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Коротко
Українська сіль повернулася в Росію: 

з травня «Артемсіль» експортувала 70 
тисяч тонн продукції.

* * *
У Покровську понад 60 дружин 

шахтарів влаштували «бунт голод-
них кастрюль», протестуючи про-
ти невиплати зарплати гірникам ДП 
«Красноармійськвугілля».

* * *
Інтернет підірвала новина про те, 

що НАК «Нафтогаз України» має намір 
купити «Мерседес» за 5 мільйонів гри-
вень.

* * *
Росія заборонила ввезення кормів 

для тварин з України.

* * *
Статус учасників бойових дій в Україні 

мають понад 174 тисячі осіб.

* * *
За час АТО на Донбасі загинуло 415 

десантників.

* * *
В окупованій Горлівці бойовики по-

ширюють чутки про наступ ЗСУ 8 серп-
ня.

* * *
За останній тиждень Росія завезла на 

окуповані території 30 танків, 6 «Градів» 
і боєприпаси.

* * *
Президент звільнив двох донецьких 

суддів, які порушили присягу і пере-
йшли на службу до терористів. Судді-
зрадниці Наталія Мальцева і Наталія 
Спасова раніше працювали в окружно-
му адмінсуді.

* * *
На Дніпропетровщині чоловіка 

відправили в нокаут після заяви про 
«громадянську війну» в Україні.

* * *
Будівництво «Стіни» на кордоні з 

Росією виконано на 10,5%.

* * *
В РФ упав у тайгу і розбився при-

ватний літак АН-2 з трьома особами на 
борту.

* * *
Українські військові льотчики взя-

ли участь у Міжнародному авіапоказі в 
Румунії.

* * *
НБУ дозволив купувати долари без 

паспорта.

* * *
Експерти Євросоюзу викрили тисячі 

брехливих сюжетів російських ЗМІ.

* * *
«Епідемія» злочинності: кількість 

тяжких злочинів по країні виросла на 
чверть, найнебезпечніше – в Києві.

* * *
Зазнавши ганебної поразки у відборі 

до Ліги Чемпіонів донецький «Шахтар» 
втратив шанс заробити 12 мільйонів 
доларів тільки за один вихід до групово-
го турніру.

Подія

Влада
На минулому тижні перший 

заступник Голови Верховної Ради 
України Ірина Геращенко відвідала 

лікарню м. Курахове, де нещодавно 
було відкрито операційну після 

ремонту.

Лікарня у м. Курахове сьогодні 
має велике навантаження у зв’язку 
з тим, що через активні бойові дії 
були закриті лікарні у містах Мар’їнка 
та Красногорівка. Також через за-
гострення ситуації припинив роботу 
Красногорівський пологовий будинок.

«Лікарні Донбасу сьогодні потребу-
ють особливої уваги, в тому числі і через 
допомогу по їх переоснащенню. Нам 
вдалося переобладнати операційну, 

але звісно, що допомога необхідна ще, 
і ми будемо працювати в цьому напрям-
ку», – повідомила Ірина Геращенко.

За її словами, нова операційна, об-
ладнана необхідною технікою, роз-
почала свою роботу лише тиждень 
тому. За цей час було проведено сім 
успішних операцій. Також пані Геращен-
ко відзначила професійність та завзяття 
колективу лікарів.

«Сьогодні лікарів тут непокоїть, яким 
буде майбутнє лікарні в контексті ре-
форми та створення нових госпітальних 
округів. Громада підтримує рішення про 
те, що Курахівська міська лікарня му-

сить продовжити свою роботу. Це дуже 
важлива інформація для того, щоб у 
Києві вирішувати питання на практиці», 
– підкреслила Ірина Геращенко.

Також вона зазначила, що на Донбасі 
має бути створена достатня кількість 
госпітальних округів, і що цей процес 
має пройти із урахуванням проблем 
районів, які знаходяться поблизу лінії 
розмежування.

«Медицина – це галузь, яку відчуває 
на собі кожна людина, саме тому 
рішення мають ухвалюватись зважено 
та з урахуванням потреб населення», – 
цитує Ірину Геращенко сайт ОДА.

Авдіївка відзначила 
другу річницю звільнення

В Авдіївці 30 липня 
відбулися заходи, 
присвячені другій 

річниці звільнення 
міста від терористів. 

На подвір’ї школи №6 
пройшов мітинг, під 
час якого промовці 

подякували військовим 
і добровольцям, які 
захищають місто, а 

також місцевим жителям 
за допомогу і терпіння. 
Після мітингу учасники 

пройшли до пам’ятника 
загиблим жителям, де 

відбувся молебень.

Що чекає лікарів?
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Екологія Гордість Донеччини

У червні Державна екологічна інспекція у 
Донецькій області (ДЕІ), на підставі колектив-
ного звернення жителів селища Целінного 
м.Слов’янськ, провела позапланову перевірку ви-
конання вимог природоохоронного законодавства 
КП «АТП 052814» при експлуатації полігону ТПВ м. 
Слов’янськ.

В ході перевірки ДЕІ було встановлено: полігон 
ТПВ м.Слов’янськ експлуатується з порушенням 
діючих норм та правил; полігон ТПВ не обладна-
но інженерними системами для захисту довкілля 
відповідно до вимог діючих норм та правил; на 
полігоні ТПВ не проводиться моніторинг впли-
ву на довкіллявідповідно до вимог діючих норм та 
правил; проектна документація на полігон ТПВ 
відсутня; експлуатація полігону ТПВ становить за-
грозу довкіллю та населенню.

На усунення виявлених недоліків  КП «АТП 
052814» (директор К.М.Водоп’янов) було надано 
місяць. Протягом місяця недоліки не усунуто. 

Порушуючи вимоги чинного законодавства 
КП «АТП 052814» в липні 2016 р. не допустило 
інспекторів ДЕІ для проведення повторної перевірки 
виконання природоохоронного законодавства 
при експлуатації полігону ТПВ м. Слов’янськ. 
Експлуатація полігону ТПВ м.Слов’янськ  триває, 
продовжується забруднення довкілля, страждає 
населення.

КП «АТП 052814» що експлуатує полігон ТПВ 
підпорядковано Слов’янській міській раді (міський 
голова В.М. Лях).

На 2015-16 роки з обласного бюджету Донецької 
області було заплановано фінансування заходів 
спрямованих на організацію безпечного пово-
дження з відходами в м.Слов’янськ: будівництво 
сміттєперевантажувальної станції з сортуванням 
відходів, рекультивація полігону ТПВ але Слов’янська 
міська рада відмовилася надати земельну ділянку 
для будівництва сміттєперевантажувальної станції 
та не надала згоду на рекультивацію полігону ТПВ.

За інформацією ДЕІ 
в Донецькій обл.

Ще не так давно в будь-якому 
кінотеатрі, а то і в сільському 
клубі модно було прочитати: «Из 
всех искусств для нас важней-
шим является искусство кино». 
Насправді, це зовсім не так. 
В авангарді мистецтв з давніх 
давен йшов живопис. Його 
непересічне значення для люд-
ства довели М. Шагал, К Мале-
вич, В Кандінський, П Пикасо, Р 
Кент, І Репін  та інші світові май-
стри .

На їх тлі творчість народного 
художника України Володими-
ра Шенделя, що цими днями 
відсвяткував своє 80-річчя, – 
явище примітне як за змістом і 
якістю робіт, так і за масштаба-
ми виставки в декілька сотень 
полотен.

Володимир Степанович 
використовує всі жанри живо-
пису. Він пише пейзажі, батальні 
сцени, акварелі, етюди, офор-
ти –  на теми нашої давньої і 
недавньої історії та повсякден-
ного життя. Він пише, а глядачі 
читають. Читають з полотен 
майстра історичні романи, 
ліричні повісті та оповідання, 
героїчні поеми і балади та епічні 
оди. Його роботи настільки 
популярні, що їх використову-
ють письменники Донбасу для 
ілюстрації власних творів, як 
це зроблено за згоди сторін 
в останньому випуску роману 
Івана Костирі «Дума про Дон-
бас». Кожну роботу і кожну тему 
автор продумує, починаючи з 
назви, виділяючи в ній головне, 

незаперечно достойне. А далі 
– вкладає в роботу титанічний 
труд і натхнення, майстерність і 
талант та ще частку серця і душі.

Творчість – то розмова з Бо-
гом. Цю привілею Бог не кожно-
му дає.

Бог дав привілей Володими-

ру Шенделю творити полотна 
високого ґатунку, і вони стали 
надбанням багатьох художніх 
музеїв і салонів та національним 
надбанням. Мудрий Сократ ска-
зав: «В кожній людині є сонце! 
Дайте можливість і воно буде 
сяяти!» 

Сонце Володимира Степано-
вича сяє нам на втіху і радість. 
Твори його пензля вражають, 
залишають незабутній слід в на-
ших серцях. Наснаги Вам, май-
стре!

Віктор ПРОКОПЧУК, 
член НСЖУ

Цими днями заступник 
голови Верховної Ради 

України Ірина Геращенко 
в урочистій обстановці 

вручила нагороди 
працівникам бюджетної 

сфери Донецької області. 
Серед нагороджених 

– доцент Донбаського 
державного педагогічного 

університету, кандидат 
педагогічних наук, 

Відмінник освіти України 
Валерій Іванович 

Романько.

У розпорядженні Голо-
ви Верховної Ради України 
Андрія Парубія сказано, 
що Почесною Грамотою 
Верховної Ради України 
Валерія Івановича Ро-
манька нагороджено «за 
вагомий особистий внесок 
у соціально-економічний 
розвиток регіону, 
багаторічну сумлінну 
працю, високий 
професіоналізм». 

Наш колега має 
солідний педагогічний 
стаж – 42 роки в освітній 
сфері: 12 років пра-
цював учителем та ди-
ректором школи у 
Красноармійському ра-
йоні Донеччини, у на-
ступному році для ньо-
го ювілейна дата – 30 
років, як він проживає у 
Слов’янську та працює ви-
кладачем вищої школи у 
місцевому педагогічному 
університеті.

Усі ці роки Валерій 
Іванович проводить ве-
лику різноманітну гро-
мадську роботу: маже 

15 років він є головою 
Донецької обласної кра-
єзнавчої організації, 
виконує обов’язки го-

лови Консультативної 
ради краєзнавців при 
Управлінні культури та 
туризму Донецької ОДА, 

є членом ряду комісій 
при міськвиконкомі 
Слов’янської міськради. 
З 2005 р. він редактор 
газети «Педагог» ДДПУ. 
В.І.Романько – член трьох 
Національних спілок 
України – письменників, 
журналістів, краєзнавців. 
У його творчому доробку 
понад 700 публіцистичних, 
наукових, науково-мето-
дичних статей, він автор 
майже 30 окремих видань 

Творча праця та гро-
мадська робота нашого 
колеги відзначені дво-
ма Всеукраїнськими 
преміями: імені Петра 
Тронька та Петра Васи-
ленка, регіональними 
преміями: імені В.Со-
сюри, В.Шутова, М.Чер-
нявського, М.Петренка, 
званням «Почесний 
краєзнавець України».

Щиро вітаємо нашого 
земляка із заслуженою 
високою нагородою.

Бажаємо міцного 
здоров’я, подальших успі-
хів на освітянській ниві, у 
громадській роботі.

Тетяна ЛИСАК, 
голова Слов’янської 
міської краєзнавчої 

організації

Заслужена нагорода 
педагогу та краєзнавцю

Безлад триває

Люди Донеччини

Вернісаж Майстра
Активізацію бойових дій 

і обстріли живих кварталів 
Донецька і прилеглих міст 
військові експерти вважа-
ють закономірними.

Так, Дмитро Тимчук 
називає це спробою тиску 
так званої «ДНР» на Київ. 
«Наразі головне завдан-
ня бойовиків – виконати 
сценарій Кремля, тобто при-
мусити Київ прийняти умо-
ви з проведення місцевих 
виборів на Донбасі», – каже 
пан Тимчук. Він вважає, що 
протягом всього серпня 
буде підтримуватися висо-
кий градус конфлікту.

«Боюсь, що до вересня 
цей градус різко зросте, 
якраз для того, щоб вибива-
ти з парламенту ухвалення 
відповідного законопроекту. 
І я думаю, що цей законопро-
ект з’явиться», – припускає 
експерт і депутат Верховної 
Ради.

Самі ж військові розповіли 
газеті «Сегодня», що сили 
для звільнення окупованих 
територій є, а наказу про на-
ступ – немає.

А військовослужбовець 
Олексій з Луганської області 
додає: «Морально ми готові 
до будь яких поєдинків, 
але в глибині душі кожен 
з нас сподівається. що 
політики домовляться і все 
вирішиться миром».

АТО

Високий 
градус 

конфлікту



стор. 35 серпня 2016 року

Оголошення
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 

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

Відповідач: Білогурова Ірина Юріївна, останнє 
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 14 кв.16., 
викликається 10 серпня 2016 року на 14 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.

* * *
Першотравневий районний суд Донецької 

області (87400, смт. Мангуш, вул. Котанова, 
102, Мангушського району Донецької області) 
розглядає цивільну справу за заявою ТОВ 
«Фінансова компанія «Довіра та гарантія», пози-
вач ПАТ «ВТБ Банк» до відповідача Костіної Га-
лини Євгенівни (місце реєстрації та проживання 
відповідача Костіної Г.Є. не відоме) про зміну 
способу та порядку виконання рішення.

Відповідач викликається 08 серпня 2016 року 
на 09-00 год. у Першотравневий районний суд 
кабінет № 2, для участі у розгляді справи по суті. 
Суддя Н.М. Топузова. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 
5) розглядає цивільну справу 2/219/2876/2016 за 
позовом Шевчук Інни Володимирівни до Шевчука 
Ігоря Дмитровича про надання дозволу на тимча-
совий виїзд дитини за кордон без згоди батька.

Відповідач: Шевчук Ігор Дмитрович, останнє 
місце реєстрації – Донецька область, м. 
Єнакієве, пр-т Металургів,27/93, викликається 
15.08.2016 року на 09-00 годину до суду, каб. № 
213 для участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

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

Відповідач: Климова Олена Миколаївна, 
останнє місце реєстрації – Донецька область, 
м. Єнакієве, с.Корсунь, вул.Вокзальна, 54, 
викликається 19.08.2016 року на 08-50 годину 
до суду, каб. № 213 для участі у розгляді справи 
по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 
5) розглядає цивільну справу 2/219/5032/2016 за 
позовом Пімшина Володимира Олександрови-
ча до Ізотова Віталія Віталійовича про визнання 
особи такою, що втратила право на користуван-
ня житловим приміщенням.

Відповідач: Ізотов Віталій Віталійович, останнє 
місце реєстрації – Донецька область, м. Бахмут, 
вул.Ювілейна,16/64, викликається 26.08.2016 
року на 10-00 годину до суду, каб. № 213 для 
участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

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

Відповідач: Васильєв Микола Миколайович, 
останнє місце реєстрації – Донецька область, 
м. Юнокомунарівськ, вул.Армійська,108/70, 
викликається 19.08.2016 року на 08-55 годину 
до суду, каб. № 213 для участі у розгляді справи 
по суті.

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

* * *
Задорожня Ірина Віталіївна, 22.01.1961 р.н., 

останнє відоме місце проживання якої: Донець-
ка обл., м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 
буд. 59, кв. 20, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/2493/16-
ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Задорожньої Ірини Віталіївни про стягнення 
заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 05.08.2016 року 
об 11:00 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.

* * *
Великоновосілківський районний суд Донецької 

області в зв’язку з розглядом цивільної справи 
220/1454/16-ц (провадження 2/220/527/16) за 
позовом Сєнічевої Катерини Володимирівни до 
Сєнічєва Володимира Валерійовича про стяг-
нення аліментів на утримання дітей повідомляє, 
що судове засідання призначено на 18.08.2016 
р. на 09-00 год. в приміщенні суду за адресою: 
Донецька область Великоновосілківський район 
смт. Велика Новосілка, вул.Фонтанна, 21 Суддя 
Якішина О.М. 

Суд викликає в якості відповідача Сєнічєва 
Володимира Валерійовича. Явка до суду є 
обов’язковою. В разі неявки відповідача в су-
дове засідання справа буде розглянута за його 
відсутності.

* * *
Першотравневий районний суд Донецької 

області (87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 
102, Мангушського району Донецької області) 
розглядає цивільну справу за позовом Вавілової 
Вероніки Олександрівни до Вавілова Костян-
тина Едуардовича (місце реєстрації та прожи-
вання відповідача Вавілова К.Е. не відоме) про 
розірвання шлюбу.

Відповідач викликається 11 серпня 2016 року 
на 08-30 год. у Першотравневий районний суд 
кабінет № 2, для участі у справі по суті. Суддя 
Н.М. Топузова.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд Донецької 

області (84100 м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Заяць Лариси 
Стaнiславівни, про стягнення заборгованості.

Відповідач: Заяць Лариса Стaнiславівна, 
останнє відоме місце проживання – Донецька 
область, м. Горлівка, вул. Павлова Академіка, 
буд. 27 кв. 13, викликається на 08 годину 40 
хвилин 11 серпня 2016 року 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.О. Носовська.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд Донецької 

області (84100 м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Паукова Сергія 
Вікторовича, про стягнення заборгованості.

Відповідач: Пауков Сергій Вікторович, останнє 
відоме місце проживання – Донецька область, м. 
Горлівка, вул. Колодязна, буд. 10, викликається 
на 08 годину 20 хвилин 11 серпня 2016 року 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.О. Носовська.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд Донецької 

області (84100 м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бутенко Ольги 
Іванівни, про стягнення заборгованості.

Відповідач: Бутенко Ольга Іванівна, останнє 
відоме місце проживання – Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Пушкінська, буд. 78.кв. 26, 
викликається на 08 годину 00 хвилин 11 серпня 
2016 року 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.О. Носовська.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд Донецької 

області (84100 м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає цивільну справу за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Счастливенко 
Наталі Сергіївни, про стягнення заборгованості.

Відповідач: Счастливенко Наталя Сергіївна, 
останнє відоме місце проживання – Донецька 
область, м. Горлівка, вул. Малинича, буд. 41 кв. 
277, викликається на 09 годину 00 хвилин 11 
серпня 2016 року 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.О. Носовська.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд Донецької 

області (84100 м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Алісової Наталії 
Володимирівни, про стягнення заборгованості.

Відповідач: Алісова Наталія Володимирівна, 
останнє відоме місце проживання – Донецька 
область, м. Горлівка, вул. Оленіна, буд. 24 кв. 20, 
викликається на 10 годину 00 хвилин 11 серпня 
2016 року 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.О. Носовська.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд Донецької 

області (84100 м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Решетило Дени-
са Васильовича, про стягнення заборгованості.

Відповідач: Решетило Денис Васильович, 
останнє відоме місце проживання– Донецька 
область, м. Горлівка, вул. Москаленко, буд. 19 
кв. 65, викликається на 09 годину 30 хвилин 11 
серпня 2016 року 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.О. Носовська.

* * *
Ярошевич Світлана Анатоліївна, 08.12.1970 р.н., 

останнє відоме місце проживання якої: Донецька 
обл., Добропільський район, м. Білозерське, вул. 
50 років Жовтня, буд. 6, кв. 5, викликається до 
Добропільського міськрайонного суду Донецької 
області, як відповідач по цивільній справі № 
227/2173/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до Ярошевич Світлани Анатоліївни про стягнення 
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 10.08.2016 року 
о 09:00 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 
39А. У разі неявки відповідача до суду, справу 
буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи 
доказів. Суддя: В.В.Корнєєва. 

* * *
Саломаткіна Ірина Олександрівна, 19.02.1990 

р.н., останнє відоме місце проживання якої: До-
нецька обл., м. Добропілля, пров. Радянський, 
буд. 3, кв. 16, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/2495/16-
ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Саломаткіної Ірини Олександрівни про стягнен-
ня заборгованості.

Судове засідання відбудеться 10.08.2016 року 
о 09:00 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 
39А. У разі неявки відповідача до суду, справу 
буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи 
доказів. Суддя: В.В.Корнєєва. 

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 

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

Відповідач: Колоколов Олександр 
Афанасійович, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Богу-
на, буд. 25, кв.55, викликається 11 серпня 2016 
року на 14 год.00 хв до суду для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідач: Успенський Едуард Леонідович, 
останнє місце реєстрації та проживання: До-
нецька обл., м. Горлівка, вул. Дятлова, буд. 83, кв. 
6 викликається 11 серпня 2016 року на 14 год.30 
хв до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач: Хіразова Маіна Аліївна, останнє 
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. Світла, буд. 72, викликається 
11 серпня 2016 року на 15год.00 хв до суду для 
участі у розгляді справи по суті/

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 
5) розглядає цивільну справу 2-во219/107/2016 
за заявою Брославської Інни Валеріївни про 
роз‘яснення заочного рішення від 10.05.2016 
року про надання дозволу на виїзд дитини без 
згоди батька.

Відповідач Брославський Сергій Сергійович 
(останнє місце реєстрації: 86420, Донецька 
область, м. Єнакієве, вул. Саратовська,5/49) 
викликається 15 серпня 2016 року на 08-30 го-
дину до суду, каб. № 213 для участі у розгляді 
справи по суті.

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

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 

області (84112 м. Слов’янськ, вул. Добровольсь-
кого, 2) розглядає цивільну справу про визнання 
особи такою, що втратилас право на користу-
вання житловим приміщенням за позовною за-
явою Власенко Вікторії Геннадіївни до Плакинди 
Ольги Григорівни, останнє відоме місце прожи-
вання якої: Донецька область, м. Слов’янськ вул. 
Гранична, буд.23 викликається 26 вересня 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 
причину неявки, інакше справа буде розгляда-
тися у його відсутності. Суддя Р.В.Кузнєцов.

* * *
Великоновосілківський районний суд Донецької 

області в зв’язку з розглядом цивільної справи 
220/1276/16-ц (провадження 2/220/480/16) за 
позовом Береговінової Тетяни Миколаївни до 

Береговінова Артема Сергійовича про стягнен-
ня аліментів на утримання дітей повідомляє, що 
судове засідання призначено на 19.08.2016 р. 
на 09-00 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область Великоновосілківський район 
смт. Велика Новосілка, вул.Фонтанна, 21. Суддя 
Якішина О.М. 

Суд викликає в якості відповідача 
Береговінова Артема Сергійовича. Явка до суду 
є обов’язковою. В разі неявки відповідача в су-
дове засідання справа буде розглянута у його 
відсутності.

* * *
Краматорський міський суд Донецької 

області розглядає кримінальне провад-
ження №234/19177/15-К (провадження № 
1-кп/234/78/16) за обвинуваченням відносно 
Лакомова Дмитра Вікторовича за ч.1 ст. 258-3 
КК України.

Викликається обвинувачений Лакомов Дми-
тро Вікторович, 13.03.1977 року народження, 
який зареєстрований у квартирі 23 будинку 56 
по вул. Леніна у м. Макіївка Донецької області 
на 22 серпня 2016 року на 10.00 годину для 
участі у підготовчому судовому засіданні, яке 
відбудеться в приміщенні Краматорського 
міського суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21, каб2-2. Суддя К.С.Юр’єва.

* * *
Строганова Людмила Василівна, 17.02.1960 

р.н., останнє відоме місце проживання 
якої: Донецька обл., Добропільський рай-
он, м. Білозерське, вул. Строітельная, буд. 
11, кв. 52, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/2140/16-
ц за позовом Островської Олени Валеріївни до 
Строганової Людмили Василівни про стягнення 
боргу за борговою розпискою.

Судове засідання відбудеться 10.08.2016 року 
о 16:00 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. 

* * *
Шевченко Наталя Миколаївна, 14.11.1957 р.н., 

останнє відоме місце проживання якої: Донець-
ка обл., Добропільський район, м. Білозерське, 
вул. Маяковського, 40/3, викликається 
до Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області, як відповідач по цивільній 
справі № 227/1559/16-ц за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Шевченко Наталії Миколаївни 
про стягнення заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 10.08.2016 року 
о 15:00 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. 

* * *
Хапланов Григорій Геннадійович, 12.12.1972 

р.н., останнє відоме місце проживання якого: 
Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Щербако-
ва, буд. 47, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/1388/16-
ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Хапла-
нова Григорія Геннадійовича про стягнення 
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 10.08.2016 року 
о 15:00 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 
39А. У разі неявки відповідача до суду справу 
буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи 
доказів. Суддя В.В.Корнєєва.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут Донецької області, вул. 
Миру, 5) розглядає цивільну справу № 
2/219/2453/2016 за позовом Шподарєвої 
Вікторії Сергіївни до Лисак В’ячеслава Кузьмича 
про визнання особи такою, що втратила право 
на користування житлом.

Відповідач: Лисак В’ячеслав Кузьмич, останнє 
місце реєстрації – 84500, Донецька область, м. 
Бахмут, вул.1-ша Залізнична, 3, викликається 
15.08.2016 року на 13-00 годину до суду, каб. № 
213 для участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут Донецької області, вул. 
Миру, 5) розглядає цивільну справу № 
2/219/2983/2016 за позовом Поповкіної Лариси 
Олександрівни до Поповкіна Ігоря Борисови-
ча, третя особа: Фисенкова (Поповкіна) Ольга 
Ігорівна про визнання особи такою, що втратила 
право на користування житловим приміщенням.

Відповідач: Поповкін Ігор Борисович, останнє 
місце реєстрації – Донецька область, м. Бахмут, 
вул.Івкіна,32/16, викликається 16.08.2016 року 
на 08-45 годину до суду, каб. № 213 для участі у 
розгляді справи по суті.

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

сон, пролунав дзвінок домофона. 
Напівсонний Баграт підійшов до монітора 
відеоспотерігача. На екрані завмерло зо-
браження Шурочки. За мить воно ожило, 
поворухнулося й заговорило:

– Баграте, впусти мене, будь ласка. 
Дуже потрібно.

Чоловік натиснув кнопку й замок на во-
ротах здав свою варту. Шурочка рішуче 
увійшла у двір і, добравшись до дверей 
будинку, затарабанила в них щосили кула-
ками. Стукіт обірвав гучний голос Баграта:

– Та тихо ти. Двері відчинені. Заходь.
Шурка була добре пом’ятою: шкіра на 

обличчі сірого кольору, під очами 
набряки, косметика розмазана. За-
йшовши у світлицю, дівка жалісно 
попросила:

– Дай похмелитися… так треба…
Баграт кивнув на недопиту пляш-

ку горілки – бери, похмеляйся. Шур-
ка налила горілки у фужер Сніжани, 
залпом випила. Її очі миттєво 
проясніли. Вона оглянула стіл, Баграта, 
заглянула у відпочивальню. Сніжана саме 
повернулася в ліжку, скинула з себе части-
ну ковдри, оголивши груди.

– Яка безсоромна, – обурилася Шурка. 
– Хоча б свої персі прикрила.

Сніжана, не відкриваючи очей, огриз-
нулася:

– Згадай, якою ти сама була о цій порі 
учора.

Шурка обернула обличчя до столу й 
Баграта:

– А ви, я бачу, тут часу не марнували, 
добре поперекидалися на ліжку, – і, за-
глядаючи Баграту в очі, уточнила. – Рази 
зо три?

На порозі зали з’явилася заспана 
Сніжана. Звичайно, у чому мати народи-
ла. Вона посміхнулася своєю невинною 
дитячою посмішкою й замість Баграта ко-
кетливо відповіла:

– Чотири. Поки що.
Шурка позеленіла, але натягла на об-

личчя хорошу міну й зауважила:
– Ну–да, п’яна ж бо баба своєму тілу не 

хазяйка.
Сніжана, не проронивши й слова, 

взяла з-під носа у Шурки свій фужер на-
лила горілки, випила й пішла, виляючи 
стегнами, у ванну кімнату, стала під душ і 
відкрила воду.

Шурка наче з ланцюга зірвалася, бриз-
каючи слиною загорланила:

– Ти ба, яка лярва! Вона перед тим, як 
прийти до тебе, два тижні на Дурняку пи-
ячила. Переспала з усіма чоловіками, від 
пацана до діда. Навіть труси десь загуби-
ла. Усім охочим давала, де прийдеться. У 
хатах, просто неба надворі, на сіннику, на 
лаві під парканом. Її тамтешні жінки сту-
санами прогнали, волосся на голові пови-
дирали. Хотіли все волосся вирвати, але 
ця курва вислизнула з їхніх рук, втекла. 
День-два дома відсиділася – й до тебе. З 
ким ти зв’язався? З п’янню підзаборною! 
– Шурка махала руками, підстрибувала, 
задирала сукню й безбожно матюкалася.

Вона говорила, як перекона-
на моралістка, засуджуючи істинні й 
надумані нею вчинки суперниці. При цьо-
му зовсім забула, що сама щойно повер-
нулася з траси, що була з похмілля, що й 
сама на Дурняку (й не на ньому одному) 
була відома кожному. Баграт слухав мовч-
ки, не заперечував, бо добре знав мотив 
шуроччиної пісні.

В залі знову з’явилася Сніжана. З мо-
крим розкішним волоссям. Цього разу 
вона приховала свою наготу, замотав-
шись у великий банний рушник. Вона, 
наче нічого й не сталося, сіла за стіл і 
посміхнулася своєю чарівною білосніжною 
посмішкою. Звернулася до Баграта: 

– Налий мені, будь ласка, горілки, – й 
простягнула йому свій фужер.

Чоловік з готовністю виконав прохання. 
Налив і собі стопку. Потім наповнив склян-
ку Шурочці. Сніжана повільно підняла на 
дівку очі, і не відводячи їх, звернулася до 
Баграта:

– А ця що тут робить? Вона ж здається 
збиралася на трасу. Мабуть гроші 

закінчилися. Їй же доводиться з власної 
кишені доплачувати клієнтам. Та хрін 
з ними. Давайте вип’ємо за чоловіків, 
– білявка підняла фужер і виголосила 
давній жіночий тост:

Хоч будь він цар, хоч будь він бог,
Та він завжди між наших ног!
Баграт випив першим, за ним Сніжана. 

Шурка ж демонстративно відставила склян-
ку. І лише, коли напарники поставили свої 
ємності на стіл, випила свою порцію алкого-
лю. Нарешті звернулася до Сніжани:

– Ти довго ще тут будеш очі муляти?
– Завжди. Я заміж за Баграта виходжу. 

А ось ти що тут робиш? Йди на своє робо-
че місце. Там асфальт по тобі сльози вже 
ллє. Ти чула, заблуда? 

Цього разу Шурка не стерпіла, вкотре 

кинулася на Сніжану з кулаками, потім 
схопила зі столу кухонний ніж. Баграт 
втрутився вчасно, коли Шурка занесла 
ніж над білявкою. Він закрутив Шурі руку, 
витяг з неї ніж, застеріг: 

– Тільки без поножовщини в моїй хаті. 
Шурочка, ти б прийшла до мене дня че-
рез два. Бо інакше ця історія добром не 
закінчиться .

Шурку двічі просити не довелося, за-
грала гординя. Вона випила ще одну 
склянку горілки й хиткою швидкою ходою 
направилася геть з хати.

Тільки після того, як Баграт закрив 
за суперницею ворота двору, Сніжана 
з полегшенням зітхнула. Тепер можна 
відпочити. Вона випила ще один фужер 
горілки й уклалася в ліжко. Жінка бентеж-
ним сном проспала до пізнього вечора. 
Тільки, коли за вікном запанувала темінь, 
життя в будинку Баграта знову ожило.

Наступну ніч, а за нею день пройшли 
за знайомим сценарієм. Без будь-яких 
суттєвих поправок. А третя ніч почала да-
вати збої.

Під ранок Сніжана вигукнула черговий 
загальний рахунок:

– Одинадцять!
Трохи відпочила й знову підлізла до Ба-

грата. Але той відсторонив руку білявки.
– Сніжано, вибач, але я спати дуже 

хочу. Такі темпи навіть мені шалені.
Сніжана обурилася, почала стукати до 

чоловічої гордості:
– До тебе прийшла вродлива…Дуже 

вродлива молода жінка, а ти спи–и–и–и–
шшш.

Очікуваної нею реакції все ж не було. 
Він лежав в знемозі. Йому була противна 
не лише Сніжана, а й усі жінки на білому 
світі. Усі вони врешті-решт, як і чоловіки, – 
тварини. Білявка ж побачивши, що клієнт 
цілком усім задоволений, а через втому 
не зможе ні в чому їй відмовити, почала 
нову стару пісню:  

– Багратику! Мені так потрібні вісімсот 
гривень… Де їх узяти? У тебе часом 
немає, Баграте?

– Слухай, Сніжано, у тебе так багато 
бажань, що ще одне й мені доведеться 
ритися по смітниках.

Баграт перебільшував. Навіть не 
перебільшував – брехав. Його «парадно-
вихідна» подруга Анжела, висока пещена 
зверхня егоцентрична красуня, витягала 
з нього набагато більше. 

– Баграте, а що ж мені робити? Доньці 
треба терміново на навчання гроші висла-
ти. Та й босоніжки мої, бач, майже до дір 
зносилися. Я віддам. Потім… Колись…

Баграт, посопуючи носом, дістав все 
з того ж бару великий шкіряний гама-
нець, витяг з нього чотири сотні гривень 
і поклав перед Сніжаною, потім витяг ще 
півтори сотні, поклав зверху:

– На таксі та на похмілля.
Сніжана вдячно посміхнулася і 

полізла була до нього під ковдру, але він 
відсахнувся, глянув на годинника й про-
мовив: 

– Через годину прийде мій давній то-
вариш.

– Видний з себе?
– Так собі, але ти, будь ласка, одягнись. 

Він у нас жінок… Ну як тобі сказати… Не те, 
що боїться, але остерігається. Сторонить-
ся… Хай він трохи до тебе звикне, а там… 

Саме в цю мить пролунав дзвінок до-
мофона й Баграт, кинувши на ліжко одяг 
Сніжани, пішов зустрічати гостя. Затри-
мав на кілька хвилин на порозі. За цей час 
Сніжана встигла одягнутися й привести 
себе трохи в порядок. 

Коли чоловіки увійшли у світлицю, там 
уже сиділа яскрава й вродлива блондин-
ка. Вона здавалася квітучою й успішною.

 Баграт відрекомендував товариша:
– Знайомтесь, Антон Архипович. Му-

зикант. Грає практично на усіх музичних 
інструментах.

Білявка кокетливо протягла 
йому свою мініатюрну руку:

– Сніжана. Діюча топ-модель.
Антон Архипович безтактно 

поцікавився:
– А де ви, вибачте, працюєте?
Сніжана не розгубилася:
– Та скрізь. У мене стільки за-

мовлень, стільки роботи – вгору глянути 
ніколи.

Антон Архипович був чоловіком років 
під п’ятдесят. Високий, чепурний й увесь 
наче видовжений. Довге обличчя, довгі 
ноги, довгі руки з довгими пальцями. 
Несподівано Сніжаною опанував безпри-
чинний інстинктивний жах. Попри всі зу-
силля вона ніяк не могла його вгамувати. 
Вона повернула голову до Баграта й жах 
поволі відступив.

Антон з Багратом вийшли в іншу 
кімнату, про щось з годину говорили. Без 
горілки. Насухо.

Жінка стала збиратися, зібрала свої 
речі, взяла поліетиленовий пакет і сумку. 
Оглянулася, відкрила сумку, поклала туди 
гроші, які дав їй Баграт. Причепурилася. 
Повернулися чоловіки

– Баграте, я йду додому. Я й так тут тро-
хи затрималася, – вона посміхнулася Ан-
тону Архиповичу. – Дуже приємно було з 
вами познайомитися. Сподіваюся, що ми 
ще побачимося.

Антон заметушився:
– А я теж саме збираюся йти. Дозволь-

те вас трохи провести, – потім звернувся 
до свого товариша. – Ти не заперечуєш, 
друже?

– Навпаки, буду тобі вдячний, – 
люб’язно погодився товариш. 

Невдовзі Антон і Сніжана зникли за во-
ротами двору й господар з великим по-
легшенням зітхнув.

Нова парочка пройшла разом два квар-
тали. Антон готовий був іти разом і далі, 
про що повідомив Сніжані, але та катего-
рично замахала руками: ні в якому разі. 
Він наполягав. Тоді вона тихо промовила:

– Мій дім далеко, на околиці міста. Але 
ви, могли б мені допомогти по-іншому. 

Антон з готовністю відповів:
– Радий буду вам хоч чимось послужи-

тися.
Жінка знітилася й почервоніла. Зараз 

вона виглядала, як сором’язлива десяти-
класниця. Нарешті промовила:

– У вас часом не знайдеться п’ятдесят 
гривень. На таксі. А то я гроші дома забу-
ла. А я вам їх найближчим часом віддам. 

Прийшла черга сконфузитися Антону 
Архиповичу, який тут же промовив:

– Яка дрібниця, – він порився у 
кишені сорочки, протягнув білявці 
п’ятдесятигривневу купюру. – Ось 
візьміть. Можете не віддавати.

Але жінка заперечливо похитала голо-
вою:

– Що ви! Запишіть мій телефон. 
Подзвоніть, призначте місце зустрічі, я 
прийду й віддам вам гроші.

– Ми можемо побачитися у мене вдома.
– Що ви! Це так незручно. А що скажуть 

ваші сусіди. Та й мене в місті багато, хто 
знає, – але побачивши, що її новий знай-
омий знітився, пом’якшила сказане. – А 
між іншим, я давно мріяла побачити, як 
живуть професійні музиканти.

– Значить до зустрічі! – промовив Ан-
тон Архипович і нові знайомі розійшлися.

З майбутньої книги

 Петро Гайворонський
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Продовження. Початок в номері за 29 липня.

Далі буде.

Оголошення
Слов’янський міськрайонний суд у 

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

Відповідач: Рожко (Пілієва) Наталя 
Анатоліївна, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Крас-
ношапки, буд. 42 кв. 63, викликається 10 серп-
ня 2016 року на 10 год. 10 хв до суду для участі 
у розгляді справи по суті.

Відповідач: Платонов Олександр 
Сергійович, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м.Горлівка, вул. Павла 
Корчагіна, буд. 22 кв. 60 викликається 10 серп-
ня 2016 року на 10 год. 20 хв до суду для участі 
у розгляді справи по суті.

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

* * *
Великоновосілківський районний суд 

Донецької області в зв’язку із розглядом 
цивільної справи 220/1348/16-ц (проваджен-
ня 2/220/495/16) за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» до Ольмезова Федіра Степановича про 
стягнення заборгованості за кредитним до-
говором повідомляє, що судове засідання 
призначено 16.08.2016 р. на 11-00 год. в 
приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, Великоновосілківський район, смт. 
Велика Новосілка, вул.Фонтанна, 21, Суддя 
Якішина О.М. Суд викликає в якості відповідача 
Ольмезова Федіра Степановича. Явка до суду 
є обов’язковою. В разі неявки відповідача в су-
дове засідання, справа буде розглянута у його 
відсутності.

* * *
В зв’язку з розглядом цивільної справи 

220/1241/16-ц (провадження 2/220/473/16) за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Грибушина Де-
ниса Петровича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором повідомляємо, що 
судове засідання призначено 19.08.2016 р. на 
10-00 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область Великоновосілківський район 
смт.Велика Новосілка, вул..Фонтанна, 21 Суддя 
Якішина О.М. Суд викликає в якості відповідача 
Грибушина Дениса Петровича. Явка до суду є 
обов’язковою. В разі неявки відповідача в су-
дове засідання, справа буде розглянута у його 
відсутності.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (вул. Дружби, 4, м. Торецьк, Донець-
ка область, 85200) розглядає цивільну справу 
за позовом ДКП «Дзержинськжитлосервіс» до 
Борисової Світлани Степанівни, Баранець Оле-
ни Сергіївни, Баранець Анастасії Миколаївни, 
Гриньова Владислава Миколайовича, третя 
особа служба у справах дітей Торецької міської 
ради про визнання особи такою, що втратила 
право на користування жилим приміщенням.

Відповідачі: Борисова Світлана Степанівна, 
Баранець Олена Сергіївна, Баранець Анастасія 
Миколаївна, Гриньов Владислав Миколайович 
зареєстровані за адресою: вул. Лісна 14/97, 
м. Торецьк (Дзержинськ), Донецька область 
викликаються до Дзержинського міського суду 
Донецької області 29.08.2016 року на 9-00 го-
дину для участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
В провадженні Бердянського 

міськрайонного суду знаходиться цивільна 
справа №310/4552/16-ц за позовом ПАТ 
«Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Зен-
цова Івана Миколайовича, Зенцова Олексан-
дра Миколайовича про солідарне стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено 27.09.2016р. на 
10 годину 30 хвилин в приміщенні Бердянсько-
го міськрайонного суду за адресою: Запорізька 
область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, 
каб. 406, суддя Троценко Т.А. тел. (код 06153) 
3- 55-31.

Суд викликає Зенцова Івана Миколайовича, 
Зенцова Олександра Миколайовича в якості 
відповідачів.

Явка відповідачів до суду є обов’язковою. В 
разі неявки відповідачів справа буде розглянута 
за наявними матеріалами. Суддя Т.А. Троценко.


