненими, 
що перемога буде нашою? А 
тому, що правда з нами. А там 
де правда, там Бог, а там де Бог, 
там завжди перемога. І агресор, 
в які б віки він не виступав, завж-
ди терпить поразку. Візьмемо 
Гітлера: могутня була держава, 
і зброя була сильна, і захопив 

майже всю Європу, і всю нашу 
Україну, і Росію, і Білорусь. А чим 
закінчилось? А закінчилось тим, 
що сам себе застрелив.

По аналогії ми повинні дума-
ти і про себе. Не ми агресори. 
Ми ж не нападали на Росію, а 
Росія напала на нас. Ми – ми-
ролюбива країна і дійсно ми, 
українці, миролюбиві. В історії, 
Україна ніколи не захоплюва-
ла чужі території, вона боро-
нила свої землі і українське 
козацтво завжди захищало 
свою рідну землю. Згадаємо 
Богдана Хмельницького, який 
дійшов до Варшави, а Варшаву 
не хотів брати, тому що не наша 
земля це. Згадаємо гетьма-
на Івана Виговського, який під 
Конотопом розбив сто тисячну 
російську армію, маючи всього 
п’ять тисяч. І тоді під Москвою 
стали рити окопи, бо боялися, 
що наші козаки захоплять і Мо-
скву. Навіть цар втік із Москви 
у Володимир-на-Клязьмі. Та 
українці Москву не взяли, тому 
що не їхня це земля. Свою ж 
землю берегли.

Тепер подивіться на історію 
сьогодення. Ми, українська 
держава, віддали свою ядер-
ну зброю. Жодна ядерна дер-
жава не віддала добровільно 
свою ядерну зброю, а Україна 
віддала. Чому? Бо миролюбива! 
А один із гарантів нашої без-
пеки – Росія, порушила угоди і 
захопила Крим і тепер хоче за-
хопити і Донбас. То скажіть, де 
правда? З Путіним правда, чи з 
нами? Кожній розумній людині 
ясно, що правда з Україною, а 
якщо правда з Україною, то з 
Україною і Бог. Бог буде допо-
магати нам і Він приведе нас 
до перемоги і в цьому ніхто із 
вас не повинен мати ніякого 
сумніву, тому що Бога перемог-
ти ніхто не може. А те, що Бог 
піклується про своє творіння – 
ми в це віримо. Ми ж віримо, що 
Бог існує? Віримо. Віримо, що 
Він створив цей світ? Віримо. 
Віримо, що Він віддав Свого 
Сина на хрест, заради спасіння 
нас від гріха і від смерті? 
Віримо. Хіба Він не піклується 

про своє творіння? Піклується. 
Бо він сказав, що волосина з 
голови людини не падає без 
волі Божої. І якщо волосина не 
падає без волі Божої, то і все 
те, що відбувається сьогодні в 
Україні, теж відбувається з по-
пущення Божого. Бог попустив 
це зло – агресію Росії. А для 
чого Господь попустив? Попу-
стив для того, щоб було краще, 
а не гірше. Кому краще, а не 
гірше? Україні. А в чому буде 
краще? А краще буде те, що ми 
всі будемо звертатися за допо-
могою до Бога, бо тільки в біді, 
в горі, в стражданнях, перед ли-
цем смерті людина звертається 
до Бога. А коли людина живе в 
достатках, то вона сама собі 
каже: «Не треба мені Бога, я сам 
можу все зробити». А ось, коли 
опиняється в скрутних умовах і 
ні від кого не чекає допомоги, то 
тоді звертається до Бога.

У нас, українців, гріхів бага-
то. І ви знаєте, і ми знаємо. А 
для того, щоб очистити від цих 
гріхів, треба перестраждати, 
бо і Христос очистив людську 
природу через страждання на 
хресті. І повинні не забувати 
ніколи, що ми безсмертні. Ми 
створені і народилися в цей 
світ для того, щоб жити вічно і 
це залежить не від нас, не від 
нашої віри, а це залежить від 
Бога. Він створив людину без-
смертною і тому ми повинні по-
думати про вічне наше життя. 
Коли ж ми не думаємо про це, 
то Господь створює такі умови, 
що ми змушені думати про своє 
вічне життя. І тому я й повто-
рюю, що Господь попускає зло 
для того, щоб зробити краще. І 
ми побудуємо незалежну міцну 
і багату українську державу, і 
духовно багато.

Церква кожного дня, за кож-
ним богослужінням підносить 
молитви за вас, за нашу армію, 
за наше воїнство, за нашу 
державу, за наш народ, але 
не тільки молиться, вона й 
виявляє цю підтримку на ділі. 
Саме тому й було утворено 
інститут капеланів, військових 

священиків, які знаходяться 
серед вас і допомагають вам 
духовно. Ми й матеріально 
допомагаємо і будемо допома-
гати!

Нехай вас благословить і 
охоронить Господь Бог! Слава 
Україні!»

Молитва і щире спілкування 
з Патріархом підняли і без 
того високий бойовий дух 
українських захисників.

Патріарх Філарет пере-
дав українським захисникам 
мікроавтобус «Wolksvagen», 
телевізор, понад тонну їжі, 
14 000 книг для військової 
бібліотеки.

Після  зустрічі  з  україн-
ськими воїнами Патріарх 
відвідав  Костянтинівку, де по-
молився у новозбудованому 
храмі на честь Стрітення Го-
споднього. Тут Святійший Вла-
дика також нагородив частину 
військовослужбовців батальйо-
ну «Донбас» церковними ме-
далями і зустрівся з місцевою 
громадою.

Крім цього Предстоя-
тель УПЦ КП у Краматорську 
зустрівся з головою Донецької 
ОДА Павлом Жебрівським і 
міським головою Андрієм Пан-
ковим. Під час жвавої розмови, 
яка тривала понад дві години, 
Патріарх цікавився ситуацією 
на Донеччині: як проходить 
відбудова зруйнованого краю, 
як на Донеччині пробуджується 
український дух і духовність.

Особлива увага Патріарха 
до цих питань, його турбота 
і любов до українських воїнів 
є зрозумілою, адже батько 
Святійшого Владики загинув на 
фронті в часи II Світової війни, 
крім того Патріарх сам родом із 
Донеччини.

На завершення Патріарх 
Філарет поблагословив пра-
цю на відбудову та оновлен-
ня Донеччини і твердо сказав: 
– «Працюйте натхненно! Що 
б не було, не падайте духом, 
сміливо йдіть уперед. Перемо-
га буде наша, бо правда з нами 
і Господь з нами».

Патріарх Філарет на Донеччині
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Управління освіти міської 
ради м. Костянтинівки, за 
підтримки міського голови Да-
видова С.Д., запрошує грома-
ду Костянтинівки, командуван-
ня 122 батальйону, волонтерів 
на церемонію відкриття 
Меморіальної дошки на ЗОШ 
№4 Костянтинівської міської 
ради, присвячену пам'яті Ісаєва 
Сергія Володимировича, 
бійця 122 батальйону, який заги-
нув 25.04.2016 року, захищаючи 
суверенітет та територіальну 
цілісність України.

Церемонія відбудеться 13 
жовтня о 13 годині за адре-
сою вул.Трудова, 66.

Співробітники Головного управління 
ДМС України в Донецькій області про-
довжують реєструвати непоодинокі 
випадки вчинення шахрайських дій 
на території області. На сьогоднішній 
день у Донецькій області жертвами 
найчастіше стають мешканці, які про-
живають у зоні проведення АТО (м. До-
нецька, м. Макіївки, м. Горлівки, м. То-
резу, м. Сніжного) та просто довірливі 
люди. 

Так, під прикриттям співробітників 
міграційної служби області, в Інтернеті, 
друкованих та електронних засобах 
масової інформації злочинці пропону-
ють громадянам певні адміністративні 
послуги: оформлення паспорта грома-
дянина України, паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон, вклеюван-

ня фотографії до паспорта громадяни-
на України при досягненні 25-ти та 45-
ти років, обмін паспорта громадянина 
України у зв’язку із зміною прізвища та  
ім’я, втратою та інше.

За 9 місяців поточного року ви-
падки шахрайства було виявле-
но співробітниками територіальних 
підрозділів у Приморському районному 
відділенні у м. Маріуполі, Лівобережному 
районному відділенні у м. Маріуполі, Ву-
гледарському міському секторі, Волно-
ваському районному відділенні.

Керівництво Головного управління 
ДМС України в Донецькій області 
в черговий раз нагадує громадя-

нам регіону, що мешканці області 
повинні звертатись безпосередньо до 
територіальних підрозділів Головного 
управління ДМС України в Донецькій 
області, які надають адміністративні 
послуги у сфері міграційної служби. 
Це стосується і мешканців, які про-
живають на непідконтрольній Україні 
території. Ні в якому разі не довіряйте 
сторонній особі, яка представилась ніби 
то співробітником міграційної служби. 
Коли до Вас звертається людина та 
називається співробітником міграційної 
служби, то насамперед перевірте в 
цієї людини посвідчення, поцікавтесь 
в якому територіальному підрозділі 

вона працює. Ніколи не давайте гроші 
за надані адміністративні послуги, 
оскільки всі платежі оформляються че-
рез термінали банківських установ.

Слід зазначити, що вся 
офіційна інформація про надан-
ня адміністративних послуг у сфері 
міграційної служби розміщена на веб-
сайті ДМС України та сайті Головного 
управління ДМС України в Донецькій 
області.

Крім того, Ви можете звернутися на 
гарячу телефонну лінію ГУ ДМС України 
в Донецькій області за телефонами 
(06273) 6-40-12 та (0629) 58-70-24, де 
кваліфіковані спеціалісти нададуть ви-
черпну інформацію на Ваші питання. 

ГУ ДМС України 
в Донецькій області

Шановні бойові побратими!
Товариші генерали і офіцери, прапорщики і сержанти, солдати, 

працівники Збройних Сил України, 
працівники інших військових формувань та правоохоронних органів.

Шановні мешканці Донецької та Луганської областей!

Від імені особового складу штабу АТО, та мене особисто прийміть щирі 
вітання з нагоди Дня захисника України! 

14 жовтня є днем вшанування мужності та героїзму захисників 
незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і 
звитяг Українського народу. Ще з козацьких часів День Покрови Пресвятої 
Богородиці був днем захисників.

Патріотизм, професіоналізм та вірність Конституційному обов’язку 
військовослужбовців гідно оцінені Українським народом, який не зворот-
но обрав шлях побудови вільної європейської демократичної держави.

Понад два роки військовослужбовці Збройних Сил України, інших 
військових формувань та правоохоронних органів приймають участь в 
Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської обла-
стей. За цей період вони набули чималого практичного досвіду та бойової 
майстерності, суттєво наростили технічний потенціал. Нині у боротьбі з 
російськими найманцями на Сході країни українські воїни, відстоюючи 
незалежність нашої держави, демонструють виняткову мужність, стійкість, 
витримку та героїзм.

Щиро дякую Вам за усвідомлення високої відповідальності при 
виконанні поставлених завдань та спроможність ефективно їх виконувати 
у складних умовах проведення Антитерористичної операції. Бажаю всім 
міцного здоров’я, миру, щастя і подальших успіхів заради процвітання 
нашої незалежної держави.

Щиро зичу жителям Донбасу достатку і злагоди у ваших оселях, 
мудрості і натхнення у справах. Нехай мир та спокій запанують у кожній 
українській родині, а достойне майбутнє окриляє всіх нас на нові звер-
шення.

Слава Україні!

Перший заступник керівника Антитерористичного центру при 
СБУ(керівник АТО на території Донецької та Луганської областей) 

Р.Б.ХОМЧАК, генерал-лейтенант
Начальник штабу – перший заступник керівника АТО на території 

Донецької та Луганської областей
І.В.ФЕДОРОВ, генерал-майор

Пам'ять

Вшанування героя

Два роки тому, а саме 
7 жовтня, було засновано 
81 окрему аеромобільну 
бригаду. За ці два роки 
бійці бригади продемон-
стрували всій країні свою 
мужність, професіоналізм, 
бездоганне виконання 
службових обов’язків та 
справжню відданість своїй 
Батьківщіні.

З цієї нагоди у Крама-
торську відбувався свят-
ковий мітинг з урочистим 
внесенням бойового пра-
пору. Командир бригади, 
полковник Євген Мойсюк 
вручив особовому складу 
20 нагород Міністра оборо-
ни України, Начальника Ге-
нерального Штабу, Коман-
дувача Високомобільних 
десантних військ. Крім того, 
40 військовослужбовців 
отримали почесний знак 
командира 81-ої окремої 
аеромобільної бригади «За 
сумлінну службу». Крилаті 
піхотинці були нагороджені 
за успішне виконання бой-
ових завдань у зоні прове-
дення Антитерористичної 
організації, бездоган-
не виконання службових 
обов’язків та постійне 
підтримання високої 
бойової готовності під час 
виконання бойових за-
вдань.

До привітань також до-
лучився директор депар-
таменту інформаційної 
та внутрішньої політики 
Донецької облдерж-
адмінстрації Ігор Ста-
винога. Він відзначив, 
що за час проведен-
ня Антитерористичної 
операції саме 81 окре-

ма аеромобільна брига-
да відзначилась великою 
кількістю успішних операцій 
на Сході країни. «Сьогодні 
мені хотілося б подякува-
ти вам за все, що ви роби-
те, адже від вас залежить 
територіальна цілісність 
нашої держави», – звер-
нувся до присутніх Ігор 
Ставинога. Також він вру-
чив почесні грамоти бійцям 
бригади та командиру бри-
гади Євгену Мойсюку.

 «Сьогодні ми по праву 
можемо святкувати свій 
День народження. Я радий, 
що за допомогою усіх вас, 
ми формуємо достойний 
однострій. Тож хочу поба-
жати вам міцного здоров’я, 
залізної волі, терпіння, на-
снаги, військової вдачі та 
надійного тилу. Нехай на 
нашій, українській землі 
завжди буде мир», – за-
значив командир бригади, 
полковник Євген Мойсюк.

Окрім цього, бійців 
завітали привітати міські 
голови міст Краматорськ, 
Дружківка, Костянтинівка 
та Святогірськ, керівники 
заводів і підприємств міста 
Краматорськ, представ-
ник Союзу ветеранів Дон-
басу, духовенство, учні та 
студенти Краматорського 
машинобудівного коледжу 
та Донецького медичного 
університету імені Горького.

Після урочистих 
заходів на території 
військової частини де-
сантники організували 
виставку техніки, що є 
на озброєнні в бригаді. 
Крім того, для усіх бажа-
ючих були представлені 
зразки стрілецької зброї, 
якою користуються 
військовослужбовці майже 
кожного дня під час бойо-
вих та навчальних завдань.

Надія 
ОЛЕКСАНДРОВА

Привітали десантників

Про серйозні втрати, яких Збройні 
сили України зазнали цими днями на 
маріупольському напрямку та реакцію 
на це волонтерів, розповідає «Україна 
молода».

Посилаючись на речника АП з 
питань АТО Андрія Лисенка, газета 
повідомляє, що за одну добу внаслідок 
бойових дій двоє українських 
військовослужбовців загинули, вісім 
зазнали поранень і троє отримали 
контузії. «Таких втрат сили АТО зазна-
ли в Новозванівці, та у Широкіному, 
де ситуація є найскладнішою. За добу 
ворог випустив близько 200 мін», – 
цитує газета пана Лисенка.

Так гаряче під Маріуполем стало 

через те, що противник перекинув на 
лінію фронту додаткові сили, зокрема 
бронетехніку, міномети та гармати і 
перейшов до масового їх застосуван-
ня. У свою чергу, українські війська 
відкривали вогонь у відповідь.

Однак, на думку волонтера із 
Маріуполя Галини Одноріг, якось важ-
ко відповідати стрілецькою зброєю 
проти танків і гвоздик: «Хто дасть 
відповідь за наших загиблих і поране-
них хлопців, яким сьогодні немає чим 
відповідати? Де ОБСЄ були, де ваші 
Мінські домовленості? Коли вже при-
пиниться безглузде вбивство наших 
хлопців? Коли вже наша техніка стоя-
тиме там, де вона повинна бути?»

Про що пишуть українські газети

Нова тактика України?
У статті під заголовком «Зустріч 

«нормандської четвірки» на межі 
зриву» «КП в Украине» акцентує на 
ускладненні стосунків між учасника-
ми цього формату. Водночас, і сама 
Україна в особі Президента Петра По-
рошенка може відмовитися від участі 
в зустрічі «четвірки», припускає газе-
та і зазначає, що українська сторона 
обрала нову тактику поведінки, яка 
полягає в припиненні будь-яких по-
ступок на переговорах по Донбасу.

«Україна підтримує ініціативу про-
ведення зустрічі лідерів. Проведення 
заходів для вирішення лише так зва-

них політичних компонентів Мінська 
є неприйнятним. Будь-які політичні 
рішення можуть прийматися тільки 
після очевидного прогресу в питаннях 
безпеки», – цитує газета інформацію, 
поширену Адміністрацією глави дер-
жави.

Видання нагадує, що каменем спо-
тикання мирному процесу на Донбасі 
є черговість виконання пунктів 
Мінських угод. «Дорожня карта» за 
українською версією передбачає спо-
чатку припинення вогню і відведення 
військ, і тільки потім виконання 
політичної частини домовленостей.

Під Маріуполем – гаряче

Важливо

 Обережно:шахраї!
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Єдина країна Оголошення

Дата

Незабутні враження отримали 
мобілізовані військовослужбовці 

військової частини 3035 від 
екскурсії до міста Соледар 

на соляні шахти, що була 
організована за ініціативи 

підполковника 
Ярослава Янушкевича.  

Цікава розповідь екскурсовода, 
придбані сувеніри, перегляд доку-
ментального фільму, спілкування 
з адміністрацією музею – все це 
позитивно вплинуло на настрій 
військовослужбовців і стало 
своєрідним психологічним роз-
вантаженням для мобілізованих 
військовослужбовців, які вже 
більше року виконують військовий 
обов’язок в зоні АТО. 

З великим інтересом воїни 
сприйняли інформацію про історію 
розробки соляних родовищ, їх за-
паси та перспективи розвитку, про 

цілющі властивості солі та користь 
перебування в соляних копальнях. 
Цікаво, що під час екскурсії пере-
важна більшість воїнів вперше по-
чули інформацію про те, що 20% 
світових запасів солі знаходиться 
на нашій українській землі, зокре-
ма на Донеччині. 

Ця подорож вкотре нагадала 
кожному з воїнів, якою унікальною 
та багатою є наша земля Україна з 
її талановитим та працьовитим на-
родом. Кожен ще раз усвідомив, 
як гостро стоїть питання надійного 
захисту цієї землі від російських 
окупантів, які підступно і зрад-
ливо, порушуючи всі міжнародні 
угоди, окупували український 
Крим і сьогодні продовжують сіяти 
смерть на нашому українському 
Донбасі. 

Михайло ГРИНИШИН, 
підполковник

У кожного народу є свої герої. 
Має їх і Україна. У всі віки слави-
лася вона поетами та іншими мит-
цями. Навіть державні і громадські 
діячі часто писали вірші та непо-
вторну прозу. Володимир Мо-
номах, Іван Мазепа, Михайло 
Грушевський, Володимир Винни-
ченко, Павло Тичина – це дале-
ко не повний їх перелік. Є вони й 
серед наших сучасників, зокре-
ма славетний поет і прозаїк Іван 
Федорович Драч. В його твор-
чому доробку збірки віршів «Со-
няшник», «Храм сонця»  «Противні 
строфи», «Київський оберіг», 
публіцистична збірка «Політика», 
кіносценарії «Криниця для спра-
глих», «Таємниця Чингізхана» та 

багато інших чудових творів. Його 
творчість поцінована Державною 
премією СРСР та  Державною 
премією України ім. Т.Г.Шевченка, 
численними орденами й медаля-
ми.

Відомий Іван Федорович і 
своєю чіткою громадянською 
позицією. Недарма саме він об-
раний першим головою Народно-
го руху України. Тоді, наприкінці 
вісімдесятих років, треба було 
мати чимало мужності, щоб очо-
лити опозиційну організацію. Він 
обирався народним депутатом 
України.

Івана Драча знає увесь світ, 
що читає, його твори переведені 
на багато мов, як ближнього, 
так і далекого зарубіжжя, за-
служено вважається класиком 
української літератури. А він свято 
зберігає пам'ять про українських 
письменників минулого сторіччя, 
яких давно немає поруч з нами. В 
його пам’яті збереглися зустрічі з 
Павлом Тичиною, Володимиром 
Сосюрою, Андрієм Малишком та 
іншими митцями, які прославили 
на увесь світ українську літературу.

17 жовтня Іван Федорович 
відзначає свій вісімдесятилітній 
ювілей. Тож привітаємо з ним 
іменинника.

Петро ГАЙВОРОНСЬКИЙ, 
член НСПУ

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 
років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лукеріної Окса-
ни Володимирівни про стягнення заборгованості. 
Відповідач: Лукеріна Оксана Володимирівна 
(зареєстрована за адресою 83000, м. Донецьк, вул. 
Буд. Партизан, 55), викликається 25.10.2016 року 
на 08-30 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді 
справи по суті. 

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

* * *
Рибаков Олександр Володимирович, 08.03.1972 

р.н., останнє відоме місце проживання якого: До-
нецька обл., м. Зугрес-2, вул. 60 років Жовтня, 
буд. 16, кв. 40, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як відповідач 
по цивільній справі № 227/3563/16-ц за позовом 
Рибакової Оксани Миколаївни до Рибакова Олексан-
дра Володимировича про розірвання шлюбу. 

Судове засідання відбудеться 27.10.2016 року о 
08:00 год. в приміщенні суду за адресою: Донець-
ка 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. 

* * *
Федоров Андрій Юрійович, 21.06.1983 р.н., 

останнє відоме місце проживання якого: Донець-
ка обл., м. Харцизьк, вул. Маяковського, буд. 82, 
викликається до Допропільського міськрайонного 
суду Донецької області, як відповідач по цівільній 
справі № 227/3404/16-ц за позовом Федорової 
Олени Юріївни до Федорова Андрія Юрійовича про 
розірвання шлюбу. 

Судове засідання відбудеться 24.10.2016 року о 
08:00 год, в приміщенні суду за адресою: Донець-
ка область, м.Добропілля, вул..Банкова, 39А. У разі 
неявки відповідача до суду, справу буде вирішано 
на підставі наявних у ній даних чи доказів. Суддя 
В.В.Корнєєва. Суддя: Корнєєва В.В.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Щербак Павла Юрійовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач: Щербак Павло Юрійович 
(зареєстрований за адресою: 85206, м. Дзер-
жинськ, вул. Лісова, 22/58), викликається 21 жовтня 
2016 року на 09-50 год. до суду, каб. №7, 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 при-
чини 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 Державної іпотечної 
установи до Кочубеєва Юрія Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості за договором про іпотечний 
кредит. Відповідач: Кочубеєв Юрій Анатолійович 
(зареєстрований за адресою 83102, м. Донецьк, пр. 
Ленінський, 5/62), викликається 21 жовтня 2016 року 
на 10-00 год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді 
справи по суті. 

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

* * *
Кукочкін Євген Юрійович, 28.05.1988 р.н., 

останнє відоме місце проживання якого: Донець-
ка обл., м. Харцизьк, м-н Ювілейний, буд. 22, кв. 3, 
викликається до Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області, як відповідач по цивільній 
справі № 227/3075/16-ц за позовом Кукочкіної Юлії 
Володимирівни до Кукочкіна Євгена Юрійовича про 
стягнення аліментів на утримання дружини. 

Судове засідання відбудеться 20.10.2016 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. 

* * *
Ремнєва Наталія Борисівна, 01.04.1973 р.н., 

останнє відоме місце проживання якої: Донець-
ка обл., м. Харцизьк, вул. Лермонтова, буд. 100, 
викликається до Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області, як відповідач по цивільній 
справі № 227/1811/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Ремнєвої Наталії Борисівни про стягнення 
заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 24.10.2016 року о 
08:30 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 (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) 
розглядаєцивільну справу 2/219/3394/2016 за по-
зовом ПАТ «ВіЕйБіБанк» до Згари Миколи Миколай-
овича, Згари Максима Миколайовича про звернення 
стягнення на предмет іпотеки.

Відповідачі: Згара Микола Миколайовиа, останнє 

місце реєстрації – Донецька область, м. Жданівка, 
вул. 60 років Жовтня,1, та Згара Максим Миколай-
ович, останнє місце реєстрації – Донецька область, 
м. Жанівка, кв-л 23, буд.11, кв.1, викликаються 
21.10.2016 року на 15-30 годину до суду, каб. № 213 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя, відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглядатися у його 
відсутності. Суддя Л.І.Хомченко.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької області 

(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає 
цивільну справу 2/219/3502/2016 за позовом Дан-
да Наталії Миколаївни, Крикунової Олександри 
Олександрівни до Крикунової Вікторії Вадимівни, як 
законного представника неповнолітньої Крикунової 
Еліни Денисівни, третя особа: Служба у справах 
дітей Бахмутської РДА про визнання особи такою, 
що втратила право на користування житловим 
приміщенням.

Відповідач: Крикунова Вікторія Вадимівна, 
останнє місце реєстрації – Донецька область, м. 
Світлодарськ, 14/103, викликається 28.10.2016 року 
на 11-00 годину до суду, каб. № 213 для участі у 
розгляді справи по суті.

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 
років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом Жигадло Вадима Юрійовича до Жигадло (На-
заренко) Катерини Ігорівни про розірвання шлюбу.

Відповідач: Жигадло (Назаренко) Катерина Ігорівна 
(зареєстрована за адресою м. Донецьк, Проле-
тарський район, вул. Раздольна, 21/8), викликається 
19.10.2016 року на 08-30 год. до суду, каб. № 10, 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 при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя В.І.Пискунов.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

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

Відповідач: Осипова Людмила Володимирівна 
(зареєстрована за адресою: 85281, м. Дзержинськ, 
смт. Кірове, вул. Юності, 16/39), викликається 11 
листопада 2016 року на 09-45 год. до суду, каб. №8, 
для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя С.С.Бабенко. 

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 

області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольсь-
кого, 2) розглядає цивільні справи про стягнення 
заборгованості за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»

Відповідач: Метиженко Сергій Вікторович, останнє 
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., 
Слов’янський район, с. Троїцьке, вул. Чехова, буд. 2, 
викликається 26 жовтня 2016 року на 10 год.00 хв. до 
суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач: Оболенська Катерина Геннадіївна, 
останнє місце реєстрації та проживання: Донецька 
обл., м. Слов’янськ, вул. Урицького, буд. 10, кв. 86, 
викликається 26 жовтня 2016 року на 09 год.30 хв. до 
суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя Р. В.Кузнецов.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 

області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольсь-
кого, 2) розглядає цивільну справу про стягнення 
заборгованості за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»

Відповідач: Остапенко Анастасія Андріївна, 
останнє місце реєстрації та проживання: Донець-
ка обл., м. Слов’янськ, вул. Г.Батюка, буд. 17. гурт, 
викликається 19 жовтня 2016 року на 16 год. 00 хв. 
до суду 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 при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя Р. В.Кузнецов.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької області 

розглядає цивільну справу за позовом Юрасової 
Ольги Михайлівни до Юрасова Дмитра Миколайо-
вича про стягнення аліментів на утримання дитини.

Відповідач: Юрасов Дмитро Миколайович (останнє 
відоме місце проживання: Донецька обл., Бахмутсь-
кий р-н, м. Сіверськ, вул. Ювілейна, 8-А, кв.11) 
викликається 25 жовтня 2016 року на 09-00 годину 
до суду, каб. 204, для участі в розгляді справи по суті.

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

На екскурсію 
в Соледар

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА
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Поезія

А тут війна
Ось бузьки повертаються додому, 
Щоб гнізда знов теплом своїм зігріти, 
А тут війна. І ніде скинуть втому,
А як із нею їм весні радіти?!

Хтось від війни втікає десь далеко,
А бузьки, змучені, летять додому
У небесах. Під крилами в них пекло
В стократ сильніше весняного грому.

Останній бій
Прийняла бій в степу піхота.
В диму гіркому день згоряв.
Бійців щомить втрачала рота,
А ворог грізно наступав.

«Татарин» – ротний перед Богом
Став  на скривавленій землі:
– О Господи, скажи, для чого
Нас убивають  москалі?

Промінчик сонця з горизонту
Підняв бійців в останній бій,
Їх слава піснею по фронту
Лишила пам'ять по собі. 

Сапер
Над  міною сапер схилився – 
Завмер від подиху металу.
І наче тілом з нею злився,
Віддавшись долі на поталу.

О Боже, щоб не помилитись…
І ось запал смертельний знято.
Сапер встиг вдруге народитись.
А це в житті – найбільше свято…

Сивіють приспані кургани
Сивіють приспані кургани
В степах донецьких від війни.
Прийшли на їхню землю хани,
Мабуть, страшніш від сатани.

Розриті градами могили…
Шукають що серед могил?
О Боже, дай нам Віри й Сили,
Щоб клятий пам’яті не вбив!..

Пес 
Бродячий пес прибивсь до війська 
І там господарів знайшов.
Тепер у нього повна миска –
В минуле голод відійшов.

Пес з честю їжу відробляє,
В бійців повагу заслужив.
Про нього, певне, кожен знає,
З ким пес в окопах разом жив…

На передовій
Повір, уже не перший раз
Сьогодні на передовій
Стріляти віддано наказ…
Знов точиться смертельний бій.

Трасують кулі над землею,
В степу навкруг горить земля.
Солдат відвагою своєю
Нашестя ворога спиня. 

В Шумах 
В Шумах, на шахтнім териконі,
Канадський стяг тріпоче.
Сепаратистам України
Він нервоньки лоскоче.

Невже бандерам Батьківщину
«Піндоси» захищають?
Із писків бризкає в них слина,
І в прапор цей стріляють.

Нехай бояться сучідіти
І знають: час настане.
За злочини з суворим звітом
З них кожен таки стане.

*Шуми - населений пункт біля Торецька.

У переповненому залі
Безхатченки дрімали на вокзалі,
Холодний зал у смороді зачах.
І я між ними – ніч мене застала 
В своїх похмурих мовчазних тонах.

Мені би відпочити хоч годину. 
З передової в журналіста путь.
Сам Бог для мене вибрав цей спочинок,
Щоб не забув життя свого я суть.

Сидів у переповненому залі
І сльози вистигали на очах.
За що війною оті люди гнані?
І в душу нишком закрадався страх.

Безхатченко
Ніч розбудив крик електрички,
Вокзал мурашником ожив.
Безхатченко, така знать звичка,
На потяг пізній поспішив.

Йому і їхати не треба.
Лиш там тепло і лавка є...
Холодний зал квиток до неба
Зимою часто продає…

На межі 
Я стою на «межі» –
Совість кликала: треба.
Братніх «градів» ножі
Блискавицями  в небі.

А в долині отій
Плісне люд гіркотою.
Там залишились ті,
Що здалися без бою.

Був потрібен їм пан,
Щоб зігнув рабські плечі
І замкнувся капкан,
І не день – уже вечір…

Весна таки прийде 
Передова сьогодні в тиші,
Бо навіть дощ і той притих.

Комбат наказ в молитві пише –
Полеглим дяку, від живих.

Тут вчора гради без упину
Місили землю навкруги.
Здавалось – чорную хустину
Земля вдягнула назавжди.

Та спломеніє в серці віра:
Весна все ж прийде у цей край, 
І від московського вампіра
Очистить земленьку розмай.

В степах донецьких
Війна прийшла, звідкіль не ждали
Ані народ, ані  «мужі».
Ті, що Історію в нас  крали,
Знов з піхов вийняли ножі. 

Знать, мало їм того, що вкрали,
Привласнили собі святе.
І нині знов, не для забави,
З мечем прийшли в Донецький степ.

О Боже, зглянься Ти над нами,
Довіру не рахуй за гріх.
Ми для них були братами, 
Лише ніким були у них.

В степах донецьких, у окопах,
Не за законами війни 
Стіною стали за Європу
Вкраїни нашої сини.

Віднині, вірю, не забути
Тим хлопцям, що без рук, без ніг,
Московської змії отрути,
Що виллялась на наш поріг...

Перед нічним боєм
Запала тиша перед боєм.
В копер рогами місяць вперся.
Донецький край сповитий горем –
До нього в хату ворог вдерся.

Із неба падала, мов зірка,
Ракета, що до бою звала...
В степу полин горів і гірко
Тривога в душу закрадалась…

По Горлівці жура гуляє
Я з терикона бачив місто,
Немов на віддалі руки.
Воно розкинулось намистом,
Але у нім бойовики.

Колись там музика лунала,
Дзвінкі дитячі голоси
І мати доню колихала, 
Шахтар вдивлявся в неба синь.

По Горлівці жура гуляє,
Прокляття й слуги сатани,
Коли вже, і сам Бог не знає,
Закінчиться розгул війни.

Я з терикона бачив місто...

 «Сивіють приспані кургани» 
  Ігор Дах з Червонограда про Донеччину в Україні

Іноді в житті трапляється так, що намагаючись зробити одне, робиш ще й друге, й 
третє… І добре, коли воно виходить не гірше за основну твою роботу. Так вийшло і в Ігоря 
Даха, журналіста, письменника, який збирає матеріали про страшне воєнне сьогодення. 
Кожна зустріч із бійцями на передовій дає поштовх і для написання віршів. А ще й дорога, 
яка ніколи не є одноманітною, бо всюди люди зі своїми долями та бідами…. 

 Ігор Дах пройшов із своїм фотоапаратом, диктофоном і записником десятки кілометрів, 
як передової, так і другої лінії оборони. Він також працював у прифронтових містах та на-
селених пунктах: Слов'янськ, Краматорськ, Лиман, Бахмут, Костянтинівка, Дзержинськ, 
Шуми, Майорськ, Зайцеве, Покровське та інші. Зібраного ним матеріалу вистачить не на 
одну книжку. 

Збірка поезій не основна мета роботи Ігоря, але емоції не могли не вкластися і в 
поетичні рядки. Час відрядження – річ сувора, тому й збірка невеличка. Та попри все, ав-
тор зміг донести до читача найголовніше – свою любов до Батьківщини. 

Наталія Ковальська,
письменниця

Оголошення
Слов’янський міськрайонний суд у 

Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільні 
справи про стягнення заборгованності за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк»

Відповідач: Міков Євгеній Олександрович, 
останнє місце реєстрації та проживання: До-
нецька обл., м. Слов’янськ, вул. Червоної 
зірки, буд. 10, викликається 27 жовтня 2016 
року на 11 год.00 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідач: Перевозников Олександр 
Олександрович, останнє місце реєстрації та 
проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Мінська, буд. 6, викликається 27 жовтня 
2016 року на 11 год.30 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності. 
Суддя Р. В.Кузнецов.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м. Бахмут Донець-
ка область, вул. Миру,5) розглядає цивільну 
справу за позовною заявою Уповноваженої 
особи Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб на здійснення ліквідації Публічного 
акціонерно готовариства «ВіЕйБі Банк» до 
Вендіна Олександра Олексійовича про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки в раху-
нок погашення заборгованості за кредитним 
договором.

Відповідач Вендін Олександр Олексійович, 
який мешкає 84500, Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Радянська, буд.57, кв.55 
викликається до суду 07 листопада 2016р., 
на 13 год. 30 хвил. для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності. Суддя 
Н.М.Фролова.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2), розглядає 
цивільну справу № 2/243/3782/2016 за 
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ахундо-
ва Гусейнаги Гасанаги огли про стягнення 
заборгованості. Останнє відоме місце про-
живання відповідача Ахундова Гусейнаги Га-
санаги огли: Донецька область м. Горлівка, 
вул. Нова, буд. 7, кв. 1.

Відповідач викликається до суду 31 жовтня 
2016 року на 12 год. 45 хв. для участі у судо-
вому засіданні. 

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття в судове засідання, відповідач 
повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя О.В. Ільяшевич.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд Донецької 

області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2), розглядає цивільну спра-
ву № 2/243/2717/2016 за позовом ПАТ «Ідея 
Банк» до Гіль Ірини Миколаївни про звернен-
ня стягнення на предмет застави. Останнє 
відоме місце проживання відповідача Гіль 
Ірини Миколаївни: Донецька область, м. 
Горлівка. вул. Остапенка б.28, кв. 99.

Відповідач викликається до суду 28 жовтня 
2016 року на 08 год. 15 хв. для участі у судо-
вому засіданні. 

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття в судове засідання, відповідач 
повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутності. Суддя О.В. Ільяшевич.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області (84100 м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну 
справу за позовною заявою Орлова Мико-
ли Вікторовича до Горлівської міської ради 
Донецької області.

Відповідач: Горлівська міська рада 
Донецької області, останнє відоме місце роз-
ташування: Донецька область, м. Горлівка, 
пр. Перемоги, будинок № 67, викликається 
25 жовтня 2016 року на 13 годину 00 хви-
лин до Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутності. Суддя 
Т.А.Хаустова.


