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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МУСТАФА ДЖЕМІЛЄВ:
«Доки Крим  

окупований,  
жодні заходи  

не можуть  
захистити  

права людей».

ДФС працює  
на єдиний внесок

АКЦЕНТ. Державна фіскальна служба з початку 
2017 року забезпечила надходження єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на рів-
ні 160,9 мільярда гривень. Як повідомив в.о. голови ДФС Ми-
рослав Продан, цьогорічний показник перевищує торішню су-
му сплати єдиного внеску на 43,8 мільярда гривень.

«Станом на 1 грудня індикативний показник, визначений Мі-
ністерством фінансів, виконано повністю. З урахуванням над-
ходжень грудня додаткові очікувані надходження єдиного вне-
ску за 2017 рік становитимуть близько 20 мільярдів гривень», 
— цитує слова посадовця прес-служба відомства.

Органи ДФС проводять цілеспрямовану роботу зі збиран-
ня коштів, потрібних для забезпечення своєчасного здійснення 
пенсійних виплат і соціальних допомог. У такий спосіб, зазна-
чає Мирослав Продан, ДФС виконує покладені на неї завдан-
ня. Зокрема забезпечує реалізацію державної політики з адмі-
ністрування єдиного внеску. Це потрібно робити для зростан-
ня надходжень єдиного внеску і зменшення дефіциту бюджету 
Пенсійного фонду України.

6,674 млрд дол. 
становили чисті міжнародні резерви 

Національного банку в листопаді. 
Упродовж місяця вони зросли на 8,6%

ГЕОПОЛІТИКА. Київ готовий працювати за наданими 
рекомендаціями з приводу мовної статті закону про освіту. 
Натомість критики щодо дискримінації російської мови   
не сприймає

Рішення Венеціанської комісії: 
написане на папері  
і прочитане між рядками

Уповноважений Президента у справах 
кримськотатарського народу, народний депутат про 
сумну гуманітарну ситуацію на півострові 

2

4
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Банкам ще далеко 
до поновлення 
масового 
кредитування 
населення та бізнесу

ФІНАНСИ 

Храм наших надій
ЄДИНА КРАЇНА.  Реалізація духовно-патріотичного проекту об’єднала Луцьк і Волноваху

Ольга БУЛКОВСЬКА,  
«Урядовий кур’єр»

Про будівництво храму Мико-
лая Чудотворця у Волнова-

сі заговорили у лютому 2017-го. 
А нині вже консервують на зи-
му готовий об’єкт, роблять ба-
ні та  братимуться за внутріш-

ні роботи. Є сподівання, що пер-
ша спільно споруджена духовна 
обитель відчинить двері для ві-
рян у травні 2018-го. 

До 22 травня 2014 року навряд 
чи хтось із волинян знав, що на 
Донеччині є місто Волноваха. 
Але того чорного дня, коли теро-
ристи майже впритул розстрі-

ляли бійців 51-ї окремої механі-
зованої бригади, географічна на-
зва була на вустах у всієї Украї-
ни. 18 загиблих — перші військо-
ві, які стали жертвами неоголо-
шеної війни на сході країни. Їхні 
смерті змусили українців усві-
домити, що ворог реальний, під-
ступний, не зупинятиметься ні 

перед чим, тож аби йому проти-
стояти, потрібні спільні зусилля. 

Так Луцьк і Волноваху поєд-
нала спільна біда. Майже через 
рік, у лютому 2015-го, вони стали 
партнерами. Свої підписи під ме-
морандумом про співпрацю по-
ставили тодішні очільники міст 
Волновахи — Сергій Демченко та 

Луцька — Микола Романюк. Як 
запевнив гість, очікували не еко-
номічних дивідендів. Акцентува-
ли  на тому, що  потрібно спіль-
но будувати майбутнє в єдиній 
державі. Те, як політичні опонен-
ти Луцького міського голо-
ви протистояли появі доку-
мента, — окрема тема. 

Голова правління ОСББ Вікторія 
Погорєлова переконує власним 
прикладом, що створити комфортні 
умови проживання у багатоквартирному 
будинку під силу його співвласникам 
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ДОКУМЕНТИ
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Комунарський районний суд м. Запо-
ріжжя (вул. Європейська, 7, каб. № 27) 
викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 22.12.2017 року о 15 год. 10 хв., 
каб. № 27, третіх осіб: Кобзарюка Олек-
сандра Олександровича, Кобзарюк Полі-
ну Яківну, Кобзарюка Германа Олексан-
дровича, Кобзарюка Іллю Олександрови-
ча по цивільній справі №333/6114/17 за 
позовом Кобзарюк О. І. до ОСББ «Автоза-
водська» про визнання права власності за 
набувальною давністю.

У разі неявки в судове засідання спра-
ва буде розглянута за їхньої відсутності за 
наявними в ній доказами.

Суддя І. Й. Наумова

Краснолиманським міським судом Доне-
цької області (84406, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) розглядається цивільна справа  
№ 236/3292/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «ЕНЕРГОБАНК» в особі уповно-
важеної особи Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» 
Паламарчука Віталія Віталійовича до Редченка 
Олега Олексійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідач Редченко Олег Олексійович ви-
кликається до каб. № 12 суду на 4 січня 2018 ро-
ку об 11 годині 40 хвилин для участі у розгляді 
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки 
відповідача справа буде розглянута в його від-
сутність за наявними доказами.

Суддя Саржевська I. B.

Павлоградський міськрайонний суд Дні-
пропетровської області (суддя Зінченко А. С.) 
викликає в судове засідання відповідача 
Єдуша В’ячеслава Івановича у справі за позо-
вом Єдуш Тетяни Миколаївни про розірван-
ня шлюбу.

Останнє місце проживання відповідача: 
вул. Цусімська, буд. 59-а, кв. 34, м. Донецьк, 
Донецька область.

Судове засідання призначене на 20 грудня 
2017 р. о 15.30 год. (резервна дата на 2 січня 
2018 року о 10.00 год.) за адресою: м. Павло-
град, вул. Дніпровська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідача в судове засідан-
ня справа, згідно з вимогами ЦПК України, 
може бути розглянута за його відсутністю.

Пустомитівський районний суд Львівської 
області повідомляє, що 26.12.2017 року о 09 
год. 30 хв. у Пустомитівському районному 
суді Львівської області відбудеться розгляд 
цивільної справи за позовом Яхненка Олек-
сандра Вікторовича до ТзОВ «Лайф Хаус Бі-
лідінг» про захист прав споживача та стяг-
нення коштів. Відповідача ТзОВ «Лайф Ха-
ус Білідінг», місцезнаходження якого: вул. 
Базова, буд. 4, офіс 9, м. Дніпро, Дніпропе-
тровської області, прошу прибути в Пусто-
митівський районний суд (м. Пустомити, вул.  
І. Кандиби, 3) на вказану дату.

У випадку неявки відповідача в судове за-
сідання справу буде розглянуто в його від-
сутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя М. О. Кіпчарський

Лужанський Василь Іванович, 
24.12.1976 року народження, останнє ві-
доме місце проживання: Вінницька об-
ласть, Тростянецький район, с. Довжок, 
вул. Довжок, викликається до Тростя-
нецького районного суду Вінницької об-
ласті як відповідач по цивільній справі за 
позовом Лужанської Валентини Олексан-
дрівни до Лужанського Василя Іванови-
ча. Судове засідання відбудеться 17 січня 
2018 року о 10.00 год. у приміщенні суду 
за адресою: Вінницька область, Тростя-
нецький район, смт Тростянець, вул. Со-
борна, 21. У разі неявки відповідача до су-
ду справу буде вирішено на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів.

Суддя І. А. Волошин

Черепанов Микола Іванович, 24.12.1973 
року народження, викликається як відпо-
відач у судове засідання з розгляду цивіль-
ної справи за позовом Серажим Людмили 
Петрівни до Черепанова Миколи Іванови-
ча про визнання особи такою, що втратила 
право на користування житловим приміщен-
ням, на 13 годину 00 хвилин 19 грудня 2017 
року в Роменський міськрайонний суд Сум-
ської області за адресою: бульвар Шевчен-
ка, 14, м. Ромни, Сумська обл. Головуючий  
суддя Шульга В. О.

З опублікуванням оголошення про виклик 
відповідач Черепанов Микола Іванович вва-
жається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи і у випадку неявки справа під-
лягає розгляду за його відсутності.

Солом’янський районний суд міста 
Києва (м. Київ, вул. Полковника Шуто-
ва, 1, каб. 21) викликає на 26.02.2018 р. 
о 14 год. 00 хв. Бойка Миколу Васильо-
вича, як відповідача у цивільній справі 
№760/8426/17 (№2/760/4196/17) у спра-
ві за позовом Бачило Валерія Олексан-
дрівна до Бойка Миколи Васильовича 
про стягнення заборгованості по квартир-
ній платі та комунальних послуг в поряд-
ку регресу.

У разі неявки справу буде розглянуто 
за відсутності відповідача.

Суддя Коробенко С. В.

Кремінський районний суд Луганської об-
ласті викликає Гриценко Зінаїду Трохимівну, 
20.03.1946 року народження, яка зареєстрова-
на за адресою: Луганська область, м. Кремін-
на, вул. Мельникова, 29, як відповідачку в судо-
ве засідання з цивільної справи № 414/2214/17, 
провадження № 2/414/635/2017 за позовом Сто-
рожук Людмили Миколаївни до Гриценко Зіна-
їди Трохимівни про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим примі-
щенням, яке відбудеться 18 грудня 2017 року о 
08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Кремінна, пл. Крас-
на, буд. 5.

У разі неявки відповідачки на вказане судове 
засідання суд може розглянути справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. М. Ковальов

Старобільський районний суд Луганської 
області викликає Бардіяна Володимира Ва-
лерійовича, який зареєстрований за адре-
сою: вул. Монастирська, 5, м. Старобільськ 
Луганської області, як відповідача в судове 
засідання по цивільній справі № 431/4630/17 
за позовом Качан Наталії Миколаївни до Бар-
діяна Володимира Валерійовича про розі-
рвання шлюбу, яке відбудеться 18 грудня 
2017 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідан-
ня суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України, при цьому 
за результатами розгляду справи по суті бу-
де винесено заочне рішення.

Суддя О. О. Пелих

Марківський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 06.12.2017 р. по цивіль-
ній справі № 417/4712/17 за позовом Щур 
Алли Володимирівни до Шевченка Олексан-
дра Сергійовича, третя особа: Служба у спра-
вах дітей Марківської районної державної ад-
міністрації, про надання дозволу на багатора-
зові тимчасові виїзди в зону АТО та за кордон 
неповнолітньої дитини без згоди батька, бу-
ло ухвалено заочне рішення, позовні вимоги 
задоволені частково. Суддя Дідоренко А. Е.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по 
справі, що заочне рішення може бути пере-
глянуто Марківським районним судом Лу-
ганської області шляхом подання відповіда-
чем заяви про перегляд заочного рішення до 
цього суду протягом десяти днів з дня опу-
блікування цієї заяви.

Піщанський районний суд Вінницької 
області викликає в судове засідання від-
повідача Антонова Сергія Вікторовича в 
цивільній справі за позовом Антонової 
Надії Юріївни до Антонова Сергія Вікторо-
вича про розірвання шлюбу .

Розгляд справи відбудеться 26 грудня 
2017 року о 16 год. 00 хв. у приміщенні 
Піщанського районного суду Вінницької 
області за адресою: смт Піщанка, вул. Ви-
шнева, 5 Вінницької області, зал судових 
засідань № 3. У разі неявки в судове засі-
дання відповідача справа буде розглянута 
за його відсутності на підставі наявних в 
матеріалах справи доказів.

Суддя А. А. Гринишина

Біляївський районний суд Одеської об-
ласті викликає в судове засідання відпо-
відачку: Кобзаренко Ірину Олександрів-
ну по цивільній справі № 496/3950/17 за 
позовом Кобзаренка Ігоря Миколайо-
вича до Кобзаренко Ірини Олександрів-
ни про розірвання шлюбу, яке відбудеть-
ся 17.01.2018 року о 10.00 год. за адре-
сою: м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1, суддя  
Трушина О. І.

У разі повторної неявки відповідачки у 
судове засідання суд може ухвалити зао-
чне рішення на підставі наявних у справі 
доказів.

Нікопольський міськрайонний суд Дні-
пропетровської області (м. Нікополь, вул. 
Шевченка, 201) повідомляє Куркумея Де-
ниса Анатолійовича, що 26 січня 2018 ро-
ку о 09.00 годині відбудеться слухання 
цивільної справи №182/4972/17 (прова-
дження 2/0182/3388/2017 року) за позо-
вом Богацької Антоніни Володимирівни 
до Куркумея Дениса Анатолійовича, тре-
тя особа — Головне управління держав-
ної міграційної служби України, про ви-
знання особи такою, що втратила право 
користування житловим приміщенням, 
під головуванням судді Кобеляцької–Ша-
ховал І. О.

Новоайдарський районний суд викликає 
Філюк Марію Миколаївну, як відповідачку в 
судове засідання за позовною заявою Філюк 
Тетяни Олексіївни до Новоайдарської селищ-
ної ради, Філюк Марії Миколаївни, Паланич-
ко Оксани Вікторівни, Михайлова Володими-
ра Сергійовича про визначення додаткового 
строку для прийняття спадщини та визнання 
права власності на спадкове майно, що від-
будеться 11 січня 2018 року о 16.00 годині в 
приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, 
суд розглядатиме справу без вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. Б. Мартинюк

Приватне Підприємство 

«Компанія «ФЕМІДА», 

код ЄДРПОУ 30726942, за рішенням 

власника, знаходиться в стані припинен-

ня юридичної особи, просимо кредиторів 

надати відомості (заяви) зі своїми 

вимогами до 17 січня 2018року.

Всі вимоги подавати за адресою: 02090, 

м. Київ, вул. Новаторів, 9, кв. 36.

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відпові-
дача: Хижняка Олександра Миколайовича, останнє місце реєстрації якого: 
вул. Садова, 10, с. Стара Богданівка Миколаївського району Миколаївської 
області, про дату слухання справи №480/42/15-ц за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Порше Мобіліті» до Хижняка Олександра Мико-
лайовича, співвідповідача Швеця Сергія Олександровича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором та звернення стягнення на предмет 
застави, відповідно до кредитного договору № 50012425 від 30.09.2014 ро-
ку, яке відбудеться о 10 год. 00 хв. 17 січня 2018 року в приміщенні суду за 
адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час 
і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за йо-
го відсутності.

Суддя Н. О. Шаронова

Лугинський районний суд Житомирської області викликає як відповідача 
Каращук Надію Петрівну в цивільній справі № 281/867/17 за позовом Загляди 
Руслана Олександровича до Каращук Надії Петрівни про визнання особи та-
кою, що втратила право на користування житловим приміщенням, у зв’язку з 
відсутністю в ньому понад рік без поважних причин.

Судове засідання відбудеться 27 грудня 2017 року о 14 год. 15 хв. у примі-
щенні суду за адресою: Житомирська область, Лугинський район, смт Луги-
ни, вул. М. Грушевського, 2-а.

Ви маєте право подати до суду письмові заперечення проти позову з поси-
ланням на докази чи повідомити про поважність причин неявки.

В разі неявки справу буде розглянуто за наявних доказів. Наслідки неяв-
ки в судове засідання особи, яка бере участь у справі, передбачені ст. 169 
ЦПК України.

Суддя В. В. Гребенюк

Гайсинський районний суд Вінницької області повідомляє, що роз-
гляд справи за позовом Голованя Володимира Ілліча до Бурбан Оксани 
Дмитрівни про визнання особи такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням, відбудеться 19.12.2017 року о 9 год. 30 хв. 
у приміщенні Гайсинського районного суду Вінницької області за адре-
сою: м. Гайсин, вул. Соборна-47.

У разі неявки в судове засідання відповідачки Бурбан Оксани Дми-
трівни, 03.08.1974 р.н., останнє відоме місце проживання: с. Крутогорб, 
ст. «Дружба», вул. Дружби-33 Гайсинського району Вінницької обл., 
без поважних причин, справу може бути розглянуто без неї з постанов-
ленням заочного рішення.

Суддя О. В. Бондар

Втрачений договір купівлі-продажу квартири АЕР № 268453, вида-
ний 14 лютого 2002 року на ім’я Дягильової Лариси Юріївни приватним 
нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тесленко Ю.П., 

вважати недійсним.

Втрачений договір купівлі-продажу від 01.12.2015 р., реєстраційний 
номер № 4994 на нерухомість: м. Донецьк, вул. Артема, 125, зареєстро-
вану на ім’я Гумуржі Ірина Трифонівна приватним нотаріусом Гераси-
менко Наталія Миколаївна, вважати недійсним. 

15 грудня 2017 року о 10.00 год. у с. Мокра Рокитна  
по вулиці Ткалівська буде  

проводитись кадастрова зйомка земель  
комунальної власності.

Кушніренко Антон Олексійович, який був зареєстрова-
ний за адресою: вул. Кооперативна, 2, кв. 7, м. Ізюм Хар-
ківської області, викликається як відповідач на 21 грудня 
2017 року о 09.30 до районного суду м. Вовчанськ Харків-
ської області, вул. Торгова, 2, для участі у справі за позо-
вом Кушніренко Юлії Василівни про розірвання шлюбу. 

Явка до суду є обов’язковою. У разі повторної неявки 
справа буде розглядатися за його відсутності на підставі 
наявних матеріалів справи.

Суддя І.С. Уханьова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Поплавський Максим Сергійович, 03.10.1991 року народження,який 
мешкає за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Шутова, б. 16 кв. 20, на під-
ставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 19.12.2017, 20.12.2017, 
21.12.2017 у період часу з 09.00 до 18.00 годин в каб. № 108 першого СВ СУ прокуратури 
Донецької області, до слідчого Салія Р.В. за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 
вул.Рум’янцева, 4а, для проведення за вашою участю слідчих дій у кримінальному прова-
дженні № 42016050000000187 від 19.03.2016 за  ч.1 ст.258-3 КК України – вручення по-
відомлення про зміну раніше повідомленої підозри, допиту як підозрюваного, вручення 
повідомлення про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримі-
нального провадження, вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового 
розслідування,відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу № 2/243/4115/2017 за по-
зовом Іщенко Лариси Віталіївни до Ігнатьєва Анатолія Георгійовича про визна-
ння особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач у справі: Ігнатьєв Анатолій Георгійович, зареєстрований за адре-
сою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Богуна Миколи, 93; проживає за адре-
сою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Торгова, 4, кімната 223, викликаєть-
ся на 18 грудня 2017 року о 08 год. 00 хв.   до суду для участі у розгляді спра-
ви 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 в його відсутність.

Суддя В.І. Старовецький

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 грудня 2017 р. № 864-р 
Київ

Деякі питання спрямування частини суми 
перевиконання загального обсягу митних 

платежів за серпень 2017 р. на забезпечення 
функціонування контролюючих органів 

Відповідно до пункту 11 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2017 рік»:

1. Збільшити видатки Міністерству фінансів (для Державної фіскальної 
служби) за спеціальним фондом державного бюджету за програмою 3507010 
«Керівництво та управління у сфері фіскальної політики» на 28 196,9 тис. гри-
вень, що становить 9,99 відсотка перевиконання у серпні 2017 р. загального об-
сягу митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених 
на митну територію України товарів (продукції), визначеного помісячним роз-
писом доходів загального фонду державного бюджету.

2. Забезпечити:
1) Державній казначейській службі – перерахування зазначених у пункті 1 

цього розпорядження коштів до спеціального фонду державного бюджету;
2) Міністерству фінансів – внесення відповідних змін до розпису держав-

ного бюджету;
3) Державній фіскальній службі:

подання Міністерству фінансів розрахунків з детальним обґрунтуванням що-
до внесення змін до розпису державного бюджету;

спрямування зазначених у пункті 1 цього розпорядження коштів відповід-
но до пункту 22 статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 
2017 рік» на забезпечення функціонування контролюючих органів у значенні, 
наведеному у Податковому кодексі України (у тому числі оплату праці посадо-
вих осіб і працівників);

здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням зазначе-
них коштів;

подання до 30 числа місяця, що настає за місяцем перерахування відповід-
них коштів, Кабінетові Міністрів України та Міністерству фінансів звіту про ви-
користання таких коштів.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 листопада 2017 р. № 874-р 
Київ

Про залучення позики від Європейського 
інвестиційного банку для реалізації проекту 

«Розширення системи  
харківського метрополітену»

1. Визнати за доцільне залучення позики для реалізації проекту «Розширен-
ня системи харківського метрополітену» від Європейського інвестиційного бан-
ку в розмірі 160 млн. євро.

2. Міністерству фінансів укласти з комунальним підприємством «Харківський 
метрополітен» Харківської міської ради та Харківською міською радою договір 
про передачу коштів позики, наданої Європейським інвестиційним банком.

Розмір плати за надання позики зазначеному підприємству становить 0,01 
відсотка річних вибраної та непогашеної суми позики.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 листопада 2017 р. № 875-р 
Київ

Про залучення позики від Європейського 
банку реконструкції та розвитку  

для реалізації проекту  
«Розширення метрополітену у м. Харкові»
1. Визнати за доцільне залучення позики для реалізації проекту «Розширен-

ня метрополітену у м. Харкові» від Європейського банку реконструкції та роз-
витку в розмірі 160 млн. євро.

2. Міністерству фінансів укласти з комунальним підприємством «Харків-
ський метрополітен» Харківської міської ради та Харківською міською радою 
договір про передачу коштів позики, наданої Європейським банком рекон-
струкції та розвитку.

Розмір плати за надання позики зазначеному підприємству становить 0,01 
відсотка річних вибраної та непогашеної суми позики.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Балтський районний суд Одеської області викли-

кає в судове засідання відповідача Ускова Євгена Ві-

кторовича для розгляду цивільної справи за позовом 

Шелудько Тетяни Миколаївни про стягнення алімен-

тів. Судове засідання відбудеться 20.12.2017 року о 

09.00 год. у приміщенні Балтського районного суду 

Одеської області за адресою: м. Балта, вул. Кузнеч-

на, 56 Одеської області.

Суддя Т. П. Тітова

Сватівський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 22.05.2017 року було ухвалено заочне рі-
шення по цивільній справі 426/3496/16-ц за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Загорулька Олександра Ана-
толійовича про стягнення боргу, яким позовні вимо-
ги задоволені, стягнуто заборгованість за кредитним 
договором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Попова О. М.

Іванівський районний суд Одеської області викликає Білика 
В’ячеслава Олександровича, останнє місце реєстрації: Луганська 
область, м. Красний Луч, вул. Вілкіна, 20, кв. 9, як відповідача по 
справі №499/601/17-ц за позовом Білик Ганни Вікторівни про по-
збавлення батьківських прав та стягнення аліментів на утриман-
ня дітей, у судове засідання, яке відбудеться 18 грудня 2017 року 
о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Іванівського районного суду 
Одеської області за адресою: вул. Центральна, 81А, смт Іванівка, 
Іванівський район Одеської області.

У разі неявки в судове засідання відповідача справа буде роз-
глянута за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Наслідки неявки на судове засідання особи, яка бере участь у 
справі, передбачені статтями 169, 170 ЦПК України.

Суддя І. В. Погорєлов

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 18.05.2017 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/829/16-ц за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Опанасенко Інни Геннадіївни 
про стягнення боргу, яким позовні вимоги задоволе-
ні, стягнуто заборгованість за кредитним договором 
та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Половинка В. С.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 21 грудня 2017 ро-
ку о 16 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна 
справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Моргунової Наталі Юріївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

У судове засідання викликається відповідачка 
Моргунова Н.Ю. У разі неявки відповідачки справа 
буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

Сватівський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 22.05.2017 року було ухвалено заочне рі-
шення по цивільній справі 426/5882/16-ц за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Хохлачова Олексія Володими-
ровича про стягнення боргу, яким позовні вимоги за-
доволені, стягнуто заборгованість за кредитним до-
говором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Потапова О. М.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті викликає в судове засідання Мамуса Романа Іванови-
ча (останні відомі місця проживання: Хмельницька область, 
Старосинявський район, с. Карпівці; Вінницька область,  
м, Могилів-Подільський), для розгляду цивільної справи за 
позовом Жданової Мирослави Сергіївни до Мамуса Романа 
Івановича про збільшення розміру стягнення аліментів.

Судове засідання призначено на 19.12.2017 об 11 годи-
ні 00 хвилин у приміщенні Могилів-Подільського міськра-
йонного суду Вінницької області за адресою: Вінницька обл., 
м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30. Заяву роз-
глядає суддя Київська Т. Б.

У разі неявки Мамуса Р. І. в судове засідання позовна за-
ява буде розглянута за його відсутності.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 30.01.2017 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/12540/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Безгінської (Мінімуліної) 
Т. І. про стягнення боргу, яким позовні вимоги задо-
волені, стягнуто заборгованість за кредитним дого-
вором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Река А. С.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/18914/17 
стосовно Єременка Андрія Миколайовича, 08.11.1980 року на-
родження, місце реєстрації: Луганська область, Новоайдарський 
район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, 70.

Єременка Андрія Миколайовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за 
яким здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Єременка Андрія Мико-
лайовича, 08.11.1980 року народження, місце реєстрації: Луган-
ська область, Новоайдарський район, с. Дмитрівка, вул. Леніна, 
70, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 27 грудня 2017 
року на 11.30 годину в залі судових засідань Сватівського район-
ного суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Попова О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/18928/17 стосовно Горбатенкова Ігоря Васильовича, 
16.05.1962 року народження, місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, кв-л Степний, б. 18, кв. 171.

Горбатенкова Ігоря Васильовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
за яким здійснювалось спеціальне досудове розслідування в 
порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Горбатен-
кова Ігоря Васильовича, 16.05.1962 року народження, міс-
це реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Степний, 
б. 18, кв. 171, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
27 грудня 2017 року на 11.00 годину в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М.,  
Попова О. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає представника Терито-
ріальної громади м. Луганськ в особі Управління кому-
нальним майном Луганської міської ради, проживає за 
адресою: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 14 Луган-
ської області, як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/19269/17 за позовом Михайличенка 
Антона Геннадійовича, представника позивача – Акользі-
ної Марини Вікторівни до Територіальної громади м. Лу-
ганськ в особі Управління комунальним майном Луган-
ської міської ради про визнання права власності в по-
рядку спадкування за законом, що відбудеться 21 грудня 
2017 року об 11.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя В. О. Половинка

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження 
№ 417/7/15-к стосовно Гусева Олександра Сергійовича, 
28.02.1972 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України. Обвину-
вачений Гусев О. С. зареєстрований за адресою: вул. Лу-
начарського, 20/3, м. Зимогір’я Слав’яносербського p-ну 
Луганської обл.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Марківський 
районний суд Луганської області викликає Гусева Олек-
сандра Сергійовича у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 26 грудня 2017 року об 11 годині 00 хви-
лин у залі судових засідань Марківського районного су-
ду Луганської області за адресою (пл. Соборна, буд. 31, 
смт Марківка Марківського району Луганської області, 
92400).

Суддя Чернік А. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Бут Лариси Вікторівни до Бут Дми-
тра Юрійовича, третя особа: Орган опіки та піклування 
Орджонікідзевської районної державної адміністрації у  
м. Маріуполі Донецької області, про позбавлення бать-
ківських прав. Відповідач по справі викликається до суду 
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302), для 
участі у розгляді справи по суті: Бут Дмитро Юрійович, 
21.09.1979 року народження, мешкає за адресою: 86400, 
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Богомольця, буд. 7, 
кв. 1, на 27 грудня 2017 року о 16.00 годині.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачів, вони повинні повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, 
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну 
справу за позовом Толкачова-Волошиної І. І. до Волоши-
на А. О. про дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон та зо-
ну антитерористичної операції неповнолітньої дитини без 
згоди батька до досягнення дитиною певного віку.

Відповідач по справі: Волошин Андрій Олександро-
вич, 11.06.1981 року народження, останнє відоме місце 
проживання: 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. 
30-річчя Перемоги, буд. 7, кв. 59.

Справу призначено до розгляду на 16.00 годину 20 
грудня 2017 року.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа може бути розглянута в його відсутність.

Суддя Дочинець С. І.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської об-
ласті (головуючий суддя Безкровний І. Г.) знаходиться кримі-
нальне провадження № 1-кп/414/211/2017 (ЄУН 433/605/17) 
за обвинуваченням Грєбєнщікова Андрія Анатолійовича, 
01.06.1976 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, по якому здійснюєть-
ся спеціальне судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викли-
кається Кремінським районним судом Луганської області в 
судове засідання у зазначеному кримінальному проваджен-
ні, яке відбудеться 26 грудня 2017 року о 14.00 годині в за-
лі судових засідань Кремінського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Кремінна, площа 
Красна, 5.

Після опублікування оголошення, обвинувачений вважа-
ється повідомленим про дату, час та місце розгляду справи 
належним чином. У разі неявки обвинуваченого криміналь-
не провадження буде розглядатися за його відсутності в по-
рядку спеціального судового провадження на підставі ст.ст. 
2971, 323 КПК України.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 417/7/15-к стосовно Семенюка Віталія Павлови-
ча, 03.05.1982 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 191 
КК України. Обвинувачений Семенюк В. П. зареєстро-
ваний за адресою: кв-л Шевченка, 31/3, смт Родакове 
Слав’яносербського p-ну Луганської обл.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Марківський 
районний суд Луганської області викликає Семенюка Ві-
талія Павловича у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 26 грудня 2017 року об 11 годині 30 хвилин у за-
лі судових засідань Марківського районного суду Луган-
ської області за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Мар-
ківка Марківського району Луганської області, 92400).

Суддя Чернік А. П.

Новогродівський міський суд Донецької області 
(85483, Донецька область, м. Новогродівка, вул. Риноч-
на, 110) розглядає цивільну справу за позовом Кнап На-
дії Володимирівни до Бозявкіна Василя Васильовича про 
визнання таким, що втратив право користування жилим 
приміщенням, третя особа: Об’єднання співвласників ба-
гатоквартирних будинків «Квант».

Відповідач у справі: Бозявкін Василь Васильович (за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Новогро-
дівка, вул. Тургенєва, 21/32) викликається на 19.12.2017 
року о 13 год. 30 хв. до суду, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову. У випадку неприбуття відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, в іншому випадку 
справу буде розглянуто в його відсутність на підставі на-
явних у ній даних чи доказів.

Суддя Грідяєва М. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований 
за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримі-
нальне провадження за обвинуваченням:

Меренкова Михайла Миколайовича, 02.08.1972 року на-
родження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинувачений Меренков М. М. (зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, Пролетар-
ський район, м. Моспине, вул. Короленка, 55/34), викликається 
на 18.12.2017 року о 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у роз-
гляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який пе-
реховується від органів слідства та суду з метою ухилення від 
кримінальної відповідальності (спеціальне судове проваджен-
ня) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її 
змістом.

Повістка про виклик
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22014080000000061 (справа № 1-кп/243/190/2017) за обвину-
ваченням Новікова Володимира Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого 
Новікова Володимира Миколайовича, який зареєстрований за 
адресою: вул. Космічна, б. 124, кв. 15, м. Запоріжжя Запорізької 
області, у судове засідання, яке відбудеться 26 грудня 2017 року 
о 08.20 год. у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Березанський районний суд Миколаївської області ви-
кликає Гаджієву Наталію Іванівну, яка діє у власних ін-
тересах та інтересах неповнолітніх Гаджієва Марата Рау-
фовича та Гаджієвої Фатіми Рауфівни та Гаджієва Рауфа 
Рамізовича як відповідачів, останнє місце проживання: 
вул. Сонячна, 13, с. Матіясове Березанського району Ми-
колаївської області, у судове засідання в цивільній спра-
ві за позовною заявою Барабаш Ніни Петрівни до Гаджіє-
ва Рауфа Рамізовича та Гаджієвої Наталі Іванівни, яка діє 
у власних інтересах та інтересах неповнолітніх Гаджієва 
Марата Рауфовича та Гаджієвої Фатіми Рауфівни, про 
визнання осіб такими, що втратили право користування 
житловим приміщенням, відбудеться 30 січня 2018 року 
о 13.00 год. у приміщенні Березанського районного суду 
за адресою: вул. Центральна, 58, смт Березанка Микола-
ївської області, зала судових засідань №2.

У разі неявки відповідачки справу буде розглянуто за 
її відсутності.

Суддя Н. О. Гапоненко

Шевченківський районний суд м. Львова викликає 
Матушевського Олега Йосифовича, 19.02.1965 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації: м. Львів, пр. Чорно-
вола, 95, кв. 85, у судове засідання, яке відбудеться 
21.12.2017 року о 10.00 год. по справі за позовом Біло-
го Андрія Богдановича до Білої Любові Теодозіївни, Ма-
тушевського Олега Йосифовича про визначення ідеаль-
них часток у спільній сумісній власності.

Матушевський Олег Йосифович викликається в судо-
ве засідання як відповідач по справі. З опублікуванням 
оголошення про виклик, відповідач вважається повідо-
мленим про час і місце розгляду справи. Попереджає-
мо, що в разі неявки відповідача в судове засідання на 
вказану дату, справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя П. Т. Едер

Андрушівський районний суд Житомирської області 
викликає Білошицького Вадима Васильовича (останнє 
відоме місце реєстрації: смт Новоівницьке, вул. Лісова, 
8, кв. 24 Андрушівського району Житомирської області), 
як відповідача по цивільній справі за позовом ТОВ «Фі-
нансова компанія «Європейська агенція з повернення 
боргів» до Білошицького Вадима Васильовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судовий розгляд справи призначений на 28.12.2017 
року о 14.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Ан-
друшівка, вул. Зазулінського, 13 Житомирської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вказа-
ний час, або неповідомлення про причини неявки, спра-
ва буде розглянута в його відсутність за наявними в ній 
матеріалами та доказами.

Суддя В. М. Палазюк

Голосіївський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання відповідачів: Цихмейструк Олену Вячес-
лавівну, яка проживає за адресою: м. Київ, вул. Курська, 
буд. 13-Е, кв. 58, та Чумак Аллу Іванівну, яка проживає 
за адресою: м. Київ, вул. Північна, 30, кв. 215, у справі за 
позовом Федоровича Ореста Олеговича до Публічного 
акціонерного товариства «Укргазбанк», Публічного ак-
ціонерного товариства «Акціонерний банк «КИЇВ», Цих-
мейструк Олени Вячеславівни та Чумак Алли Іванівни 
про визнання права власності на нерухоме майно. Слу-
хання по вказаній справі призначено на 15 лютого 2018 
року об 11 год. 00 хв.

У разі неявки справу буде розглянуто без їхньої участі.
Адреса суду: м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 3-А, 

каб. 1.
Суддя М. І. Шкірай

Соснівський районний суд м. Черка-

си викликає в судове засідання як об-

винувачену Геліконову Зою Вікторівну, 

20.06.1962 року народження, уродженку 

м. Черкаси, росіянку, громадянку Украї-

ни, зареєстровану за адресою: м. Черка-

си, вул. Боженка, 5, кв. 29.

Судове засідання відбудеться 21 груд-

ня  2017 року о 14 год. 30 хв. у приміщен-

ні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гого-

ля, 316, каб. 230.

Суддя С. М. Бащенко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області 
(суддя Зінченко А. С.) викликає в судове засідання відповідачку Ко-
пилову Тетяну Анатоліївну в справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний Ощадний банк України» в особі філії —
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення забор-
гованості.

Останнє місце проживання відповідачки: вул. Батищева, буд. 7-а, 
кв. 11, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 22 грудня 2017 р. о 14.00 год. (ре-
зервна дата на 2 січня 2018 року о 14.00 год.) за адресою: м. Павло-
град, вул. Дніпровська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідачки в судове засідання справа, згідно з ви-
могами ЦПК України, може бути розглянута за її відсутністю.

Апеляційним судом Донецької області (87500, м. Маріу-
поль, пр. Миру, 1А) розглядається цивільна справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Державний 
Ощадний банк України» до Терменжи Тетяни Андріївни про 
стягнення заборгованості за договором кредиту.

Відповідачка по справі: Терменжи Тетяна Андріївна викли-
кається до суду на 27 грудня 2017 року о 09 год. 15 хв., для 
участі у розгляді справи по суті.

У разі неявки справа буде розглянута в її відсутності.
Суддя Т. І. Биліна

Балтський районний суд Одеської області викликає в су-
дове засідання відповідачку Бабій Людмилу Миколаївну для 
розгляду цивільної справи за позовом Бабія Сергія Леонідо-
вича до Бабій Людмили Миколаївни про визнання особи та-
кою, що втратила право на житло. Судове засідання відбу-
деться 21 грудня 2017 року о 08.30 год. у приміщенні Балт-
ського районного суду Одеської області за адресою: м. Бал-
та, вул. Кузнечна (Ткаченко), 56 Одеської області.

Суддя І. М. Мясківська

Втрачений судновий білет, 

виданий на гідроцикл 

«КИВ-0640-К», 

власник Ласіс Валентин 

Олександрович, 

вважати недійсним.
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ОГОЛОШЕННЯ
Згідно з протоколом № 05-12-2017 Позачерго-

вих Загальних зборів учасників ТОВ «Елемент На-
фта Трейд» від 05.12.2017 р. прийнято рішення що-
до припинення Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Елемент Нафта Трейд» (08154, Україна, 
Київська область, Києво-Святошинський район, міс-
то Боярка, вул. Богдана Хмельницького, будинок 71, 
офіс 30, код ЄДРПОУ 41465716) шляхом його лікві-
дації у добровільному порядку. Головою ліквідацій-
ної комісії призначено Крапівко Вікторію Юріївну. За-
яви кредиторів приймаються протягом двох місяців 
від дня публікації даного оголошення.

Сватівський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 16.12.2016 року було ухвалено заочне рі-
шення по цивільній справі 426/1575/16-ц за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Храмцової Тетяни Василівни 
про стягнення боргу, яким позовні вимоги задоволе-
ні, стягнуто заборгованість за кредитним договором 
та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Попова О. М.

Сватівський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 08.11.2016 року було ухвалено заочне рі-
шення по цивільній справі 426/2340/16-ц за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Каменського Костянтина Юрі-
йовича про стягнення боргу, яким позовні вимоги за-
доволені, стягнуто заборгованість за кредитним до-
говором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Попова О. М.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 19.01.2017 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/11361/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Скрипника Сергія Вален-
тиновича про стягнення боргу, яким позовні вимо-
ги задоволені, стягнуто заборгованість за кредитним 
договором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Осіпенко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Мазнєва Сергія Яковича, як відповідача у ци-
вільній справі № 426/15334/17 за позовом Мазнєвої 
Тетяни Петрівни до Мазнєва Сергія Яковича про ро-
зірвання шлюбу в судове засідання, яке відбудеться 
27 грудня 2017 року о 09.00 год. у приміщенні суду 
за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання суд про-
веде розгляд справи без участі відповідача.

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 13.01.2017 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/14524/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Журила Віктора Олексан-
дровича про стягнення боргу, яким позовні вимоги 
задоволені, стягнуто заборгованість за кредитним 
договором та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Осіпенко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 27.01.2017 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/744/16-ц за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до Мягкова Ігоря Вікторовича про 
стягнення боргу, яким позовні вимоги задоволені, 
стягнуто заборгованість за кредитним договором та 
витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Река А. С.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 27.02.2017 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/14543/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Анікіна Андрія Вікторови-
ча про стягнення боргу, яким позовні вимоги задово-
лені, стягнуто заборгованість за кредитним догово-
ром та витрати за сплату судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Попова О. М.

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Свободу Аллу Олександрівну, як відповідачку 
в цивільній справі № 426/14857/17 за позовом Сво-
боди Сергія Володимировича до Свободи Алли Олек-
сандрівни про розірвання шлюбу в судове засідання, 
яке відбудеться 18 грудня 2017 року о 10.00 год. у 
приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання суд про-
веде розгляд справи без участі відповідачки.

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Тищен-
ка Олександра Олександровича, проживає за адре-
сою: м. Луганськ, пров. Лісний проїзд, б. 2а, кв. 6 Лу-
ганської області, як відповідача в судове засідання 
по цивільній справі № 426/18979/17 за позовом Ар-
тюшенко Наталії Євгеніївни до Тищенка Олександра 
Олександровича про позбавлення батьківських прав, 
що відбудеться 19 грудня 2017 року о 13.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 6 лис-
топада 2017 року по цивільній справі №426/12947/17 
за позовом Полосухіної Наталії Василівни до Поло-
сухіна Олександра Володимировича було винесе-
но заочне рішення про часткове задоволення позо-
вних вимог.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача по-
даною протягом десяти днів з дня отримання його 
копії.

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Шинкоренка Андрія Миколайо-
вича, як позивача в судове засідання по цивільній справі 
№ 2/1210/9938/2012 за заявою Шевцової Любові Олексан-
дрівни про часткове відновлення втраченого судового про-
вадження в цивільній справі №2/1210/9938/2012 у справі за 
позовом Шинкоренка Андрія Миколайовича до Шинкоренко 
Любові Олександрівни про розірвання шлюбу, що відбудеть-
ся 19 грудня 2017 року о 10.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 16 
грудня 2016 року по цивільній справі №426/7145/16-ц 
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Младенова Сергія 
Сергійовича про стягнення заборгованості, було ви-
несено заочне рішення про задоволення позовних 
вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по-
даною протягом десяти днів з дня отримання його 
копії.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Сухарев-
ського Андрія Олександровича як відповідача в судо-
ве засідання по цивільній справі № 426/13102/17 за 
позовом Сухаревської Наталії Олександрівни до Су-
харевського Андрія Олександровича про розірвання 
шлюбу, що відбудеться 18 грудня 2017 року о 09.00 
год.

У разі неявки на вказане судове засідання суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 16 
грудня 2016 року по цивільній справі №426/1587/16-ц 
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Шліхтаря Віталія 
Вікторовича про стягнення заборгованості, було ви-
несено заочне рішення про задоволення позовних 
вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по-
даною протягом десяти днів з дня отримання його 
копії.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Долгопалець Людмилу Євгенівну, 
02.08.1970 року народження, Семенова Олексія Федоровича, 
16.01.1984 року народження, Робітницьку Наталію Андрони-
ківну, 01.02.1967 року народження, як відповідачів у судове 
засідання по цивільній справі № 426/11521/17 за позовом Кре-
дитної спілки «Імперіал ЛТД» до Долгопалець Л. Є., Семенова 
О. Ф., Робітницької Н. А. про стягнення боргу, що відбудеть-
ся 20 грудня 2017 року о 10.30 год.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 13 бе-
резня 2017 року по цивільній справі №426/3490/16-ц 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«УКРСОЦБАНК» до Мельнікова Сергія Юрійовича, 
Мельнікової Лілії Миколаївни про стягнення забор-
гованості, було винесено заочне рішення про задо-
волення позовних вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідачів, по-
даною протягом десяти днів з дня отримання його 
копії.

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 30 січ-
ня 2017 року по цивільній справі №426/746/16-ц за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Укр-
соцбанк» до Корчинова Віталія Сергійовича про стяг-
нення заборгованості за договором кредиту, було 
винесено заочне рішення про задоволення позовних 
вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по-
даною протягом десяти днів з дня отримання його 
копії.

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 24 січ-
ня 2017 року по цивільній справі №426/1812/16-ц за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Укр-
соцбанк» до Лофіцького Дмитра Сергійовича про 
стягнення заборгованості, було винесено заочне рі-
шення про задоволення позовних вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по-
даною протягом десяти днів з дня отримання його 
копії.

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідо-
мляє, що 9 березня 2017 року по цивільній справі 
№426/10559/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укр соцбанк» до Коваля Володими-
ра Володимировича про стягнення заборгованості, 
було винесено заочне рішення про задоволення по-
зовних вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, по-
даною протягом десяти днів з дня отримання його 
копії.

Суддя Л. М. Осіпенко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне проваджен-
ня № 233/4574/17 за обвинуваченням Ігнатова Д. О. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений: Ігнатов Денис 
Олександрович, 31.10.1979 р.н., останнє відоме місце 
проживання: м. Донецьк, вул. Собінова, 129/36, викли-
кається до суду на 09.00 год. 27 грудня 2017 року (корп.  
№ 2, каб. №18), для участі у судовому засіданні. Ухилен-
ня від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошен-
ня його у міждержавний та/або міжнародний розшук є 
підставою для здійснення спеціального досудового роз-
слідування чи спеціального судового провадження. 

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає цивільну справу №233/5135/17 за позо-
вом Васильєвої Ольги Олександрівни до Васильєва Олексія 
Миколайовича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі – Васильєв Олексій Миколайович, 
06.05.1988 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька 
область, м. Макіївка, пос. Первомайський, вул. Менжинсько-
го, 10/2, викликається до суду на 11 год. 30 хв. 21 грудня 
2017 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи 
по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя Каліуш О. Г

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне проваджен-
ня № 233/4502/16-к за обвинуваченням Доброс А. О. за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена: Доброс Анжелі-
ка Олексіївна, 03.03.1965 р.н., останнє відоме місце про-
живання: м. Донецьк, вул. Філатова, 8/4, викликається до 
суду на 10.00 год. 27 грудня 2017 року (корп. № 2, каб. 
№18), для участі у судовому засіданні. Ухилення від яв-
ки на виклик суду обвинуваченою та оголошення її у між-
державний та/або міжнародний розшук є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування чи 
спеціального судового провадження. 

Суддя А. І. Міросєді

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідо-
мляє, що 15 вересня 2017 року по цивільній спра-
ві №426/12492/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «УКРСОЦБАНК» до Аніканова Воло-
димира Євгеновича, Аніканової Ірини Іванівни про 
стягнення заборгованості, було винесено заочне рі-
шення про задоволення позовних вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідачів, по-
даною протягом десяти днів з дня отримання його 
копії.

Суддя В. О. Половинка

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/3587/17 
за обвинуваченням Сойнікової Т. Д. за ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Сойнікова Тамара Дми-
трівна, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Житомирська, буд. 15, кв. 6, 
викликається до суду на 10 годину 00 хвилин 26 грудня 2017 
року (корп. № 1, каб. №12), для участі у підготовчому судо-
вому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинува-
ченою та оголошення її у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться кримінальне провадження 
№ 229/3626/16-к за обвинуваченням Медведєва Володими-
ра Миколайовича, у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України прожи-
ває за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Черня-
ховського, буд. 31.

Суд викликає в судове засідання на 11 годину 00 хвилин 
26 грудня 2017 року свідка Савкова Геннадія Михайловича, 
який мешкає за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 
Черняховського, буд. 33, яке відбудеться в приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоно-
сова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Суддя Стадченко О. В.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О. В. Стадченко знаходиться 
кримінальне провадження № 229/3626/16-к за обвину-
ваченням Медведєва Володимира Миколайовича, у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Черняхівсько-
го, буд. 31.

Суд викликає обвинуваченого Медведєва Володимира 
Миколайовича в судове засідання на 11 годину 00 хвилин 
26 грудня 2017 року, яке відбудеться в приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про стягнення заборгованості та пе-
ні з виплати аліментів за позовом Кравцової Юлії Олек-
сандрівни до відповідача Кравцова Владислава Леонідо-
вича, останнє місце реєстрації та проживання: м. Крама-
торськ, с. Ясногірка, вул. Якіра, буд. 3, кв. 2, викликаєть-
ся 28 грудня 2017 року о 08 год. 30 хв. до суду для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу про стягнення надміру виплаченої пенсії за 
позовом Бахмутського об’єднаного управління Пенсійного 
фонду України Донецької області до відповідачки Слівко На-
талії Володимирівни, останнє місце реєстрації та проживан-
ня: м. Горлівка, вул. Магістральна, буд. 15, кв. 12, виклика-
ється 26 грудня 2017 року о 10 год. 00 хв. до суду для участі 
у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка пови-
нна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута в її відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу про захист прав споживачів за позовом Се-
дової Олени Вікторівни до відповідача Шкурка Олексія Ми-
колайовича, останнє місце реєстрації та проживання: м. Кра-
маторськ, вул. С.Крушельницької, буд. 9, кв. 7, викликається 
26 грудня 2017 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута в його відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає 
цивільну справу за позовом Кротинової Оксани Миколаївни 
до Горлівської міської ради про надання додаткового стро-
ку для подання заяви про прийняття спадщини до відповіда-
ча: Горлівська міська рада, останнє відоме місце реєстрації:  
м. Горлівка Донецької області, пр. Перемоги, буд. 67, викли-
кається 26 грудня 2017 року о 14 год. 00 хв. до суду для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута в його відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про стягнення заборгованості за по-
зовом ПАТ «Родовід Банк» до відповідача Передєрєєва 
Павла Васильовича, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Болотнікова, буд. 
27, кв. 17, викликається 28 грудня 2017 року о 10 год. 20 
хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 0  +5 Черкаська +2  -3 +1  +6
Житомирська +2  -3 0  +5 Кіровоградська -1  +4 +3  +8
Чернігівська +2  -3 0  +5 Полтавська 0  +5 +2  +7
Сумська -2  +3 0  +5 Дніпропетровська +2  +7 +5  +10
Закарпатська +1  -4 +1  +6 Одеська +1  +6 +5  +10
Рівненська +2  -3 +1  +6 Миколаївська +2  +7 +5  +10
Львівська +1  -4 +1  +6 Херсонська +4  +9 +7  +12
Івано-Франківська +1  -4 +1  +6 Запорізька +3  +8 +6  +11
Волинська +2  -3 +1  +6 Харківська +2  +7 +5  +10
Хмельницька +2  -3 0  +5 Донецька +2  +7 +5  +10
Чернівецька +2  -3 +1  +6 Луганська +2  +7 +5  +10
Тернопільська +2  -3 +1  +6 Крим +4  +9 +7  +12 
Вінницька +2  -3 0  +5 Київ -1  +1 +1  +3
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Домен .UA: 25 років і блокчейн
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

ТЕНДЕНЦІЇ. Доменна галузь 
почала сповільнюватися. Цю 
та інші  її тенденції підмітили 
учасники щорічної конференції 
UADOM, присвяченої 25-річчю  
домену .UA.

«Ми представники вмираю-
чої індустрії», — заявив один 
з учасників конференції пре-
зидент холдингу Internet Invest 
Group Олександр Ольшанський 
і пояснив, що домени стають 
дедалі менш популярними, а 
зростає популярність централі-
зованих платформ — таких, як 
Google або Facebook.

Цю тенденцію підтверджу-
ють і дані, надані реєстрами 
доменів України, Латвії та Че-

хії, представники яких брали 
участь у конференції. 

На думку Олександра  Оль-
шанського, «доменна система 
хоч і поступається пошуковим 
системам, тісно пов’язана із сис-
темою брендів, яка добре заре-
комендувала себе здавна. Во-
на, вірогідно, не помре». За його 
словами, майбутнє доменів пе-
редбачити неможливо, ймовірно, 
що через кілька років доведеть-
ся обговорювати розподілений 
доменний блокчейн-реєстр.

Можливість використання 
блокчейну для доменів у пре-
зентації проаналізував директор 
компанії «Юнітрейд Про» Юрій 
Чалий. Він дійшов висновку, що 
нині потреби світової доменної 
системи перевищують можли-
вості блокчейну, однак у майбут-

ньому припускає використання 
цієї технології.

Обговоривши технології май-
бутнього, учасники конферен-
ції згадали і популярні в минуло-
му. Директор реєстру домену .UA 
компанії «Хостмастер» Олег Лев-
ченко нагадав, що на час появи 
домену в 1992 році інтернет вико-
ристовували здебільшого для пе-
редачі електронних повідомлень 
і файлів. Популярна нині техно-
логія гіпертекстового протоколу 
з’явилася також 1992-го, а пер-
ший інтернет-браузер із графіч-
ним інтерфейсом NCSA Mosaic 
було створено наступного року. 
Ще пізніше, в 1995 році — інтер-
нет-браузер і гіпертекст набули 
всесвітньої популярності.

Фахівці компанії «Хостмас-
тер» розповіли, що технологія 

Anycast і протокол EPP, які вже 
стали фактичним стандартом у 
доменній сфері, було розробле-
но недавно — десять років тому. 
Порівняно з іншими інтернет-тех-
нологіями і протоколами домен-
на система має вигляд довгожи-
теля.

Адміністратор домену .UA 
Дмитро Кохманюк закликав при-
сутніх переосмислити значення 
доменних імен в сучасному світі. 
«Віртуальна реальність займає 
місце реальної й стає основною. 
Домени виступають як маркери 
вашої присутності у світі. Це сло-
ва, які допомагають нам орієнту-
ватися в електронному просто-
рі», — сказав він і навів приклад, 
коли віртуальний об’єкт — до-
менне ім’я стало назвою офлай-
нового магазину.

Вироки у справі  
про «криваве житло» 

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ІЗ ЗАЛИ СУДУ. Організатор цієї злочинної групи був агентом 
з нерухомості. Як з’ясувалося під час судового слідства, злочин-
ці правдами і неправдами брали довіреності від людей на себе, 
продавали їхнє житло, власників убивали, а тіла спалювали. Потім 
підробляли документи і продавали це криваве житло. Вони зазда-
легідь дізнавалися все про майбутніх жертв та обирали тих із них, 
у кого немає близьких родичів. Робили це спеціально, щоб родичі 
одразу не забили на сполох про зникнення рідної людини. 

Цю справу слухала колегія суддів Запорізького районного суду 
у складі Світлани Яркіної і Павла Гончаренка під головуванням Ді-
ни Громової. Слухання тривало сім років. Друзі та знайомі злочин-
ців весь цей час тримали суд в 
облозі, тиснули на суддів, щоб 
ті визнали вбивць, що довело 
слідство, не винуватими. Про-
вину підсудних вдалося довес-
ти в залі суду. Їх засудили до 
великих термінів ув’язнення — 
аж до довічного.

За даними голови Запорізь-
кого райсуду Світлани Яркіної, 
правоохоронцям вдалося роз-
крити всього кілька епізодів, 
тож загалом не відомо, скіль-
ки ще за ними нерозкритих 
вбивств. Як правило, вони ви-
возили жертв на розправу в лісосмуги.

— Дуже важко було розглядати цю справу, — продовжує Світ-
лана Василівна. — Тиск на суддів був неймовірний.  Підлило оливи 
в полум’я ще й те, що обвинувальний акт підозрюваним підписав 
колишній Генпрокурор часів президента Януковича Віктор Пшон-
ка. Та це не означає, що злочинців треба через це випустити з-за 
ґрат. Одному з них, катові — виконавцю вбивств, ми призначили 
найвищу міру покарання —  довічне ув’язнення. Організаторові — 
15 років тюрми, бо він не вбивав. Ще двоє членів цього злочинно-
го угруповання також отримали значні терміни ув’язнення. Звіс-
но, вони не були задоволені таким суворим вироком суду і пода-
ли апеляційну скаргу до вищих судових інстанцій. Після її розгляду 
апеляційний суд замінив організаторові злочинної групи 15 років 
тюрми на довічне ув’язнення. Касаційна інстанція залишила цей 
суворий вирок чинним.

Провину підсудних 
вдалося довести 
в залі суду. Їх 
засудили до 
великих термінів 
ув’язнення —  
аж до довічного.

РІЗДВЯНИЙ ЯНГОЛ. Що-
року до Різдва благодійний 
фонд «Діти дітям» збирає 
сотні листів від  мешканців 
дитбудинків, дітей-інвалідів 
та  з малозабезпечених сі-
мей. Свої найпотаємніші ба-
жання вони довіряють Різд-
вяному янголові, а бажання 
виконують  учасники проек-
ту разом зі своїми  дітьми. 

Цього разу  фонд зібрав  
1000 листів з дванадцяти 
дитбудинків, від тих, хто у 
скруті, та тяжкохворих. На 
урочистостях у колонній залі 
Київської міськдержадміні-
страції столичні дітлахи ра-
зом з батьками власноруч 
створювали  прикраси, які 
разом з подарунками  роз-
летяться в дитбудинки і ро-
дини, що потребують допо-
моги. 


