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 З Миколаївської облдерж-
адміністрації

В Україні триває четверта
хвиля мобілізації
На сьогоднішній день близько 78 тисяч військовозо-

бов'язаних були оповіщені про мобілізацію, з них понад
46 тисяч пройшли медичні огляди і направляються на
злагодження.
Як повідомив перший заступник начальника головного

управління оборонного та мобілізаційного планування
Генерального штабу Збройних Сил України генерал-ма-
йор Володимир Талалай, відповідно до рішення РНБО,
четверта хвиля мобілізації проводиться впродовж 90 діб,
мобілізації підлягає понад 60 тисяч осіб.
Як нагадав Володимир Талалай, призову підлягають

військовозобов'язані чоловіки у віці до 60 років, але в
категорії від 50 до 60 років призиваються виключно доб-
ровольці. Він зауважив, що з 28 січня розпочалася від-
правка мобілізованих в навчальні центри та на полігони.

«Запаси речового майна, витратних коштів для бойо-
вого злагодження створені. Також накопичуються запаси
для проведення наступних черг мобілізації», — сказав
він.
Також він повідомив, що військкомати щодня в серед-

ньому отримують по 300 заяв від громадян України,
бажаючих бути добровольцями. «І вже це число досягло
3 тисяч, які відправлені для проходження військової
служби», — сказав Талалай.
У зв'язку з численними питаннями про мобілізацію

прес-служба Генштабу Збройних сил створила окрему
інтернет-сторінку запитань і відповідей, щоб кожен гро-
мадянин мав можливість поставити свої запитання щодо
мобілізації. Користувачі можуть поставити свої запитан-
ня та слідкувати за відповідями Генштабу за цією адре-
сою: http://new.spring.me/#!/user/mobilization/timeline/responses.
Щодо проходження четвертої хвилі мобілізації у Ми-

колаївські області, голова облдержадміністрації Вадим
Меріков відзначив, що буде мобілізовано понад 2700
осіб, у тому числі понад 190 офіцерів запасу і більше
120 одиниць техніки. Військовий комісар в Миколаївсь-
кій області Олександр Іванов розповів, що в області ус-
пішно розпочався перший етап четвертої хвилі мобілі-
зації, перша група військовослужбовців вже відправлена
на проходження бойового злагодження.
В області проводиться оповіщення осіб, які підлягають

мобілізації, а також організовано проходження ними
медкомісій. Він зазначив, що перший день поставки мо-
білізованих і техніки пройшов досить організовано. Се-
ред лідерів по успішному проходженню мобілізації —
Веселинівський, Вознесенський, Первомайський, Вра-
діївський райони та місто Вознесенськ.
  Нагадуємо, що при облдержадміністрації створено ці-
лодобову «гарячу лінію»: (0512) 37-40-51, за якою гро-
мадяни можуть звернутися щодо проблемних питань,
або поскаржитися під час проходження мобілізації.

За знищення військової
техніки противника учас-
ники АТО отримуватиму-
ть додаткову винагороду
За знищення військової техніки противника учасники

АТО отримуватимуть додаткову винагороду. Окрім цьо-
го, бійцям буде збільшено грошове забезпечення. Таке
рішення було прийнято на засіданні уряду 28 січня.
Постанову було розроблено Міністерством оборони за
ініціативою Президента України Петра Порошенка та
ухвалено урядом 1 лютого 2015 року.
Цією постановою передбачається виплачувати:
— у двохкратному розмірі — грошове забезпечення

військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь в
АТО, воєнних конфліктах;

— у трьохкратному розмірі — грошове забезпечення
військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь в
бойових діях з моменту оголошення воєнного часу;

— 1000 гривень за кожну добу безпосередньої участі
військовослужбовця в бойових діях;

— додаткову винагороду за знищення військової тех-
ніки противника. Так, за знищення автомобіля вина-
города становить — 10 мінімальних заробітних плат (12
тис. грн.); танка — 40 мінімальних заробітних плат (48
тис. грн.); реактивної системи залпового вогню — 50
мінімальних заробітних плат (60 тис. грн.); бойового
літака — 100 мінімальних заробітних плат (121 тис. грн.).

  Департамент інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю Миколаївської облдержадмі-
ністрації.

Ми, депутати Доманівської районної ради
Миколаївської області, звертаємось до вас з
приводу ініціювання внесення змін до частини
третьої статті 17 Закону України «Про елект-
роенергетику» (№ 575/97-ВР) в редакції За-
кону України від 17.11.2009 № 1565-VІ.
Жителі району, які проживають у 30-кіло-

метровій зоні Южно-Української АЕС, постій-
но звертаються до органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування щодо вирішен-
ня питань по зниженню тарифів на електро-
енергію для населення, яке проживає у цій

зоні. Мешканці району стурбовані постійним
зростанням цін, тарифів, вартістю житлово-
комунальних послуг на фоні масового безро-
біття, низького рівня заробітних плат та зрос-
тання рівня захворюваності. Все це викликає
соціальну напругу серед населення.
З метою її зменшення та більш повного від-

шкодування населенню вартості електричної
енергії, просимо ініціювати внесення змін до
частини третьої статті 17 Закону України
«Про електроенергетику» (№ 575/97-ВР) в
редакції Закону України від 17.11.2009 №

1565-VІ щодо встановлення тарифів на елект-
роенергію для населення, яке постійно про-
живає у 30-кілометровій зоні атомних елект-
ростанцій, у розмірі 50 відсотків діючого та-
рифу.
Крім того, просимо вирішити питання не

проведення віялових відключень електроене-
ргії в населених пунктах району, які входять
в 30-кілометрову зону Южно-Української АЕС.

  Затверджено рішенням Доманівської ра-
йонної ради від 16 січня 2015 року №8.

Звернення депутатів Доманівської районної ради Миколаївської області до Комітету
Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полі-
тики та ядерної безпеки та до Національної комісії регулювання електроенергетики

  Минулої п'ятниці в районній
державній адміністрації відбу-
лася нарада із селищним та
сільськими головами.
  На нараді було розглянуто
питання про переведення сис-
теми цивільного захисту До-
манівського району в режим
підвищеної готовності до ре-
агування на можливі ситуації
у зв'язку із загостренням си-
туації на Сході України та на
виконання відповідних рі-
шень, прийнятих нещодавно
Кабінетом Міністрів України.
З інформацією виступив нача-
льник відділу з питань над-
звичайних ситуацій райдерж-
адміністрації А.П. Коваленко.
  "Про підвищення рівня Олек-
сандрівського водосховища
на р. Південний Буг  в рамках
реалізації проекту «Заверше-
ння будівництва Ташлицької
ГАЕС». Такою була тема вис-
тупу на нараді начальника уп-
равління капітального будів-
ництва ВП «Южно-Українська
АЕС» П.М. Вірича та заступ-
ника директора Каскаду ГЕС-
ГАЕС ВП "Южно-Українська

АЕС" М.М. Москаленка.
  Про внесені зміни до зако-
нодавчих актів України з пи-
тань податкової реформи се-
лищного та сільських голів
поінформували головні дер-
жавні інспектори Доманівсь-
кого відділення Первомайсь-
кої ОДПІ Л.М. Коваленко,
Ж.Ю. Заворотня, Л.В. Буд-
ник.
  Виступаючи перед присутні-
ми, військовий комісар Дома-
нівського районного військо-
вого комісаріату Ю.А. Кучер
та начальник фінансового уп-
равління райдержадміністра-
ції І.М. Зубачевська торкнули-
ся питань належної організа-
ції та фінансового забезпече-
ння сільськими і селищною
радами чергової хвилі частко-
вої мобілізації військовозобо-
в'язаних району до лав Збро-
йних Сил України.
  В роботі наради із селищ-
ним та сільськими головами
взяли участь голова районної
державної адміністрації В.М.
Іванченко та голова районної
ради В.Ф. Базаренко.

 З райдержадміністрації

26 січня під головуванням завідувача сектору містобуду-
вання, архітектури, житлово-комунального господарства
та будівництва райдержадміністрації В.В.Цехоцького
відбулося засідання архітектурно-містобудівної ради. Роз-
глянуто звернення щодо надання вихідних даних на про-
ектування об’єкта будівництва «Автогазозаправочний
пункт і пункту придорожнього сервісу за адресою: вул.
Пастера, 39, смт. Доманівка».

27 січня представники громадськості району на чолі з
заступником голови райдержадміністрації Н.І. Фалько
вшанували пам'ять жертв Голокосту біля пам’ятного
знака в селищі Доманівка.

28 січня проведено установчі збори Громадської ради при
райдержадміністрації. На засіданні головою ради знову
обрано Р.О.Осадчук. Обрано також заступників голови і
секретаря ради. Голова районної організації Товариства
«Знання» Н.І. Фалько роз’яснила основні функції та зав-
дання громадської ради як містка між органами виконавчої
влади та громадськістю нашого району. На засіданні зас-
лухано звіт про роботу громадської ради за 2013-2014 ро-
ки, розглянуто ряд інших питань.

30 січня в райдержадміністрації під головуванням
першого заступника
голови райдержадмі-
ністрації Г.В. Делі від-
булося засідання опе-
ративного штабу по
реагуванню на можли-
ві надзвичайні ситуа-
ції. Розглянуто питан-
ня порядку взаємодії

служб цивільного захисту району та узгоджено перелік
спеціальної техніки, яка перебуватиме у постійній готов-
ності до реагування на можливі надзвичайні ситуації та
ліквідації їх наслідків.
Більш детальна інформація на сайті Доманівської рай-
держадміністрації http://domanivka.mk.gov.ua/

  Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громад-
ськими організаціями та засобами масової інформації
апарату райдержадміністрації.

 Експрес-інформація з рай-
держадміністрації

Минулого четверга, 29 січня, До-
манівщина з скорботою та болем у
серці прощалася із загиблим на
сході України Героєм — Олександ-
ром Ливадаром. Йому виповнився
лише 21 рік, він ще багато
корисного міг би зробити для своєї
країни, але, захищаючи її свободу
і незалежність, віддав найцінніше —
своє молоде життя.
Загинув Олександр 25 січня на

блокпосту біля села Мар’їнка Доне-
цької області внаслідок зухвалого
терористичного акту. Разом із Олек-
сандром поліг і його командир.
Віддати останню шану нашому

Герою прийшли тисячі жителів До-
манівки, Мостового, Зеленого Яру,
Лідіївки, Забари, Олександрівки та
інших населених пунктів району,

учні доманівських шкіл, його бойо-
ві побратими — воїни 28 окремої
механізованої бригади, військово-
службовці інших підрозділів Збро-
йних Сил України, волонтери.
Після громадянської панахиди в

районному будинку культури труну
з загиблим пронесли центральною
вулицею Доманівки. Жителі Дома-
нівщини на знак пошани стали на
коліна, проводжаючи Сашка в ос-
танню путь, а школярі утворили ко-
ридор пам'яті зі свічками.
Поховали Олександра в рідному

селі Забари. Щирі співчуття родині
загиблого на кладовищі від імені
доманівської громади висловили
заступник голови Доманівської ра-
йонної ради О.В. Воєводін, війсь-
ковий комісар Доманівського райо-
нного військового комісаріату Ю.А.
Кучер, Доманівський селищний го-
лова О.О. Дога, директор Доманів-
ської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. №2 А.А. Макогоненко, голова
Овідіопольської районної ради Оде-
ської області В.В. Шершенецький.
Присутні вшанувати пам’ять бійця

хвилиною мовчання, а бойові поб-
ратими — військовим салютом.

  В.МИКОЛАЄНКО.

Звернення Управління СБ України в Микола-
ївській області до громадськості регіону

  Шановні жителі Миколаївщини! Управління СБУ закликає усіх мешканців
області повідомляти про відомі вам факти прибуття та перебування у
регіоні підозрілих осіб, про факти чи наміри здійснення ними сепаратист-
ської, терористичної, диверсійної або розвідувально-підривної діяльності
проти України цілодобово за телефонами «довіри» Управління СБУ (0512)
— 49-03-22 та чергового по УСБУ (0512) — 37-00-70. Крім того, ви можете
надати наявну у вас інформацію про факти підготовки та вчинення про-
типравних дій терористичного чи диверсійного характеру на електронну
скриньку Управління: usbu_myk@ssu.gov.ua, а також передати її особисто
за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 40.
  Прес-група Управління СБ України в Миколаївській області.

Графік особистого прийому громадян
Маринівським сільським головою у 2015 році
Посада Дні та години

прийому
Місце

проведення,
телефон

Примітка

Маринівський
сільський
голова

1-й та 3-й четвер,
з 9.00 до 17.00.

с. Маринівка,
вул.Радянська, 20,
ІІ поверх, кабінет
сільського голови,
тел. 9-36-99.

2-й та 4-й четвер —
проведення виїзних
прийомів в селах
Антонівка, Воля,
Довжанка, Довженки.

 Затверджений розпорядженням Маринівського сільського голови  від 25.12.2014 р. № 101.

 Пам’яті вічний вогонь
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 З відділу Держземагентства у Доманівському районі

Використання землі в Україні є пла-
тним. Об'єктом плати за землю є зе-
мельна ділянка.
Плата за землю — це загальнодер-

жавний податок, який справляється у
формі земельного податку та оренд-
ної плати за земельні ділянки держав-
ної і комунальної власності. Згідно із
Податковим кодексом України, земе-
льний податок — це обов'язковий
платіж, що справляється з власників
земельних ділянок та земельних час-
ток (паїв), а також постійних землеко-
ристувачів; орендна плата за земельні
ділянки державної і комунальної влас-
ності — це обов'язковий платіж, який
орендар вносить орендодавцеві за
користування земельною ділянкою.
Підставою для використання землі є

документ, який посвідчує право влас-
ності або право користування (постій-
ного, оренди, суборенди, суперфіцію,
емфітевзису). Проте, фактичними зем-
лекористувачами є не лише особи, які
мають правовстановлюючі документи
на землю, а також і особи, які вико-
ристовують землі державної та кому-
нальної власності без правовстанов-
люючих документів.
Комісією по визначенню розміру

збитків, заподіяних власникам землі
та землекористувачам при Доманівсь-
кій райдержадміністрації, яка двічі у
2014 році проводила засідання та при-
йняла рішення, з метою запобігання
порушення законодавства, яке перед-
бачає принцип платності за використа-
ння земель, нарахувати землекористу-
вачам, у яких документація знаходи-
ться в стадії виготовлення, плату за
землю в розмірі орендної плати, ви-
ходячи з розміру середньої норматив-

ної грошової оцінки землі по кожній
сільській раді.
У 2014 році таких землекористува-

чів виявлено 236 осіб на площі 977,1338
га земель сільськогосподарського при-
значення. Збитки складають 309100,82
грн. Комісія направила сільським ра-
дам розрахунки по сплаті на кожного
землекористувача. Плата за землю
100-відсотково надходить до місцевих
бюджетів. Статтею 189 Земельного
кодексу України за сільськими та се-
лищними радами передбачено само-
врядний контроль за використанням
та охороною земель. Порушення ви-
мог законодавства передбачає адміні-
стративну відповідальність, а у разі
коли збитки перевищують п'ятдесят
тисяч гривень, кримінальну.
Землями державної власності сіль-

ськогосподарського призначення з
2013 року розпоряджаються органи
Держземагентства. У 2013 році Голов-
ним управлінням Держземагентства у
Миколаївській області було прийнято
9 наказів щодо розпорядження с/г
землями державної власності, з них 5
наказів про надання дозволу на роз-
робку проектів землеустрою щодо
відведення земель та 4 накази про за-
твердження проектів землеустрою.
Така невелика кількість прийнятих
наказів була пов'язана з проведенням
інвентаризації с/г земель державної
власності та із змінами до законодав-
ства, що регулює господарську діяль-
ність у сфері землеустрою. Були відмі-
нені ліцензії на проведення землевпо-
рядних робіт та запроваджені іменні
сертифікати на виконання землевпо-
рядних, оціночних та геодезичних ро-
біт. У 2014 році прийнято наказів 146,

з них 59 — про надання дозволу на
розробку проектів щодо відведення
земельних ділянок, 84 — про затверд-
ження проектів землеустрою та 3 —
про продовження терміну дії догово-
рів оренди землі. Не затвердженими
залишаються близько 200 проектів
землеустрою, дозвіл на розробку яких
до 2013 року наданий райдержадміні-
страцією.
Для запобігання порушення земель-

ного та податкового законодавства,
втрати права на бажане землекорис-
тування або землеволодіння при ска-
суванні розпоряджень райдержадміні-
страції та наказів Головного управ-
ління Держземагентства у Миколаївсь-
кій області, відділ Держземагенства у
Доманівському районі рекомендує
замовникам контролювати землевпо-
рядні організації згідно укладених до-
говорів про розроблення проектної
документації, термін виконання робіт
та вчасно, щорічно сплачувати кошти
за землю.

Л. НОВАК-ПАВЛОВА.
  Начальник відділу Держземагентст-
ва у Доманівському районі.

 Державна інспекція з питань праці інформує

У зв'язку із набуттям чин-
ності Закону України „Про
внесення змін та визнання
такими, що втратили чинніс-
ть, деяких законодавчих ак-
тів України“ від 28.12.2014
№ 76-VIII, керівників органів
виконавчої влади та інших
державних органів (крім ор-
ганів, які беруть участь в
антитерористичних операці-
ях, здійсненні заходів із за-
безпечення правопорядку
на державному кордоні,
відбитті збройного нападу
на об’єкти, що охороняють-
ся військовослужбовцями,
звільненні цих об’єктів у ра-
зі захоплення або спроби
насильного заволодіння збро-
єю, бойовою та іншою
технікою) з метою забезпе-

чення раціонального вико-
ристання бюджетних коштів
зобов'язано вжити заходів
щодо скорочення чисельно-
сті працівників цих органів
на 20 відсотків, надання
працівникам відпусток без
збереження заробітної пла-
ти, встановлення для праці-
вників режиму роботи на
умовах неповного робочого
часу, зменшення або скасу-
вання стимулюючих виплат,
зменшення надбавок і доп-
лат, які встановлені у грани-
чних розмірах, переглянути
укладені договори на прид-
бання товарів, робіт, пос-
луг. Надано право керівни-
кам зазначених органів у
межах бюджетних призна-
чень без згоди та поперед-

ження працівників встанов-
лювати для них режим ро-
боти на умовах неповного
робочого часу та надавати
відпустки без збереження
заробітної плати на визна-
чений цими керівниками те-
рмін.
Установлено, що під час

здійснення органами вико-
навчої влади та іншими дер-
жавними органами цих за-
ходів положення статті 26
Закону України «Про від-
пустки» та статей 32, 56 та
84 Кодексу законів про пра-
цю України (у частині обме-
ження терміну відпустки без
збереження заробітної пла-
ти, необхідності повідомле-
ння не пізніше, ніж за два
місяці та погодження з пра-

цівником встановлення ре-
жиму роботи на умовах не-
повного робочого часу) не
застосовуються. До праців-
ників, які перебувають у від-
пустках без збереження
заробітної плати відповідно
до цього Закону, обмежен-
ня щодо сумісництва та су-
міщення з іншими видами
діяльності, встановлені ста-
ттею 7 Закону України
«Про засади запобігання і
протидії корупції», не засто-
совуються.

І. ГУСАРОВ.
  Головний держінспектор
праці Територіальної дер-
жавної інспекції з питань
праці у Миколаївській обла-
сті.

Правові відносини, пов’язані з дер-
жавною реєстрацією, виробництвом,
закупівлею, транспортуванням, збері-
ганням, торгівлею та безпечним для
здоров’я людини і навколишнього
природного середовища застосуван-
ням пестицидів і агрохімікатів, визна-
чення прав і обов’язків підприємств,
установ, організацій та громадян, а та-
кож повноваження органів виконавчої
влади і посадових осіб у цій сфері
регулює Закон України «Про пести-
циди і агрохімікати». Загальні вимоги
до транспортування, зберігання, зас-
тосування, утилізації, знищення та
знешкодження пестицидів і агрохімі-
катів та торгівлі ними визначені у
ст.11 Закону. Зазначено зокрема, що
особи, діяльність яких пов’язана з
транспортуванням, зберіганням, засто-
суванням та торгівлею пестицидами і
агрохімікатами, повинні мати допуск
(посвідчення) на право роботи із заз-
наченими пестицидами і агрохімікатами.
Пестициди — токсичні речовини, їх

сполуки або суміші речовин хімічного
чи біологічного походження, призна-
чені для знищення, регуляції та при-
пинення розвитку шкідливих організ-
мів, діяльність яких вражає рослини,
тварини, людей і завдає шкоди мате-
ріальним цінностям. Також до шкід-
ливих організмів відносяться гризуни,
бур’яни, деревна, чагарникова рослин-

ність, засмічуючі види риб.
Агрохімікати — органічні, мінераль-

ні і бактеріальні добрива, хімічні ме-
ліоранти, регулятори росту рослин та
інші речовини, що застосовуються для
підвищення родючості ґрунтів, уро-
жайності сільськогосподарських куль-
тур і поліпшення якості рослинницької
продукції.
Пестициди і агрохімікати мають ток-

сичну дію та відносяться до І-ІV класу
небезпечності, тому що здатні прони-
кати в організм людини через дихаль-
ні шляхи, шлунково-кишковий тракт
чи шкіряні покриви, викликаючи при
цьому отруєння, свербіж шкіри, почер-
воніння, набряки і запалення слизо-
вих оболонок та інше, що може приз-
вести до втрати працездатності або
летальних випадків. Тому вкрай важ-
ливо при роботі з засобами захисту
рослин дотримуватись техніки безпеки
і залучати до роботи лише спеціалі-
стів, які пройшли медичний огляд і
мають допуски (посвідчення) від Дер-
жавної фітосанітарної інспекції на
право роботи з пестицидами та агрохі-
мікатами.
Порядок одержання допусків (посві-

дчень) на право роботи, пов’язаної з
транспортуванням, зберіганням, засто-
суванням та торгівлею пестицидами і
агрохімікатами, затверджено постано-
вою Кабінету Міністрів України від 18

вересня 1995 року № 746. Відповідно
до цього порядку, підставою для ви-
дачі допуску є посвідчення про прохо-
дження спеціальної підготовки з пи-
тань безпечного виконання роботи з
пестицидами й агрохімікатами та ме-
дична книжка з висновками медичної
комісії про відсутність протипоказань
за станом здоров’я.
Для проходження навчання праців-

ників, робота яких пов’язана з орга-
нізацією та безпосереднім проведен-
ням робіт по транспортуванню, збері-
ганню, застосуванню, торгівлею пести-
цидами та агрохімікатами, особам та
суб’єктам господарювання необхідно
звернутися до фітосанітарного інспек-
тора в Доманівському районі за адре-
сою: смт. Доманівка, вул. Леніна, 39 а,
маючи при собі копію медичної книж-
ки та лист-звернення на ім’я началь-
ника Держфітосанітарної інспекції.
Довідки за тел. 9-29-19.

Е. НАТОЧІЙ.
  Державний фітосанітарний інспектор
Миколаївської області.

 Держфітосанітарна інспекція інформує

Шановні громадяни!
  На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року
№ 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої вла-
ди через центри надання адміністративних послуг" з 15 грудня 2014 року роз-
почато надання адміністративних послуг, які надаються відділом Держземагентст-
ва в Доманівському районі та реєстраційною службою Доманівського районного
управління юстиції, через Центр надання адміністративних послуг Доманівської
районної державної адміністрації.
  Для отримання адміністративних послуг суб’єктам звернень необхідно звертатися
до Центру надання адміністративних послуг, який знаходиться за адресою: смт.
Доманівка, вул. Леніна, 39 а, І поверх (каб. 4, 6), тел. (05152) 9-11-04, e-mail:
doman_cnap@ukr.net.
  Перелік, порядок та підстави отримання адміністративних послуг, зразки відпові-
дних заяв розміщені на офіційному сайті райдержадміністрації http://domanivka.mk.gov.ua/.

  Центр надання адміністративних послуг.

  Керуючись пп. 2 п. а) ст. 28 Закону
України „Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні", Законом України «Про
питну воду та питне водопостачання»,
Законом України „Про житлово-ко-
мунальні послуги", наказом Міністер-
ства з питань житлово-комунального
господарства України від 27.05.2008
року № 190 „Про затвердження Пра-
вил користування системами центра-
лізованого водопостачання та водові-
дведення в населених пунктах Украї-
ни", Законом України „Про забез-
печення санітарного та епідемічного
благополуччя населення", виконком
селищної ради
 ВИРІШИВ:

  1. Затвердити тарифи на послуги
водопостачання по комунальному
підприємству „Доманівське" за 1
куб.м для населення з лічильником —
6 гривень 98 копійок.
  2. Комунальному підприємству «До-
манівське» оприлюднити дане рішен-
ня в районній газеті «Трибуна хлібо-
роба».
  3. Це рішення набирає чинності з 1
березня 2015 року.
  4. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на директора кому-
нального підприємства "Доманівсь-
ке".
  Доманівський селищний голова
  О.О. ДОГА.

 Рішення виконавчого комітету Доманів-
ської селищної ради від 23 січня 2015 року № 1

Про затвердження тарифів з водопо-
стачання для населення з лічильником

  Керуючись пп. 2 п. а) ст. 28 Закону
України „Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні", Законом України «Про
питну воду та питне водопостачання»,
Законом України „Про житлово-ко-
мунальні послуги", наказом Міністер-
ства з питань житлово-комунального
господарства України від 27.05.2008
року № 190 „Про затвердження Пра-
вил користування системами центра-
лізованого водопостачання та водові-
дведення в населених пунктах Украї-
ни", Законом України „Про забезпе-
чення санітарного та епідемічного
благополуччя населення", виконком
селищної ради
  ВИРІШИВ:

  1. Затвердити тарифи на послуги
водопостачання по комунальному
підприємству „Доманівське" за 1
куб.м для бюджетних установ та зак-
ладів — 7 гривень 38 копійок.
  2. Комунальному підприємству «До-
манівське» оприлюднити дане рішен-
ня в районній газеті «Трибуна хлібо-
роба».
  3. Це рішення набирає чинності з 1
березня 2015 року.
  4. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на директора кому-
нального підприємства "Доманівсь-
ке".
  Доманівський селищний голова
  О.О. ДОГА.

Про затвердження тарифів з водопо-
стачання для бюджетних установ та
закладів

  Керуючись пп. 2 п. а) ст. 28 Закону
України „Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні", Законом України «Про
питну воду та питне водопостачання»,
Законом України „Про житлово-ко-
мунальні послуги", наказом Міністер-
ства з питань житлово-комунального
господарства України від 27.05.2008
року № 190 „Про затвердження Пра-
вил користування системами центра-
лізованого водопостачання та водові-
дведення в населених пунктах Украї-
ни", Законом України „Про забез-
печення санітарного та епідемічного
благополуччя населення", виконком
селищної ради
  ВИРІШИВ:

  1. Затвердити тарифи на послуги
водопостачання по комунальному пі-
дприємству „Доманівське" за 1 куб.м
для підприємств, організацій усіх
форм власності — 7 гривень 70 копі-
йок.
  2. Комунальному підприємству «До-
манівське» оприлюднити дане рішен-
ня в районній газеті «Трибуна хлібо-
роба».
  3. Це рішення набирає чинності з 1
березня 2015 року.
  4. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на директора кому-
нального підприємства "Доманівське".
  Доманівський селищний голова
  О.О. ДОГА.

Про затвердження тарифів з водо-
постачання для підприємств, органі-
зацій усіх форм власності

  Керуючись пп. 2 п. а) ст. 28 Закону
України „Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні", Законом України „Про
житлово-комунальні послуги", нака-
зом Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України
від 27.05.2008 року № 190 „Про зат-
вердження Правил користування сис-
темами централізованого водопоста-
чання та водовідведення в населених
пунктах України", Законом України
„Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населен-
ня", виконком селищної ради
  ВИРІШИВ:
  1. Затвердити тарифи на послуги

водовідведення по комунальному під-
приємству „Доманівське" за 1 куб.м
для населення — 5 гривень 55 копі-
йок.
  2. Комунальному підприємству «До-
манівське» оприлюднити дане рішен-
ня в районній газеті «Трибуна хлібо-
роба».
  3. Це рішення набирає чинності з 1
березня 2015 року.
  4. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на директора кому-
нального підприємства "Доманівсь-
ке".
  Доманівський селищний голова
  О.О. ДОГА.

Про затвердження тарифів з водовід-
ведення для населення

 Рішення виконавчого комітету Доманів-
ської селищної ради від 23 січня 2015 року № 2

 Рішення виконавчого комітету Доманів-
ської селищної ради від 23 січня 2015 року № 3

 Рішення виконавчого комітету Доманів-
ської селищної ради від 23 січня 2015 року № 4
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НАСІННЯ ВІД ТЕРРА-ЮГ
  Соняшник: Мир, Люкс, Дозор, Кардинал, Ясон,
Жалон, та інші.
  Кукурудза: Дніпровська СВ181,Оржиця МВ 237, Кри-
ничанська СВ257. Гірчиця, льон, суданка, та інші.
  УВАГА! Ми знаходимося за адресою: м. Миколаїв,
вул. Кірова, 238.

тел.          (050) 988-41-08       (067) 440-10-26
тел/факс   (0512) 48-97-08       (098) 573-08-73

   Ліц. АВ №332599 від 16.11.07 р.

  Агрофірма «Терра-Юг» у м. Вознесенську реалізує
посівний матеріал. Тел. 0662841371, 0984281016.

  Продаю курчат-бройлерів, курей-несушок, а також облицюва-
льну силікатну цеглу. Телефони: 0958600235, 0977134685.

  Продається газифікований будинок в Доманівці, по вул. Ка-
лініна, 23. Є гараж, літня кухня. Тел. 0677760075, 0994384748.

Вітаємо!
  Вчора відсвяткував свій день народження голова
Доманівської районної ради БАЗАРЕНКО Володи-
мир Федорович. Сердечно вітаємо шановного іме-
нинника, зичимо йому міцного здоров’я, довголіття,
успіхів у роботі на благо всіх жителів району, в особи-
стому житті, щастя й благополуччя.
  Хай ладиться скрізь: і в роботі, й в родині,
  Хай радість несе Вам кожна хвилина,
  Щоб радісний настрій у серці не згас,
  Все світле і гарне, що треба людині,
  Нехай неодмінно приходить до Вас!

Доманівська районна рада.

Вітаємо!
  В січні відзначили свій день народження члени на-
шого трудового колективу: агроном-рільник САВЧЕН-
КО Галина Володимирівна (1), заступник головного
бухгалтера ФІЗІЛЬЧЕНКО Наталя Василівна (2),
доярка ЗАЙФЕРТ Ольга Олександрівна (8), слюсар-
ремонтник ШАПОВАЛОВ Віктор Анатолійович (12),
технік-будівельник МАГДАЛЬЧУК Оксана Миколаїв-
на (15), бухгалтер ГАРАГУЛЯ Сергій Сергійович (15),
водій ГІНЖУЛ Євген Павлович (22), сторож КОРПИК
Володимир Іванович (31).
  Від щирого серця вітаємо шановних іменинників,
бажаємо міцного здоров’я, довголіття, щастя, благо-
получчя. Хай доля дарує довгі та ща-
сливі літа, а в серці хай живе любов
і доброта.

Правління та профспілковий
комітет СПрАТ "Україна".

  Педагогічний та учнівський колективи, техпрацівники Доманів-
ської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 глибоко сумують з
приводу трагічної загибелі в зоні АТО українського воїна, ко-
лишнього учня школи ЛИВАДАРА Олександра Івановича і
висловлюють співчуття його рідним та близьким.

Вітаємо!
  1 лютого свій день народження відзначив депутат
Доманівської районної ради ТОДОСІЙЧУК Валерій
Петрович. Від щирого серця вітаємо його зі святом,
бажаємо йому всіляких гараздів, вагомих здобутків у
житті, в депутатській роботі, богатирського здоров'я,
миру і злагоди.
  Зичимо благ і здоров'я міцного,
  Миру, злагоди, сонця й добра,
  Нехай світла життєва дорога
  Буде повна турботи й тепла.

Доманівська районна рада.

Вітаємо!
  В січні відзначили свій день народження члени на-
шого трудового колективу: сторож АЛДУШИН Віктор
Миколайович (1), завідуюча їдальнею ОЦЕЛ Надія
Василівна (4), доярка ШИМАНСЬКА Олена Степані-
вна (27), а 1 лютого святкувала іменини різноробоча
ЮРЕСКУЛ Тетяна Павлівна.
  Щиро вітаємо іменинників, бажаємо
міцного здоров’я, довголіття, успіхів у
праці й особистому житті.
Дирекція та профспілковий комітет
ТОВ імені Богдана Хмельницького.

  Колектив Маринівської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює співчуття Савіну
Валерію Івановичу з приводу смерті МАТЕРІ.

Щира подяка
  Наш онук та племінник Іван Кулішов навчався в Доманівській
музичній школі, грав на трубі в народному духовому оркестрі
«Фестиваль», яким керує Л.В. Мостовенко.
  Ми низько вклоняємося перед талантом Л.В.Мостовенка, його
терпінням, вмінням, любов'ю до музики, мистецтва, передану
своїм учням. Хочемо побажати Л.В.Мостовенку міцного здоров'я
та довголіття, успіхів у його нелегкій праці, удачі, бадьорого
настрою, щастя і благополуччя.
  Хай постійний успіх, радість і достаток сиплються на Вас,
немов вишневий цвіт.
  Хай життєвий досвід творить з буднів свято, а Господь
дарує довгих, довгих літ!
  Сім'я КУЛІШОВИХ.
  с. Зелений Яр.

  Державний акт на право власності на земельну ділянку ІІІ-МК
№044259, виданий 24.02.2003 р. на ім'я Дмитрієвої Катерини
Олександрівни, вважати втраченим.

  Продаю великий будинок з усіма зручностями в місті
Вознесенську. Телефон 0955329773.

Допоміг депутат
  Мій чоловік Підчумачев Валентин Сергійович довгий час хворіє
і дуже потребує багато коштів на лікування, а я не маю змоги
працювати. Я звернулася до помічників народного депутата
України Лівіка О.П., який надав посильну матеріальну допомогу.
Я дуже йому вдячна, що він відгукнувся на нашу біду.

  З повагою сім'я ПІДЧУМАЧЕВИХ.
  с. Суха Балка.

  Продаю недорого молоді кури-несушки.
  Телефони: 0672823937, 0988453460.

ТОВ "Юг-Агролідер" Одеська обл.
(Любашівське представництво)

  Реалізує в широкому асортименті насіння соняшнику
та кукурудзи: "Піонер", "Сингента", "Майсадур", а також:
  Соняшник:

  Кукурудза:
  Порумбень-295 (молдова); Порумбень-458; Білозірський-295;
Солонянський-298; Артемів280; НС-300; НС-2014; НС-101.
  Телефони: (067)-558-20-79, (097)-504-25-80.

-Армада (євролайтінг)
-Аракар (євролайтінг)
-Імерія (євролайтінг)
-Голд Імі (евролайтінг)

-Бонд (гранстар)
-Іскандер (гранстар)
-НС-Сумо-2017(гранстар)
-Гектор (олеїновий)

-Аламо
-Жалон
-Антей
-Меркурій

-НС-Х-6043
-НС-Х-6042
-Зевс-І
-Меридіан

  Куплю електродвигуни будь-якої потужності по ціні 70 грн.
за кВт. Тел.: 0503372058, 0976795836, 0635339193. Богдан.

  Продам камінь-ракушняк кримський та цеглу червону,
доставка. Телефони: 0973141399, 0662922541, 0506913434.

  Продаю насіння соняшника, кукурудзи.
  Телефони: 0982974638, 0675151107.

  Куплю авто будь-якої марки і в будь-якому стані.
  Телефони: 0662192736, 0970785596. Юра.

  Терміново викуповую автомобілі різних марок,
а також після ДТП, пожежі, не розмитнені, проб-
лемні і т.д. Телефон 0958810575.

“Гаряча телефонна лінія“ управління
соціального захисту населення

9 лютого та 9 березня 2015 року, з 10.00 до 12.00, за номером
9-25-19 проводитиметься сеанс телефонного зв'язку з питань проти-
дії торгівлі людьми та попередження насильства в сім'ї. На дзвінки
чекатиме начальник відділу соціальної допомоги С.М.ЛУЦЕНКО.

10 лютого та 10 березня 2015 року, з 14.00 до 16.00, за номе-
ром 9-15-47 проводитиметься сеанс телефонного зв'язку про надан-
ня пільг та компенсацій населенню. На дзвінки чекатиме головний
спеціаліст відділу персоніфікованого обліку Т.Г.ДОВЖОК.

11 лютого та 11 березня 2015 року, з 10.00 до 12.00, за номе-
ром 9-25-19 проводитиметься сеанс телефонного зв'язку з питань
призначення та виплати усіх видів державної соціальної допомоги та
призначення компенсації на оплату житлово-комунальних послуг. На
дзвінки чекатиме заступник начальника, начальник відділу соціаль-
них виплат та компенсацій Н.В.ВОВК.

12 лютого та 12 березня 2015 року, з 14.00 до 16.00, за номером
9-15-47 проводитиметься сеанс телефонного зв'язку про порядок
видачі посвідчень батькам та дітям з багатодітних сімей. На дзвінки
чекатиме начальник відділу персоніфікованого обліку С.О.ДОМАНОВА.

13 лютого та 13 березня 2015 року, з 10.00 до 12.00, за номером
9-28-20 проводитиметься сеанс телефонного зв'язку з питань дотри-
мання державних гарантій в оплаті праці. На дзвінки чекатиме голов-
ний спеціаліст з питань оплати та нормування праці Л.А.КОЛЕСНИК.

17 лютого та 17 березня 2015 року, з 10.00 до 12.00, за номером
9-25-19 проводитиметься сеанс телефонного зв'язку з питань праце-
влаштування інвалідів. На дзвінки чекатиме головний спеціаліст з питань
обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці В.В.БЕРШАДСЬКА.

19 лютого та 19 березня 2015 року, з 10.00 до 12.00, за номе-
ром 9-28-20 проводитиметься сеанс телефонного зв'язку з питань
охорони праці та проведення атестації робочих місць з шкідливими
умовами праці. На дзвінки чекатиме головний спеціаліст відділу пра-
ці Г.П.ПОЛЯК.
  27 лютого та 27 березня 2015 року, з 10.00 до 12.00, за номе-
ром 9-28-20 проводитиметься сеанс телефонного зв'язку про легалі-
зацію заробітної плати і зайнятості та укладання колдоговорів. На
дзвінки чекатиме перший заступник начальника, начальник відділу
праці Т.П.ЩИРБА.

У складній економічній ситу-
ації в країні питання своєчас-
ності та надійності отримання
коштів для пенсіонерів є пер-
шочерговим. Навіть незважа-
ючи на бойові дії на сході, Укр-
пошта стабільно здійснює ви-
плату пенсій у всіх населених
пунктах, які знаходяться під
контролем української влади.

«Особливістю роботи Укр-
пошти сьогодні є те, що вона
працює навіть там, де не пра-
цює жоден банк, — відзначає
в.о. генерального директора
Укрпошти Ігор Ткачук. — Саме
Укрпошта першою прийшла на
допомогу мешканцям звільне-
них та найближчих до окупо-
ваних територій населених
пунктів».
Нині, коли десятки банків,

переживаючи фінансові труд-
нощі, обмежують видачу готів-
ки через банкомати, а то й
припиняють свою діяльність,
пенсіонери, які отримують
пенсію на картки в цих устано-
вах, ризикують принаймні на
деякий час втратити доступ до
залишків на своїх рахунках.
Дуже важливо, що Укрпошта

є лише посередником між
державою та пенсіонерами і
жодним чином не використо-
вує їхні кошти в своїй госпо-
дарській діяльності, а відтак
пенсіонери убезпечені від ри-
зиків невиплат унаслідок зба-
нкрутіння або погіршення фі-
нансового стану тієї чи іншої
установи.
Стабільність і надійність ро-

боти підприємства, у складі
якого найбільш розгалужена
мережа — 11,8 тис. поштових
відділень по всій Україні, під-
тверджується роками роботи
на ринку послуг поштового
зв'язку та традиційною дові-
рою населення.
Крім того, лише Укрпошта

виплачує пенсії з доставкою
додому. Людям похилого віку
не потрібно витрачати зайвий
час на пошуки потрібного бан-
комату, в якому може бути не-
достатньо грошей або який
може не працювати.
Пенсіонери зі стажем пре-

красно знають, що листоноша

не тільки принесе гроші, а й на
дому може прийняти комуна-
льні платежі, оформити пе-
редплату на газети та журна-
ли, а якщо є потреба, доста-
вити товари першої необхід-
ності, поповнити рахунок мо-
більного оператора тощо. Не-
абияке значення для багатьох
пенсіонерів має і живе спіл-
кування, адже листоноша — це
людина, яка і порадить, і до-
поможе.
Згідно із законодавством,

громадяни України мають пра-
во самостійно обирати спосіб
одержання пенсії. Ніяка дер-
жавна чи недержавна устано-
ва не можуть примусити пен-
сіонера змінювати обрану ним
установу обслуговування.
Якщо Ви хочете отримувати

пенсії вдома, необхідно звер-
нутися із заявою до управлін-
ня Пенсійного фонду за міс-
цем проживання і чітко вка-
зати при цьому «Пенсію прошу
виплачувати поштою з достав-
кою додому».

  Про УДППЗ «Укрпошта»
  Українське державне підприєм-
ство поштового зв’язку «Укрпо-
шта» входить до сфери управлін-
ня Міністерства інфраструктури
України та є національним опе-
ратором поштового зв’язку Ук-
раїни. На сьогодні Укрпошта на-
дає понад 50 видів послуг в 11,8
тис. відділень по всій Україні.
Штат компанії налічує 85,5 тис.
працівників, з них майже 37 тис.
— листоноші, 13 тис. — операто-
ри поштового зв’язку.

  Служба інформаційної підтрим-
ки: (044) 32 32 099.
  Завітайте на наш сайт:
www.ukrposhta.ua.

 З Мостівського НВК

У Мостівському НВК пройшов тиждень математики. Розпо-
чався він класично — з лінійки-відкриття у понеділок. На лінійку
завітала чарівна цариця Математика. Діти розповідали їй вірші,
розгадували загадки, учні 9 класу виконали жартівливу пісню.
Саме на лінійці була оголошена тематика математичних газет,
індивідуальна для кожного класу, і діти ознайомилися з планом
проведення тижня математики. Завершилася лінійка переглядом
відеоролика «Веселі ситуації на уроках математики», підготов-
леного вчителем математики Онищак В.С. та учнями 6 класу.
У вівторок, як і пла-

нувалося, відбувся
позакласний захід у
10 класі «Математич-
ні посиденьки», який
провела вчитель ма-
тематики Нікора С.В.
На ньому чергувалися
різні види діяльності,
використовувалися
різні форми та мето-
ди навчання. Найбіль-
ше учням сподобалась гра «Закодований крокодил».
Найактивнішим днем тижня стала середа. В цей день провели

відкритий урок-змагання «Вулик» у 5 класі на тему «Степінь
числа» (вчитель Шумекова Н.М.) та відкритий математичний за-
хід у 6 класі «Математичний поєдинок» (вчитель Онищак В.С.).

Урок Ніни Мико-
лаївни видався ду-
же цікавим. Вона
поділила клас на 3
«вулики», які про-
тягом уроку вико-
нували різноманіт-
ні завдання, а у
винагороду отри-
мували різні види
медових квіток. У

підсумку уроку було проведене математичне лото — учні склали
і зачитали вірш про бджілок-трудівниць.

«Математичний поєдинок» викликав масу позитивних емоцій.
Учні проявили творчість, фантазію, креативність у конкурсі
«Знайомство», показали свої знання під час конкурсів «Бліц-
турнір» та «Тема», розвивали увагу та спостережливість у
конкурсі «Ребусляндія». По закінченню гри всі команди
отримали грамоти та смачні подарунки.
Саме в середу діти найактивніше показували свої знання з

математики, розгадуючи загадки, цікаві математичні задачі,
ребуси, кросворди, розміщені в фойє та біля кабінету математики.
Четвер теж не пройшов непомітно. Саме цього дня вчитель

математики Онищак В.С. провела відкритий урок з геометрії на
тему «Паралелепіпед» (11 клас). На уроці було використано ба-
гато різноманітних форм та методів навчання, серед них: вправа
«Мої очікування», «Крамниця можливостей», ділова гра «Рекла-
мна агенція», вправа «Диктант для шпигуна», «Мій контракт» тощо.
Логічним завершенням тижня стала гра «Математичне поле

чудес», підготовлена одразу двома вчителями математики —
Онищак В.С. та Шумековою Н.М. Гра містила запитання про
великих геніїв математики. Під час заходу виступила бібліотекар
нашого НВК Науменко В.К., яка вручила всім учасникам гри
буклети «Українські математики». Всі гравці отримали цінні
призи, а переможцем гри стала Петренко Віолета — учениця 11
класу. Вітаємо!!!
Цього ж дня були підбиті підсумки тижня математики. Пере-

можцями у номінації «Краща математична газета» стали: І місце
— 9 клас, ІІ місце — 11 клас, ІІІ місце — 7 клас. Загалом тиждень
видався дуже цікавим.
О КОНІЩЕВА.

  Педагог-організатор Мостівського навчально-виховного комп-
лексу.


