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Акція

З 31 жовтня в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 
триває Інтернет-акція присвячена другій річниці переїзду вишу до м. Вінниці 
та перебування в екзилі.

Якщо бажаєте підтримати університет – сфотографуйтесь з символом 
акції або з хештегом #ДонНУВінницяПолетНормальный, розмістіть світлину 
на своїй сторінці, згадайте ДонНУ імені Василя Стуса (@donnu.edu.ua), 
попросіть своїх друзів зробити репост.

На знімку: акцію розпочала Вчена Рада університету

Два роки в екзилі

До роботи в зоні АТО на Донеччині приступили бійці спецпідрозділу КОРД. 
За інформацією Головного управління Національної поліції в області, серед 
завдань штурмового загону – нейтралізація ДРГ противника, затримання 
терористів, звільнення заручників.

У вересні представники департа-
менту екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації та Державної 
екологічної інспекції у Донецькій 
області взяли участь в обстеженні 
незаконної порубки полезахисної 
лісосмуги, яка проводилась в рам-
ках розслідування кримінального 
провадження управління служ-
би безпеки України у Донецькій 
області спільно зі слідчим відділом 
Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій 
області. Кримінальне провадження 
проводиться за фактом зловживання 
службовим становищем посадовими 
особами комунального підприємства 

Билбасівської селищної ради 
«Енергонезалежність», які 
організували незаконну вирубку 
полезахисної лісосмуги на території  
Хрестищенської сільської ради 
Слов’янського району.

За результатом обстеження ви-
явлено понад тисячу триста пнів не-
законно порубаних дерев ясеня та 
дубу віком до 50 років, які проміряні 
та перераховані. Складено акт об-
стеження незаконної порубки дерев 
на площі 2,7 га. Обчислена шкода, 
завдана державі, склала приблизно 
5 млн. гривен.

Ольга ОМЕЛЬЧЕНКО

Станом на 31 жовтня загальні 
задекларовані народними депутатами 
грошові активи досягли показника в 11,993 
млрд. у гривневому еквіваленті.

«Якщо не враховувати декларовану скан-
дальну суму депутатом Сергієм Мельни-
чуком в розмірі одного трильйона гривень 
готівкових коштів, то задекларована іншими 
412 депутатами сума становить майже 12 
млрд. При підрахунку ми також врахували, 
що депутат Наталія Королевська і депу-
тат Юрій Солод є подружжям, відповідно 
грошові активи їх сім'ї були вказані двічі у 
двох деклараціях, і ми усунули це дублюван-
ня», – йдеться в повідомленні громадянської 
мережі «Опора». 

Топ-10 грошових активів народних 
депутатів у гривневому еквіваленті:

Ігор Котвицький (Народний фронт) – 
1,918 млрд.

Віталій Хомутинник (Відродження) – 
492,122 млн.

Богдан Дубневич (БПП) – 441,458 млн.
Юрій Дерев'янко (позафракційний) – 

416,210 млн.
В'ячеслав Костянтинівський (поза-

фракційний) – 407,506 млн.
Ярослав Дубневич (БПП) – 321,463 млн.
Олександр Супруненко (позафрак-

ційний) – 304,483 млн.
Нестор Шуфрич (Оппоблок) – 237,614 

млн.
Геннадій Бобов (Відродження) – 209,650 

млн.
Валерій Писаренко (Відродження) – 

207,665 млн.
Всього декларації подали 413 народ-

них депутатів. Представники «Опори» не 
змогли знайти в реєстрі декларації 12 
парламентаріїв: Костянтина Іщейкина 
(фракція Блоку Петра Порошенка, 148 ви-
борчий округ, Полтавська область); Рус-
лана Богдана (фракція ВО Батьківщина, 
151 виборчий округ, Полтавська область); 
В'ячеслава Богуслаєва (група Воля наро-
ду, 77 виборчий округ, Запорізька область); 
Владислава Даніліна (фракція Народно-
го фронту, 79-й номер у списку); Сергія 
Клюєва (позафракційний, 46 виборчий 
округ, Донецька область); Леоніда Коза-
ченка (фракція Блоку Петра Порошенка, 

41 номер списку); Марії Матіос (фракція 
Блоку Петра Порошенка, 7 номер списку); 
Максима Микитась (позафракційний, 206 
виборчий округ, Чернігівська область); 
Олександра Онищенка (група Воля на-
роду, 93 виборчий округ, Київська об-
ласть); Тетяни Рычковой (фракція Блоку 
Петра Порошенка, 27 виборчий округ, 
Дніпропетровська область); Ігоря Шкіря 
(група Партія Відродження, 52 виборчий 
округ, Донецька область); Юрія-Богдана 
Шухевича (фракція Радикальної партії Оле-
га Ляшка, 5 номер списку).

За інформацією ЗМІ

Декларація Сергійка

Крім коментарів з приводу 
декларацій чиновників в Інтернеті 
найбільше переглядів зібрало 
фото хлопчика з підписом: А це 
декларація 4-річного Сергія Цимба-
ла, чий батько загинув під Дебаль-
цевим.

Гроші

МІЛЬЯРДИ СЛУГ 
НАРОДУ

АТО

Новий підрозділ 
приступив до роботи

Довкілля

Виявили незаконну вирубку 

Популярний блогер Роман Голубовський у жартівливому тоні описав новини 
е-декларування:

Заступник голови фракції БПП Анатолій Матвієнко задекларував храм.
Юлія Тимошенко задекларувала збільшення Урядом мінімальної зарплати вдвічі і 

Надію Савченко.
Не встиг Андрій Садовий задекларувати сміття, як воно опинилось в іншій області.
Михайло Гаврилюк задекларував тютюн та люльку.
Необачний. Арсен Аваков вніс в е-декларацію велику колекцію картин, годинників, вин 

та колекцію з 375 тисяч фоловерів.
Сергій Лещенко задекларував квартиру Лещенка.
Олег Ляшко задекларував вила, корову і ще три скотиняки.
Віталій Кличко: Я вже задекта задеклари задекларума хехе ну ви зрозуміли.
Віктор Балога задекларував двох братів. Павло Балога задекларував двох братів. Іван 

Балога задекларував двох братів. 

Посміхніться

Задекларовані скотиняки
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Попри агресивну 
антиукраїнську політику 
замовників і виконавців 
самопроголошеної так званої 
«ДНР», на тимчасово окупова-
них територіях Донеччини все 
ж не заборонили українську 
мову. Бо навіть ті недалекі пер-
сони, які прибігли з автомата-
ми до влади, розуміють – ро-
бити подібне на споконвічній 
українській землі, це все одно, 
що накласти табу на сонце, 
дужий вітер зі степу чи моря, 
повітря, насичене вугільним 
пилом. Отож після очевидної 
наруги над державною мо-
вою та її носіями у трагічному 
для регіону 2014-му, лідери 
«республіки» потім «вели-
кодушно» повідомили про 
існуючу тут двомовність. До-
неччани добре знають, що це 
означає: навіть за української 
(?) влади у Донецьку так зва-
на двомовність нагадувала 
рівні права вовцюгана і зайця 
вполювати один одного. Нині 
ж і поготів – за останні два 
роки проросійські окупанти 
не без маніакальної зловтіхи 
ліквідували немало з того, що 
було зроблено тут для розвитку 
і становлення державної мови. 
І зараз, свідчать мешканці тим-
часово окупованих територій 
краю, на жаль, йдеться про па-
нування скрізь і всюди однієї 
мови та існування жалюгідних 
залишків іншої. Зрозуміло, у 
незавидному стані перебуває 
українська.

Шлях до знання 
української мови 

лежить через …
шлунок і печінку

В непросту історію ста-
новлення української мови 
на Донбасі увійшов курйоз-
ний випадок, що стався в 
останні роки СРСР. На зустрічі 
з тодішнім керівником держа-
ви один із шахтарів підтвердив 
суто споживацький підхід ча-
стини мешканців регіону і ка-
тегорично заявив: мовляв, 
від більшого використання 
української мови ковбаси в 
магазинах не побільшає. І го-
ловне, запевняв чоловік, аби 
вона була, а як зватиметь-
ся – «ковбаса» чи «колбаса» 
– діло десяте… Розповідають, 
неборака став дуже популяр-
ним навіть далеко за межа-
ми області, звідки певний час 
надсилали посилки з ковба-
сою не кращої якості на шахту 
чи на його домашню адресу. 
Та, виявляється, такий підхід 
сповідують зараз і на тимчасо-
во окупованих територіях До-
неччини. Адже тим, хто скучив 
за українською мовою, радять 
сходити до місцевих продо-
вольчих магазинів, на полицях 
яких густо товарів українського 
виробництва відповідним 
маркуванням. Наприклад, на 
окремій місцевій молочній 
продукції навіть досі позначе-
но: «м. Донецьк, Україна», а 
сорт ковбаси, яку, як і раніше, 
виготовляють у Єнакієвому, 
впевнено йде до покупців під 
назвою «Київська». І навіть ті, 
хто вигукують прокльони на 
адресу «київської хунти», охоче 

купують насамперед українські 
(бо якісні) продукти, ігноруючи 
абсолютно несмачні російські 
«гостинці» із вкраденої і 
перепроданої «гуманітарки». Те 
ж саме стосується й алкоголь-
них напоїв і пива, марки яких 
вивчили і впевнено називають 
навіть ті озброєні приблуди, 
словарний запас яких можна 
порахувати на пальцях. 

Тому магазини, особливо 
продуктові, у Донецьку це поки, 
немов своєрідний заповідник 
української мови, куди не сту-
пала нога знавіснілих носіїв 
«руського міра», у яких все 
українське – навіть вивіски 
чи вказівники викликають не-
нависть і лють. Тобто немає 
нічого дивного, що ці персони 
чхати хотіли на ними ж схва-
лену так звану «Конституцію 
«ДНР», де українська названа 
однією з «державних». Бо, схо-
же, «деукраїнізація» для влади 
стала другою по важливості 
(після власного самозбагачен-
ня) проблемою, за яку тут хутко 
взялися. Одна з масштабних 
акцій – війна з м’яким знаком 
у назві Донецька: з допомо-
гою важкої техніки вони півдня 
морочилися біля величезної 
назви на в’їзді до міста з 
південного боку і таки демон-
тували звідси «ь», що нагадував 
про Україну. Так само їм дуже 
«муляв» вказівник «Макіївка», 
який замінили на російський 
відповідник. І що? Як колись 
міркував отой шахтар, ні ков-
баси, ні чогось іншого від цього 
не додалося, але це не спини-
ло «мовознавців»: у обласному 
центрі накинулися за вивіски 
і вказівники українською 
та англійською мовами, які 
тут обладнали напередодні 
Євро-2012. Іноді подібне вар-
варство ідеологи-кретини 
супроводжували подібною 
креативністю: одного разу 
активісти дуже проросійської 
організації «Молодая респу-
блика» заміну вивісок на вули-
цях і різноманітних установах 
приурочили до дня народження 
російського поета Олександра 
Пушкіна.

«Ця боротьба з усім 
українським доходить до 
ідіотизму, бо проросійські 
«орки» знищують все, що на 
їхні очі потрапляє, – розповідає 
мешканець Донецька. – 
Приміром, чим заважав їм 
вказівник «Парк культури і 
відпочинку»? Але ж знесли і 
встановили новий – російською 
мовою. Мабуть, щоб не за-
блудилися прибулі сюди із 

російської глибинки найманці 
та кадровики, для яких «куль-
тура» і «відпочинок» – невідомі 
поняття. А ось невинну вивіску 
на магазині «Українська паля-
ниця», схоже, сприймали за 
злісну й ворожу пропаганду, 
бо її брутально розтрощили, а 
взамін так нічого й не запропо-
нували». 

І навіть спілкування де-не-де 
місцевих жителів українською 

мовою на побутовому рівні взя-
ли під контроль органи «держ-
безпеки». Причому не без до-
помоги кімнатних «патріотів» 
– яких публічно закликали 
повідомляти про факти інтересу 
сусідів та інших земляків до 
української преси, книг, музи-
ки, фільмів тощо. Тобто одна з 
державних мов (принаймні на 
папері) на практиці насправді 
становить реальну небезпеку 
для донеччан, які ризикують 
потрапити «на підвал», де їм 
хутко пришиють «фашизм», 
«націоналізм», «екстремізм» 
тощо.

Знав аж півтора 
мов!

Безперечно, мізерні шанси 
на виживання в української мови 
залишилися у освітній сфері, 
яку взялися русифікувати удар-
ними темпами. Відповідний 
наказ «міністерства освіти і 
науки» напередодні навчаль-
ного 2014/2015 року дав 
чітко зрозуміти, що означає 
так звана двомовність. Адже 
всі-всі навчальні заклади от-
римали розпорядження різко 
збільшити кількість годин вив-
чення російської мови за раху-
нок зменшення уроків чи пар 
української мови та ліквідації 
українських класів. «У нашій 
школі зараз учням пропонують 
всього один урок української 
мови на тиждень! – розповідає 
місцева вчителька з Донець-
ка. – Українських класів не за-
лишилося жодного, а по райо-
ну, ми підрахували з колегами, 
співвідношення російських і 
українських класів вже стано-
вить 97 проти 3 відсотків! А ще 
звернули увагу, що у всіх до-
кументах – інструкціях та роз-
порядженнях, що ними зава-

люють школи, минулого року 
ці класи називалися «з викла-
данням мовою народів Донба-
су». А у цьому році вже немає 
навіть цього поняття, а отже ті 
українські класи, які ще зали-
шилися, приречені…»

Переведення класів на 
російську відбувається вже 
звично – за бажанням батьків, 
котрі після відповідної роботи 
з ними пишуть заяви-прохан-

ня. На жаль, більшість дорос-
лих роблять це з власної волі 
чи під тиском, але є й приємні 
винятки, оскільки немало до-
неччан таки здатні заглянути 
у майбутнє і прагнуть, аби їхні 
діти вивчали українську мову. 
«Наш український клас у цьо-
му плані унікальний і його вда-
лося зберегти саме завдяки 
позиції батьків, – каже клас-
ний керівник однієї з тутешніх 
шкіл. – 23 людини висловили-
ся за українську мову вивчен-
ня, а всього 6 були запеклими 
противниками. Причому, коли 
стало відомо, що українському 
класу бути, батьки з двох ро-
дин демонстративно забрали 
звідси своїх дітей і перевели в 
інші класи». 

Як безпосередньо діти 
ставляться до подібної мовної 
політики? За свідченням 
вчителів та батьків, по-різному. 
«Діти молодшого й середньо-
го віку здебільшого реагують 
із притаманною цим рокам 
легковажністю, – ділиться 
спостереженням ще один пе-
дагог. – Переважну більшість 
становлять російськомовні 
діти, а ті, хто прагне вчитися 
українською, іноді для інших 
стають об’єктом насмішки. На-
приклад, знаю, у одному з класів 
нерідко глузували з ровесниці: 
«Скажи «Слава Україні!». А ось 
старші вже розважливіші, бо 
мріють після закінчення шко-
ли отримати нормальну вищу 
освіту в Україні, а не «дирівські» 
дипломи, власникам яких пря-
ма дорога хіба тільки до так 
званого «ополчення»... До 
речі, про подібне прагнення 
юних донеччан розповідають 
вчителі й з інших тимчасово 
окупованих населених пунктів 
Донеччини. Приміром, у Ново-

азовську зараз українські ре-
петитори просто нарозхват, бо 
батьки готують своїх чад до по-
дальшого навчання в Україні, а 
не, скажімо, у майже сусідніх 
через брутально захоплений 
державний кордон Таганрозі 
чи Ростові-на-Дону, звідки 
озброєні до зубів «іхтамнєти» 
принесли на Донбас війну, 
горе і страждання до тисяч 
українських родин. 

Так само місцеві вожді 
«ДНР» та їх «старші брати» 
дуже оперативно і професійно 
подбали про «двомовність» 
в інформаційному просторі. 
Ще два роки тому українську 
мову витіснили з місцевих 
телеканалів та радіостанцій 
і вони тепер перетворилися 
на виключно російськомовні 
(тутешніх інтернет-провайдерів 
змусили блокувати більшість 
провідних українських ресурсів, 
але хто шукає, той знайде – 
донеччани розповідають, що 
через інтернет таки мають 
можливість дивитися деякі 
вітчизняні телеканали). Само 
собою, зараз на тимчасово 
окупованій проросійськими 
незаконними збройними фор-
муваннями території Донеч-
чини не видають жодної га-
зети українською мовою. Те 
ж саме стосується журналів і 
книг. Виняток становить хіба 
що виданий нещодавно пере-
писаний підручник української 
мови для молодших школярів. 
Хизуючись виданням, «міністр 
освіти і науки» Лариса Поля-
кова чесно підтвердила, що 
«суттєво зменшилася кількість 
часу для вивчення української 
мови і літератури: це одна го-
дина на тиждень – по півгодини 
на мову і літературу». А у зга-
даному підручнику, каже вона, 
автори насамперед вилучили 
українську символіку та «скла-
дову націоналізму». Водно-
час, розповідають донеччани, 
видання помітно насичене 
ідеологією самопроголошеної і 
невизнаної «ДНР». Зокрема тут 
рясніють дуже «пізнавальні» за-
гадки типу: «Які символи нашої 
Республіки?», «Що означає 
чорний колір на прапорі ДНР?» 
та їм подібні.

Втім, немає лиха без до-
бра – повальна русифікація 
і викорінення всього 
українського викликає все 
більший супротив у мешканців 
тимчасово окупованих 
територій і вони нишком все 
частіше влаштовують акції про-
тесту про цієї сваволі. Зокре-
ма найбільше злять окупантів 
надписи українською мовою, 
які вночі з’являються в людних 
місцях. Представники влади га-
рячково замальовують ці робо-
ти і переконують самі себе, що 
тут діяли диверсанти «хунти». 
Хоча пересічні мешканці вже 
давно знають чиїх це рук діло, 
бо за пензлі і фарби все частіше 
беруться навіть ті, для кого 
рідною є російська мова. Тобто 
суто донбаська російська мова 
чи говірка, які не мають нічого 
спільного з тією російською 
мовою із дуже виразним акцен-
том агресії, війни та тимчасової 
окупації.

Павло КУЩ

Майже безмовна 
Донеччина

На тимчасово окупованій території Донецької області 
українську мову активно витісняють із всіх сфер життя 

ВЛУЧНО
У всіх народів мова – це засіб спілкування, а у нас це – фак-

тор відчуження. Не інтелектуальне надбання століть, не код 
порозуміння, не першоелемент літератури, а з важкої руки 
Імперії ще й досі для багатьох – це ознака націоналізму, сепара-
тизму, причина конфліктів і моральних травм. Людина розмовляє 
рідною мовою, а на неї озираються…

(Ліна Костенко)
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Оголошення
Слов'янський міськрайонний суд Донецької 

області (84100, м. Слов'янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2, розглядає цивільну справу 
№ 2/243/3760/2016 за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Наумова Віталія Геннадійовича про 
стягнення заборгованості по договору кредиту. 
Останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня відповідача Наумова Віталія Геннадійовича: 
Донецька область, Слов'янський район, с. Мир-
не, вул. 60 років СРСР, буд. 25, кв. 9.

Відповідач викликається до суду 15 листопада 
2016 року на 08 год. 00 хв. для участі у судовому 
засіданні. Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття в судове засідання, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності. Суд-
дя О.В. Ільяшевич.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500, м. Бахмут, вул. Миру,5) про-
водить розгляд цивільної справи за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Невідомої Марини 
Олександрівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. 

Відповідач: Невідома Марина Олександрівна, 
проживає за адресою: 84500, Донецька об-
ласть, м. Артемівськ, вул. Толбухіна, буд.83, 
кв.57, викликається в судове засідання, призна-
чене на 10 год. 30 хв. 02.11.2016 р., до суду, каб. 
№ 213, для участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

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

Відповідач: Ручкіна Катерина Олегівна 
(зареєстрована за адресою 83000, м. Донецьк, 
пр. Ленінський, 11/80), викликається 21 листо-
пада 2016 року на 09-00 год. до суду, каб. №7, 
для участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
Слов’янським міськрайонним судом 

Донецької області (84100 м. Слов’янськ вул. 
Добровольського, 2) розглядається цивільна 
справа за заявою Кисіль Тетяни Олександрівни 
до Жоги Артема Володимировича про визнання 
особи такою, що втратила право на користуван-
ня житловим приміщенням.

Відповідач: Жога Артем Володимирович 
зареєстрований за адресою: 84109, Донець-
ка область, м. Слов’янськ, вул. Горова, буд. 36, 
викликається 16-00 год. 14 листопада 2016 року 
до Слов’янського міськрайонного суду в зал № 5 
для участі у судовому засіданні.

У випадку неприбуття справа буде розглянута 
на підставі наявних у справі матеріалів. Суддя 
М.В. Лаптєв.

* * *
Слов’янським міськрайонним судом Донецької 

області (84100 м. Слов’янськ вул. Добровольсь-
кого, 2) розглядається цивільна справа за за-
явою Осипенко Ганни Валеріївни до Локаткіна 
Володимира Олександровича за участі третьої 
особи Органу опіки та піклування виконавчого 
комітету Краматорської міської ради про по-
збавлення батьківства. 

Відповідач: Локаткін Володимир Олександро-
вич, зареєстрований за адресою : 84601, До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Судейко, буд. 
26, кв. 12, викликається 13-30 год. 16 листопа-
да 2016 року до Слов’янського міськрайонного 
суду в зал № 5 для участі у судовому засіданні.

У випадку неприбуття, справа буде розглянута 
на підставі наявних у справі матеріалів. Суддя 
М.В. Лаптєв.

* * *
Орджонікідзевський районний суд міста 

Маріуполя (м.Маріуполь, проспект Перемоги,6) 
розглядає цивільну справу за позовом Щерби-
ни Євгена Валентиновича до Лупанової Ганни 
Миколаївни про стягнення суми боргу за розпи-
скою.

Відповідач: Лупанова Ганна Миколаївна 
викликається 14 листопада 2016 року на 09:30 
до Орджонікідзевського районного суду міста 
Маріуполя Донецької області для участі у 
розгляді справи по суті. Суддя О.О. Костромітіна. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500, м. Бахмут, вул. Миру,5) про-
водить розгляд цивільної справи за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Широкової Олени 
Михайлівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. 

Відповідач: Широкова Олена Михайлівна, 
проживає за адресою: 86400, Донецька область, 
м. Єнакієве, вул.2-а Лісна, буд.47, викликається 
в судове засідання, призначене на 10 год. 00 хв. 
07.11.2016 р., до суду, каб. № 213, для участі у 
розгляді справи по суті. 

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

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 

області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає цивільну справу за 
позовом Бойчароєвої Анастасії Геннадіївни 
до Бойчароєва Максима Юрійовича, про 
розірвання шлюбу, стягнення аліментів на 
утримання неповнолітньої дитини, на утри-
мання дружини до досягнення дитиною трьох 
річного віку та на утримання дружини у зв’язку з 
непрацездатністю.

Відповідач: Бойчароєв Максим Юрійович, 
останнє відоме місце реєстрації: Донецької 
області, м. Слов’янськ, вул. Свердлова, буд. 41, 
кв 27., викликається 01 листопада 2016 року о 
13 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді спра-
ви по суті.

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

* * *
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій 

області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) розглядає цивільну справу за 
позовом Саночкіної Юлії Володимирівни до 
Курбатова Андрія Олександровича за участю 
третіх осіб: Слов’янська районна державна 
адміністрація Донецької області міської ради, 
Київська районна адміністрація Одеської міської 
ради, про позбавлення батьківських прав.

Відповідач: Курбатов Андрій Олександрович, 
останнє відоме місце реєстрації: Донецької 
області, м. Слов’янськ, вул. Бульварна, буд. 5, 
кв. 81, викликається 03 листопада 2016 року на 
14 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді спра-
ви 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. 

* * *
Миронова Оксана Володимирівна, останнє 

відоме місце проживання якої: АРК, м. Ялта, 
ЮБШ, буд. 30, кв. 84, Олюхно Світлана 
Михайлівна, останнє відоме місце проживання 
якої: АРК, м. Ялта, вул. Крупської, буд. 48, корп. 
3, кв. 802 викликаються до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, 
як співвідповідачі по цивільній справі № 
227/3472/16-ц за позовом Ільєнко Людмили 
Володимирівни до Шаховської сільської ради, 
Миронової Оксани Володимирівни, Олюхно 
Світлани Михайлівни, ТОВ «НВО «Промпровад-
ження» про визнання права власності в порядку 
спадкування.

Судове засідання відбудеться 17.11.2016 року 
о 10:00 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 
39А. У разі неявки відповідачів 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 2/219/3783/2016 
за позовом Ращупкіної Тетяни Вікторівни до 
Ращупкіна Олександра Олександровича про 
усунення перешкод у здійсненні права користу-
вання та розпорядження власністю.

Відповідач: Ращупкін Олександр Олександро-
вич, останнє місце реєстрації - Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул.Донецька,1, викликається 
14.11.2016 року на 16-00 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 2/219/4589/2016 
за позовом Казбан Олени Вікторівни до Казба-
на Олександра Миколайовича про розірвання 
шлюбу.

Відповідач: Казбан Олександр Миколайович, 
останнє місце реєстрації - Донецька область, 
м. Єнакієве, вул.Нестерова,30/18, викликається 
09.11.2016 року на 11-00 годину до суду, каб. № 
213 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку 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 2/219/2861/2016 
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Малєєва 
Олександра Миколайовича та ТОВ «Соціальна 
ініціатива: Москва-Донецьк» про стягнення 
заборгованості.

Відповідач: ТОВ «Соціальна ініціатива: Мо-

сква-Донецьк», останнє місце реєстрації - 
83000 Донецька область, м. Донецьк, просп. 
Б.Хмельницького,71А, викликається 07.11.2016 
року на 08-20 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 2/219/3799/2016 
за позовом Беспаленко Юлії Олександрівни до 
Беспаленка Олександра Олеговича про стяг-
нення аліментів на утримання дітей.

Відповідач: Беспаленко Олександр Олегович, 
останнє місце реєстрації – Донецька область, 
м. Єнакіїве, вул. Ревкомовська,62, викликається 
07.11.2016 року на 16-00 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 (84500, м. Бахмут, вул. Миру,5) про-
водить розгляд цивільної справи за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гаріна Григорія 
Геннадійовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. 

Відповідач: Гарін Григорій Геннадійович, 
проживає за адресою: 84503, Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Мічуріна, буд.41, викликається в 
судове засідання, призначене на 11 год. 00 хв. 
07.11.2016 р., до суду, каб. № 213, для участі у 
розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом Мазензової Вален-
тини Гнатівни до Бордіян Романа Валерійовича 
про визнання особи такою, що втратила право 
на користування житловим приміщенням. 

Відповідач: Бордіян Роман Валерійович 
(зареєстрований за адресою 85200, м. Торецьк, 
вул. Мічуріна, 13), викликається 08 грудня 2016 
року на 11-00 год. до суду, каб. №8, для участі у 
розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позовом 
Пасішника Леоніда Васильовича до Пасішник 
Анастасії Олександрівни, Чернобаєвої Мари-
ни Миколаївни про визнання осіб такими, що 
втратили право на користування житловим 
приміщенням та зняття з реєстрації місця про-
живання. 

Відповідачі: Пасішник Анастасія 
Олександрівна, Чернобаєва Марина Миколаївна 
(зареєстровані за адресою 85295, м. Торецьк, 
смт. Новгородське, вул. Слов’янська, 158), ви-
кликаються 05 грудня 2016 року на 10-30 год. 
до суду, каб. №8, 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 причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за їх відсутності. Суддя С.С.Бабенко. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом Матющенко Ва-
лентини Михайлівни до Карчевської Світлани 
Михайлівни про позбавлення права кори-
стування житловим приміщенням та зняття з 
реєстраційного обліку.

Відповідач: Карчевська Світлана Михайлівна 
(зареєстрована за адресою м. Торецьк, вул. Га-
маюна, 16/2), викликається 16 листопада 2016 
року на 09-30 год. до суду, каб. №8, для участі у 
розгляді справи по суті. 

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

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом Струєвої Олени 
Ігорівни до Струєва Олександра Юрійовича про 
стягнення аліментів на утримання дитини. 

Відповідач: Струєв Олександр Юрійович 
(зареєстрований за адресою 85200, м. Торецьк, 
вул. Ползунова, 6/33), викликається 16 листопа-
да 2016 року на 13-30 год. до суду, каб. №7, для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-

буття, відповідач повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутності. Суддя Н.В.Нємиш. 

* * *
Яблучанська Ірина Володимирівна, 05.10.1970 

р.н., останнє відоме місце проживання якої: 
Донецька обл., Добропільський район, с. 
Володимирівка, вул. Шкільна, 88, викликається 
до Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області, як відповідач по цивільній 
справі № 227/3827/16-ц за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Яблучанської Ірини 
Володимирівни про стягнення заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 10.11.2016 року 
о 08:00 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 
39А. У разі неявки відповідача до суду справу 
буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи 
доказів. Суддя: В.В. Корнєєва.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500, м.Бахмут, вул.Миру, 5) прово-
дить розгляд цивільної справи за позовом Ав-
раменко Тетяни Володимирівни до Авраменка 
Сергія Володимировича про розірвання шлюбу.

Відповідач: Авраменко Сергій Володимиро-
вич, проживає за адресою: 84557, Донець-
ка область, Бахмутський район, с. Іванівське 
викликається в судове засідання, призначене на 
10 год. 00 хв. 03.11.2016 р., до суду, каб. № 213, 
для участі у розгляді справи по суті.

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

* * *
Іванцов Іван Іванович, 25.09.1954 р.н., останнє 

відоме місце проживання якого: Донецька обл., 
м. Харцизьк, пров. Зелений, буд. 7 викликається 
до Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області, як відповідач по цивільній 
справі № 248/1396/14-ц за заявою про вида-
чу дублікату виконавчого листа та поновлення 
строку на його пред’явлення по цивільній справі 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Перший український міжнародний банк» до 
Іванцова Івана Івановича, Товариства з обме-
женою відповідальністю «Авсень» про стягнення 
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 09.11.2016 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.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд Донецької 

області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, буд.2), розглядає цивільну 
справу №2/243/4214/2016 за Позовом ПАТ 
«Акціонерний банк «Експрес-Банк» до По-
лякова Дмитра Михайловича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором. 
Останнє відоме місце проживання відповідача 
Полякова Дмитра Михайловича: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. П. Кривоноса, буд.49.

Відповідач викликається до суду 16 листопада 
2016 року на 08 год. 15 хв. для участі у судовому 
засіданні.

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

* * *
Орджонікідзевський районний суд м. 

Маріуполя Донецької області (87505, м. 
Маріуполь, пр. Перемоги,6) розглядає цивільну 
справу за позовом Шпітонкової Наталі 
Миколаївни до Ломакіна Олега Миколайо-
вича про визначення порядку розподілу ви-
трат по утриманню належного співвласникам 
житла шляхом розподілу особових рахунків, 
треті особи: ЖКП «Азовжитлокомплекс», ККП 
«Маріупольтепломережа».

Ломакін Олег Миколайович викликається су-
дом на 11-00 год. 31 листопада 2016 року в 
кабінет № 204 для участі у розгляді справи по суті. 
Ломакіну Олегу Миколайовичу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття відповідача Ломакіна О.М. в 
судове засідання,  він повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутності. Суддя Л.В. Копилова. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

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

Відповідач: Монастирний Василь Олексан-
дрович (зареєстрований за адресою 85298, м. 
Дзержинськ, смт. Неліпівка, вул. Радянська, 7), 
викликається 11 листопада 2016 року на 08-45 
год. до суду, каб. №8, для участі у розгляді спра-
ви 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 О.Г.Геря.
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Оголошення
Сергєєв Анатолій Олексійович, 01.10.1948 

р. н., останнє відоме місце проживання якого: 
Донецька обл., м. Зугрес, вул. К. Маркса, буд. 
11, кв. 33, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/3707/16-
ц за позовом ПАТ «Державний Ощадний 
банк України» в особі філії – Донецьке облас-
не управління АТ «Ощадбанк» до Сергєєва 
Анатолія Олексійовича про стягнення 
заборгованості. 

Судове засідання відбудеться 07.11.2016 
року о 09:00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька 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 Донець-

ко області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд.2), розглядає цивільну 
справу №2/243/4212/2016 за Позовом ПАТ 
«Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Карякіна 
Олександра Володимировича про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором. 
Останнє відоме місце проживання відповідача 
Карякіна Олександра Володимировича: До-
нецька область, м. Горлівка, пров. Деповський, 
буд.10.

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

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття в судове засідання, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності. Суд-
дя О.В.Ільяшевич.

* * *
Троненко Артем Борисович, 22.02.1991р.н., 

останнє відоме місце проживання яко-
го: Донецька обл., м. Іловайськ, вул. Крас-
нознаменська, буд.138, викликається до 
Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області, як відповідач по цивільній 
справі №227/3785/16-ц за позовом АБ 
«Експрес-Банк» до Троненка Артема Борисо-
вича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судове засідання відбудеться 08.11.2016 
року о 08:30 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Банкова,39А. У разі неявки відповідача до суду, 
справу буде вирішено на підставі наявних у на-
даних чи доказів. Суддя В.В.Корнєєва.

* * *
Слов’янський міськрайонний суд Донецької 

області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2), розглядає цивільну 
справу № 2/243/4083/2016 за позовом ПАТ 
СК «Провідна» до Терещенка Олександра 
Вікторовича про відшкодування матеріальної 
шкоди. Останнє відоме зареєстроване місце 
проживання відповідача Терещенка Олек-
сандра Вікторовича: Донецька область, м. 
Горлівка, вул. Молдованська, буд. 22.

Відповідач викликається до суду 07 листопа-
да 2016 року на 14 год. 15 хв. для участі у судо-
вому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття в судове засідання, відповідач  пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності. Суд-
дя О.В. Ільяшевич.

* * *
Житомирський районний суд Житомирської 

області викликає Скринецьку Валентину 
Сергіївну у судове засідання, що відбудеться 
о 14 годині 00 хвилин 21 листопада 2016 року 
за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 90, 
каб. 16, в якості відповідача у цивільній справі 
№ 278/1719/16-ц за позовом Скринецького 
В.Й. про розірвання шлюбу.

В призначений для слухання справи день і час 
Ви маєте право з'явитись для прийняття участі 
у судовому засіданні.

Готуватись до слухання справи (знайомитись 
з матеріалами справи, знімати копії, заявля-
ти клопотання про забезпечення доказів (ви-
клик свідків, витребування письмових доказів) 
тощо, у випадку прийняття у ній участі, прошу 
завчасно, до дати визначеної для слухання 
справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання 
Ви повинні надати всі оригінали документів, 
якими обґрунтовуєте свої заперечення про-
ти вимог або копії цих документів завірених у 
встановленому законом порядку, у випадку не-
визнання заявленого позову.

У разі Вашого неприбуття в судове засідання, 
суд розгляне дану справу у Вашій відсутності, 
за наявними в матеріалах справи доказами. 

Для входу в приміщення суду Ви повинні 
мати при собі паспорт або інший документ, що 
підтверджує особистість. Суддя Є.О. Грубіян.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) прово-

дить розгляд цивільної справи за позовом ПАТ 
«Акціонерний Банк «Експрес-Банк» до Шмать-
ка Андрія Олександровича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач: Шматько Андрій Олександро-
вич, проживає за адресою: 84500, Донець-
ка область, м. Артемівськ, вул. Соборна, 36 
викликається в судове засідання, призначене 
на 10 год. 30 хв. 01.12.2016 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 «Укрсоцбанк» до Солдатова Володимира 
Геннадійовича та Солдатової Наталії Сергіївни 
про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. 

Відповідачі: Солдатов Володимир 
Геннадійович, проживає за адресою: 86400, 
Донецька область, м. Єнакієве, вул.2-а Лісна, 
буд.44; Солдатова Наталія Сергіївна, проживає 
за адресою: 86400, Донецька область, м. 
Єнакієве, вул.2-а Лісна, буд.44, викликаються в 
судове засідання, призначене на 10 год. 00 хв. 
10.11.2016 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. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом Омельницької 
Лариси Олександрівни до Івашечко Марини 
Миколаївни, Грабовської Наталії Анатоліївни 
про визнання осіб такими, що втратили право 
користування житловим приміщенням.

Відповідачі: Івашечко Марина Миколаївна, 
Грабовська Наталія Анатоліївна (зареєстровані 
за адресою 85200, м. Торецьк, смт. Новгородсь-
ке, вул. Молодіжна, 31), викликаються 09 листо-
пада 2016 року на 10-00 год. до суду, каб. №7, 
для участі у розгляді справи по суті. 

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

* * *
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 Борисовича, третя особа: 
Фисенкова (Поповкіна) Ольга Ігорівна про виз-
нання особи такою, що втратила право на ко-
ристування житловим приміщенням.

Відповідач:Поповкін Ігор Борисович, останнє 
місце реєстрації – Донецька область, м. Бах-
мут, вул.Івкіна,32/16, викликається 15.11.2016 
року на 10-00 годину до суду, каб. № 309 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 розглядатися у його відсутності. Суддя 
Л.І.Хомченко. 

 ** * 
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 
5) розглядає цивільну справу 2/219/3394/2016 
за позовом ПАТ «ВіЕйБіБанк» до Згари Миколи 
Миколайовича, Згари Максима Миколайовича 
про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідачі: Згара Микола Миколайович, 
останнє місце реєстрації – Донецька об-
ласть, м. Жданівка, вул.60 років Жовтня,1, та 
Згара Максим Миколайович, останнє місце 
реєстрації – Донецька область, м. Жданівка, 
кв-л 23, буд.11, кв.1, викликаються 07.11.2016 
року на 12-00 годину до суду, каб. № 309 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 причини неявки, інакше справа буде роз-
глядатися у їх відсутності. Суддя Л.І.Хомченко. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут Донецької області, вул. 
Миру, 5) розглядає цивільну справу про 
адміністративне правопорушення відносно 
Бабіча Валентина Вікторовича за ст. 130 ч.1 
КУпАП.

Правопорушник Бабіч Валентин Вікторович, 
останнє місце реєстрації –  Луганська область, 
м. Стаханов, викликається 10.11.2016 року на 

08-00 годину до суду, каб. № 309 для участі у 
розгляді справи по суті. Суддя Л.І.Хомченко.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут Донецької області, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
2/219/4465/2016 за позовом Кладухіної Окса-
ни Федорівни до Кладухіна Дмитра Миколайо-
вича про розірвання шлюбу.

Відповідач: Кладухін Дмитро Миколайович, 
останнє місце реєстрації Донецька область, 
м. Бахмут, вул.Гвардійська,16, викликається 
29.11.2016 року на 09-00 годину до суду, каб. 
№ 309 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 розглядатися у його відсутності. Суддя 
Л.І.Хомченко. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (м. Бахмут Донецької області, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
2/219/4471/2016 за позовом Хуриленко Поліни 
Валеріївни до Хуриленко Ігоря Миколайовича, 
третя особа: Виконавчий комітет Бахмутської 
міськради про позбавлення батьківських прав.

Відповідач: Хуриленко Ігор Миколайович, 
останнє місце реєстрації – Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Ломоносова,72-А, викликається 
29.11.2016 року на 09-30 годину до суду, каб. № 
309 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 розглядатися у його відсутності. Суддя 
Л.І.Хомченко. 

* * *
Слов'янський міськрайонний суд Донецької 

області (84100, м. Слов'янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2), розглядає цивільну справу 
№ 2/243/4171/2016 за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Балуєва Сергія Івановича простяг-
нення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Останнє відоме місце проживання 
відповідача Балуєва Сергія Івановича: Донець-
ка область, м. Слов’янськ, пров. Виноградний, 
буд. 9, кв. 84. Відповідач викликається до суду  
16 листопада 2016 року на 09 год. 00 хв. для 
участі у судовому засіданні. 

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття в судове засідання, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності. Суд-
дя О.В. Ільяшевич

***
Слов’янський міськрайонний суд Донецької 

області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2), розглядає цивільну справу 
№ 2-д/243/18/2016 за дорученням Псковсь-
кого районного суду Псковської області 
Російської Федерації про вручення судових 
документів у цивільній справі за позовом Ляш-
ко Ганни Дмитрівни до Ляшка Олександра 
Геннадійовича про позбавлення батьківських 
прав.

Останнє відоме місце проживання 
відповідача Ляшка Олександра Геннадійовича: 
Донецька область м. Горлівка-9, вул. М. Федо-
ренка, буд. 8, кв. 5.

Відповідач викликається до суду 09 листопа-
да 2016 року на 08 год. 00 хв. для участі у судо-
вому засіданні.

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

* * *
Слов’янський міськрайонний суд Донецької 

області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2), розглядає цивільну спра-
ву № 2/243/1164/2016 за позовом Сидоренка 
Вадима Володимировича до Вялого Дмитра 
Геннадійовича, Вялого Геннадія Миколайовича 
про стягнення заборгованості за договором 
про надання правової допомоги.

Останнє відоме місце проживання 
відповідача Вялого Дмитра Геннадійовича: До-
нецька область м. Горлівка, вул. Журавського, 
буд. 30, кв. 2;

Останнє відоме місце проживання відповідача 
Вялого Геннадія Миколайовича: Донецька об-
ласть м. Горлівка, вул. Журавського, буд. 32;

Відповідачі викликається до суду 09 листопа-
да 2016 року на 14 год. 00 хв. для участі у судо-
вому засіданні.

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття в судове засідання, відповідачі 
повинні повідомити суд про причини неявки, 
інакше справа буде розглянута у їх  відсутності. 
Суддя О.В. Ільяшевич.

Якісно нову демократичну державу мо-
жуть створити лише свідомі люди, які лю-
блять Україну, свій народ, націю і готові 
самовіддано служити їх інтересам. Тому 
на зустріч у бібліотеку Слов’янського 
авіаційного коледжу були запрошені 
представники 95-ї  аеромобільної брига-
ди м.Житомир, яка  розташована у місті 
Слов’янськ.

Працівники бібліотеки привітали 
військових зі святом та зустріли дорогих го-
стей хлібом сіллю. Марія Бабкіна, школярка 
зі Слов’янська, записала свій кліп на пісню 
«Повертайся, живим». Знімала дівчина кліп 
на Славкурорті, у стели на виїзді з міста, в 
самій Семенівці та на Карачуні, саме там де 
відбувалися найзапекліші бойові дії. 

Марія розповіла, що під час зйомок кліпу 
страшно не було, відчувала тільки гіркоту. А 
кліп її присвячений солдатам, що захищають 
Донбас.

Багато хлопців 95-ї аеромобільної бри-
гади загинуло за період війни на сході. 
Тільки при звільненні нашого міста поляг-
ло 18 військових. А під час зйомок цього 
відеоролик помер заступник командира 
бригади Сергій Дзиба. Про нього окре-
мо згадали, як про справжнього офіцера, 
що завжди готовий був допомогти, про 
щирого друга для нашого, Слов’янського 
авіаційного коледжу. Адже за допомоги 
вийшла наша книга «Пам'ять жива». Саме 
він надав інформацію про військові дії на 
території міста та району, за його вказівкою 
автори цієї книги отримали свідчення про 
загиблих воїнів 95-ї бригади, статтю Романа 
Запорожченка «Військові дії за Слов’янськ». 
Ми разом планували спільні заходи, але не 
судилося… Представникам 95-ї бригади ми 
передали книгу «Пам'ять жива» з проханням 
передати її родині Сергія Вікторовича. 

Вічна пам'ять загиблим!
Сьогодні ми продовжуємо товаришувати 

з 95-ю аеромобільною бригадою. 
Перед присутніми курсантами та студен-

тами коледжу виступив Жебутинський Дми-
тро В’ячеславович, заступник командира 
батальйону. Він розповів про дівчинку з До-
нецька, яка у кишенях тримала кольорову 
крейду, і коли ніхто не бачив, вона малювала 
Український прапор. Також він розповів, як 
люди радіють їхній появі у містах, зустрічають 
їх світлими  щирими усмішками і як важко 
було цього добитися. Як у «нульових» на-
селених пунктах все більше з’являються 
прихильників України. Поділився спогада-
ми про англійських журналістів, які знімали 
реальні події в окупованому Донецьку й 
українському Слов’янську. Журналістам 
дали можливість здійснювати зйомки в 
окупованому Донецьку протягом 3 днів, 
але вони не витримали й пів дня та по-
вернулися до Слов’янська. На запитання 
військових «Чого так рано повернулися?» 
Вони відповіли, що не змогли більше, бо все 
пронизане брехнею і підставними людьми: 
«А у вас тут усе справжнє, а ви є світлими 
людьми».

Далі слово для поздоровлення нада-
но було заступнику коледжу з навчальної 
роботи Лисак Тетяні Костянтинівні. Вона 
привітала  військових  зі  святом, подякува-
ла їм за наш мир та спокій, побажала всього 
найкращого та мирного неба.

Військовим були презентовані книги 
«Пам'ять жива», та набір пам’ятних листівок 
з фото та інформацією про кожного заги-
блого за Слов’янськ 95-ї аеромобільної бри-
гади від авторів, працівників Слов’янського 
авіаційного коледжу. На закінчення студент-
ки Марія Брикаліна, Вікторія Петришина й 
Анастасія Цепєлєва виконали пісню «Україна 
це я» і разом із автором поздоровили ще раз 
зі святом, висловили подяку і побажали ща-
стя та миру! 

Світлана ФІРСОВА.
Завідувачка бібліотекою 

Слов’янського коледжу НАУ

Захисники України

Зустріч із друзями з 95 – ї 
аеромобільної бригади


