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ДОКУМЕНТ

СИТУАЦІЯ

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
США і НАТО мають діяти на
випередження, щоби стримати
Росію, — вважає колишній
спецпредставник Держдепу США
у справах України Курт Волкер

4

Проблеми з безперебійним
забезпеченням людей якісною
водою на прифронтовій
Донеччині не ті, що їх вигадує
гібридна пропаганда

6

Закон України «Про внесення
змін до Закону України «Про
громадянство України» щодо
спрощеного набуття громадянства
України окремими категоріями осіб»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СУБОТА, 15 СІЧНЯ 2022 РОКУ		

№8 (7129)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ФАТІХ БІРОЛЬ:
«На європейських газових
ринках наявна сильна
напруга через
поведінку Росії.
Дефіцит у сховищах
ЄС багато в чому
пов’язаний
із Газпромом».

«Січ-2-30» успішно
працює на
орбіті Землі
Фото є сайту dw.com

ЦИТАТА ДНЯ

Глава Міжнародного енергетичного агентства
про причини нестачі газу й високої ціни на нього
для європейських споживачів

Чиї вуха стирчать
за хакерською атакою?
БЕЗПЕКА. «Дані українців у безпеці, оскільки постраждала працездатність сайтів, а не реєстрів. Застосунок «Дія» працює стабільно», — відреагував на масовану хакерську атаку проти українських урядових сайтів (МОН, МЗС, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Міндовкілля, ДСНС та Держказначейства, ВРП, ВС) віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової
трансформації Михайло Федоров. Цю інформацію підтвердили в
СБУ і Держспецзв’язку. Частину сайтів відключили адміністратори для локалізації та кіберрозслідування.
Атака сталася в ніч з 13 на 14 січня. Зловмисники на головних
сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру російською, українською та польською мовами. Це наштовхує експертів на російський слід. Адже саме Кремль давно
робить спроби посварити Україну й Польщу на історичному ґрунті. І спроби ці були й залишаються примітивними і недолугими.
«Ми збираємося мобілізувати всі ресурси, щоб допомогти
Україні впоратися із цією кібератакою», — відреагував високий
представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки
Жозеп Боррель.
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ЦИФРА ДНЯ

70 000

СТАРТ ЗА ГРАФІКОМ. Це модифікований варіант супутника

українців отримали бустерну дозу
вакцини проти COVID-19 з початку
її запровадження

«Січ-2». У космос його доправила ракета-носій Falcon 9
виробництва компанії SpaceX із бази ВПС США на мисі
Канаверал

Триває передплата на II півріччя 2022 року. Передплату приймають усі відділення поштового зв’язку. Також її можна оформити на сайті: ДП «Преса» www.presa.ua та ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua

ОПЕРАТИВНО

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

ОБ’ЄКТИВНО

висвітлюємо діяльність глави держави,
роботу Кабінету Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

КОМПЕТЕНТНО

на запитання читачів відповідають
авторитетні спеціалісти: урядовці,
юристи, учені, лікарі

для ветеранів війни, пенсіонерів,
чорнобильців, студентів

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА
Передплатний індекс 61035
Соціальний передплатний індекс 40227

На 1 місяць
На 3 місяці
На 6 місяців

для інших передплатників
та підприємств і організацій

40 грн
120 грн
240 грн

70 грн
210 грн
420 грн

УВАГА! Послуга за приймання передплати на 2022 рік – безкоштовна.

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053

USD за27.9514
1 долар США

EUR за31.989
1 євро

встановлені Національним банком України на

RUB 3.6434
/ AU 50895.59
за 10 рублів

17 січня 2022 року

AG 640.73за 1 тройську
PTунцію
27319.98

PD 52420.34

15 січня 2022 року, субота, № 8

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
14.01.2022 слідчим СВ ВП №3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Барболюк В. В. за погоПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
дженням з прокурором Лисичанської окружної прокуратури Черненком Д. О. складено письмове повідомленПідозрюваний Лісунов Сергій Васильович,
ня про підозру у кримінальному провадженні № 42018131240000008 від 14.02.2018, за ознаками криміналь18.01.1985 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135
них правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України відносно:
- Верзілова Олександра Анатолійовича, гр. України, проживаючого за адресою: Луганська область, м. Пер- КПК України викликається із захисником 19.01.2022
на 15 год. 30 хв. до слідчого судді Печерського районвомайськ.
ного суду м. Києва Шапутько С. В. за адресою: вул. ВоПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОСОБИ
лодимирська, 15, м. Київ, 01601, каб. 204, для участі
ДЛЯ ВРУЧЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
як підозрюваного у розгляді клопотання слідчого про
Верзілову Олександру Анатолійовичу, 09.04.1985 р.н., що мешкає за адресою: Луганська область, м. Пер- здійснення спеціального досудового розслідування у
вомайськ, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 278 КПК України, необхідно з’явитися до слідчого СВ ВП №3
кримінальному провадженні № 42016000000000485
Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській обл. Барболюк В. В. 18.01.2022 о 10:00 год., 19.01.2022 о 14:00 год.
до ВП №3 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській обл. за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. від 16.02.2016 (справа №757/63253/21-к).
Поважні причини неприбуття та наслідки неприМенделєєва, 71, для вручення повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, а також для участі у проведенні інших процесуальних дій. буття зазначені у ст.ст. 138-139 КПК України.
Артемівський міськрайсуд Донецької
обл. (84500, м. Артемівськ Донецької
обл., вул. Артема, 5) розглядає обвинувальний акт стосовно Балагуна Леоніда Дмитровича за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 110 КК України.
Обвинувачений — Балагун Леонід Дмитрович, проживає за адресою: Донецька
обл., Бахмутський район, смт Миронівський, вул. Степна, буд. 15 — викликається до суду на 25.01.2022 р. на 11-00 годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5,
каб. 315 для участі у розгляді справи.
Суддя Давидовська Т. В.

Тумовс Рейніс Айварсович
вул. Інбер Віри, 5, кв. 78, м. Одеса
вул. Кліяну, 11, Суніші, Гаркалнський край,
Латвійська республіка
reynis@tumovs.com

Повідомлення про розгляд провадження
Печерський районний суд м. Києва повідомляє про розгляд клопотання старшого
слідчого в ОВС ГСУ НП України Гончара М. К. про встановлення підозрюваному Тумовсу Рейнісу Айварсовичу та його захисникам — адвокатам Солдаткіну О. С., Шеремету О. М., Чаплигіну В. В., Мартиновій О. В. та Байді В. В. у кримінальному провадженні
№12017000000001349 від 18.09.2017 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, яке призначено на 20 січня 2022 року о 12 год. 15 хв. та відбудеться в приміщенні Печерського районного суду м. Києва за адресою: вул. Володимирська,
15, м. Київ, 01601, каб. 204.
Слідчий суддя Шапутько С. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Богдан Микола Володимирович, 09.12.1990 р.н., громадянин України,
Чернігівська область, Ніжинський район, с. Хвилівка, вул. Лісова (Комсомольська), 26-А, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК України викликається
із захисником 20.01.2022 на 16 год. до Державного бюро розслідувань у
каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного, та, у разі погодження прокурором повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри, його вручення, а також проведення інших
процесуальних дій у кримінальному провадженні №62022000000000010 від
11.01.2022 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Начальник відділу ОГП Юлія МАЛАШИЧ
тел. 0980995686

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Богдан Микола Володимирович, 09.12.1990 р.н., громадянин України,
Чернігівська область, Ніжинський район, с. Хвилівка, вул. Лісова (Комсомольська), 26-А, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК України викликається
із захисником 21.01.2022 на 16 год. до Державного бюро розслідувань у
каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного, вручення клопотання про продовження строку досудового розслідування та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№62022000000000010 від 11.01.2022 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Начальник відділу ОГП Юлія МАЛАШИЧ
тел. 0980995686

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Щинкін Роман Анатолійович, 12.02.1974 р.н., громадянин України,
м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 103-А, кв. 99, відповідно до ст. ст. 133,
135 КПК України викликається із захисником 20.01.2022 на 14 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного, та, у разі погодження прокурором повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, його вручення, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№62022000000000010 від 11.01.2022 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Начальник відділу ОГП Юлія МАЛАШИЧ
тел. 0980995686

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Щинкін Роман Анатолійович, 12.02.1974 р.н., громадянин України,
м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 103-А, кв. 99, відповідно до ст. ст. 133,
135 КПК України викликається із захисником 21.01.2022 на 14 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ
для допиту як підозрюваного, вручення клопотання про продовження строку досудового розслідування та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №62022000000000010 від 11.01.2022 у якості пі
дозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Начальник відділу ОГП Юлія МАЛАШИЧ
тел. 0980995686

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Ляхович Олександр Владиславович, 08.10.1982 р.н., громадянин України, Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул. Гагаріна,
13, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК України викликається із захисником
20.01.2022 на 12 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по
вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного, та, у разі погодження прокурором повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, його вручення, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62022000000000010 від 11.01.2022 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст. ст. 138-139 КПК України.
Начальник відділу ОГП Юлія МАЛАШИЧ
тел. 0980995686

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Ляхович Олександр Владиславович, 08.10.1982 р.н., громадянин України, Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул. Гагарі-

Повістка про виклик до суду
Викликається обвинувачений Мочар Костянтин
Юрійович, 01.07.1964 р.н., останнє відоме місце проживання Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Буштино, вул. Паркова, буд. 11. Відповідно до вимог
ст. ст. 297-5, 323 КПК України для участі в судовому
засіданні з розгляду кримінального провадження в
порядку спеціального судового провадження стосовно Мочар К. Ю., обвинуваченого у скоєнні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, яке відбудеться об 11:30 год. 20.01.2022 р. За адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Оголошення
про уточнення порядку проведення конкурсу щодо будівництва житла
для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать
до земель оборони, призначеного на 20.01.2022
1. Організатор конкурсу: Міністерство оборони України, ЄДРПОУ 00034022.
2. Предмет конкурсу: відбір 20.01.2022 пропозиції щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельній ділянці в м. Харків, кадастровий номер 6310136600:04:004:0084.
3. Подання конкурсних пропозицій продовжено до 11:00 год. 21.02.2022, розкриття:
14:30 год. цього ж дня за адресою: м. Київ, вул. Святослава Хороброго (колишня Народного Ополчення), 5-А. Телефон для довідок (044) 271-39-20.
4. Детальна інформація стосовно проведення конкурсу та вимоги до конкурсної документації розміщена на веб-сайті Міністерства обороно України: www.mil.gov.ua, Розділ «Державні закупівлі» — Оголошення.

на, 13, відповідно до ст. ст. 133, 135 КПК України викликається із захисником 21.01.2022 на 12 год. до Державного бюро розслідувань у каб.
№ 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного,
вручення клопотання про продовження строку досудового розслідування та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 62022000000000010 від 11.01.2022 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст.ст. 138-139 КПК України.
Начальник відділу ОГП Юлія МАЛАШИЧ
тел. 0980995686

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Неживов Володимир Анатолійович, 21.01.1970 р.н., громадянин України,
м. Київ, вул. Ушакова, 20, кв. 82, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК України
викликається із захисником 20.01.2022 на 11 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як пі
дозрюваного, та, у разі погодження прокурором повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, його вручення, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62022000000000010 від
11.01.2022 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст.ст. 138-139 КПК України.
Начальник відділу ОГП Юлія МАЛАШИЧ
тел. 0980995686

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Неживов Володимир Анатолійович, 21.01.1970 р.н., громадянин України,
м. Київ, вул. Ушакова, 20, кв. 82, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК України викликається із захисником 21.01.2022 на 11 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту
як підозрюваного, вручення клопотання про продовження строку досудового розслідування та проведення інших процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 62022000000000010 від 11.01.2022 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст.ст. 138-139 КПК України.
Начальник відділу ОГП Юлія МАЛАШИЧ
тел. 0980995686

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Чеботарьов Олексій Едуардович, 01.01.1971 р.н., громадянин України,
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 79, кв. 9, відповідно до ст.ст. 133, 135
КПК України викликається із захисником 20.01.2022 на 13 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного, та, у разі погодження прокурором повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, його вручення, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№62022000000000010 від 11.01.2022 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст.ст. 138-139 КПК України.
Начальник відділу ОГП Юлія МАЛАШИЧ
тел. 0980995686

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Чеботарьов Олексій Едуардович, 01.01.1971 р.н., громадянин України,
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 79, кв. 9, відповідно до ст.ст. 133, 135
КПК України викликається із захисником 21.01.2022 на 13 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ
для допиту як підозрюваного, вручення клопотання про продовження строку досудового розслідування та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №62022000000000010 від 11.01.2022 у якості пі
дозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст.ст. 138-139 КПК України.
Начальник відділу ОГП Юлія МАЛАШИЧ
тел. 0980995686

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Таран Юрій Олександрович, 02.02.1991 р.н., громадянин України,
м. Київ, вул. Харківське шосе, 56, кв. 711, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК
України викликається із захисником 20.01.2022 на 15 год. до Державного
бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного, вручення клопотання про продовження строку досудового розслідування та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №62022000000000010 від 11.01.2022 у якості пі
дозрюваного.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст.ст. 138-139 КПК України.
Начальник відділу ОГП Юлія МАЛАШИЧ
тел. 0980995686

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Таран Юрій Олександрович, 02.02.1991 р.н., громадянин України,
м. Київ, вул. Харківське шосе, 56, кв. 711, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК
України викликається із захисником 21.01.2022 на 15 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для
допиту як підозрюваного, та, у разі погодження прокурором повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри, його вручення, а
також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№62022000000000010 від 11.01.2022 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст.ст. 138-139 КПК України.
Начальник відділу ОГП Юлія МАЛАШИЧ
тел. 0980995686

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Щукін Дмитро Вікторович, 27.04.1987 р.н., громадянин України,
м. Дніпро, вул. Гідропаркова, 1, кв. 413, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК
України викликається із захисником 20.01.2022 на 10 год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного, та, у разі погодження прокурором повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, його вручення, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№62022000000000010 від 11.01.2022 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст.ст. 138-139 КПК України.
Начальник відділу ОГП Юлія МАЛАШИЧ
тел. 0980995686

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Щукін Дмитро Вікторович, 27.04.1987 р.н., громадянин України,
м. Дніпро, вул. Гідропаркова, 1, кв. 413, відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК
України викликається із захисником 21.01.2022 на 10 год. до Державного
бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного, вручення клопотання про продовження строку досудового розслідування та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №62022000000000010 від 11.01.2022 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст.ст. 138-139 КПК України.
Начальник відділу ОГП Юлія МАЛАШИЧ
тел. 0980995686

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Якубович Микола Миколайович, 07.11.1973 р.н., громадянин України,
Київська область, м. Біла Церква, вул. Підвальна, 7, кв. 2, відповідно до
ст.ст. 133, 135 КПК України викликається із захисником 20.01.2022 на 17
год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська, 18, м. Київ для допиту як підозрюваного, та, у разі погодження прокурором повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, його вручення,
а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№62022000000000010 від 11.01.2022 у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст.ст. 138-139 КПК України.
Начальник відділу ОГП Юлія МАЛАШИЧ
тел. 0980995686

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Якубович Микола Миколайович, 07.11.1973 р.н., громадянин України,
Київська область, м. Біла Церква, вул. Підвальна, 7, кв. 2, відповідно до
ст.ст. 133, 135 КПК України викликається із захисником 21.01.2022 на 17
год. до Державного бюро розслідувань у каб. № 609 по вул. Борисоглібська,
18, м. Київ для допиту як підозрюваного, вручення клопотання про продовження строку досудового розслідування та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №62022000000000010 від 11.01.2022
у якості підозрюваного.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у
ст.ст. 138-139 КПК України.
Начальник відділу ОГП Юлія МАЛАШИЧ
тел. 0980995686

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 16 СІЧНЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення та початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації: «Детальний план території на земельні ділянки з кадастровими номерами 3210700000:01:007:0106
площею 0,03 га, та 3210700000:01:007:0105 площею 1,4946 га, що розташовані
в с. Борисів Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської області
для розміщення комунально-складської забудови», що розроблений на підставі рішення Глевахівської селищної ради від 13 жовтня 2021 року №616-17-VІІІ
та звіту про стратегічну екологічну оцінку до нього.
Замовник: Глевахівська селищна рада.
Розробник: Проектний інститут Служби безпеки України, м. Київ.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Глевахівська селищна рада.
Детальний план території (далі ДПТ) розроблений з метою:
визначення можливості розміщення виробничої забудови на вказаній земельній ділянці з дотриманням містобудівних, санітарних норм та правил пожежної безпеки, визначення функціонального використання території, містобудівних умов та обмежень, визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо попереднього проведення інженерного забезпечення території; створення транспортної інфраструктури та розміщення місць
паркування т/з; охорони та поліпшення навколишнього середовища та ін.
Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН - Б.1.1-14:2012
«Склад та зміст детального плану території».
Мета стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території
на земельні ділянки з кадастровими номерами 3210700000:01:007:0106 площею 0,03 га, та 3210700000:01:007:0105 площею 1,4946 га, що розташовані
в с. Борисів Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської області для розміщення комунально-складської забудови:

Повістка про виклик обвинуваченої
в судове засідання
Обвинувачена Лященко Людмила Миколаївна, 06.11.1965 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст. 323
КПК України, викликається в судове засідання, що відбудеться 20
cічня 2022 року о 13 годині, а в разі неявки на 18 лютого 2022 року о 13 годині у приміщенні Ленінського районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. А. Кукоби, 37, для участі в судовому засіданні 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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ
СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Обвинувачений Журавко Олексій Валерійович, 21.04.1974 року народження, останнє відоме місце проживання: Херсонська обл.,
м. Олешки, вул. Житлоселище, 21, кв.57, відповідно до абз. 5 ч. 3
ст. 323 КПК України повідомляється про те, що 02.12.2021 року
Херсонським міським судом Херсонської області по кримінальному провадженню №22015230000000011 за обвинуваченням Журавка Олексія Валерійовича за ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 КК
України постановлено ухвала про здійснення розгляду справи за відсутністю обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціального судового провадження.
Також Журавко О. В. повідомляється про те, що йому необхідно
з’явитися 20.01.2022 року о 15-30 год. у каб. 201 до Херсонського
міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29 для участі у розгляді кримінального провадження №22015230000000011, справа №766/3161/21 за ч. 2 ст. 109, ч. 1
ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 КК України як обвинуваченого.
Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського суду Херсонської області ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Дорошинська В. Е.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я; інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного
планування (далі — ДДП).
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП
відсутня.
Наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування наведена у звіті про
стратегічну екологічну оцінку проекту ДДП, а також розміщена на офіційних
веб-сайтах органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я.
Ознайомитися з проектом ДПТ та звітом до нього можливо в приміщенні
Глевахівської селищної ради, за адресою: Київська обл., Фастівський район,
смт Глеваха, вул. Вокзальна, 26, та на офіційному веб сайті Глевахівської селищної ради — hlevakha.gov.ua.
Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій:
Дармостук Олена Миколаївна, головний спеціаліст відділу архітектури,
містобудування та земельних відносин Глевахівської селищної ради.
Тел. 093-009-15-38.
Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за адресою:
08631, Київська обл., Фастівський район, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 26 протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення: з 15 січня 2022 р. по 15 лютого 2022 р. включно.
Громадські слухання (презентація) проекту містобудівної документації та
стратегічної екологічної оцінки до нього відбудеться за адресою: вул. Вокзальна, 26 смт. Глеваха, у приміщенні селищної ради 28 січня 2022 р. о 12:00
год.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок здійснення спеціального досудового розслідування

Ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 10.01.2022 року надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування в рамках
кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014230270000038 від 11.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України стосовно підозрюваного Цібізова Сергія Володимировича, 04.02.1980 року народження, зареєстрованого за
адресою м. Херсон, вул. Миру, 43, кв. 32.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Громадянин України Цібізов Сергій Володимирович, 04.02.1980 року народження, зареєстрований за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 43, кв. 32, на підставі
ст.ст. 133, 135, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитись 24.01.2022 в період часу з 14:00 до 17:00 до кабінету № 5 третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, до старшого слідчого Воронцова Андрія Володимировича, за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, буд. 76-Б (тел.+380619490455), для
ознайомлення із матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК
України та отримання обвинувального акта в рамках кримінального провадження,
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014230270000038
від 11.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 408 КК України.
Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик визначені положеннями ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрювана Шистко Світлана Петрівна, 14.04.1959 р.н., яка зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Олександра Невського, буд. 34, кв. 7, на підставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України,
Вам необхідно з’явитися 20, 21 та 22 січня 2022 року, у період часу з 09
год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб. №122 3-го відділення (з дислокацією в
м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, до слідчого в ОВС Ковальова С. С., за адресою: Донецька область,
м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд. 56, для допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 2201705000000073 від 02.02.2017 року, за підозрою Вас у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України.
Головний редактор — Сергiй БРAГA
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головного редактора
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Нiч

Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

-1..-6
0..-5
0..-5
-1..-6
-6..-11
-1..-6
-3..-8
-5..-10
0..-5
0..-5
-9..-14
-1..-6
-1..-6

День
+2..-3
-2..+3
-2..+3
+2..-3
+2..-3
+2..-3
+2..-3
+2..-3
-2..+3
-2..+3
-2..+3
+2..-3
+2..-3

Oбласть

Нiч

Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

0..-5
-1..-6
-1..-6
0..-5
-1..-6
0..-5
0..-5
0..-5
-1..-6
-1..-6
-3..-8
+2..-3
-1..-3

День
-2..+3
+2..-3
+2..-3
-2..+3
-1..+4
-2..+3
-1..+4
+2..-3
+2..-3
-2..+3
+2..-3
+2..-3
-1..+1

Укргiдрометцентр

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Мошнін Микола Вікторович, 11.07.1971 року народження, останнє
відоме місце проживання: Донецька обл., м. Макіївка, селище Свердлова, вул. Липецька, 25, старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ
в Житомирській області Петрук М. В., у відповідності до вимог ст.ст.
111, 135, 278 КПК України повідомляє Вам про підозру у кримінальному провадженні № 22017060000000045 від 02.11.2017 — в участі
у період з 2014 року по даний час у терористичній організації «Донецька народна республіка» та в участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування — «Окремий мотострілецький гвардійський (штурмовий) «Іловайський» батальйон 1 Армійського корпусу
Міністерства оборони Донецької Народної Республіки (військова частина 08828)», тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Мошнін Микола Вікторович, 11.07.1971 року народження, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Макіївка,
селище Свердлова, вул. Липецька, 25, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК
України, Вам необхідно з’явитись до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Житомирській області
Петрука М.В., за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7,
тел. (0412) 405-154, для участі у слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні № 22017060000000045 як підозрюваному у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч.2 ст. 260 КК України,
о 10 год. 00 хв. 19.01.2022, о 10 год. 00 хв. 20.01.2022, о 10 год. 00 хв.
21.01.2022 (для отримання письмового повідомлення про підозру, допиту та інших процесуальних дій). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість явки. Поважні причини та наслідки
неприбуття на виклик, передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду

Октябрський районний суд м. Полтави викликає обвинуваченого Артамонова Андрія Валерійовича, 12.05.1968 р.н., у підготовче судове засідання о 10:30 год. 24.01.2022 р. у справі № 554/6157/21 за обвинуваченням
Артамонова Андрія Валерійовича. 12.05.1968 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Адреса суду: м. Полтава, вул. Навроцького, 5 (зал судових засідань №5). Явка до суду обов’язкова.
У разу неявки з поважних причин просимо повідомити про це суд.
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