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Підрозділ спеціального призначення 
«Азов» запрошує на військову 

службу за контрактом!
Бути військовим – це честь та відповідальність. Сьогодні це не просто мрія – це 
виклик самому собі. Якщо ти готовий його прийняти, хочеш стати професійним 
військовим та захищати свою країну – обирай контрактну службу в ОЗСП «Азов». 
На тебе чекають  досвідчені інструктори-професіонали, інтенсивні тренування, 
гідне грошове забезпечення та реальний бойовий досвід.
Звертайся за додатковою інформацію до «Центру Комплектування»
https://azov.org.ua або за телефоном: (096) 114 88 33.

Хочеш миру – готуйся до війни. 
Як організовують тероборону Київщини

Київщина – перша область в Україні, яка прийняла обласну програму територіальної оборони та буде посилено працювати 
над виконанням всіх її заходів. Про це повідомляє прес-служба КОДА
Щоб відшліфувати всі процеси організації територіальної оборони Київщини, він зібрав службову нараду. У ній взяли участь 
командувач Сил тероборони Збройних сил України Юрій Галушкін, командир тероборони Київської області Олександр Ко-
валь, голова Координаційної ради учасників АТО/ООС Віталій Баранов, командири військових частин, очільники всіх рай-
онів, а також представники поліції, ДСНС, депутатського корпусу та структурних підрозділів облдержадміністрації.
Згідно із законом України “Про основи національного спротиву”, який вже вступив у силу, у кожній області має бути розгор-
нута бригада, а в кожному районі – батальйон. Це все на Київщині вже зробили. Тож наразі сфокусовані на таких питаннях:
розгортання мережі пунктів постійної дислокації; забезпечення бригад приміщеннями для зберігання зброї та іншого необ-
хідного матеріально-технічного забезпечення; забезпечення стійкої системи управління, у тому числі систем оповіщення 

Сьогодні в Україні спостерігається активність 
у польотах розвідувальної авіації США

Як видно зі скрінов з сайту Флайтрадар територію 
навколо лінії зіткнення на Донбасі патрулюють од-
разу два літаки військово – розвідувальної авіації 
США і НАТО. Перший вилетів з бази нато у Німеч-
чини, інший із Великої Британії. На цьому скріншоті 
спостерігається – літак бойового управління та 
цілевказівки E-8 Joint Stars: розвідувальний літак 
Повітряних сил США піднявся в небо з авіабази 
Рамштайн, що у Німеччині, подолав повітряний 
простір Європи і виконує польот на Донбасі. На 
цьому скрині видно, як свій політ виконує Boeing RC-
135 — сімейства великих розвідувальних літаків, які 
використовуються ВПС США та Королівськими ВПС 
для збору, обробки та передавання розвідувальної 
інформації.

Довідка “Нової Доби”. 26 листопада 2018 року літак цього типу виконав політ над територією Керченської протоки у зв’язку з 
агресією Росії в Азовському морі, а саме захоплення 3 човнів ВМС ЗСУ. Станом на квітень 2021 року британські розвідувальні 
літаки RC-135W Rivet Joint та американські БПЛА RQ-4 Global Hawk регулярно виконували спостережні польоти вздовж узбе-
режжя тимчасово окупованого Криму та вздовж зони ООС на сході України. Так, 11 грудня 2021 року американський RC-135W 
Rivet Joint здійнявся з авіабази у Великій Британії та кількома годинами згодом здійснив обліт вздовж окупованих районів на 
сході України. За неофіційними даними, політ відбувся через розгортання російськими військовими підрозділів ППО з ЗРК «Бук» 
в районі села Масловка, неподалік Воронежа. 27 грудня 2021 року відбувся наступний розвідувальний політ: літак радіолектрон-
ної розвідки Boeing RC-135V Rivet Joint рано вранці піднявся у повітря з авіабази Ханья, що на грецькому острові Крит 

Промова Президента України – Зеленського 
В.О., на Мюнхенській безпековій конференції. 

19.02.2022р (повний текст). Президент поставив 
під сумнів відмову України від ядерної зброї в 

рамках Будапештського меморандуму
-Україна хоче миру. Європа хоче миру.Світ каже, що не хоче воювати, а Росія – що 
не хоче нападати. Хтось із нас бреше. Це – ще не аксіома, але вже не гіпотеза.Пані 
та панове! Два дні тому я був на Донбасі, на лінії розмежування. Юридично – між 
Україною і тимчасово окупованими територіями.Фактично – розмежування між 
миром та війною. Де з одного боку – дитячий садочок, а з іншого – снаряд, що влу-
чає у нього. З одного боку школа, з іншого – снаряд, що прилітає на шкільний двір. 
А поруч 30 дітей. Які йдуть, ні – не в НАТО, а на уроки.У когось – фізика. Знаючи 
її елементарні закони, навіть діти розуміють, наскільки безглуздо звучать заяви 
про те, що обстріли ведуться з боку України. У когось математика. Діти, звичайні 
діти, без калькулятора можуть порахувати різницю між кількістю обстрілів у ці 3 
дні і згадками про Україну у цьогорічному Munich Security Report. А у когось з дітей 
– історія. І коли на шкільному подвір’ї з’являється воронка від бомби, у дітей з’яв-
ляється питання: невже світ забув свої помилки ХХ століття? До чого призводять 
спроби умиротворення?Як питання “Навіщо вмирати за Данциг?” обернулося не-
обхідністю вмирати за Дюнкерк і за десятки інших міст Європи і світу. 



22 НОВА ДОБАНОВА ДОБА

 Ціною у десятки мільйонів життів.Це страшні уроки історії. Я лише хочу переконатись, 
що ми з вами читали одні і ті ж самі книги.А отже, однаково розуміємо відповідь на го-
ловне питання:Як так сталось, що у 21 столітті у Європі знову іде війна і гинуть люди? 
Чому вона триває довше, ніж Друга світова? Як ми дійшли до найбільшої безпекової 
кризи з часів холодної війни? Для мене, як для президента країни, що втратила части-
ну території, тисячі людей, і біля кордонів якої зараз стоїть 150 тисяч російських вій-
ськових, техніка і важке озброєння, так от, для мене відповідь очевидна. Архітектура 
світової безпеки крихка. Потребує оновлення.Правила, які світ погодив десятки років 
тому, більше не працюють. Не встигають за новими загрозами. Не дієві для їх подо-
лання.Це сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу.Система безпеки 
повільна. Вона вкотре дає збій. Через різні речі: егоїзм, самовпевненість, безвід-
повідальність держав на глобальному рівні.Як наслідок, злочини одних і байдужість 
інших. Байдужість, яка робить співучасником.Символічно, що я кажу про це саме тут. 
15 років тому саме тут Росія заявила про намір кинути виклик глобальній безпеці.Чим 
відповів світ? Умиротворенням. Результат? Щонайменше – анексія Криму і агресія 
проти моєї держави. ООН, яка має захищати мир і світову безпеку, не може захистити 
себе. Коли порушується її Статут. Коли один із членів РадБезу ООН анексує територію 
однієї із засновниць ООН. А Кримську платформу – формат, метою якого є деокупація 
Криму мирним шляхом і захист прав кримчан – сама ООН ігнорує. Три роки тому саме 
тут Ангела Меркель сказала: “Хто підбере уламки світового порядку? Тільки всі ми 
разом!” Аудиторія аплодувала стоячи. Але, на жаль, колективні овації не переросли у 
колективні дії.І зараз, коли світ говорить про загрозу великої війни, постає питання: а 
чи лишилося що підбирати?Архітектура безпеки у Європі та світі майже зруйнована. 
Пізно думати про ремонт – час будувати нову систему. Людство робило це двічі, спла-
тивши надто високу ціну – дві світові війни.У нас є шанс зламати цю тенденцію, поки 
вона не стала закономірністю. І почати побудову нової системи до мільйонів жертв. 
Маючи давні уроки Першої і Другої світової війни, а не власний досвід можливої, не 
дай боже, третьої світової.Я казав про це тут. І на трибуні ООН. Що у 21-му столітті 
більше немає “чужої” війни. Що анексія Криму і війна на Донбасі – це удар по світу. 
І це не війна в Україні, а війна в Європі.Казав на самітах і форумах. У 2019-му році, у 
2020-му, 2021-му роках. Невже світ нарешті почув у 2022-му? Це вже не гіпотеза, але 
ще не аксіома. Чому? Потрібні докази. Вагоміші, ніж слова у Твіттері чи заяви у засо-
бах масової інформації. Потрібні дії. Саме світу, а не нам.Ми будемо захищати свою 
землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Надають нам сотні одиниць сучасної 
зброї чи 5 тисяч шоломів.Ми цінуємо будь-яку допомогу, але всі мають розуміти: це НЕ 
благодійні внески, про які Україна має просити чи нагадувати. Не благородні жести, за 
які Україна має низько вклонятись.Це ваш внесок у безпеку Європи та світу. Де Україна 
8 років є щитом – надійним, до речі. І 8 років стримує одну з найбільших армій світу. 
Яка стоїть вздовж наших кордонів, а не кордонів ЄС.І “Гради” летіли на Маріуполь, а не 
у європейські міста – і слава Богу. І після боїв тривалістю майже пів року зруйновано 
аеропорт у Донецьку, а не у Франкфурті. Там було дуже гаряче завжди – на Авдіївській 
промці, а не на Монмартрі. І жодна країна Європи не знає, що таке військові похован-
ня щодня в усіх регіонах.А жоден європейський лідер – що таке регулярні зустрічі з 
родинами загиблих.Хай там як, ми будемо захищати свою землю, стоїть у нас на кор-
доні 50 тисяч, 150 тисяч чи 1 мільйон солдатів будь-якої армії. Щоб дійсно допомогти 
Україні, не потрібно казати, скільки їх, скільки військових, скільки техніки. Потрібно 
сказати, скільки НАС. Щоб дійсно допомогти Україні, не треба постійно говорити про 
дати імовірного вторгнення. Ми будемо захищати свою землю і 16-го лютого, і 1-го 
березня, і 31-го грудня.Нам набагато більше потрібні інші дати. І всі чудово розуміють, 
які.Завтра в Україні День Героїв Небесної Сотні. Вісім років тому українці зробили свій 
вибір. Багато хто віддав за цей вибір своє життя.Невже через вісім років після цього 
Україна має постійно закликати до визнання європейської перспективи? З 2014 року 
РФ переконує, що ми обрали помилковий шлях, що у Європі нас ніхто не чекає. Хіба не 
Європа має постійно говорити і доводити діями, що це неправда?Хіба не ЄС має сьо-
годні сказати: наші громадяни позитивно ставляться до вступу України в союз?Чому 
ми уникаємо цього питання? Хіба Україна не заслуговує на прямі та чесні відповіді?Це 
ж стосується і НАТО. Нам кажуть – двері відкриті. Але поки що “стороннім вхід забо-
ронено”.(виділено “НД”)
Також я пропоную у найближчі тижні скликати саміт держав–постійних членів Ради 
Безпеки ООН, за участі України, Німеччини та Туреччини, з метою розв’язання 
безпекових викликів у Європі. І напрацювання нових, дієвих безпекових гарантій 
для України.Гарантій сьогодні, поки ми не є членом оборонного альянсу. І, фактично, 
знаходимося у сірій зоні, у безпековому вакуумі. Що ще ми можемо зробити зараз? 
Продовжити дієво підтримувати Україну та її обороноздатність. Надання чіткої євро-
пейської перспективи, наявних для країн-кандидатів інструментів підтримки, чітких 
і осяжних часових рамок вступу в Альянс.Підтримати трансформації в нашій країні. 
Створити для України Фонд стійкості і відновлення. І програму лендлізу, постачання 
новітніх озброєнь, техніки і обладнання для нашої армії.Виробити ефективний пакет 
превентивних санкцій для стримування РФ. Гарантувати енергетичну безпеку України, 
забезпечити її інтеграцію у енергетичний ринок ЄС, коли “Північний потік-2” викори-
стовується як зброя. Всі ці питання потребують відповідей. І поки замість них буде 
тиша – тиші не буде на фронті. На сході України. Тобто – у Європі. Тобто – у цілому світі.
Сподіваюсь, це нарешті розуміє весь світ, розуміє Європа.Пані та панове! Я дякую 
всім державам, які сьогодні підтримали Україну.І словом, і деклараціями, і конкрет-
ною допомогою. Тим, хто сьогодні на нашій стороні. На стороні правди і міжнародного 
права.Я не називаю наших друзів поіменно – не хочу, аби деяким іншим країнам було 
соромно. Але – це їхня справа. Їхня карма. І це на їхній совісті.Щоправда, не знаю, 
як вони зможуть пояснити свої дії двом вбитим і трьом пораненим сьогодні в Україні 
солдатам. А головне – трьом дівчаткам з Києва. Одній 10, другій 6, третій – всього 
рік. Сьогодні вони лишилися без батька. О 6-й годині ранку за Центральноєвропей-
ським часом. Коли український розвідник, капітан Антон Сидоров, загинув внаслідок 
обстрілу з артилерійської зброї, що заборонена Мінськими угодами.Я не знаю, про 
що саме він подумав у останню мить свого життя. Він точно не розумів, яка адженда 
потрібна комусь для зустрічі, щоб закінчити війну.Але він точно знає відповідь на запи-
тання, яке я озвучив на початку. Він точно знає, хто з нас бреше.
Вічна пам’ять йому. Вічна пам’ять усім загиблим сьогодні і за роки війни на сході нашої 
держави!

Загроза вторгнення Росії: що буде з ринком землі?
Попри тривожні новини щодо можливого військового 
вторгнення Росії в Україну, паніки на земельному, як і на 
більшості інших ринків наразі не спостерігається. Уповіль-
нилась торгівля ділянками у прикордонних з РФ областях, 
утім, на думку очільника громадської організації «Асоціації 
землевласників України» Сергія Кулєшова, загальна си-
туація наразі стабільна, Пише SEEDS. “Ситуація на ринку 
наразі нетипова: здавалося б, на такому новинному тлі 
землевласники мали б масово продавати свої ділянки й у 
битві за покупця опускати ціни нижче й нижче. Проте все не 
зовсім так. Наприклад, у прикордонних із Росією областях 
спостерігається невелике збільшення пропозицій із прода-
жу ділянок, але жодного панічного розпродажу немає”, – 
цитує Сергія Кулєшова видання AGRI-GATOR.

На думку фахівця, у разі новин про відсутність загрози ринок продовжить зростати. Якщо ситуація залишатиметься такою ж на-
пруженою, ринок деякий час уповільнюватиметься, як зараз, а потім почне поступово відновлюватися. У разі початку реальних 
бойових дій пропозиція продажу ділянок помітно зросте, а попит впаде, тому ціна землі в країні помітно зменшиться. Згідно з 
даними Міністерства аграрної політики та продовольства, станом на 18 лютого в Україні було продано 98,6 тис. земельних діля-
нок сільськогосподарського призначення загальною площею 251,6 тис. гектарів. Найбільш активно паї продають у Харківській 
(10157 угод на загальну площу 37 тис. гектарів з 1 липня 2021 року), Полтавській (7153) та Сумській (7133) областях.

Відбулась сесія Київської облради. 
Бюджет Київщини-2022 – прийнятий

На більш ніж 5 мільйонів гривень 
збільшено фінансування Програми 
організації територіальної оборони у 
Київській області на 2021-2023 роки. 
Таке рішення сьогодні підтримали 
депутати Київської обласної ради на 
позачерговій сесії. Відповідні зміни 
депутати внесли до програми органі-
зації територіальної оборони в Київсь-
кій області на 2021-2023 рік.Участь у 
засіданні позачергової сесії обласної 
ради взяли: голова обласної ради 
Наталія Гунько, її перший заступник 
Ярослав Добрянський та заступни-
ця Тетяна Семенова, депутатський 
корпус, представники виконавчого 
апарату обласної ради і облдержад-
міністрації, громадськості та ЗМІ. 
У ході роботи депутати підтримали 
спільну заяву обласної ради щодо єд-
нання усіх українських політичних сил, 
громадські організацій, установ і під-
приємств, жителів області довкола за-
хисту України, її державної цілісності. 
Більшість із запропонованих питань 
депутати також одноголосно підтри-
мали, зокрема, бюджет Київщини на 
2022 рік – прийнятий. Крім того, облас-
ні програми соціального, медичного та 
комунального напрямків знайшли під-
тримку серед депутатського корпусу.

А це: рішення «Про затвердження Антикорупційної програми Київської обласної ради на 2021-2023 роки», Про створення 
комзакладу «Київський обласний центр медичної статистики», Про внесення змін до Київської обласної програми «Здоров’я 
Київщини» на 2021-2023 роки, Про затвердження Програми підтримки і розвитку театрального та музичного мистецтва Київсь-
кої області на 2022-2024 роки. Крім того, затвердили програми національно-патріотичного виховання в Київській області на 
2022-2025 роки, «Київщина спортивна», «Конкурентоспроможна Київщина» та ряд інших питань. Голова Київської обласної 
ради Наталія Гунько зазначила, що сьогоднішня заява обласної ради до жителів та громад регіону щодо збереження миру, 
консолідації українського суспільства та зміцнення його стійкості – надважливе рішення для всіх. «Уже вісім років триває війна 
на сході України. І останні декілька місяців наростає занепокоєння всього світу з приводу вторгнення російських військ на мирну 
територію нашої держави. Депутатський корпус Київської обласної ради докладе всі свої зусилля для захисту наших громадян 
та збереження цілісності й незалежності нашої рідної землі. Давайте пам’ятати, що у єдності – наша сила. Лише разом ми 
зможемо протистояти будь-якій загрозі», – сказала Наталія Гунько.  У свою чергу, перший заступник голови обласної ради Ярос-
лав Добрянський зазначив на своїй FB-сторінці: «Депутати консолідовано прийняли основний фінансовий документ Київщини, 
попри затяжну епопею, влаштовану окремими чиновниками зі штучним затягуванням погоджень з депутатським корпусом КОР 
і врахувань пропозицій усіх громад при розподілі обласного бюджету на 2022-й рік». «Ми обговорювали необхідність зібрати 
позачергову сесію і розглянути важливі питання вже відтоді, як ворожі війська почали скупчуватися біля наших кордонів. На 
сьогодні територіальна оборона, захист країни та питання медицини є для нас пріоритетними. Ці питання для нас пріоритетні», 
– зазначила заступниця обласної ради Тетяна Семенова.
Джерело: Сайт КОР
Воєнний стан в Україні: які заборони та обмеження 

він передбачає?

У зв’язку зі стягуванням росій-
ських військ до українських кор-
донів та чисельні заяви США про 
повномасштабне вторгнення РФ в 
Україну з’явились чутки про мож-
ливість введення воєнного стану 
вже найближчим часом.
Як воєнний стан вплине на свобо-
ду громадян та які очікуються об-
меження, опублікував Телеграф.
Так, згідно із законом “Про пра-
вовий режим військового стану”, 
воєнний стан у країні чи в окремих 
її частинах можуть запровадити 
у разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки для державної 
незалежності України, її тери-
торіальної цілісності.

Консультації
«Нової Доби»
          ***

Продовження на стор. 3
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Влада на час воєнного стану переходить до військових — військову адміністрацію насе-
леного пункту очолює начальник, який призначається на посаду президентом України та 
звільняється з посади.Під час воєнного стану військове командування має право на введен-
ня таких обмежень прав і свобод громадян, якщо це необхідно для порятунку їхніх життів : 
посилена охорона та особливий режим роботи важливих об’єктів економіки та об’єктів, котрі 
забезпечують життєдіяльність населення;
запровадження трудової повинності;
використання потужностей та трудових ресурсів підприємств та організацій усіх форм влас-
ності для потреб оборони;
примусове відчуження майна приватної чи комунальної власності;
вилучення майна держпідприємств для потреб держави;
комендантська година;
особливий режим в’їзду-виїзду;
обмеження свободи пересування фізичних осіб та транспортних засобів;
перевірки документів та огляд речей;
примусове поселення (інтернування) громадян країни, яка загрожує нападом чи здійснює 
агресію;
обмеження чи заборона вибору місця перебування/проживання на відповідній території;
обмеження проходження невоєнної служби громадянами, які перебувають на військовому 
чи спеціальному обліку у силових органах;
заборона торгівлі зброєю, сильнодіючими речовинами, алкогольними напоями;
військово-квартирна повинність щодо розквартирування військовослужбовців.
Крім того, проводити вибори (президента, Ради та місцеві), масові збори, акції протесту, 
референдуми та внесення поправок до Конституції під час дії воєнного стану заборонено. 
Також президент, Рада та Кабмін на час дії ВС не можуть бути позбавлені своїх повноважень 
та посад.

Повідомлення
про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (розділу охорони навколишньо-
го природного середовища) проєкту Детального плану території для розміщення та експлуатації будівель і спо-
руд авіаційного транспорту за адресою: Краснослобідська сільська рада Обухівського району Київської області
- З метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості на офіційному сайті Обухівської 
міської рада (за посиланням: https://obcity.gov.ua/2022/02/16/zayava-pro-viznachennya-obsyagu-strategichnoi-
ekologichnoi-ocinki-rozdilu-okhoroni-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishha-proiektu-detalnogo-planu-teritorii-dlya-
rozmishhennya-ta-ekspluatacii-budivel-i-sporud-aviaciynogo-transportu-za-adresoyu-krasnoslobidska-silska-rada-
obukhivskogo-rayonu-kiivskoi-oblasti/) оприлюднено заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
(розділу охорони навколишнього природного середовища) Детального плану території для розміщення та екс-
плуатації будівель і споруд авіаційного транспорту за адресою: Краснослобідська сільська рада Обухівського 
району Київської області.
- Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подавати в письмовій формі (зокрема, в 
електронному вигляді) зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічну оцінку. 
Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання 
пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування, контакти та місцезнаходження. 
Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються. Пропозиції і зауваження, подані після 
встановленого строку, не розглядаються.
- Строк громадського обговорення заяви – 15 днів з дати даної публікації.
Зауваження і пропозиції подаються до відділу розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури  
Обухівської міської ради Київської області (08700, м. Обухів, вул. Київська, 24, тел. (04572) 5-02-64, E-mail: 
arhitektura@obcity.gov.ua). Відповідальна особа: Цельора Володимир Васильович – начальник відділу розвитку 
інфраструктури, містобудування та архітектури, головний архітектор м. Обухів.
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РЕКЛАМА І ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення та початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації: «Детальний 
план території земельної ділянки загальною площею 1,77 га в селі Крюківщина  Бучанського району Київської області», розробленого на під-

ставі рішення Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 23 грудня 2021 року № 1-01/ХІІ8-19.
Детальний план території (далі - ДПТ) розроблений з метою: деталізації планувальної структури території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пун-
кту, уточнення меж всіх обмежень у використанні земель, визначення параметрів забудови та містобудівних умов та обмежень, визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього 
проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території, створення транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів, 
охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення тощо.
Склад та зміст ДПТ визначений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926 «Порядок розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації». 
Рішення детального плану території відповідають вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»
Замовник: Виконавчий комітет Вишневої міської ради.
Розробник: Проектний інститут Служби безпеки України, м. Київ.
Ознайомитися з проектом ДПТ можливо в приміщенні Вишневої міської ради, за адресою: 08132, Київська обл., Бучанський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 29 та на офіційному веб сайті: vyshneve-rada.gov.ua.
Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій: Черній В.П. - начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Вишневої міської ради, тел. (04598) 5-19-93. 
Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за адресою: 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 29 протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення: з «11» лютого 2022 р. по «12» 
березня 2022 р. включно. 
Громадські слухання (презентація) проекту містобудівної документації відбудеться за адресою: вул. Святошинська, 29, м. Вишневе, у приміщенні міської ради «25» лютого 2022 р. о 12:00 год.

РЕКЛАМА

юридична підтримка «Нової Доби»


