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Діагноз слід вносити 
офіційно 

ЦИФРОВІЗАЦІЯ В «ДІЇ». Українці згенерували в застосунку 
«Дія» понад 300 тисяч сертифікатів про одужання від COVID-19. 
Ідеться про нещодавно перехворілих на коронавірусну недугу 
і тих, хто має підтверджений лікарем діагноз. Отримати такий 
сертифікат громадяни можуть, якщо інформацію про встанов-
лений діагноз внесено в електронну систему охорони здоров’я. 
Лише в цьому разі сертифікат про одужання згенерується в до-
датку «Дія». 

«Такий документ чинний лише для тих, у кого лікар встановив 
діагноз COVID-19 не раніше за 105 днів до запровадження сер-
тифіката, й надалі. Адже за рекомендаціями ВООЗ, можна і тре-
ба щепитися не пізніше, ніж за три місяці від появи симптомів 
або лабораторно підтвердженого COVID-19», — розповіла на 
брифінгу заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Згенерувати такий документ можна не раніше, ніж на 15-й 
день після встановлення лікарем діагнозу, внесеного в ЕСОЗ, 
повідомляє Укрінформ. Термін чинності сертифіката про оду-
жання становить 90 днів і відраховується від дня завантаження.

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ: 

ЦИФРА ДНЯ

20 000 
лептопів від Міносвіти й Мінцифри вже 

надійшло до облдержадміністрацій і 
шкіл 11 областей за проєктом «Ноутбук 

кожному вчителю»

«Мета РФ — дестабілізація, 
зміна політичного курсу 

України з Європи та НАТО 
шляхом зміни влади, 

посадити тут  
пропутінських, 

прокремлівських 
ділків».

Уряд зробив 
усе можливе 
для охоплення 
щепленнями

КАБМІН ПІДТРИМУЄ. Рівень вакцинації проти COVID-19  
на Луганщині останнім часом зріс мало не вшестеро
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Збережи пам’ять! Запали свічку!  
27 листопада о 16.00 — хвилина мовчання на знак 

скорботи за жертвами Голодомору-геноциду 
1932—1933 років
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Країна здійснює реформи і неодмінно 
стане успішною
ПОСТУП. З нагоди екватора каденції Президент Володимир Зеленський розповів, які виклики 
нині долає держава 

Відділ новин  
«Урядового кур’єра»

Коли біля кордонів України Ро-
сія зосередила понад 90 тисяч 

військовослужбовців та брязкан-
ням зброї нагнітає ситуацію, ко-
ли щодня експерти обговорюють 
можливість широкомасштабно-
го вторгнення російських військо-

вих в Україну, зрозуміло, чому са-
ме на цій темі на початку кількаго-
динного пресмарафону, присвяче-
ного екватору каденції Президен-
та Володимира Зеленського, зосе-

редилися журналісти. Відповіда-
ючи на їхні запитання про ймовір-
ність воєнної ескалації з боку пів-
нічно-східного сусіда, глава нашої 
держави заявив: «Ми в стані війни 

вже вісім років, і ймовірність про-
довження потужної ескалації з бо-
ку Росії чи з боку бойовиків, 
яких підтримує РФ, може 
бути щодня. 

Міністр оборони про випробування українців на національну 
стійкість, яку ми маємо усвідомлено витримати

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ознайомився з роботою центру масової вакцинації проти COVID-19 в приміщенні 
Сєверодонецького міського палацу культури



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

документи

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування

Підозрюваний Кауров Валерій Володимирович, 
02.04.1956 р.н., уродженець м. Одеси, зареєстро-
ваний за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Ко-
рольова, 81, корп. 1, кв. 175, відповідно до вимог  
ст. ст. 42, 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно 
з’явитись до слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській обл. 
Катушенка С. В. за адресою: м. Одеса, вул. Єврей-
ська, 43, тел. 0487792127, для проведення наступних 
слідчих та процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22021160000000196:

- 29.11.2021 о 09 год. 00 хв. для допиту як підо-
зрюваного;

- 29.11.2021 о 10 год. 00 хв. для ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження.

Поважні причини неприбуття та наслідки непри-
буття зазначені у статтях 138-139 КПК України. При 
собі необхідно мати документи, що посвідчують осо-
бу.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування 

стосовно підозрюваного Буквича О. В.
Ухвалою Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 25.11.2021 надано дозвіл на 

здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000047 
від 31.07.2017 стосовно Буквича Олексія Віталійовича, 13.05.1982 р.н., останнє відоме місце реєстрації та 
проживання: Сумська область, Роменський район, с. Заклимок, вул. Молодіжна, буд. 32, підозрюваного у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Буквича О. В. при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Буквич Олексій Віталійович, 13.05.1982 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживан-
ня: Сумська область, Роменський район, с. Заклимок, вул. Молодіжна, буд. 32, у відповідності до ст. ст. 133, 
135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 01.12.2021 та 02.12.2021 у період часу з 09:00 до 14:00 до 
службового кабінету № 7 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) 
Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого в 
ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях майора юстиції Заїки Вадима Васильовича за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Морських Десантників, буд. 20, для повідомлення про завершення досудового розслідування, відкрит-
тя й ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також вручення обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000047, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2017, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Разом з цим повідомляємо, що у разі неприбуття на виклик слідчого без поважних причин, перелік яких 
наведений у ст. 138 КПК України, настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

П’ятою Харківською міською державною нотарі-
альною конторою оформлюються спадкові права 
щодо майна померлого 07 січня 2011 року Погорело-
ва Бориса Юхимовича, 08.07.1941 р.н., місто Харків, 
вулиця Героїв Праці, будинок №48, квартира №104; 
спадкова справа №1351/2021року. Спадкоємцям по-
мерлого необхідно протягом місяця з дати публіка-
ції оголошення надати до вищезазначеної нотаріаль-
ної контори за адресою: 61146, м. Харків, вул. Вален-
тинівська, 27-Г, докази прийняття ними цієї спадщи-
ни, за ненадання яких цю спадщину буде оформлено 
спадкоємцям, які її прийняли.

Оголошення

про результати конкурсу закупівлі квартир 

на вторинному ринку у місті Києві

У Головному управлінні розвідки Міністерства 

оборони України проведено конкурс щодо придбан-

ня до 7 (семи) трикімнатних квартир на вторинному 

ринку у місті Київ.

За результатами конкурсу визначено переможцем 

Фізичну особу Черненко О. В. — 6 квартир. 

Приватний нотаріус Бака О. В. (Дніпропетровська область, 
м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35, 0675672224) викликає дочку 

померлої 18 березня 2021 року Чорної Світлани Олександрівни 
Чорну Олену Володимирівну.

ПНДМНО Михайлець К. О. повідомляє про відкриття спадщини після Говоруна 

Владислава Борисовича, 30.05.1954 р.н., який помер 11.07.2021 р. Спадкоємцям 
Говоруна Владислава Борисовича необхідно звернутися до нотаріальної контори 
за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 21/4 до 11.01.2022. Тел. 0677613019.

ПНДМНО Михайлець К. О. повідомляє про відкриття спадщини після Снітка 

Олександра Гнатовича, 08.09.1945 р.н., який помер 20.10.2021 р. Спадкоємцям 
Снітка Олександра Гнатовича необхідно звернутися до нотаріальної контори за 
адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 21/4 до 20.04.2022 року. Тел. 0677613019.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 листопада 2021 р. № 1487-р 
Київ

Про оголошення повторного конкурсу  
на зайняття посади заступника Голови 
Державної служби статистики з питань 

 цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну 
службу» оголосити з 25 листопада 2021 р. повторний конкурс на зайняття посади за-
ступника Голови Державної служби статистики з питань цифрового розвитку, циф-
рових трансформацій і цифровізації з визначенням умов проведення конкурсу згід-
но з додатком.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 24 листопада 2021 р. № 1487-р

УМОВИ  
проведення повторного конкурсу на зайняття посади заступника 

Голови Державної служби статистики з питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації

Загальні умови
1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Го-

ловою Держстату;
2) забезпечення реалізації державної політики цифрового розвитку, цифрової 

трансформації адміністративних процесів та інформаційної реінтеграції, запрова-
дження цифрових технологій під час реалізації державної політики у сфері статис-
тики;

3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 26 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Мі-

ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників держав-
них органів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про 
державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування сти-
мулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, 
ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — при-
значення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з 
правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один 
строк або переведення на рівнозначну чи нижчу посаду до іншого державного ор-
гану.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік із пра-
вом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття 

посади державної служби за формою згідно з додатком 2  до Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р.,  
№ 28, ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкур-
су на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,  
ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи 
на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній у цих умовах, та на керівних 
посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначе-
ні частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», 
та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг 

з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що під-
тверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі 
стандартів державної мови;

5) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

6) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з до-
датком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28,  ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява 
подається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

7) інформація приймається до 17 години 1 грудня 2021 р. виключно через Єдиний 
портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 6 грудня 2021 р., 9 го-
дина.

Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15. 
Спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення пере-

можця (переможців) конкурсу — дистанційно в режимі відеоконференції (з викорис-
танням електронної платформи Cisco Webex).

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти осо-
би, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Герман Ганна 
Юріївна (044) 256-00-94, herman@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта - ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи - загальний стаж роботи — не менше семи років;

- досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» 
чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних під-
розділів в органах місцевого самоврядування чи досвід ро-
боти на керівних посадах у сфері інформаційних технологій 
— не менше трьох років

3. Володіння 
державною мовою

- вільне володіння державною мовою 

4. Володіння 
іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією 
з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Лідерство - вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльнос-
ті і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і за-
вдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробіт-
ників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на само-
віддану роботу, досягнення індивідуального та командно-
го результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти резуль-
тативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності

2. Комунікація  
та взаємодія

- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові 
сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприй-
мати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на ау-
диторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи пере-
конливі аргументи та послідовну комунікацію

3. Розуміння  
сфери державної 
політики

- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній 
сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації дер-
жавної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповід-
ній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залу-
чення до формування/реалізації політики у відповідній сфері

4. Стратегічне  
бачення

- бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, 
розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у 
сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне 
бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі 
та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час фор-
мування, впровадження та оцінювання державної політики

5. Управління  
змінами  
та інновації

- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригува-
ти плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інновацій-
ні ідеї та підходи

6. Доброчесність  
та дотримання 
правил етичної  
поведінки

- здатність застосовувати принцип доброчесності та правила 
етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/або 
небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата 
негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та ін-
ші обмеження, встановлені Законом України «Про запобіган-
ня корупції», та утримуватися від їх порушення

7. Абстрактне  
мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

Знання  
законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
- іншого законодавства

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 листопада 2021 р. № 1481-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству внутрішніх справ на 2021 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству вну-
трішніх справ на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 
видатків шляхом:

1) зменшення обсягу видатків за програмами:
1001220 «Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту» на 

загальну суму 67 841 тис. гривень (у тому числі видатків споживання на суму 1 600 
тис. гривень та видатків розвитку на суму 66 241 тис. гривень);

1006010 «Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій» на суму  
4 139 тис. гривень (видатки споживання);

2) збільшення обсягу видатків споживання за програмами:
1003020 «Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії Укра-

їни» на суму 41 675,2 тис. гривень (комунальні послуги та енергоносії — 41 675,2 
тис. гривень);

1004020 «Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, ім-
міграції та реєстрації фізичних осіб» на суму 4 585,6 тис. гривень (комунальні послу-
ги та енергоносії — 4 585,6 тис. гривень);

1006280 «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» на суму 25 719,2 тис. 
гривень (комунальні послуги та енергоносії — 25 719,2 тис. гривень).

2. Забезпечити:
Міністерству внутрішніх справ — погодження перерозподілу видатків, передба-

ченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває клопотання старшого детектива Національного бю-

ро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного ан-
тикорупційного бюро України Медецького Сергія Миколайовича, погоджене Генеральним прокурором Венедік-
товою Іриною Валентинівною, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні 
№42017000000001097 від 10.04.2017.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 10.11.2021 постановлено здійснювати  спеціальне до-
судове розслідування відносно підозрюваного в даному кримінальному провадженні Галантерніка Володимира Іл-
ліча, 19.12.1969 р.н. 

На підставі вищевикладеного Вищий антикорупційний суд  у порядку ст. 297-5 КПК України викликає в судове за-
сідання  на 10 год. 00 хв. 01 грудня 2021 року підозрюваного Галантерніка Володимира Ілліча, 19.12.1969 р.н., для 
розгляду вищезазначеного клопотання (судове засідання відбудеться  в приміщенні Вищого  антикорупційного суду 
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А), електронна адреса суду inbox@vaks.gov.ua.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Слідчий суддя Біцюк А. В.

Дніпровський апеляційний суд повідомляє, що розгляд 
кримінального провадження за апеляційними скаргами за-
ступника керівника Дніпропетровської обласної прокура-
тури, захисника Логойди О. В., захисника Кайноги Є. В. та 
представника потерпілих Погосяна В. Е. на вирок Красног-
вардійського районного суду м. Дніпропетровська від 15 бе-
резня 2021 року щодо Плотницького І. В., обвинуваченого 
за ч. З ст. 258 КК України, Патрушева А. О., обвинуваченого 
за ч. З ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27,ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України, та Гуреєва О. В., обвинуваченого за ч. З ст. 258 
КПК України, відкладено на 13:00 год. 06 грудня 2021 року.

У відповідності до ч.З ст.323 КПК України з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
ні вважаються належним чином ознайомленими з її змістом.

Суддя С. І. Крот 

Повідомлення кредиторам та усім 
зацікавленим особам

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «МД Альянс Груп» (ідентифікацій-
ний код 35892262), далі — Товариство, 
повідомляє, що Загальними Зборами 
Учасників, що відбулися 15.11.2021 року 
(Протокол № 9 від 15.11.2021 року), при-
йнято рішення про виділ з Товариства но-
вої юридичної особи у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю та пере-
хід до новоствореного товариства час-
тини майна (активів та пасивів), прав і 
обов’язків.
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оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення та початок процедури розгляду та врахування 
пропозицій громадськості у проєктах містобудівної документації:

- «Внесення змін до генерального плану на-
селеного пункту с. Мархалівка Фастівського ра-
йону Київської області поєднаного з детальни-
ми планами територій населеного пункту»; 

- «Внесення змін до генерального плану на-
селеного пункту с. Зайців Фастівського райо-
ну Київської області поєднаного з детальними 
планами територій населеного пункту»; 

- «Детальний план території села Мархалівка 
Фастівського району Київської області, орієнто-
ваною площею 100 га»;

- «Детальний план території для розміщен-
ня багатоквартирної житлової забудови з 
об’єктами громадського обслуговування на зе-
мельній ділянці площею 20,8 га в межах с. Мар-
халівка Фастівського району Київської облас-
ті»;

- «Детальний план території по вул. Лісова 
в с. Мархалівка Фастівського району Київської 
області»

- «Детальний план території в межах вулиць 
Мархалівська та Васильківська в с. Мархалівка 
Фастівського району Київської області»

що розроблені на підставі рішення сесії Глева-
хівської селищної ради № 199-10-VIІI від 29 квітня 
2021 року та звітів про стратегічну екологічну оцін-
ку містобудівної документації.

Замовник: Глевахівська селищна рада.
Розробник: Проектний інститут Служби безпе-

ки України, м. Київ.
Орган, що прийматиме рішення про затвер-

дження ДДП: Глевахівська селищна рада.
Генеральні плани розроблені з метою: 
Внесення змін до генеральних планів та приве-

дення їх у відповідність до вимог чинного законо-
давства України та нормативної бази містобуду-
вання, внесення змін за пропозиціями Глевахів-
ської селищної ради, землевласників та землеко-

ристувачів. Одним із основних факторів, що ство-
рив необхідність оновлення містобудівної докумен-
тації, є потреба врахування поточної соціально-
економічної ситуації села та стрімке зростання де-
мографічних показників.

Детальні плани території розроблені з метою: 
уточнення планувальної структури та визначен-

ня функціонального використання території; ви-
значення містобудівних умов та обмежень; визна-
чення потреб у підприємствах та установах обслу-
говування, місць їх розташування; визначення на-
прямів, черговості та обсягів подальшої діяльнос-
ті щодо попереднього проведення інженерного за-
безпечення території; створення транспортної інф-
раструктури та розміщення місць паркування т/з; 
охорони та поліпшення навколишнього середови-
ща тощо. 

Склад та зміст містобудівної документації відпові-
дає ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерально-
го плану населеного пункту» та ДБН - Б.1.1-14:2012 
«Склад та зміст детального плану території».

Метою стратегічної екологічної оцінки є 
сприяння сталому розвитку шляхом забезпечен-
ня охорони довкілля, безпеки життєдіяльності на-
селення та охорони його здоров’я, інтегрування 
екологічних вимог під час розроблення та затвер-
дження документа державного планування (далі 
— ДДП).

Ознайомитися з проєктами містобудівної до-
кументації та звітами про стратегічну екологічну 
оцінку можливо в приміщенні Глевахівської селищ-
ної ради за адресою: Київська обл., Фастівський 
район, смт Глеваха, вул. Вокзальна, буд. 26 та на 
офіційному вебсайті Глевахівської селищної ради 
glevaha.rada@ukr.net.

Наявна екологічна інформація, у тому числі 
пов’язана зі здоров’ям населення, що стосуєть-
ся документа державного планування, наведена у 

звітах про СЕО проєктів ДДП, а також розміщена 
на офіційному вебсайті.

Відповідальна особа за забезпечення органі-
зації розгляду пропозицій — Дармостук Олена 
Миколаївна — головний спеціаліст відділу архі-
тектури, містобудування та земельних відносин 
Глевахівської селищної ради. (Тел.: 0930091538).

Зауваження та пропозиції приймаються у 
письмовому вигляді за адресою: Київська обл., 
Фастівський район, смт Глеваха, вул. Вокзаль-
на, буд. 26 протягом 30 днів з дня оприлюднення 

повідомлення: з «27» листопада 2021 р. по «27» 
грудня 2021 р. включно. Пропозиції, подані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання та презентація проєктів 
містобудівної документації та звітів про страте-
гічну екологічну оцінку відбудеться «10» груд-
ня 2021 року о 10:00 за адресою: Київська обл., 
Фастівський район, с. Мархалівка, вул. Шкільна, 
13.

Необхідність проведення транскордонних кон-
сультацій щодо проєктів ДДП відсутня.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2..-3 +4..+9 Черкаська 0..+5 +5..+10
Житомирська +2..-3 +3..+8 Кіровоградська +1..+6 +7..+12
Чернігівська -2..+3 +4..+9 Полтавська +1..+6 +5..+10
Сумська -1..+4 +2..+7 Дніпропетровська +2..+7 +7..+12
Закарпатська -1..+4 +4..+9 Одеська +1..+6 +9..+14
Рівненська +2..-3 +2..+7 Миколаївська +2..+7 +8..+13
Львівська -1..+4 +4..+9 Херсонська +3..+8 +10..+15
Івано-Франківська -1..+4 +4..+9 Запорізька +2..+7 +7..+12
Волинська -1..+4 +4..+9 Харківська +1..+6 +7..+12
Хмельницька +2..-3 +2..+7 Донецька +1..+6 +8..+13
Чернівецька +2..-3 +3..+8 Луганська +2..+7 +6..+11
Тернопільська +2..-3 +3..+8 Крим +3..+8 +10..+15
Вінницька 0..+5 +5..+10 Київ 0  +2 +6  +8

Укргiдрометцентр

Повістка про виклик обвинуваченої  
в судове засідання

Обвинувачена Лященко Людмила Миколаївна, 06.11.1965 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст. 323 КПК України, 
викликається в судове засідання, що відбудеться 03 грудня 2021 року 
о 09 год. 30 хв. у приміщенні Ленінського районного суду м. Полтави 
за адресою: м. Полтава, вул. А. Кукоби, 37, для участі в судовому засі-
данні як обвинуваченої.

Обвинувачена Лященко Л. М. зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Лиман, вул. Леваневського, 42.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені 
ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України.

Після опублікування оголошення у пресі обвинувачена вважається 
повідомленою про дату, час та місце розгляду справи.

Суддя Н. Крючко

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебувають матері-
али кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 року за 
обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ве-
дути Ігоря Володимировича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Ухвалою Вищого антикоруп-
ційного суду від 02 лютого 2021 року постановлено здійснювати спеці-
альне судове провадження у кримінальному провадженні за обвинува-
ченням Голобородька Ігоря Валентиновича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря 
Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, громадянин Укра-
їни, 26.06.1975 року народження, уродженець м. Жовті Води Дніпро-
петровської області, зареєстрований та останнє відоме місце  прожи-
вання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 
52210, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в судо-
ве засідання, яке відбудеться 07 грудня 2021 року о 16 годині 30 хви-
лин у приміщенні Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51) та Ведута Ігор Володими-
рович, громадянин України, 29.10.1963 року народження, уродженець 
м. Жовті Води, Дніпропетровської області, зареєстрований та останнє 
відоме місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А, м. Жовті 
Води, Дніпропетровська обл., 52210, який обвинувачується у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Укра-
їни, викликається в судове засідання, яке відбудеться 07 грудня 2021 
року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Вищого антикорупційного су-
ду (місто Київ, проспект Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), 
головуючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України ч. 3 ст. 12 
Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та право-
вий режим на тимчасово окупованій території України» 02.12.2021 на 
16:55 годин до Шевченківського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ,  вулиця Дегтярівська, 31А, для участі в розгляді клопо-
тання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування 
у кримінальному провадженні № 22021011000000025 від 17.05.2021 
викликається підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України Криворученко Олег Микола-
йович, 11.03.1956 року народження, громадянин України, уродженець  
с. Новожилівка Білогірського району АР Крим, зареєстрований за 
адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Бетховена, буд. 113, кв. 40 
(тимчасово окупована територія Кримського півострова). 

Згідно ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, 
прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на ви-
клик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвину-
ваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, 
та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території 
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є 
підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи 
спеціального судового провадження.

Суддя Циктіч В. М.

Оголошення про виклик до суду
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває клопотан-

ня старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів 
Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Націо-
нального антикорупційного бюро України Медецького Сергія Микола-
йовича, погоджене прокурором другого відділу  Спеціалізованої анти-
корупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Мусіякою Ва-
лентином Володимировичем, про обрання запобіжного заходу у виді 
тримання під вартою підозрюваного Галантерніка Володимира Ілліча, 
в кримінальному провадженні №42017000000001097 від 10.04.2017.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 
10.11.2021 постановлено здійснювати  спеціальне досудове розсліду-
вання відносно підозрюваного в даному кримінальному провадженні 
— Галантерніка Володимира Ілліча, 19.12.1969 р.н. 

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд  у поряд-
ку ст. 297-5 КПК України викликає в судове засідання  на 10 год. 00 хв. 
03 грудня 2021 року підозрюваного Галантерніка Володимира Ілліча, 
19.12.1969 р.н., для розгляду вищезазначеного клопотання (судове за-
сідання відбудеться  в приміщенні Вищого  антикорупційного суду за 
адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.         

Слідчий суддя Мовчан Н.В.

Офіційне  повідомлення АТ «Укртелеком»
Через відсутність попиту серед споживачів на послуги з’єднання за участю 

телефоніста з 01.03.2022 АТ «Укртелеком» припиняє надання послуг вихідно-
го міжміського (за номером 0-171), міжнародного (за номерами 0-191, 0-192, 
0-193, 0-194, 0-195) та вхідного міжнародного (за номером +38011) телефон-
ного зв’язку, що надаються за попереднім замовленням за участю телефоніс-
та, для абонентів (фізичних та юридичних осіб) АТ «Укртелеком» та абонентам 
операторів телекомунікацій, які мають право на надання послуг місцевого теле-
фонного зв’язку.

Детальну інформацію для фізичних осіб можна отримати за телефоном кон-
такт-центру 0 800 506 800 (дзвінки безкоштовні в межах України з номерів укра-
їнських операторів) або на сайті www.ukrtelecom.ua.

Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців детальну інформацію 
можна отримати за телефоном контакт-центру 0 800 506 801 (дзвінки безко-
штовні в межах України з номерів українських операторів).

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає у якості обви-
нуваченого: Степанча Михайла Михайловича, який мешкає за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Героїв Сталінграду, буд. 32,  
кв. 28, по кримінальному провадженню щодо Степанча М. М. у вчинені кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 08 грудня 2021 року об 09:00 годині в при-
міщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-А, кабінет 
№20.

Явка обвинуваченого до суду є обов’язковою. У разі неявки до суду без 
поважних причин, це оголошення вважається належним повідомленням і 
справу буде розглянуто по суті за наявними матеріалами справи.

Суддя Пантелєєв Д. Г.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідан-
ня, в якості обвинуваченого, Янкова Сергія Анатолійовича, 24.03.1985 
року народження, уродженця смт Фрунзе Слов’яносербського району 
Луганської області, зареєстрованого та фактично проживаючого: Лу-
ганська область, м. Голубівка (Кіровськ), вул. Погуляєва, 36, кв. 50.

Судове засідання відбудеться 07 грудня 2021 року о 09 год. 00 хв. 
в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 237.

Суддя О. І. Кончина

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004 м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне 
провадження (справа № 227/3173/21) за обвинуваченням Жукової Вікторії 
Вікторівни, 23 лютого 1981 року народження, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Жукова Вікторія Вікторівна, 23 лютого 1981 року наро-
дження, що мешкає за останньою відомою суду адресою: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вул. Герцена, 32/50, викликається на 11:00 годину 09 
грудня 2021 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької об-
ласті, кабінет № 14, для участі у підготовчому судовому засіданні по зазна-
ченому кримінальному провадженню. 

Головуючий суддя Любчик В. М.

Кредиторам та усім зацікавленим особам
Повідомляємо, що 15 листопада 2021 року Товариством з обме-

женою відповідальністю «МД Євротрейд» (ідентифікаційний код 

37783352) прийнято рішення про виділ з Товариства нової юридичної 

особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю та перехід до 

новоствореного товариства частини майна (активів та пасивів), прав і 

обов’язків (Рішення Учасника № 2 від 15.11.2021 року).

сПІВчУТТя

Асоціація міст України глибоко сумує з приводу смерті 
ОЛЕКсАНДРА ОЛЕКсАНДРОВИчА 

ОМЕЛЬчЕНКА,
колишнього Київського міського голови та Президента Асоціації 

міст України у 1999-2006 роках.
Світла пам’ять про Олександра Олександровича збережеться 

в серцях усіх, хто знав його і працював разом з ним.  
Розділяємо біль і скорботу близьких.

Втрачене чорнобильське посвідчення 
(категорія 3) серія Б № 418436 с, видане Київською 

обладміністрацією на ім’я Василенко Богдани Вікторівни, 
вважати недійсним.

Повістка про виклик до суду
Викликається обвинувачений Маровді Василь Васильович, 

22.12.1978 р.н., зареєстрований за адресою: Закарпатська обл., Хуст-
ський р-н, с. Керецьки, вул. Новоселицька, буд. 124. Відповідно до ви-
мог 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засіданні з розгля-
ду кримінального провадження в порядку спеціального судового про-
вадження стосовно Маровді В. В., обвинуваченого у скоєнні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України , яке відбудеться на 13:30 год., 
17.12.2021 р. за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик суду згідно зі ст. 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України.

Суддя Хамник М. М.

ПОВІсТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні спеці-
ального судового провадження на підставі ухвали суду від 08.08.2017 
року, викликає як обвинуваченого Цибенка Романа Євгеновича, 
24.04.1980 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Рубіжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами криміналь-
ного провадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/204/21, на підставі обви-
нувального акту відносно Цибенко Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 
3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути в судове засідан-
ня, яке відбудеться 9 грудня 2021 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні 
Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається 
повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки об-
винуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове 
засідання по якому здійснюється спеціальне досудове 

розслідування
Обвинувачений Романенко Олексій Борисович, який вчинив кримі-

нальне правопорушення по кримінальній справі № 417/1704/15-к пе-
редбаченого п.п. 6.12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 187 КК України, 
Іванюк Андрій Миколайович у вчиненні кримінального правопорушен-
ня передбаченого ст.187 ч. 4, ст. 115 ч. 2 п.п. 6.12 КК України, відпо-
відно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 
09 грудня 2021 року о 14 годині 00 хвилин в приміщенні Біловодсько-
го районного суду Луганської області за адресою: вул. Луганська, 30, 
смт Біловодськ Луганської області, для участі в судовому засіданні в 
якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені 
ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 
КПК України.

Суддя Г. В. Булгакова
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