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Подія

Багатозначна мета цьо-
го науково-дослідницького 
заходу полягала не лише в 
продовженні поглибленого 
вивчення героїчного й водно-
час жертовного життєвого 
шляху цієї насправді 
неординарної особистості, 
а й у популяризації його 
імені, яке вже понад три 
десятки років є символом 
безкомпромісності в боротьбі 
з радянським тоталітаризмом 
і постколоніальною гібрид-
ністю масової свідомості, 
придушенням проявів 
національної демократії, при-
родних для людини виявів 
свободи слова й чину, права 
на протест, нівелювання ознак 
національної культури, осер-
дям якої є рідна мова.

Усвідомлюючи відпові-
дальність перед науковою 
й освітянською спільнотою 
України та віддаючи да-
нину пошани жертовному 
чинові Олекси Тихого, ім’я 
якого в умовах нинішньої 

неоголошеної війни на 
Донбасі вже набуло ново-
го, надзвичайно важливо-
го для справи виховання 
нинішньої молоді звучання, 
оргкомітет на чолі з ректором 
КЕГІ професором В.В. Лан-
тухом, заступниками голо-
ви оргкомітету професором 
Р.М. Масалаб та доцентом 
В.Ф. Півнем, доклали макси-
мум зусиль для забезпечення 
успішного проведення пле-
нарного й секційних засідань 
конференції, підготовки до 
друку збірки наукових праць, 
відповідного оздоблення 
інтер’єру зали засідань тощо.

З вітальним словом від 
імені керівництва Донецької 
обласної державної 
адміністрації виступив пред-
ставник Донецької ОДА О. 
Пограничний, керівники 
підрозділів Краматорської 
міської ради, міських відділів 
освіти Донеччини, громадсь-
ких організацій тощо.

Почесними гостями захо-

ду були рідна сестра Олекси 
Тихого Олександра Іванівна 
та племінниця Лариса 
Федорівна Кравцова, яка пре-
зентувала примірник «Кобза-
ря» Тараса Шевченка з авто-
графом свого дядька.

Неабияке враження спра-
вив виступ одного з творців 
першого і єдиного на сьогодні 
документального фільму про 
Олексу Тихого «Хочу бути 
українцем» Юрія Синельнико-
ва (м. Дружківка).

Учасники конференції 
мали можливість придба-
ти за прийнятними цінами 
книжки сучасних українських 
письменників, люб’язно нада-
них керівниками видавництва 
«Кальварія» (Львів – Київ) Пе-
тром та Ксенією Мацкевича-
ми.

Високу майстерність 
декламації віршових творів, 
присвячених Олексі Ти-
хому продемонстрували 
багаторазові переможці 
відповідних конкурсів стар-

шокласники ЗОШ № 8 м. 
Краматорська (керівник Н.Г. 
Чачанідзе) Влад Кравцов та 
Наталя Макогон, так само – 
пісенну й інструментальну 
вправність – вихованці шкіл 
мистецтв м. Краматорська.

У резолюції конференції 
зазначено, що делега-
ти конференції переда-
ють символічну естафету 
ювілейних заходів на честь 
нашого видатного земляка 
робочій групі м. Дружківка, 
де в січні наступного року за-
плановано низку урочисто-
стей, наукових та мистецьких 
заходів; а документальний 
фільм Олексія та Юрія Си-
нельникових «Хочу бути 
українцем»  рекомендують до 
показу на каналах державного 
й громадського телебачення.

Володимир ПІВЕНЬ.
Кандидат філологічних 

наук
На світлині Андрія Півня:  

учасники конференції.

Передплата-2017
У всіх відділеннях зв’язку Донецької області можна перед-

платити газету «Часопис Донеччина», що є продовженням 
нинішнього видання з новою назвою.

Вартість передплати на півріччя – 71.10 грн., на три місяці 
– 35.55 плюс за оформлення абонемента на пошті. Індекс  га-
зети – 97920.

«Часопис Донеччина» виходитиме у 2017 році щотижня – у 
п’ятницю.

Вшанування незабутнього
Цими днями  в Краматорському економіко-гуманітарному інституті відбулася 

воістину знакова подія, до якої колектив цього закладу готувався не менш як півроку, – 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Олекса Тихий: вчора і сьогодні» з нагоди 

наближення 90-ої річниці від народження видатного правозахисника, педагога, філософа, 
громадського діяча, нашого краянина Олексія Івановича Тихого (1927 – 1984)

У Києві, на факультеті історичної 
освіти Національного педагогічного 
університету ім. М.Драгоманова 
відбулися пленум правління 
Національної спілки краєзнавців 
України та ХІV Всеукраїнська на-
укова історико - краєзнавча 
конференція «Українське крає-
знавство в соціокультурному 
просторі: історичні ретроспекції та 
виклики сучасності». Від Донецької 
області у роботі форуму взяв 
участь Валерій Романько, голова 
обласної краєзнавчої організації, 
доцент Донбаського державного 
педагогічного університету. 

На пленумі з доповіддю 
«Інформація про напрями 
діяльності Спілки за червень 
2015 р. по листопад 2016 р.» та 
повідомленням  «Про скликання VІ 
з’їзду НСКУ» виступив голова НСКУ 
О.П. Реєнт. «Про зміни та допо-
внення до Статуту НСКУ» доповів 
відповідальний секретар НСКУ 
В.І.Дмитрук. «Про рекомендацію 
до друку науково-довідкового ви-
дання «НСКУ в інформаційному 
просторі. До 90-річчя журналу 
«Краєзнавство» доповіла заступ-
ник голови НСКУ Р.В.Маньковська 

Серед інших питань ухвалили: VІ 
з’їзд НСКУ провести 23 січня 2017 
р. у Києві (вул. Михайла Грушевсь-
кого, 4, НСКУ). Представництво від 
Донецької області – 2 делегата.

У другій половині дня у рам-
ках ХІV Всеукраїнської наукової 
історико-краєзнавчої конференції 
«Українське краєзнавство в 
соціокультурному просторі: 
історичні ретроспекції та викли-
ки сучасності» Валерій Романь-
ко виступив за темою «Основні 
форми вшанування пам'яті Ми-
хайла Петренка у культурно-
освітній діяльності краєзнавців 
Донеччини». Під час виступу 
були використані слайди. Факти, 
наведені очільником краєзнавців 
донецького краю, зацікавили 
учасників конференції, які висо-
ко відгукнулися про багаторічну 
різнобічну роботу наших земляків 
із вшанування пам’яті відомих лю-
дей Донеччини.

Ігор ЗОЦ, 
член президії Донецької 

обласної організації НСКУ

Пленум

Завдання для 
краєзнавців
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Що сталося такого між політиками, 
що лідер радикалів, який нещодавно, 
відстоюючи мораторій на продаж землі, 
позиціонував себе як союзник Тимошенко, 
так категорично змінив до неї ставлення?

Незважаючи на те, що конфлікт між 
Ляшком і Тимошенко стався прямо під час 
засідання Верховної Ради, він був замов-
чаний у сюжетах багатьох центральних 
телеканалів, зокрема Інтера. Тому втомле-
ний від політичних інтриг українець, скоріше 
за все, чув дзвін, але не розуміє, звідки він. 
Тож спробуємо пояснити, що сталося.

Причиною гніву Ляшка стали дії Тимо-
шенко у парламенті 15 листопада, коли 
вона спробувала використати депутата 
Юрія Шухевича (Героя України, політв’язня, 
зрештою просто людину в віці), щоб оголо-
сити заяву про початок імпічменту прези-
денту Петру Порошенку.

Цю заяву Шухевичу передав такий собі 
Олександр Білик, відомий як помічник і 
охоронець Віктора Медведчука (кума Во-
лодимира Путіна), скориставшись довірою 
старої людини.

Далі все було як в детективі. Виявилося, 
що провокатор Білик потрапив до парла-
менту на особисте прохання Юлії Тимошен-
ко, і вона власноруч написала про це заяву.

Чи варто дивуватись такій співпраці Ти-
мошенко з людьми Медведчука? Навряд 
чи. Особливо зважаючи на те, як піарить 
і відбілює кума Путіна перший номер 
«Батьківщини» Надія Савченко. Але зараз 
не про те.

Зауважмо, що все це відбувається в 
день, коли в Києві мали початися масові 
акції протесту, підтримувані в тому числі і 
політсилою Тимошенко.

За вже відомим пресі сценарієм, який 
виявила і пояснила СБУ (бо сценарій писав-
ся в Кремлі, а виконавці мали бути наші): 
відбувались акції обманутих вкладників, 
протести профспілок, а кульмінація мітингів 
мусила припасти на річницю Революції 
гідності.

Щоб звести всі ці протести в одне 
ціле, не вистачає гучної політичної заяви 
відомого політика. Представники влади че-
кали її від Тимошенко. Але ситуація розви-
валася дещо інакше.

Вранці, 15 листопада, Юлія Тимошен-
ко на засіданні парламенту відмовляється 
від свого права на виступ як лідер фракції. 
Натомість вона несподівано передає сло-
во Юрію Шухевичу, який взагалі то є де-
путатом іншої фракції – радикалів Ляшка. 
З трансляції засідання Ради було видно, 

як за якісь секунди до того Тимошенко го-
ворить з кимсь по телефону і після цього 
дає пальцем знак депутату «Батьківщини» 
Сергію Євтушку. Той швидко рушає до 
сусідніх рядів, зникає з кадру, а потім вже 
видно, як він супроводжує Шухевича до 
трибуни і не підпускає до літнього депутата 
представників Радикальної фракції.

Олег Ляшко вимагає перерви. За ко-
роткий час його депутати намагаються 
розібратися, що відбулося. Ігор Мосійчук 
виходить в кулуари і кидається на Білика, 
звинувачуючи його в службі куму Путіна 
Медведчуку та реалізації кремлівських 
планів. Тоді ж його колеги з Радикальної 
партії з’ясовують, що Білика впустили в 
Раду на особисте прохання Юлії Тимо-
шенко. Текст листа лідера «Батьківщини» 
з проханням впустити Білика викладають в 
соцмережі.

Ляшко іде до преси. За словами голов-
ного радикала, його колегу, героя України 
хотіли використати в темну, а потім Шухе-
вича мали вбити, спровокувавши масові 
безлади.

Зауважимо, що наступного дня в ЄС 
мали розглядати питання надання Україні 
безвізового режиму, а масові безлади 
однозначно унеможливили б позитивне 
рішення. Це ще більше дестабілізувало би 
ситуацію в Україні.

«Ця московська зозуля, одягнена в 
українські вишиванки, намагалася чу-
жими руками реалізувати путінський, 
кремлівський план по захопленню вла-
ди. Моїй злості немає меж», – заявив 
журналістам Ляшко.

І тут же попросив президента висла-
ти Тимошенко в Росію, де «Путін їй дасть 
російське громадянство, адже вона його за-
служила». «Разом з громадянством і звання 
героя Росії за підривну діяльність, яку мо-
сковська зозуля проводить в Україні. Ти ге-
рой, хочеш відставки Петра? Вийди на три-
буну і скажи ... Чого перед собою діда пхати? 
Лисиця драна.. Ти подумай, дура, на чому її 
(владу) отримаєш, на руїнах країни?», – ви-
ливав свою злість Ляшко пресі.

Юлія Тимошенко вийшла до журналістів 

лише ввечері того дня. Вона не стала 
відповідати на звинувачення Олега Ляшка 
про реалізацію кремлівського плану, лише 
звично знизала плечима і сказала, що «як 
християнка» все пробачає.

«Ми не мали можливості говорити про 
деталі його (Шухевича) тексту. Він просто 
попросив дати йому три хвилини», – запев-
нила Тимошенко журналістів, звично не-
винно усміхаючись.

«Що стосується питання і розмови про 
імпічмент президента, я вважаю, що цей 
президент заробив вже на 5 імпічментів», – 
відповіла лідер «Батьківщини».

Але виглядало це радше як виправдання. 
У детективів є правило, якщо не знаєш, хто 
винен, то питай, кому вигідно? Чи вигідний 
Тимошенко імпічмент президента? Так!

На сьогодні партія Тимошенко, так само 
як і Опоблок мають високі соціологічні рей-
тинги, які дають їм шанс повернутися до 
влади. От тільки найближчих виборів треба 
чекати більше 2 років. Щоб отримати вибо-
ри зараз, треба розбурхати ситуацію і спро-
вокувати дочасні вибори через народні 
протести. Це єдиний шлях!

У Юлії Тимошенко є досвід такої роботи. 
У 2007 кілька місяців таких її зусиль змусили 
президента Ющенка відправити Верховну 
Раду на перевибори. У 2009, щоб отрима-
ти гарантовано владу, лідер «Батьківщини» 
сіла домовлятися з Віктором Януковичем 
про конституційну реформу, яка б закон-
сервувала владу цих двох політисил у країні 
на 20 років.

Те саме, схоже, повторюється і зараз. 
У ЗМІ вже не раз виринала інформація, 
що Юлія Тимошенко проводила секретні 
зустрічі з колишнім головою адміністрації 
президента Януковича Сергієм Льовочкіним 
і домовилась про не публічну співпрацю з 
Опоблоком, спрямовану на розхитування 
ситуації і дочасні вибори.

З початку листопада з регіонів надходи-
ла інформація про збір людей на мітинги під 
патронатом «Батьківщини» і за фінансової 
підтримки колишніх регіоналів з Опоблоку.

18 листопада з приміщень будівлі Жов-
тневого палацу у Києві співробітниками 

СБУ вилучено близько тисячі банок тушон-
ки, дизельгенератори та намети. Судячи з 
вудочок під прапори, партійної символіки 
та пляшок з паклею, їх готували під акції 
протесту в центрі Києва.

Хоча голова ГО «Антикорупційний 
рух Стоп-Корупція», депутат Київської 
обласної ради від «Батьківщини» Олег Ки-
щук запевняє, що все то було на потреби 
фронту. Але навіщо солдатам вудочки під 
прапори? Питання, вочевидь, риторичне і 
викликає лише криву посмішку розчаруван-
ня на обличчі.

Цікаво, що 15 листопада попри 
відсутність символіки «Батьківщини», Ки-
щук брав участь в акціях протесту під Нац-
банком. От тільки, коли журналісти стали 
знімати його на камеру, то чомусь публічний 
політик, білбордами якого завішаний весь 
Броварський район, назвався іншим ім’ям. 
Чому соратник Тимошенко так вчинив, не 
відомо. Можливо, йому було неприємно 
опинитися в одному телевізійному сюжеті з 
людьми, які на камеру зізнавалися, що сто-
ять тут ... аж за 140 гривень.

Був на акціях протесту і інший соратник 
Тимошенко Валентин Наливайченко. На-
ступного дня після тих виступів відомий 
волонтер Леся Литвинова написала, що 
ще півроку тому до неї та її колег стали 
звертатись окремі знайомі, які під хороше 
фінансування закликали волонтерів, що 
працюють з атошниками, вивести людей 
на протести проти влади. І одним з лю-
дей, який згадується в цьому процесі, був 
саме Наливайченко. Литвинова для себе 
розцінила пропозицію як спробу держав-
ного перевороту і відмовилась. Але, воче-
видь, були і ті хто підтримали чи купились 
на красиві слова.

Тож виходить, що Тимошенко досить ре-
тельно готувалася до цих акцій протесту і 
справді як та зозуля підклала свої яйця (тоб-
то політичних соратників) у різні корзини.

Здається, бажання здобути владу через 
дочасні вибори настільки велике, що вона 
готова мати навіть таких союзників як Мед-
ведчук і Росія.

І заяви СБУ про реалізацію кремлівського 
плану «Шатун» через псевдоакції проте-
сту в Україні вже не виглядають такими 
смішними.

Цього разу пронесло. Але деяким 
політикам байдуже, що в країні війна, що ги-
нуть люди, і вони точно не втратять першої 
нагоди розхитати ситуацію... Заради вла-
ди. За гроші з Москви.

Юлія ПРИСТАЙНО

Виховуємо громадян

Людям властиво сприймати дитинство як 
найщасливішу пору життя. Але діти не лише 
втіха і розрада для нас, дорослих. Вони – 
наше продовження, наші друзі та партнери, 
вони – майбутнє нашої країни. Виховання 
почуття власної гідності, формування само-
поваги, відповідальності за свою долю та 
майбутнє інших – задача шкільної спільноти.

Нещодавно в нашій школі святкува-
ли день народження Конвенції про пра-
ва дитини. Прийнята 20 листопада 1989 
року Організацією Об’єднаних Націй та 
підписана Україною, вона зобов’язує вико-
нувати всі її приписи.

До нас у гості на свято завітали сама 
Конвенція (роль якої виконала учениця 
10 класу Єлізарова Влада), казкові герої, 
законослухняні школярі та учні-бешкетники. 
Усі вони намагалися донести зміст статей  
цього документа. Право на життя, любов та 
піклування батьків, ім’я, освіту та відпочинок, 
невтручання в особисте життя та таємницю 
кореспонденції, охорону здоров’я та захист 
від усіх форм насильства були представлені 
в театралізованих репризах, презентаціях 
та відеосюжетах. Музичне забарвлення, гра 
юних акторів, цікаві питання вікторини дода-
ли святу яскравості й усмішок.

Сподіваємося, що наші діти виростуть 
вільними громадянами незалежної України. 
Адже саме від них залежить, яким буде 
майбутнє українського народу, якою буде 
наша рідна держава.

Л. ГОРБАТОВА,
вчитель правознавства  

Новотроїцької ЗОШ №4

Головний редактор газети «Панора-
ма» (м. Суми) Євген Положій — автор 
шести романів, але широко відомим 
він став минулого року, коли під на-
звою «Іловайськ» видав «розповіді про 
справжніх людей».

Іловайська трагедія сталася в серпні 
2014 року. Тоді Москва, рятуючи своїх 
маріонеток у Донецьку та Луганську, 
кинула на Донбас частини регулярної 
армії. В Іловайському котлі опинилися 
українські солдати і офіцери, бійці до-
бровольчих батальйонів і формувань 
територіальної оборони. Вони мужньо 
захищалися, благали вище керівництво 
допомогти вогнем, боєприпасами. Та 
замість цього одержали наказ вихо-
дити з оточення «коридором безпе-
ки», який ніби-то гарантували росіяни. 
Пішли, а їх, майже беззбройних, 
підступно розстріляли. Ще й сьогодні 
ніхто не може сказати, скільки наших 
воїнів загинуло, скільки потрапило в 
полон, скільки пропало безвісти.

Автор «Іловайська» стверджує, 
що зустрічався з доброю сотнею 
учасників тієї трагедії, записав їхні 
розповіді. Реальні події лягли в осно-
ву книги, але... Автор неодноразово 
підкреслював, що і збірка розповідей 
«Іловайськ», і роман «П’ять секунд, 
пять днів», що побачив світ цього 
року, а головний герой – «іловаєць», 
– художні твори. Тож усі збіги імен, 
прізвищ та позивних просив вважа-
ти випадковими. Таке утаємничення 
пояснював тим, що триває 
розслідування причин Іловайської 
трагедії. І він не хоче «підставити» ко-
гось із своїх співрозмовників. До речі, 
серед них були як україномовні, так 
і російськомовні. Переклади автор 

зробив особисто. І видав «Іловайськ» 
спочатку українською, а згодом – 
російською.

Вероніка Миронова — уроджен-
ка Донеччини, а зараз проживає у 
Львові. Вона представила книгу «До-
бробати» («Фоліо», Харків, 2016), яка 
має підзаголовок «Історія подвигу 
батальйонів, що врятували країну». 
У збірку увійшли роботи восьми 
журналістів, які по гарячих слідах пи-
сали про створення добровольчих 
батальйонів (усього їх було більше со-
рока), їх участь у боях з кремлівськими 
найманцями та російськими спец-
підрозділами на території Донбасу.

Презентантка коротко ознайо-
мила присутніх зі своїми роботами 
про батальйон «Азов», його участь у 
звільненні Маріуполя. А сталося це 13 
червня 2014 року. Це був переломний 
момент у психології наших військових, 
усього суспільства. Люди зрозуміли, 
що ворога можна і треба перемагати. 
Для цього потрібні рішучість, бажання 
захищати Вітчизну.

Через кілька тижнів після звільнення 
Маріуполя оточені в Слов’янську 
проросійські найманці, якими коман-
дував офіцер ГРУ генштабу ЗСРФ 
Гіркін-Стрєлков, вирішили проривати-
ся на Донецьк. І це їм вдалося. Чому? 

Про події квітня – липня 2014 
року у Слов’янську та навколо нього 
йдеться у матеріалах журналіста, ди-

ректора департаменту комунікацій 
МВС України Артема Шевченка. Він, 
зокрема, вказує, що «рейд Гіркіна у 
Слов’янськ і у подальшому на сусідній 
промисловий Краматорськ стали по-
чатком великої кривавої бійні, яка 
триває й досі. І за яку цілком і повністю 
відповідальність несе країна-агресор – 
Російська Федерація. Авторський вис-
новок підтверджує уривок з інтерв’ю 
Гіркіна проповідникуідей «руського 
міра» О. Проханову у шовіністичній 
газеті «Завтра»: «... спусковий гачок 
війни все-таки натиснув я. Якби наш 
загін не перейшов кордон, у результаті 
все б скінчилося, як у Харкові, як в 
Одесі. Було б кілька десятків убитих, 
обпалених, заарештованих. І на цьо-
му б скінчилося. А практично маховик 
війни, яка до сих пір триває, запустив 
наш загін.»

Сподіваємося, зізнання воєнного 
злочинця І. Гіркіна і звинувачення його 
кремлівського фюрера невдовзі буде 
розглядати міжнародний трибунал. 
Розуміємо, шибениць, як Нюрнберг 
1946 року, він не поставить. Тож хай 
палії та вбивці хоч за ґратами скона-
ють!

Віктор СКРИПНИК
P.S. Того ж дня презентація нових ви-

дань про «гібридну війну» путінської Росії 
проти України відбулася й у Донбаському 
державному педагогічномууніверситеті.

Нові видання

«Іловайськ» і «Добробати»
На минулому тижні в центральній міській бібліотеці 

Слов'янська журналісти Євген Положій та Вероніка Миронова 
презентували свої нові книжки про війну на Донбасі

Знай свої 
права, дитино!

Точка зору

Юля – «кремлівська зозуля»?
«Зозуля московська», та «лисиця драна» – 

Олег Ляшко останнього тижня не соромився у виразах 
щодо Юлії Тимошенко.  І не дарма.
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Оголошення
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 
5) розглядає цивільну справу 2/219/4901/2016 
за позовом Марценюк Світлани Олександрівни 
до Марценюк Олександра Миколайовича про 
надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за 
кордон без згоди та супроводу батька.

Відповідач у справі Марценюк Олександр Ми-
колайович, останнє місце реєстрації – Донець-
ка область, м. Єнакієве, с.Верхня Кринка, вул.
Войкова,108, викликається  на 13.12.2016 року 
на 09-00 годину до суду, каб. № 309 для участі у 
розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 
5) розглядає цивільну справу 2/219/4765/2016 
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Бабенко 
Андрія Вікторовича про стягнення боргу.

Відповідач у справі Бабенко Андрій Вікторович, 
останнє місце реєстрації – Донецька область, м. 
Бахмут, вул.Студентська,3/323, викликається  
на 08.12.2016 року на 08-45 годину до суду, каб. 
№ 309 для участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Ковальова Олексія Сергійовича про 
стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. Відповідач по справі Ковальов Олексій 
Сергійович (зареєстрований за адресою 83005, 
м.Донецьк, вул.Пухова, 31/76), викликається на 
01 грудня 2016 року на 09-00 год. до суду, каб. 
№8, для участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський  міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом Черкашина Андрія 
Володимировича до Черкашиної Оксани 
Сергіївни про розірвання шлюбу. Відповідач 
по справі Черкашина Оксана Сергіївна 
(зареєстрована за адресою 83005, м.Донецьк, 
Ленінський район, вул.Героїв Панфіловців, 
7/17), викликається на 13 грудня 2016 року на 
10-00 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 Є.В.Челюбєєв.

* * *
Дзержинський  міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Ксенофонтової Марини Вікторівни 
про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. Відповідач по справі Ксенофонто-
ва Марина Вікторівна (зареєстрована за адре-
сою 85205, м.Дзержинськ, вул.Маяковського, 
29/32), викликається на 08 грудня 2016 року на 
08-50 год. до суду, каб. №8, для участі у розгляді 
справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський  міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом Національного ме-
дичного університету імені О.О.Богомольця до 
Перепелиця Дмитра Олександровича, третя 
особа Міністерство охорони здоров’я України, 
про відшкодування вартості навчання за 
державні кошти. Відповідач по справі Перепе-
лиця Дмитро Олександрович (зареєстрований 
за адресою  м.Донецьк, вул.Рєчна, 44а/16), 
викликається на 05 грудня 2016 року на 09-00 
год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді спра-
ви по суті. 

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

* * * 
В провадженні Бердянського міськрайонного 

суду знаходиться цивільна справа № 
310/6800/16-ц за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії - Донецьке об-
ласне управління АТ «Ощадбанк» до Безпалько 
Івана Сергійовича про стягнення заборгованості 
за кредитом. Розгляд справи призначено на 
15.12.2016 р. о 10 годині 00 хвилин в приміщенні 
Бердянського міськрайонного суду за адресою: 

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А. тел. 
(код 06153) 3-55-31.

 Суд викликає Безпалько Івана Сергійовича в 
якості відповідача. Явка відповідача до суду є 
обов'язковою. В разі неявки відповідача справа 
буде розглянута за наявними матеріалами.

* * *
Орджонікідзевський районний суд м. 

Маріуполя (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 
6) розглядає цивільну справу за позовом Ка-
шуба Наталі Олександрівни, яка діє в інтересах 
Вороніна Олександра Миколайовича, до По-
лещук Ганни Анатоліївни, Полещук Сергія Пе-
тровича, третя особа: Орджонікидзевський 
відділ державної реєстрації актів цивільного 
стану Маріупольського МУЮ, про визнання 
батьківства та виключення відомостей про осо-
бу яка батька з актового запису про народження 
дитини.

 Відповідач у справі – Полещук Сергій Петро-
вич викликається на 05 грудня 2016 року на 
11:30 до Орджонікидзевського районного суду 
міста Маріуполя Донецької області для участі у 
розгляді справи по суті.  Суддя О.О.Костромітіна.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Олійник Наталії Анатоліївни про 
стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідач по справі Олійник Наталія 
Анатоліївна (зареєстрована за адресою 85296, 
м.Торецьк, смт.Новгородське, вул.Горлівська, 
36), викликається на 05 грудня 2016 року на 15-
15 год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді 
справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Якименко Оксани Олександрівни про 
стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідач по справі Якименко Окса-
на Олександрівна (зареєстрована за адресою 
85281, м.Дзержинськ, вул.50 років ВЛКСМ, 
11/71), викликається на 05 грудня 2016 року на 
15-00 год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді 
справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Чєрнецьких Ірини Вікторівни про 
стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідач по справі Чєрнецьких 
Ірина Вікторівна (зареєстрована за адресою 
83074, м.Донецьк, вул.Волго-Донська, 5/4), 
викликається на 15 грудня 2016 року на 11-45 
год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді спра-
ви по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Сидоренко Олександра Миколайови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. Відповідач по справі Сидоренко 
Олександр Миколайович (зареєстрований за 
адресою 83044, м.Донецьк, вул.Армавірська, 
12/19), викликається на 15 грудня 2016 року на 
12-00 год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді 
справи по суті. 

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

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Макієнко Владислава Володимиро-
вича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Відповідач по справі Макієнко 
Владислав Володимирович (зареєстрований 
за адресою 83016, м.Донецьк, вул.Аравійська, 
10/41), викликається на 15 грудня 2016 року на 
10-30 год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді 
справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський  міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Дробілко Тетяни Іванівни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором. 

Відповідач по справі Дробілко Тетяна Іванівна 
(зареєстрована за адресою 83001, м.Донецьк, 
вул.Одеська, 1/1), викликається на 15 грудня 
2016 року на 11-30 год. до суду, каб. №7, для 
участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Яловець Олександра Валерійовича 
про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. Відповідач по справі Яловець Олек-
сандр Валерійович (зареєстрований за адре-
сою 83110, м.Донецьк, вул.Прожекторна, 6/31), 
викликається на 15 грудня 2016 року на 12-15 
год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді спра-
ви по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Соболєва Дмитра Олександровича 
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідач по справі Соболєв Дмитро 
Олександрович (зареєстрований за адресою 
83000, м.Донецьк, вул.Павлоградського, 10а), 
викликається на 15 грудня 2016 року на 11-00 
год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді спра-
ви по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Натьокіної Оксани Петрівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. 
Відповідач по справі Натьокіна Оксана Петрівна 
(зареєстрована за адресою 83110, м.Донецьк, 
вул.Роздольна, 21/10), викликається на 15 груд-
ня 2016 року на 11-15 год. до суду, каб. №7, для 
участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський  міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Ванхуче Володимира Геннадійовича 
про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. Відповідач по справі Ванхуче Воло-
димир Геннадійович (зареєстрований за адре-
сою 83062, м.Донецьк, вул.Прокатчиків, 9/5), 
викликається на 15 грудня 2016 року на 12-30 
год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді спра-
ви по суті. 

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

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 

області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає цивільні справи про 
розірвання шлюбу за позовом Вяткіної Алевтини 
Анатоліївни

Відповідач: Вяткін Руслан Михайлович, 
останнє місце реєстрації та проживання: До-
нецька обл., м. Слов’янськ, вул. Банківська, 
б.73,кв.51, викликається 12 грудня 2016 року о 
09 год.20 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 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутності. Суддя                                               Р. 
В.Кузнецов.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 

області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає цивільні справи про 
розірвання шлюбу за позовом Чекай Марини 
Олександрівни.

Відповідач: Чекай Олександр Миколайович, 
останнє місце реєстрації та проживання: До-
нецька обл., м. Горлівка, вул. Самойлової, б.15, 
викликається 06 грудня 2016 року о 13 год.30 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 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутності. Суддя Р. В.Кузнецов.

 * * *
Хорошилов Олександр Юрійович, 03.08.1979 

р.н., останнє відоме місце проживання якого: 
Донецька обл., м. Зугрес, вул. Черняховського, 

2, Хорошилова Марина Євгенівна, 11.06.1978 
р.н., останнє відоме місце проживання якої: До-
нецька обл., м. Зугрес, вул. Калініна, 1/9, Хоро-
шилов Юрій Павлович, 30.04.1954 р.н., останнє 
відоме місце проживання якого: Донецька обл., 
м. Зугрес, вул. Черняховського, 2 викликають-
ся до Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області, як відповідачі по цивільній 
справі № 227/4266/16-ц за позовом ПАТ «Дель-
та Банк» в особі уповноваженої особи Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
АТ «Дельта Банк» Кадирова В.В. до Хорошилова 
Олександра Юрійовича, Хорошилової Марини 
Євгенівни, Хорошилова Юрія Павловича, тре-
тя особа: Національний банк України про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. 
Судове засідання відбудеться 01.12.2016 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.

* * *
Слов'янський міськрайонний суд Донецької 

області (84100, м. Слов'янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2, розглядає: цивільну 
справу  № 2/243/4177/2016 за позовом ПАТ 
«Акцент-Банк» до Бараніченка Олександра 
Анатолійовича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. Останнє відоме місце 
проживання відповідача Бараніченка Олек-
сандра Анатолійовича: Донецька область м. 
Слов'янськ, вул. Ясна, буд. 15, кв. 66. Відповідач 
викликається до суду на 07 грудня 2016 року на 
13 год. 45 хв. для участі у судовому засіданні. 
Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття в судове засідання, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутністю. 
Суддя О.В. Ільяшевич.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 

області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольсь-
кого, 2) розглядає цивільні справи про визнання 
права власності за позовом Акименко Олексан-
дра Володимировича до Горлівської міської ради 
Донецької області (місце знаходження: Донецька 
обл., м. Горлівка, пр. Перемоги, 6).

Відповідач Горлівська міська рада Донецької 
області викликається 26 грудня 2016 року на 09 
год.30 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 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутності. Суддя Р.В. Кузнецов.

* * *
Орджонікідзевський районний суд міста 

Маріуполя (місто Маріуполь, проспект Пере-
моги, 6) розглядає справу за позовом Пучкової 
Наталі Олександрівни до Пучкова Сергія 
Анатолійовича про надання дозволу на тимча-
совий виїзд за кордон неповнолітньої дитини 
без згоди батька та дозволу на оформлення 
документів, третя особа – Служба у справах 
дітей Маріупольської міської ради Донецької 
області.

Відповідач: Пучков Сергій Анатолійович 
викликається 12 грудня 2016 року на 08-00 
годину та 14 грудня 2016 року на 08-00 годи-
ну до Орджонікідзевського районного суду 
міста Маріуполя Донецької області для участі в 
розгляді справи по суті. Суддя А.В.Щербіна. 

* * *
Слов’янський міськрайонний суд Донецької 

області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2), розглядає цивільну 
справу № 2/243/3010/2016 за позовом 
Верещагіної Наталії Миколаївни до Капшука 
Олега Геннадійовича про повернення грошових 
коштів за договором позики. Останнє відоме 
місце проживання відповідача Капшука Олега 
Геннадійовича: м. Донецьк, вул. 25 річчя РККА, 
буд. 18, кв. 65.

Відповідач викликається до суду 16 грудня 
2016 року на 14 год. 00 хв. для участі у судовому 
засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття в судове засідання, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності. Суд-
дя О.В. Ільяшевич.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд Донецької 

області (84100 м. Слов’янськ, вул. Добровольсь-
кого, буд. 2), розглядає цивільну справу за по-
зовом Савченко Юрія Михайловича до Савченка 
Петра Васильовича за участю третьої особи Ко-
мунального підприємства Миколаївської міської 
ради «Сервіскомуненерго» про позбавлення 
права на користування житловим приміщенням.

Відповідач: Савченко Петро Васильович, 
останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, м. Миколаївка, пл. Миру (Дзержинсь-
кого), буд.№1, кв.№179, викликається 14 груд-
ня 2016 року на 11 годину 00 хвилин 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 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутності. Суддя Л.Є.Мірошниченко.
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Оголошення

Блюз
Гуляє вітер у гаях,
В холоднім павутинні роси,
Зима вбиває перший цвях
І лід блищить неначе сльози.
Останні подихи тепла
Кидає осінь на поталу,
Та тінь зими уже лягла,
Осінніх днів зосталось мало. 
Схилила голову верба
І сніг з дощем на землю пада,
Неначе втомлена журба,
Останній подих листопада.

Штрихи 
на полотні життя

Доки живу, творю і витворяю,
Малюю кожен день буденне це
  кіно
І розмаїтими нитками вишиваю,
Роки життя кладу на полотно.
Ось нитка золота – то серце 
  материнське,
Вона моє життя до себе 
  пригортає,
То мій довічний шлях, що здалеку і 
  зблизька,
Доки я ще живу, додому повертає
Там нитка голуба, мов дівчина 
  синьоока,
Мов юності весна, конвалій
   ніжний цвіт,
І чорна пролягла, широка 
  і жорстока,
Біда мого життя, тяжкий 
  душевний гніт.

А ось зелена, що милує очі,
Немов трава росяна навесні,
Вона у снах моїх мене лоскоче,
Несе солодкі запахи мені.
Є біля неї жовта і червона,
Вплелись в косу життя мого нитки,
Немов кохання мелодійні дзвони
Лунають в моєму серці крізь роки.
І біла нитка квіткою розквітлою
Скидає пелюстки в моє вікно
Та обіймає мене райдугою ніжною
Життя мого строкате полотно.

Єгор СТАРИЧЕНКО,
 с. Роздольне,

Великоновосілківський район

 Ранковий вірш
Шляхи осені розвезло,
Поля лежать в тумані сивім,
Моє жагуче ремесло
Ще вдосвіта мене знесилить.
Я намагаюсь щось писати,
А щось складаю у корзину
І слухаю потік води,
Що гуркотить з гори в низину.
Вода розтрощить може лід,
Затопить до віття берізки,
А темний лід пригне кущі
Аж до землі сирої низько.
І зрозуміло ясно вмить,
Що шум води і світла хвиля,
Сира земля – не чорновик,
Весна мене творить навчила.

 Про осінь
Осіннє золото тремтить,
В прощальнім вальсі лист кружляє

І день осінній догоряє,
А серце болісно щемить.
Далеко у сумному небі
Тривожні крики журавлів
Нагадують, що не здолати
Раптову силу холодів.
Гуляє осінь по землі,
Сліди утоми залишає,
Іде від краю і до краю
По скошеній давно стерні.
Прозорими стають ліси
І тануть хмари в темних водах,
Не вимолити вже у природи
Минулого тепла краси.

Напередодні  
зими

П’янкий від стиглості плодів,
Рябий від сонця і роси,
Сад шамкотить, бо ще живий,
Щоб потім таїною гірко
Мовчать в вечірнії часи.
Сад рухається, шурхотить,
Він в стані трепету такого,
Що пташки рвуться із гнізда,
Плоди зриваються додолу,
А листя радісно бринить.
Тривога вранішня щемить,
Нагадує старому саду,
Що листя скоро догорить
І в вересневу серцевину
Дихнуть морозом листопади. 

Любов АНАСТАСОВА, 
с. Времівка,

Великоновосілківський район

Живі джерела

– Ой, лишенько, людоньки, та 
що ж це коїться?! Та до чого ж ми 
докотилися? – все кричала і го-
лосила Єлисавета, дивлячись як 
з постаменту розпочали знімати 
підйомним краном фігуру вождя 
всіх народів. 

– Та пам’ятник цей просто-
яв більше піввіку. З ним же вся 
моя молодість пройшла, – тужи-
ла бабця, не забуваючи погляда-
ти в об’єктив камери оператора 
місцевого телебачення.

– Ти ще й квіти принеси, – заре-
петував хтось із зівак.

– Да это же трідцать сєдьмой, – 
вигукнула одна зі старих комуністок 
і розчинилася в натовпі. Мабуть, 
злякалася своїх же слів, бо саме 
комуністична система і отруюва-
ла людей  своїм режимом. Саме в 
тридцять сьомому від провокацій і 
доносів в застінках енкавес пропа-
дали люди. Приїздив  «чорний во-
ронок» і прощавай сім'я, прощавай 
життя. До сих пір формула страху, 
що була виведена сталінським ча-
сом майже для кожної людини, тав-
ром залишалася в душах тих,хто  
дожив до сьогодення.

Олексій, опираючись на пали-
цю, стояв під будівлею кав’ярні і 
мовчки спостерігав за подіями в 
парку. Неподалік пам’ятника вож-
дю онук бабці Єлисавети, депу-
тат міської ради, звів кав’ярню з 
назвою «Совєтскоє». Чи так лю-
бив все радянське, хоча наро-
дився в дев’яності, чи Єлисавета 
Іванівна напоумила не забувати 
«комуністичне своє коріння»?

Та назва красувалась недовго. 
Спочатку неоновий ліхтарик під 
літерою «о» погас, а згодом і саме 
«о» зовсім зникло. Кав’ярня стала 
носити назву «Свєтскоє». Дешево. 
Чітко. Без зусиль і напружень, онук 
декомунізував вивіску.

– Та ось і він – Олексій впізнав 
молоду особу в натовпі  по щетині 
на обличчі, що нагадувала бороду 
Карла Маркса, бабусиного кумира. 

Молодики до акції не долучалися 
жодним чином, мабуть, придивля-
лися, як би тепер і цю земельку, що 
звільнюється від пам’ятника, «при-
хватизувати».

З парку повіяло прохолодою і 
ароматами занедбаних хащ. Парк 
стояв такий вбогий і занапащений. 

– Чудні люди. То під кущі викида-
ють целофанові мішечки зі сміттям, 
то песиків вигулюють поміж насад-
жень, чи тарою з-під напоїв заполо-
няють всі галявини навкруги. А це 
збіглися до парку, тужать... – про-
майнуло в Олексієвій голові.

Коли фігуру вождя підняли, одна 
нижня кінцівка не захотіла розлуча-
тися з постаментом. Так там і за-
лишилася, ніби прикипіла до нього. 
Прийшлося застосовувати молот – 
«символ комунізму». На вантажівку 
влаштували одноногого. 

Бабуся Єлисавета розпалювала-
ся ще більше: 

– Як же це так? Не по зако-
ну. Обіцяли здати на склад кому-
нального господарства «в цілості і 
сохранності»...

– Ось і за закон згадала, пропа-
ща душа, – Олексій стояв і згадував 
2014 рік. На цій же вулиці Правди, 
неподалік парку, саме комуністи 
організували референдум у місті за 
так звану «ДНР». Саме Єлисавета зі 
своїми однопартійцями на простих 
папірцях записувала «охочих і не-
байдужих» просто неба у відомості, 
що представляли силу «ДНР». 
Бюлетені друкувалися у сусідній 

крамниці на ксероксі, розрізалися, 
бабцями заповнювалися і зникали 
в скриньці, яку ж самі і змайстру-
вали.

Опираючись на палицю, Олексій 
тоді теж спостерігав за союзом 
«правдоборців» і підтоптаних нар-
котиками молодиків, що явля-
ли собою такий собі «генератор 
децентралізації», за ідейними зрад-
никами – відступниками, які пере-
творили його Донбас на окупаційну 
чи сіру зону. А що він міг зробити?

І ось сьогодні, коли з купою би-
того каміння і цементу, вперед 
ногами повезли «дороговказ», 
Олексія оповила аура радості, що 
літала десь попід небесами, яка до-
вго-довго блукала землею України 
і врешті – решт засяяла на його 
вулиці. Вулиці Правди. 

Вже спорожнів парк, вже тре-
ба було з місця рушати, а ноги 
чомусь не слухалися, мабуть за-
стоявся. І знову прийшла на допо-
могу Олексію його рідненька пали-
ця, вона в останній час частенько 
виручає його при ходьбі. Ось тільки 
в 2014-му... Як же хотілося цим 
ціпком «полічити ребра» молоди-
кам і старим шкапам, що зривали 
синьо-жовті прапори і вивішували 
чужинські. 

Сьогодні теж свербіла рука, щоб 
відлупцювати плакальників. Але що 
це дасть?  Чи можна прибравши 
один пам’ятник «декомунізувати» 
мізки нації отруєної  комуністичною 
пропагандою? Олексію в цьому 
було складно розібратися... 

Любов ЧОРНА.
м.Покровськ

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. 
Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну 
справу за позовом Рослова Сергія Васильовича до Бовту-
ти Інни Михайлівни про визнання особи такою, що втрати-
ла право на користування житлом. Відповідачка: Бовтута 
Інна Михайлівна, 1977 року народження, зареєстрована у 
м. Краматорську по вул. Крупської, 33, фактичне місце про-
живання якої не відомо, викликається 16.12.2016 року на 08-
50 годину до суду, зал судових засідань №11/3, для участі у 
розгляді справи по суті. Відповідачці пропонується надати 
свої заперечення проти позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у її відсутності. Суддя 
Л.М.Марченко.

* * *
Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. 

Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну 
справу за позовом Сімак Анатолія Григоровича до Сімак 
Наталії Вікторівни про розірвання шлюбу.

Відповідачка: Сімак Наталія Вікторівна, 1972 року народжен-
ня, зареєстрована: Донецька обл., м. Макїївка, Кіровський 
район кв-л «Хімік» буд. 46, сповіщення якої іншим шляхом не-
можливе, викликається 20.12.2016 року на 08-00 годину до 
суду, зал судових засідань №11/3, для участі у розгляді спра-
ви по суті. 

Відповідачці пропонується надати свої заперечення проти 
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повин-
на повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у її відсутності. Суддя Л.М.Марченко.

* * *
Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. 

Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну 
справу за позовом Сливки Ольги Андріївни до Шерстю-
ка Олега Анатолійовича, діючого у власних інтересах та 
інтересах малолітньої дочки Шерстюк Дарини Олегівни 2006 
року народження, Ревякіна Анатолія Івановича про визнання 
осіб такими, що втратили право на користування житловим 
приміщенням. 

Відповідачи: Шерстюк Олег Анатолійович, 1973 року народ-
ження та Ревякін Анатолій Іванович, 1979 року народження, 
зареєстровані: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Якутська, 
66, фактичне місце проживання яких невідоме, викликається 
21.12.2016 року на 09-20 годині до суду, зал судових засідань 
№11/3, для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачам пропонується надати свої заперечення проти 
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у їх відсутності. Суддя Л.М.Марченко.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. То-

рецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом 
Передрій Олександра Володимировича до Барінової Марини 
Валеріївни про стягнення аліментів.

Відповідач: Барінова Марина Валеріївна (зареєстрована за 
адресою 85200, м. Торецьк, вул. Р.Корсакова, 17/3), викликається 
12 грудня 2016 року на 11-00 год. до суду, каб. №10, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутності. Суддя В.І.Пискунов.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. 

Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом Чубар Олександра Леонідовича до Чубар Олени 
Олександрівни про позбавлення права на користування жи-
лим приміщенням.

Відповідач: Чубар Олена Олександрівна (зареєстрована за 
адресою м. Торецьк, вул. Перший Гірничий, 8), викликається 
14 грудня 2016 року на 09-00 год. до суду, каб. №8, для участі 
у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутності. Суддя Є.В.Челюбєєв.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, 

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2), розглядає 
цивільну справу № 2/243/4605/2016 за позовом ТОВ 
«Українська факторингова компанія» до Панкова Олексія 
Сергійовича про стягнення заборгованості за договором 
кредиту. Останнє відоме місце проживання відповідача Пан-
кова Олексія Сергійовича: Донецька область, м. Горлівка,вул. 
Жукова,буд.6, кв.103.  

Відповідач викликається до суду 09 грудня 2016 року на 08 
год. 45 хв. для участі у судовому засіданні.

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. То-

рецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Груніна Михайла Михайловича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач: Грунін Михайло Михайлович (зареєстрований 
за адресою 85200, м. Дзержинськ, вул. Римського-Корсако-
ва, 8б/3), викликається 08 грудня 2016 року на 08-30 год. до 
суду, каб. №8, для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутності. Суддя О.Г.Геря.

Творчість читачів

 Чудні люди


