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Коротко
На підтримку обороноздатності 

держави мешканці Донеччини 
спрямували 312 мільйонів гривень 
військового збору з початку року.

* * *
На Маріупольському напрямку 

потонув БТР з двома російськими 
військовими.

* * *
Обидві українські команди з 

медалями завершили Всесвітню 
шахову Олімпіаду в Баку: чоловіки 
вибороли «срібло», а жінки – 
«бронзу».

* * *
На Херсонщині відкрили першу 

в Україні школу, яку забезпечують 
енергією альтернативні джерела.

* * *
У Музеї світового мистецт-

ва у Пекіні відкрито виставку ки-
тайських художників, присвячену 
Тарасові Шевченку.

* * *
Хасиди, які приїхали на 

щорічне паломництво до Умані 
на Черкащині, перерахували для 
бійців АТО 300 тисяч гривень.

* * *
На пропозицію випити за «русь-

ких визволителів Донбасу» один 
із жителів Донецька убив трьох 
вояків РФ, а потім, захищаючи 
власну квартиру, поранив ще двох 
окупантів.

* * *
Румунська віза для українців 

стала безкоштовною.

* * *
МОЗ України повідомляє,що 

ліки для онкохворих дітей невдовзі 
відправляться в регіони.

* * *
Із 140 кандидатів на посаду 

голови Миколаївської  ОДА  кон-
курсна комісія вибрала одного з 
найбагатших народних депутатів 
від БПП.

* * *
За даними ЮНІСЕФ від почат-

ку конфлікту на Донбасі 215 тисяч 
дітей стали переселенцями.

* * *
Майже 70% українців 

вважають,що головною мовою ви-
кладання має бути українська,тоді 
як у 1991 році лише 51% населен-
ня підтримував цю ідею.

* * *
Після проголошення режиму 

тиші бойовики 50 разів відкривали 
вогонь протягом останньої доби, а 
Авдіївку обстріляли з танку.

* * *
На Паралімпіаді в Ріо українці 

завоювали вже 81 медаль.

* * *
Україна передала ОБСЄ нові 

свідчення про злочини бойовиків 
на Донбасі.

На околиці міста Сіверськ почались роботи з 
відновлення автомобільного мосту через річку Суха 
Плотва.

Як повідомив голова облдерж-адміністрації Пав-
ло Жебрівський, старий міст, пошкоджений бойови-
ками у липні 2014 року, розберуть, а на його місці 
зведуть абсолютно нову конструкцію за сучасними 
стандартами. Загальна вартість будівництва – 19,3 
млн гривень. 17,5 млн гривень надав Державний 
фонд регіонального розвитку, решту, 1,9 млн, буде 
профінансовано з обласного бюджету.

За словами начальника Служби автомобільних 
доріг у Донецькій області Дмитра Обухова, новий 
міст буде на чотири метри довшим – 40 метрів про-
ти 36 раніше. Ширина проїжджої частини – 9,6 ме-
тра, плюс пішохідні доріжки по 1,2 метри з кожного 
боку. Міст зможе витримувати навантаження до 100 
тонн одночасно.

Роботи проводитимуться переможцем 
держзакупівель, компанією «Мостстройком» з 
Дніпра. За словами будівельників, роботи з побудо-
ви нового моста завершаться до грудня цього року, 
повідомляється на сайті ОДА.

Рекорд України встановили минулої су-
боти у Волновасі: тут зібрали в одному місці 
найбільшу кількість українських рушників і 
створили з них живий ланцюг «Донбас – це 
Україна» з нагоди 135-річчя міста.

Ланцюг єднання створили 3672 людини: 
вони тримали 2227 рушників й вишикува-
лись у ланцюг довжиною 4 кілометри 507 
метрів. Учасники рекорду привезли руш-
ники з Волноваського, Добропільського, 
Мар’їнського, Микільського, Мангушського 
та Великоновосілківського районів і Вугледа-
ра.

У заході взяли участь жителі міста і багато 
гостей. З нагоди свята чимало людей вдягли 
вишиванки.

Н.Пишна
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Реальні справи

Відновлять міст
Газета «Сегодня» розбирається, 

чи надовго на Донбасі триватиме ре-
жим тиші, встановлений з 15 вересня 
формально з ініціативи керівництва 
так званих «республік», а насправді 
на прохання офіційного Берліна, 
який звернувся до керівництва РФ. 
При цьому, як пише газета, з 1 ве-
ресня вже діє режим тиші, погодже-
ний Контактною групою у Мінську 26 
серпня.

Жителі Донбасу, втомлені за 
2,5 року від практично безупинної 
стрілянини в чергове перемир’я не 
вірять,зазначає газета. «Добре, що 
тихо, але не відомо, що нам готують», 
– каже донеччанин Павло Алєксєєв.

А жителька селища шахти 
«Трудівська», що біля Мар’їнки Ірина 
Кардаш зізнається, що за два роки 
не пам’ятає жодної спокійної ночі: 
«Навіть коли оголошували чергове 
перемир’я, у нас все одно стріляли. 
Для нас припинення вогню – це 

можливість підремонтувати дім на 
зиму».

Не побачили оптимізму у намірах 
сепаратистів і експерти. За словами 
Георгія Салманішвілі, це не оголо-
шення миру і не припинення війни: 
«Це режим тиші для того, щоб про-
вести зміну контингенту на бойових 
позиціях. Адже тишу, по суті, за-
просила Росія. Скоріше за все, на 
зміну тим, хто діяли тут під виглядом 
ополченців, приходять професійні 
солдати... Частина Донбасу ста-
ла полігоном для обкатки людей 
і озброєння, і на кордоні все це 
озброєння стоїть в очікування свого 
часу».

Погоджується з колегою експерт 
Павло Жовніренко, який вважає, що 
говорити про повну тишу не можна 
і припускає, що скоріше за все бу-
дуть провокаційні обстріли з боку 
сепаратистів і їх заяви про те, що 
обстрілює Україна, пише газета.

АТО

Чи надовго тиша? 

Про це пише газета «Се-
годня», посилаючись на 
інформацію Міністерства з 
питань тимчасово окупова-
них територій та внутрішньо 
переміщених осіб.

У свою чергу, українські 
чиновники посилаються на 
дослідження Всесвітньої 
продовольчої програми ООН: 
найбільша потреба у м’ясних 
продуктах – відсутні яловичи-
на, свинина, м’ясо птиці. Та-
кож через мінування земель, 
місцеві жителі позбавлені 
можливості вирощувати го-
родину, що також впливає на 
якість харчування населення.

Але продукти у Донець-
ку є, хоча і не в тій кількості, і 
за високими цінами. «Борщ 

стає делікатесом: свинина 
за 230 рублів (95 грн.), овочі 
та зелень – виходить кастру-
ля за півтисячі, а зарплати 
в більшості людей 5-6 тисяч 
рублів (2-2,5тис. грн.)», – 
зазначає донеччанка Світлана 
Якушина.

Газета наводить свідчення 
донецьких підприємців, які 
працюють у торгівлі: «Націнку 
на м’ясні вироби роблю 
лише у 10%, адже купівельна 
спроможність в людей дуже 

низька. Яловичину взагалі не 
продаю, адже за ціною в 350 
рублів (143 грн.) за кіло мало 
хто може її собі дозволити», – 
каже продавчиня Лариса.

Газета зазначає, що у неве-
личких населених пунктах, що 
знаходяться далеко від шляхів 
сполучення, ситуація з харча-
ми ще гірша: товари першої 
необхідності стали дефіцитом. 
При цьому місцеві мешканці 
скаржаться на низьку якість 
продуктів, що завезені з 

Росії: люди звикають до нових 
видів продуктів – «сирний», 
«кефірний».

Також місцеві жителі 
відзначають великий асор-
тимент алкогольних виробів, 
але теж не вдоволені якістю. 
«Часто можна почути, що 
хтось отруївся горілкою. Купив 
пляшку горілки за 400 рублів 
(165 грн.), а вона керосином 
тхне. Пити, звичайно, не ста-
ли», – цитує видання донечча-
нина Кирила. 

В окупації

Делікатес по-донецьки
На підконтрольних бойовикам територіях  – 

проблеми з продовольством
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Як злітав у повітря наш міст – показали майже по усіх телекана-
лах. Регіт, що супроводжував той вибух, ще й досі пам’ятаю. Лама-
ти – то не будувати. Люди поколіннями Донбас викохували. Та кому 
до цього є справа? Є вибухівка – чом і не підірвати? Великий «ба-
бах» для історії, так би мовити. З того дня все у нас почало ділитися 
на «перед мостом» та «за мостом». А щоб дістатися того «за мо-
стом» треба перейти без страховки (бордюрчика чи поручнів) ву-
зенькими містками над залізничними коліями. Висота добряча: 
метрів п’ятнадцять, не менше. А ще з речами. А ще назустріч такі 
ж йдуть інші сміливці, зачекати не хочуть. А в кого боязнь висоти? 
Сама пару разів жіночок за руку переводила. Одна молилася і пла-
кала. Та ще й зима! То сніг, то крига. Слизько! Як ніхто не гепнувся 
– не знаю. А, може, нам не сказали.

Перебралася я з сумками «за міст». Лютий, холодно, бахають. 
Дуже близько бахають. Ніч була страшна – не спали. Їхати треба 
обов’язково. І ще дуже хочеться втекти з пекла. Знаю, що в цей час 
зазвичай буває якийсь транспорт. А тут нічого. Чи теж злякалися? 
А «прильоти» все ближче. Ноги, без моєї на то згоди, заставляють 
мене присідати. Мабуть, комічно з боку виглядаю! Але не я одна 
така. Люди починають на «індусах» роз’їжджатися. Два близьких 
вибухи заставляють і мене стрибнути в якусь автівку, незважаючи 
на те, що водій – «ліцо кавказької національності». Та нехай сто гри-
вень! Тільки швидше від того підірваного мосту! Аж видихнула, як 
поїхали, наче машина броньована або не представляє для снарядів 
ніякого інтересу. Водій запитав, чи є перепустки. Ні в мене, ні в моєї 
випадкової супутниці їх не було. А сьогодні вже без перепусток до 
Артемівська не проїдеш. І раз так, то треба мандрувати полями та 
якось обминути ту Курдюмівку із блокпостом. Ми сиділи ні живі ні 
мертві, бо знали, що поля заміновано, та ще й водій страшнючий, 
як Квазімодо. Він ще нам жахіття додав, коли сказав щоб ми уваж-
но дивилися по сторонах, і якщо побачимо щось (що?!) підозріле, 
миттєво сказали йому, та сповзали під сидіння (як?). Стріляють по 
машинах сьогодні, щоб не возили людей отими «тайними тропа-
ми». Їхали, як пізніше виявилося, навмання. Дороги полями не знав 
не тільки наш водій, а й інші, які за нами причепилися, мов реп’яхи. 
Ми їхали першими в цій кавалькаді. Натрапили б на міну – вони б 
врятувалися. Тому нас не обганяли. Доки їхали, я зробила висно-
вок, що якби не війна, мені б так і не довелося побувати у радгоспі 
«Горлівський». І я б не знала, що моє місто тягнеться до самого 
Артемівська ось такими невеличкими гарненькими  хуторками. Ми 
їхали і тримали відкриті дверцята авто руками, щоб в разі чого ви-
сипатися з машини скоріше…

Нас зупинив мобільний блокпост на тій дорозі, де водій не 
очікував побачити військових і мріяв швидко проскочити. Як 
вони на нього лаялися! Стало зрозуміло, що сьогодні вони вже 
зустрічалися і він набрехав, що везе рідних додому, а не заробляє 
на горі людському. Військові наказали вийти з машини. Перевірили 
документи. Водію сказали, що наступного разу можуть прострели-
ти не тільки колеса. Хай дякує, що в машині жінки.

Ми виїхали саме на той блокпост, який так хотіли оминути. Не 
пропустили, бо перепусток немає. Сказали, щоб розверталися і 
прямували назад. Після стресу мінних полів, можливості обстрілу 
та зустрічі з мобільним блокпостом мені було вже не страшно вихо-
дити до сердитих людей з автоматами. Хтось, я чула, казав: «Якщо 
кулю в лоб, то кулю в лоб». Отак і я. Бо в мене ж завтра пари! І я 
не хочу знову підстрибувати з моєю дев’ятиповерхівкою! І я хочу 
відпочити (та хоча б виспатися!) там, де не стріляють. Схопила 
сумки, спиталася де старший і попрямувала до вагончика. Йшла 
так, що ніхто не схотів зі мною зв’язуватися. І кордон я перейшла! 
Старшим на блокпості виявився зовсім не страшний військовий. 
Середнього зросту, міцної статури, чорнявий, з вусами. Змучений 
і готовий до неприємних розмов. А я не вмію такі розмови вести. 
Спитала, що мені тепер робити. Він не очікував, що кричати не буду 
і уважно на мене подивився. Сказав, що треба було давно пере-
пустку оформити. Та подала я ті документи в міграційну службу ще 
два місяці тому! Хто ж не знає, що там робиться в тій міграційній?! 
Люди ночують під тією будівлею! Він теж це знав. І, мабуть, не 
тільки це. Але зараз потрібна перепустка. От і приїхали! В Горлівку 
не поїду, до Артемівська не пускають. Буду жити на блокпості. А що 
тут ввечері робити? Скоро ж машини перестануть курсувати туди-
сюди. Буде сумно. І холодно. І страшно. Хіба що читати буду, якщо 
світло не вимкнуть. «Хочете книжку подарую? Мені дочка дала на 
дорогу «Шлюпка у відкритому морі». Сказала, що цікава», – чо-
мусь запропонувала я. Той закивав головою. Відкрила сумку, по-
даю книжку. «А то що за книжки? – питається військовий. «Думаю, 
Вам буде нецікаво», – але подаю збірки та журнали, щоб не поду-
мав, що контрабанда якась літературна. «То Ви на обкладинці?» 
– спитав, розглядаючи мої книжки. Ти диви, який уважний! «Я, – 
відказую. – Обласна літературна премія імені Віктора Шутова за 
2014 рік. Тільки мені один диплом і дістався. Ані медалі, ані самої 
премії! Навіть, не знаю скільки та премія у гривнях». «Мене Воло-
димир звуть. Теж вірші пишу. Дружині, – і посміхнувся. – Книжку 
подаруєте? Свою». Теж киваю головою і подаю йому книжку. Десь 
з глибин бронежилета він витягнув ручку і попросив підписати для 
дружини. Доки я підписувала книжку він зупинив машину і наказав 
водієві: «Довезеш до Артемівська! І спробуй тільки з них гроші взя-
ти!» Моя сусідка, яка мовчки простояла поруч зі мною весь цей час, 
потягла в машину свою валізу і, мабуть, разів тридцять сказала: 
«Дякую!» Через п’ятнадцять хвилин я вже прямувала до інституту. 
Ось тобі і відповідь на питання: «І кому ці вірші потрібні?»

Тепер, коли я їду повз курдюмівський  блокпост, завжди згадую, 
що «Шлюпку у відкритому морі» я так і не прочитала.

Наталя КОВАЛЬСЬКА
м. Бахмут

Цими днями до Слов’янського 
авіаційно-технічного колед-
жу завітала етнограф Людмила 
Калашнікова зі своєю книгою 
«Уклін Вам низький». 

Спочатку пані Людмила 
розповіла про себе. Народила-
ся вона у Росії, у родині офіцера, 
у 1948 році. З 1963 року живе 
в Україні. Закінчила Київський 
політехнічний інститут. Потім пра-
цювала у ВДНГ методистом. З 
1986 року працювала у музеї про-
сто неба Пирогово екскурсово-
дом. Проживши у Києві 42 роки, 
переїхала до Скадовська. Мати 
двох дітей. Син загинув. Бабуся, 
онучці 8 років. Книга вийшла в 
світ у 2012 році, присвячена вона 
онуці Дарині. 

Із перших хвилин зустрічі ав-
тор відразу повела присутніх у 
цікаву подорож Поділлям, Кар-
патами, Поліссям, Полтавщиною, 
Слобожанщиною та Середньою 
Наддніпрянщиною, знайомлячи 
із побутом, традиціями і звичая-
ми українського народу та зраз-
ками народної архітектури різних 
історико-етнографічних регіонів 
України.

 Книга написана у художньому 
стилі, запитання – відповідь. Тут 
описана захоплююча подорож у 
минуле України у просторі і часі. 
Звичайна сучасна українська ро-
дина вирушає на екскурсію до 
Національного музею народної 
архітектури і побуту України, 
який розташований у с. Пирого-
во, що біля Києва. І юний читач, 
мимоволі ставши членом цієї ро-
дини, опиняється в різних куточ-
ках старовинної України, не по-
кидаючи території музею. Тут він 
знайомиться не тільки з народ-

ною архітектурою, традиціями, 
побутом, а ще і з відносинами в 
українських родинах, з вихован-
ням у дітей поваги до старших, 
доброму ставленні до приро-
ди, розумінні історії України, в 
працелюбстві і почутті краси.

Книга унікальна за своєю по-
будовою, легко читається і краще 
засвоюється. Описання регіонів 
дають можливість читачам, навіть 
маленьким дітям, легко уявити 
собі різні куточки України, такі 
несхожі, але все це – наша рідна 
Україна. Герої книги – це зв’язок 
з сьогоденням, і на прикладі 
однієї родини демонструється 
значимість виховання малень-
ких громадян в дусі патріотизму 
і любові до своєї Батьківщини. В 
книжці багато ілюстрацій, тому 
кожен має можливість уявити собі 
не тільки музей, а ще й ознайо-
митись з творами художників про 
життя і побут українського народу.

Пані Людмила сказала: «Маю 
надію, що кожен, хто прочитає 
книгу, буде пишатися країною, в 
котрій живе, тому що зрозуміє, 
головне – Україна, така бага-
та історичним минулим, має 
чудові і величні перспективи на 
майбутнє, і це майбутнє в руках 
дітей. Цю книгу повинні чита-
ти дітям з 6 років. Впевнена, що 
саме юні читачі, прочитавши кни-
гу, відчують свою відповідальність 
і за минуле, яке варто зберігати, і 
за майбутнє нашої рідної України». 
Автор також звертається у 
передмові до читачів: «Не ви-

стояти нашій матері-землі в усіх 
тих випробуваннях, якби не наші 
люди, воїни-захисники, майстри-
будівельники, мудрі князі і геть-
мани, талановиті поети і співці, які 
впродовж віків і помислами, і сло-
вом, і шаблею працювали задля 
своєї рідної землі». Пані Людми-
ла, після спілкування зі студен-
тами різних навчальних закладів 
Слов’янська та Краматорська, 
впевнена, що саме зі Слов’янська 
та Краматорська почнеться 
відродження України. 

Цю книгу пані Людми-
ла охарактеризувала, як своє 
освідчення в любові до України! 
Вона зізналася, що пише продо-
вження книги, яке буде присвяче-
не Півдню України, що не увійшов 
в «Уклін Вам низький».

Зустріч з автором книги погли-
била знання студентів, курсантів, 
викладачів, бібліотекарів, гостей 
з народознавства. Усі присутні 
ніби на мить перенеслись у давні 
часи, традиції, звичаї та побут 
різних регіонів України, пройшли-
ся стежками музею у Пирогові 
та відвідали Карпати, Поділля, 
Полісся, Полтавщину, Слобожан-
щину. Після презентації книги всі 
бажаючи мали згоду сфотографу-
ватися з автором, отримати авто-
граф та просто поспілкуватися.

Світлана ФІРСОВА, 
завідувачка бібліотекою 
Слов’янського коледжу 

Національного авіаційного 
університету

371-а річниця заснування 
міста – дата явно не «кругла». 
Проте слов’янці відзначили 
її з таким розмахом, щоб і 
«воріженьки» зрозуміли: «Ще 
не вмерли, раз гуляєм так!» 
І не вмрем! Хоча декому не 
подобається наша історія, дер-
жавна мова, наші символи й 
сама Україна як незалежна дер-
жава. І це після перемоги 2014 
року над терористами-сепа-
ратистами та путінськими най-
манцями?! 

Переді мною найтиражніша 
в регіоні газета «ТВ плюс» від 8 
вересня цього року. На першій 
сторінці привітання з Днем 
міста міського голови, двох 
нардепів України та голови 
правління ПАТ «СМЗ»П. При-
дворова. Якщо В. Лях та О. Не-
дава вказують, що «любимому 
городу исполнился 371 год», то 
пан Придворов, можливо, в піку 
їм, пише: «Нашему родному го-
роду исполняется 340 лет!»

Не можу й допустити, що П. 
Придворов, який був депута-
том міськради у той час, коли 
йшли дебати, про рік заснуван-
ня Слов’янська – 1645 чи 1676, 
не знає постанови Кабміну від 
26 липня 2001 року «Про за-
твердження списку історичних 
населених місць України». Там 
чітко записано, що Слов’янськ 
(до1784 р. – Тор) виник у 1645 
році. Ця дата не зі стелі взята. 
Рекомендую пану Придворо-
ву і його прибічникам почитати 
історичний нарис «Слов’янськ» 
Ю. Клочкова, виданий 1959 
року в Сталінському книжково-
му видавництві. 

Дивує позиція редакції га-

зети «ТВ плюс». Свого часу її 
журналісти чимало зробили 
для повернення Слов’янську 
років, вкрадених радянськими 
ідеологами. А зараз що, запла-
тив гроші і друкуй, що хочеш?

Ось ще одна ложка дьогтю 
до нашого свята, 9 вересня на 
центральній міській площі по-
бачив кілька сірих, мов асфальт 
майдану, паралелепіпедів, а на 
їх площинах плакати з портре-
тами і біографічними даними 
відомих слов’янців. Їх виявило-
ся вісім. Перш за все, відшукав 
геометричну фігуру з плака-
тами українською, російською 
та англійською мовами про 
нашу знаменитість, нашу 
гордість – Михайла Петренка. 
Побіжного огляду та підпису «За 
матеріалами сайту…» виста-
чило, щоб зробити висновок: 
автори плаката скористували-
ся тільки тим, що написав кия-
нин О. Петренко, який ось уже 
п’ять років зі шкури лізе, великі 
гроші кидає, щоб довести – 
він є праправнуком видатного 
українського поета-романтика 
Михайла Петренка. На його за-
мовлення, з його фото сумсь-
кий художник 2015 року нама-
лював портрет, який видають за 
портрет нашого земляка, авто-
ра віршів, що стали народними 
піснями.

Знайшов одного з редакторів, 
їх у вихідних даних значиться 
аж чотири, запитав, чи читав 

він про Михайла Петренка ще 
щось, крім сайта псевдопра-
правнука? «А для чого? – здиву-
вався молодий чоловік. – Ми ж 
вказали джерело…»

Ось тут і приходить на ум 
анекдот про тих, хто раніше пи-
сав на стінах і парканах і нази-
вався хуліганом, а тепер пише в 
інтернеті й іменується блогером.

Слов’янців – героїв Великої 
Вітчизняної війни на цьому 
«вернісажі» представляв пор-
трет і розповідь про М. Карна-
ухова, як виявилося з досить 
сумнівними заслугами пар-
тизанського ватажка. Не ви-
падково ж вулицю його імені 
перейменовано на честь Во-
лодимира Чернявського, який 
віддав здоров’я і життя за ста-
новлення незалежної України.

На запитання, чому 
організатори, а це якесь 
об’єднання «Нова Дружківка», 
що діє за підтримки 
міжнародного фонду «Відрод-
ження», не представили урод-
женця Слов’янська, двічі Героя 
Радянського Союзу Миколу 
Сімейка – єдиного жителя До-
неччини, який під час війни 
двічі був удостоєний найвищо-
го звання, відповіді не почув. А 
на запитання, хто дав дозвіл на 
оцю виставку, мені порадили… 
берегти здоров’я.

Віктор СКРИПНИК, 
журналіст, почесний 
краєзнавець України

Щиро вітаємо Святогірського міського голову Олександра Івановича Дзюбу з 70-річчям. 
Від душі бажаємо міцного здоров’я, сімейного щастя, благополуччя!

Хай Господь дарує вам ще багато років життя, плідної праці на благо рідного міста і його 
жителів!

Репліка

І дві ложки 
дьогтю…

Вийшла книга

Творчість наших читачів

ПЕРЕПУСТКА,
або РЯТІВНА «ШЛЮПКА» 

Освідчення в любові Україні
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Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області (84500, м. Бахмут, вул. Миру,5) прово-
дить розгляд цивільної справи за позовом ПАТ 
КБ «Приват Банк» до Гомана Андрія Михайлови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. 

Відповідач: Гоман Андрій Михайлович, 
проживає за адресою: 84501, Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Нижня Маріупольська, буд.114, 
викликається в судове засідання, призначене на 
10 год. 00 хв. 04.10.2016 р., до суду, каб. № 213, 
для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення на позов та відповідні докази. У випад-
ку неможливості прибуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки. За інших 
обставин розгляд справи відбудеться у його 
відсутності. Суддя О.П. Чопик.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500, м. Бахмут, вул. Миру,5) про-
водить розгляд цивільної справи за позовом 
ПАТ КБ «Приват Банк» до Білицького Валерія 
Вікторовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. 

Відповідач: Білицький Валерій Вікторович, 
проживає за адресою: 84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул.60 років СРСР, буд.17, 
кв.30 викликається в судове засідання, призна-
чене на 10 год. 30 хв. 04.10.2016 р., до суду, каб. 
№ 213, для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення на позов та відповідні докази. У випад-
ку неможливості прибуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки. За інших 
обставин розгляд справи відбудеться у його 
відсутності. Суддя О.П. Чопик.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500, м. Бахмут, вул. Миру,5) прово-
дить розгляд цивільної справи за позовом ПАТ 
КБ «Приват Банк» до Углова Василя Єгоровича 
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. 

Відповідач: Углов Василь Єгорович, 
проживає за адресою: 86412, Донецька область, 
м. Єнакієве, вул. Прорізна, буд.6 викликається в 
судове засідання, призначене на 09 год. 30 хв. 
30.09.2016 р., до суду, каб. № 213, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення на позов та відповідні докази. У випад-
ку неможливості прибуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки. За інших 
обставин розгляд справи відбудеться у його 
відсутності. Суддя О.П.Чопик.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500, м. Бахмут, вул. Миру,5) прово-
дить розгляд цивільної справи за позовом ПАТ 
КБ «Приват Банк» до Рябової Лілії Олексіївни 
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. 

Відповідач: Рябова Лілія Олексіївна, 
проживає за адресою: 86400, Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, пр. Шевченка, буд.94, кв.56, 
викликається в судове засідання, призначене на 
10 год. 00 хв. 30.09.2016 р., до суду, каб. № 213, 
для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення на позов та відповідні докази. У випад-
ку неможливості прибуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки. За інших 
обставин розгляд справи відбудеться у його 
відсутності. Суддя О.П.Чопик.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500, м. Бахмут, вул. Миру,5) про-
водить розгляд цивільної справи за позовом 
публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» до Радченко Тетяни 
Олександрівни, Радченка Олександра Володи-
мировича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. 

Відповідачі: Радченко Тетяна Олександрівна, 
проживає за адресою: 86401, Донецька область, 
м. Єнакієве, вул. Подтьолкова, буд. 24 та Рад-
ченко Олександр Володимирович, проживає за 
адресою: 86401, Донецька область, м. Єнакієве, 
вул. Брайляна, буд.28, кв.44, викликаються в 
судове засідання, призначене на 10 год. 30 хв. 
30.09.2016 р., до суду, каб. № 213, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення на позов та відповідні докази. У 
випадку неможливості прибуття, відповідачі 
повинні повідомити суд про причини неявки. За 
інших обставин розгляд справи відбудеться у їх 
відсутності. Суддя О.П.Чопик.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500, м. Бахмут, вул. Миру,5) про-
водить розгляд цивільної справи за позовом 
Кредитної спілки «Залоговое агентство» до 
Журавльова Олега Валерійовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач: Журавльов Олег Валерійович, 
проживає за адресою: Донецька область, 
м. Вуглегірськ, вул. Кутузова, буд.22, кв.14, 
викликається в судове засідання, призначене на 
13 год. 00 хв. 30.09.2016 р., до суду, каб. № 213, 
для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення на позов та відповідні докази. У випад-
ку неможливості прибуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки. За інших 
обставин розгляд справи відбудеться у його 
відсутності. Суддя О.П.Чопик.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500, м. Бахмут, вул. Миру,5) прово-
дить розгляд цивільної справи за позовом ПАТ 
КБ «Приват Банк» до Чудіна Леоніда Володими-
ровича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. 

Відповідач: Чудін Леонід Володимирович, 
проживає за адресою: 84542, Донецька об-
ласть, Бахмутський район, с. Яковлівка, вул. 
Першотравнева, буд.1, кв.3, викликається в 
судове засідання, призначене на 11 год. 00 хв. 
03.10.2016 р. до суду, каб. № 213, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення на позов та відповідні докази. У випад-
ку неможливості прибуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки. За інших 
обставин розгляд справи відбудеться у його 
відсутності. Суддя О.П.Чопик.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500, м. Бахмут, вул. Миру,5) прово-
дить розгляд цивільної справи за позовом Ру-
банович Оксани Олександрівни до Рубановича 
Михайла Ігоровича про розірвання шлюбу.

Відповідач: Рубанович Михайло Ігорович, 
проживає за адресою: 84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд.107, кв.29 
викликається в судове засідання, призначене на 
14 год. 00 хв. 26.09.2016 р., до суду, каб. № 213, 
для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення на позов та відповідні докази. У випад-
ку неможливості прибуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки. За інших 
обставин розгляд справи відбудеться у його 
відсутності. Суддя О.П.Чопик.

* * *
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СВОД-ТПМ» (83001, м. Донецьк, Ворошиловсь-
кий р-н, вул. Горького, буд. 146, оф. 14., код 
ЄДРПОУ: 37719418) викликається як відповідач, 
до Постійно діючого третейського суду при ВГО 
«Український правовий союз» по справі №2/466 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Полтава-банк» до Товариства з обмеженою 
відповідальністю «СВОД-ТПМ», Кононєнко Оль-
ги Леонідівни про стягнення грошових коштів 
та звернення стягнення на майно, засідання 
відбудеться 27 вересня 2016р. о 16 год. 30 хв. за 
адресою: м. Полтава, вул. Старий Поділ, 8, зал 
судових засідань №2. Третейський суддя О.В. 
Брюховецький.

* * *
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Підприємство «Трансстройобслуживание» 
(83042, м.Донецьк, вул. Купріна, буд.329, код 
ЄДРПОУ: 20338304) викликається як відповідач, 
до Постійно діючого третейського суду при ВГО 
«Український правовий союз» по справі №2/467 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Полтава-банк» до Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Підприємство «Трансстрой-
обслуживание» (83042, м. Донецьк, вул. Купріна, 
буд.329, код ЄДРПОУ: 20338304) про стягнення 
грошових коштів, засідання відбудеться 27 ве-
ресня 2016р. о 16 год. 00 хв. за адресою: м. Пол-
тава, вул. Старий Поділ, 8, зал судових засідань 
№2. Третейський суддя О.В. Брюховецький.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Переверзєвої Любові Вікторівни про 
стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідач: Переверзєва Любов Вікторівна 
(зареєстрована за адресою 83062, м. Донецьк, 
вул. Куйбишева, 10, гурт., к.6), викликається 31 
жовтня 2016 року на 09-00 год. до суду, каб. №7, 
для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута у 
його відсутності. Суддя В.В.Андреєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Дунайцева Сергія Миколайовича про 
стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідач: Дунайцев Сергій Миколайович 
(зареєстрований за адресою 83119, м. Донецьк, 
вул. Щетиніна, 29/64), викликається 31 жовтня 
2016 року на 09-00 год. до суду, каб. №7, для 
участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

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

Відповідач: Гарань Олег Жоржевич 
(зареєстрований за адресою 83016, м.Донецьк, 
вул.Кірова, 49/40), викликається 31 жовтня 2016 
року на 09-00 год. до суду, каб. №7, для участі у 
розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття, відповідач повинен повідомити суд 

про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутності. Суддя В.В.Андреєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Косенко Валентини Анатоліївни про 
стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. 

Відповідач: Косенко Валентина Анатоліївна 
(зареєстрована за адресою 83032, м. Донецьк, 
вул. Краєзнавча, 5/3), викликається 02 листопа-
да 2016 року на 09-00 год. до суду, каб. №7, для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута у 
його відсутності. Суддя В.В.Андреєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Романової Раїси Сергіївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач: Романова Раїса Сергіївна 
(зареєстрована за адресою 83033, м. Донецьк, 
вул. Орєхова, 21/1), викликається 02 листопада 
2016 року на 09-00 год. до суду, каб. №7, для 
участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Козлова Романа Геннадійовича про 
стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідач: Козлов Роман Геннадійович 
(зареєстрований за адресою 83062, м. Донецьк, 
вул. Муравйова, 51), викликається 02 листопа-
да 2016 року на 09-00 год. до суду, каб. №7, для 
участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

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

Відповідач: Артьоменко Володимир 
Анатолійович (зареєстрований за адресою 
83062, м. Донецьк, вул.3-я Олександрівка, 32), 
викликається 02 листопада 2016 року на 09-00 
год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді спра-
ви по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Ганечко Івана Олександровича 
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач: Ганечко Іван Олександрович 
(зареєстрований за адресою 83080, м. Донецьк, 
вул. Радистів, 29), викликається 02 листопада 
2016 року на 09-00 год. до суду, каб. №7, для 
участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Тітової Валентини Миколаївни 
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач: Тітова Валентина Миколаївна 
(зареєстрована за адресою 83492, м. Моспине, 
вул. Короленко, 23/15), викликається 07 листо-
пада 2016 року на 09-00 год. до суду, каб. №7, 
для участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Стаханової Тетяни Миколаївни про 
стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідач: Стаханова Тетяна Миколаївна 
(зареєстрована за адресою 83119, м. Донецьк, 
вул. Щетиніна, 5Б/32), викликається 07 листо-
пада 2016 року на 09-00 год. до суду, каб. №7, 
для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 

неприбуття, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутності. Суддя В.В.Андреєв.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Красінського Олександра Васильовича 
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач: Красінський Олександр Васильо-
вич (зареєстрований за адресою 83119, м. До-
нецьк, вул. Щетиніна, 7/116), викликається 07 
листопада 2016 року на 09-00 год. до суду, каб. 
№7, для участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Холіна Олега Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. 

Відповідач: Холін Олег Миколайович 
(зареєстрований за адресою 83032, м. Донецьк, 
вул. Серпуховська, 127), викликається 07 листо-
пада 2016 року на 09-00 год. до суду, каб. №7, 
для участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Хайло Івана Володимировича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. 

Відповідач: Хайло Іван Володимирович 
(зареєстрований за адресою 83005, м. Донецьк, 
вул. Річкова, 4/6), викликається 07 листопада 
2016 року на 09-00 год. до суду, каб. №7, для 
участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Смирнової Ірини Анатоліївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. 

Відповідач: Смирнова Ірина Анатоліївна 
(зареєстрована за адресою 83080, м. Донецьк, 
вул. Малахова, 7/72), викликається 10 листопа-
да 2016 року на 09-00 год. до суду, каб. №7, для 
участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Бєлова Станіслава Олександровича 
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. 

Відповідач: Бєлов Станіслав Олександрович 
(зареєстрований за адресою 83000, м. Донецьк, 
вул. Баркова, 53), викликається 10 листопада 
2016 року на 09-00 год. до суду, каб. №7, для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута у 
його відсутності. Суддя В.В.Андреєв.

* * *
Захаров Олександр Геннадійович, 

26.01.1976 р. н., останнє відоме місце про-
живання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, 
с. Гірне, вул. Шевченко, 3/3, викликається до 
Добропільского міськрайонного суду Донецької 
області, як відповідач по цивільній справі № 
227/3136/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до 
Захарова Олександра Геннадійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. 
Судове засідання відбудеться 20.09.2016 року 
о 8:00 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39 
А. У разі неявки відповідача до суду, справу буде 
вирішено на підставі наявних в них доказів. Суд-
дя: В.В.Корнєєва.

* * *
Кононєнко Ольга Леонідівна 

(ідентифікаційний номер: 2423015100, м. До-
нецьк, вул. Сормовська, буд.69) викликається, 
як відповідач, до Постійно діючого третейсь-
кого суду при ВГО «Український правовий 
союз» по справі №2/466 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Полтава-банк» до 
Товариства з обмеженою відповідальністю 
«СВОД-ТПМ», Кононєнко Ольги Леонідівни про 
стягнення грошових коштів та звернення стяг-
нення на майно, засідання відбудеться  27 ве-
ресня 2016р. о 16 год. 30 хв. за адресою: м. Пол-
тава,  вул. Старий Поділ, 8, зал судових засідань 
№2. Суддя О.В. Брюховецький.

Оголошення
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* * *

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Полєхіна 
Дмитра Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором. 

Відповідач: Полєхін Дмитро Олександрович (зареєстрований за адресою 
83110, м. Донецьк, вул. Прожекторна, 2/144), викликається 10 листопада 2016 
року на 09-00 год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-

би, 4)  розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шебанової 
Зої Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач: Шебанова Зоя Олександрівна (зареєстрована за адресою 83000, 
м. Донецьк, вул. Краснодарська, 36/3), викликається 10 листопада 2016 року на 
09-00 год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-

би, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Заікіної 
Людмили Іванівни, Заікіна Андрія Вікторовича про стягнення боргу за кредит-
ним договором. Відповідачі: Заікіна Людмила Іванівна (зареєстрована за адре-
сою 83044, м. Донецьк, вул. В.Магістральна, 35/25), Заікін Андрій Вікторович 
(зареєстрований за адресою 83044, м. Донецьк, вул. Літке, 26/14), викликають-
ся 28 вересня 2016 року на 11-00 год. до суду, каб. №8, для участі у розгляді 
справи по суті. 

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у їх відсутності. Суддя О.Г. Геря. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 

4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» 
до Дмітрієва Олександра Олександровича, Дмитрієва Олександра Геннадійовича 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі: Дмітрієв Олександр Олександрович, Дмитрієв Олександр 
Геннадійович (зареєстровані за адресою 83062, м. Донецьк, вул. Колективна, 
1/1), викликаються 28 вересня 2016 року на 10-30 год. до суду, каб. №8, для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у їх відсутності. Суддя О.Г. Геря. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 

4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» 
до Реутова Максима Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. Відповідач: Реутов Максим Миколайович (зареєстрований за адре-
сою 83029, м. Донецьк, вул. Новоазовська, 29), викликається 28 вересня 2016 
року на 10-40 год. до суду, каб. №8, для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у їх відсутності. Суддя О.Г. Геря. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-

би, 4) розглядає цивільну справу за позовом Падалко Таїси Пилипівни до Тимо-
шенко Івана Ігоровича про визнання особи такою, що втратила право на кори-
стування житловим приміщенням. 

Відповідач: Тимошенко Іван Ігорович (зареєстрований за адресою 85200, м. 
Торецьк, вул. Герцена, 40/1), викликається 22 вересня 2016 року на 09-30 год. до 
суду, каб. №8, для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у їх відсутності. Суддя О.Г. Геря. 

* * *
Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100 м. Слов’янськ, 

вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа за позовом Філатової 
Інни Володимирівни до Філатова Євгена Віталійовича, третя особа, яка не 
заявляє самостійних вимог Орган опіки та піклування Маріупольської міської 
ради про позбавлення батьківських прав.

Відповідач: Філатов Євген Віталійович, який зареєстрований за адресою: м. 
Горлівка, вул. Остапенка, буд. 58, кв. 7., викликається на 09-00 год. 20 вересня 
2016 року до Слов’янського міськрайонного суду в зал № 5 для участі у судовому 
засіданні. 

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його відсутність. Суддя М.В. Лаптєв.

* * *
Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100 м. Слов’янськ, 

вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа за позовом Носок Юрія 
Вікторовича до Громова Бориса Юрійовича, за участю третьої особи: Громової 
Ірини Владленівни, Органу опіки та піклування Слов’янської міської ради про 
визнання особи такою, що втратила право на користування житлом.

Відповідач: Громов Борис Юрійович, який зареєстрований за адресою: м. 
Слов’янськ, вул. Г. Батюка 21/83, кв.6, , викликається на 08-30 год. 19 вересня 
2016 року до Слов’янського міськрайонного суду в зал № 5 для участі у судовому 
засіданні. 

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його відсутності. Суддя М.В. Лаптєв.

* * *
Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100 м. Слов’янськ, 

вул. Добровольського, 2 розглядається цивільна справа за позовом Денисова 
Микити Сергійовича до Мазіліна Сергія Федоровича 

Відповідач, Мазілін Сергій Федорович, який зареєстрований за адресою: м. 
Слов’янськ , вул. Г. Батюка, буд. 56, кв. 12 викликається на 10-00 год. 26 вересня 
2016 року до Слов’янського міськрайонного суду в зал № 5 для участі у судовому 
засіданні. 

У випадку неприбуття, відповідач повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у її відсутність. Суддя М.В. Лаптєв.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500 м. Бахмут До-

нецька область вул. Миру,5) розглядає цивільну справу за позовом Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» до Бабінець Лідії Миколаївни 
про стягнення заборгованості за теплову енергію. 

Відповідач: Бабінець Лідія Миколаївна, яка мешкає за адресою: 84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Корсунського, буд.92, кв.56 викликається до 
суду 28 вересня 2016 року на 10 год. 45 хвил. для участі у розгляді справи по суті.

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

По горизонталі:
3 –  предмет захоплен-

ня, шанування, 6 – невеличка 
скринька для дрібних речей, 11 
– складова частина ланцюга, 
12 – інструмент для нарізування 
зовнішньої різі, 13 – друкарсь-
кий шрифт, 14 – освітлювальний 
апарат з потужним спрямо-
ваним пучком світла, 15 – вид 
твердого палива, 17 – страва з 
дрібно посічених овочів, грибів, 
19 – система заходів по охороні 

громадської гігієни, 21 – цінний 
сорт кришталю, 22 – підставка 
для приладів, хімічного посуду, 
27 – внутрішній шар черепашок 
молюсків, 29 – скошена, вису-
шена трава, 30 – вічнозелене 
ефіроолійне, пряне дерево, 31 – 
трав’яниста зонтична рослина,  
35 – плавучий землечерпальний 
агрегат, 36 –  прикраса з квітів, 
листя, гілля, 37 – господарсь-
ке підприємство певної галузі 
тваринництва,  38 – сталевий 

каркас залізобетонних споруд, 
39 – частина тексту на окремому 
аркуші книги, журналу.

По вертикалі:
1 – відбиток зображення 

на папері, 2 – фігура вищого 
пілотажу, 3 – порода кімнатних 
собак, 4 – певний напрямок 
творів мистецтва, 5 – мідний 
духовий музичний інструмент, 
7 – окрема частина житлового 
будинку, 8 – настільна гра, 9 – 
навколишнє оточення, середо-
вище, 10 – ансамбль музичних 
інструментів, 16 – механічний 
сигнальний гудок автомобіля, 
мотоцикла, 18 – твір живопису 
на полотні, картоні, дошці, 19 – 
концентрований розчин цукру, 
20 – скам’яніла викопна смола 
хвойних дерев, цінне виробне 
каміння, 23 – земляний насип на 
зовнішній стороні окопу, траншеї, 
24 – порожнина в гірських по-
родах, 25 – пристрій для пропу-
скання відвідувачів, пасажирів,  
26 – велике з’єднання військових 
кораблів, 28 –  виробничий ко-
лектив, 31 – тверді носки балет-
ного взуття, 32 – давньогрецький 
струнний щипковий музич-
ний інструмент, 33 – частина 
спортивної гри, 34 – стара оди-
ниця аптекарської ваги.

Кросворд
(склав Анатолій Бобир, смт Велика Новосілка)

Відповіді
По горизонталі:
3-божество, 6-шкатулка, 11-лан-

ка, 12-лерка, 13-петит, 14-прожек-
тор, 15-кокс, 17-ікра, 19-санітарія, 
21-бакара, 22-штатив, 27-перла-
мутр, 29-сіно, 30-лавр, 31-пастер-
нак, 35-драга, 36-вінок, 37-ферма, 
38-арматура, 39-сторінка.

По вертикалі:
1-естамп, 2-штопор, 3-болонка, 

4-жанр, 5-валторна, 7-квартира, 
8-лото, 9-антураж, 10-оркестр, 
16-клаксон, 18-картина, 19-си-
роп, 20-янтар, 23-бруствер, 24-ка-
верна, 25-турнікет, 26-ескадра, 
28-бригада, 31-пуанти, 32-кіфара, 
33-тайм, 34-гран.

Представники Донецької 
області в складі збірної ко-
манди України до «бронзи» 
Паралімпійських ігор, яку 
раніше завоював плавець без 
рук Ярослав Семененко, за ці 
дні додали ще п’ять медалей – 
дві золоті та три бронзові.

9 вересня гімн України впер-
ше грав на честь перемоги 

спортсмена нашого регіону: 
незрячий плавець Дмитро За-
левський на дистанції 100 м на 

спині (S11) піднявся на найви-
щу сходинку п’єдесталу. Окрім 
цього, Дмитро встановив но-
вий світовий рекорд.

Також в цей день бронзову 
медаль у запливі 100 м на спині 
серед жінок з ураженням опор-
но-рухового апарату (S2) заво-
ювала Ірина Соцька. Час нашої 
спортсменки – 2:21.98.

10 вересня володарем 
другої для Донеччини золотої 
нагороди Паралімпійських 
ігор-2016 став велосипедист 
Єгор Дементьєв. Він показав 
кращий результат з велотреку 
в гонці переслідування (С5) – 
4:37.708.

Маріуполець Данило Чуфа-
ров на дистанції 200 м ком-
плексним плаванням з резуль-
татом 2:11.12 здобув «бронзу» 
та встановив паралімпійський 
рекорд у класі SM12.

Нарешті, 11 вересня брон-
зовий медальний актив 
Донецької області поповнив 
ще один пловець Дмитро Ван-
зенко. Дебютну для себе наго-
роду Паралімпійських ігор він 
здобув на дистанції 200 м ком-
плексним плаванням (SM10), 
його час – 2:10.48.

Вл.інф.

Наша гордість

Спортивні 
подвиги земляків

Уродженець Красногорівки Ярослав Семененко був третім на 
дистанції 100 метрів на спині.


