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ЗА ДАНИМИ УКРАЇНСЬКОГО 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ

Кредитна спілка «Антея» 
(далі – КС «Антея»), місцезнахо-
дження – вул. Спаська, буд. 19, 
м. Миколаїв, 54030, повідомляє 
про перенесення дати проведен-
ня чергових загальних зборів 
членів КС «Антея», які мали від-
бутися 19 квітня 2020 року

В зв’язку з загостренням епіде-
міологічної ситуації в Україні та сві-
ті, з метою запобігання поширенню 
коронавірусу COVID-19 та керую-
чись Законом України № 540-IX від 
30.03.2020 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Украї-
ни, спрямованих на забезпечення 
додаткових соціальних та еконо-
мічних гарантій у зв’язку з поши-
ренням коронавірусної хвороби 
(COVID-19)» (далі – Закон № 540-
IX), постановою Кабінету Міністрів 
України № 211 від 11.03.2020 «Про 
запобігання поширенню на тери-
торії України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» із змі-
нами, внесеними постановою Ка-
бінету Міністрів України № 215 від 
16.03.2020, Спостережна рада КС 
«Антея» (протокол від 10.04.2020 
№ 6/2020) призупинила заходи із 
підготовки та проведення черго-
вих загальних зборів ченів КС «Ан-
тея», призначених на 19 квітня 2020 
року.

Відповідно до Закону № 540-
IX, Спостережна рада КС «Антея» 
у строк, не пізніше трьох місяців 
після дати завершення карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів 
України, визначить термін прове-
дення чергових загальних зборів 
членів КС «Антея».

Правління КС «Антея» повідо-
мить про дату, час і місце прове-
дення чергових загальних зборів 
членів КС «Антея» кожного члена 
КС «Антея» персональним пошто-
вим відправленням.

 Спостережна рада КС «Антея»

ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ

Запрошуємо власника зе-

мельної ділянки з кадастро-
вим № 4822355000:04:000:0245 
Рожка Валерія Анатолійовича 
на встановлення і погодження 
меж суміжної земельної ділян-
ки ТОВ «Газоіл» по вул. Гоголя, 
58 у смт Врадіївка Врадіївсько-
го району Миколаївської об-
ласті об 11:00, 24.04.2020.

Запрошуємо власників 

земельних ділянок по вул. 6 
Козацькій, 22; вул. 7 Козацькій, 
3; вул. 7 Козацькій, 7 на вста-
новлення і погодження меж 
суміжної земельної ділянки 
по вул. 7 Козацькій, 5 у Кора-
бельному районі м. Миколаєва 
об 11 годині 23.04.2020, тел.: 
0632515503.

Шановні мешканці

села Кам’яно-Костувате, 

села П’ятихатки!

Повідомляємо, що з 16 квітня 2020 
року починаються громадські обговорен-
ня відповідно до статті 12 Закону Украї-
ни «Про стратегічну екологічну оцінку» 
з питання розгляду звітів про стратегічну 
екологічну оцінку до документів держав-
ного планування – генеральних планів 
забудови території с. Кам’яно-Костувате, 
с. П’ятихатки Братського району Мико-
лаївської області на підставі рішення Но-
вомар’ївської сільської ради IX сесії сьо-
мого скликання № 19 від 03 квітня 2020 
року «Про надання згоди на розробку ге-
неральних планів з планами зонування с. 
П’ятихатки, с. Прищепівка, с. Кам’янопіль, 
с. Кам’яно-Костувате Братського району 
Миколаївської області».

Замовник документа державного пла-
нування та звіту про CEO, який приймає 
рішення про затвердження документа,–
Новомар’ївська сільська рада Братського 
району Миколаївської області, викона-
вець – ТОВ «ТБ МОЩ».

Пропозиції громадськості подають-
ся обґрунтованими у письмовій формі, 
з посиланням на положення відповідних 
законодавчих та інших нормативно-пра-
вових актів, державних стандартів, норм 
і правил. Пропозиції та зауваження пода-
ються до Новомар’ївської сільської ради 
за адресою: 55424, Миколаївська обл., 
Братський р-н, с. Новомар’ївка, вул. Дани-
ла Галицького, буд. 24.

Проведення консультацій з управ-
лінням охорони здоров’я Миколаївсь-
кої ОДА та управлінням екології та при-
родних ресурсів Миколаївської ОДА 
у процесі стратегічної екологічної оцінки 

передбачається, відповідно до ст. 13 ЗУ 
«Про стратегічну екологічну оцінку».

Строки подання зауважень та пропо-
зицій – включно до 17.00, 16.05.2020.

Ознайомитися з документацією мож-
на за адресою: 55424, Миколаївська обл., 
Братський р-н, с. Новомар’ївка, вул. Дани-
ла Галицького, буд. 24.

Відповідальний спеціаліст Козаке-
вич А. А., тел.: +380 68 181 5773.

Новомар’ївська сільська рада: 
55424, Миколаївська обл., Братський 
р-н, с. Новомар’ївка, вул. Данила Га-
лицького буд. 24, тел. приймальної 
0980747097, 0982194633, Офіційний 
сайт Новомар’ївської сільської ради –
https://novomarivka.org.ua.

Оплату згідно наданого рахунку 
гарантуємо.

 Сільський голова Т.М. ФЕСЬКО

_________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автома-
тично генерується  програмними засобами 

ведення Реєстру,  не зазначається суб’єктом  
господарювання)

_____№ 2020365455

(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського 

обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля планованої діяльності, зазначеної у пункті 
1 цього оголошення, з метою виявлення, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Реконструкція докового пірсу в допом-

іжний пірс на території ССЗ ТОВ СП «НІБУ-
ЛОН», у м. Миколаєві по вул. Каботажний 
спуск, 2/1.

Після завершення реконструкції тех-
нічні можливості докового пірсу, так 
і можливості заводу в цілому, розширять-
ся та забезпечать технологічний процес 
будівництва, ремонту суден типу В-10000 
з характеристиками: довжина –139,95 м, 
ширина по ватерлінії – 23,7 м. висота бор-
ту – 2,35, осадка – 3,95 м.

(загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (по-
тужність, довжина, площа, обсяг виробни-
цтва тощо), місце провадження планованої 
діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю сільськогосподарське підприємство 
«НІБУЛОН» код ЄДРПОУ 14291113

(повне найменування юридичної особи, 
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по 
батькові фізичної особи – підприємця, іден-
тифікаційний код або серія та номер паспор-
та (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки плат-
ника податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають 
відмітку у паспорті),

54020, Миколаївська область, м. Мико-
лаї, Каботажний спуск, 1.

Тел.: +38 (0512) 37-23-44, +38 (0512) 58-
04-04, e-mail: mail1@nibulon.com.ua

(місцезнаходження юридичної особи або 
місце провадження діяльності фізичної осо-
би – підприємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує
проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ре-
сурсів Миколаївської обласної державної 
адміністрації, пр. Центральний, 16, м. Ми-
колаїв Миколаївської області, 54029, тел.: 
46-04-27, e-mail: ecolog@mk.gov.ua, Трофі-
мова Ірина Петрівна.

(найменування уповноваженого органу, 
місцезнаходження, номер телефону та кон-
тактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про про-
вадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на 
довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт, 
що виданий Департаментом Державної 
архітектурно-будівельної інспекції у Ми-
колаївській області відповідно до Закону 
України «Про регулювання містобудівної 
діяльності».

(вид рішення про провадження планова-
ної діяльності, орган, уповноважений його ви-
давати, нормативний документ, що передбачає 
його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадсь-
кого обговорення звіту з оцінки впливу на дов-
кілля, включаючи інформацію про час і місце 
усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорен-
ня становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту 
офіційного опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, що пе-
редається для видачі висновку з оцінки впливу 
на довкілля.

Протягом усього строку громадського об-
говорення громадськість має право подавати 
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її 
думку, стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та 
пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) 
та усно під час громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських слухань. Про-
позиції, надані після встановленого строку, не 
розглядаються.

Гр о м а д с ь к і  с л у х а н н я  ( п е р ш і ) 
відбудуться

12 травня 2020 р., о 14:00, у будівлі ад-
міністрації Заводського району ММР, вул. 
Погранична, 9, м. Миколаїв Миколаївської 
області.

(зазначити дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань)

Гр омадські слухання (другі) відбудуться
Не заплановані
(вказати дату, час, місце та адресу прове-

дення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або
уповноважений територіальний орган, що за-
безпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності

Управління екології та природних ре-
сурсів Миколаївської обласної державної 
адміністрації, пр. Центральний, 16, м. Ми-
колаїв Миколаївської області, 54029, тел.: 
46-04-27, e-mail: ecolog@mk.gov.ua, Трофі-
мова Ірина Петрівна.

«Єдиний реєстр з оцінки впливу на дов-
кілля»: http://eia.menr.gov.ua/uk/case/
id-5455

(зазначити найменування органу, міс-
цезнаходження, номер телефону та контактну 
особу)

7. Уповноважений центральний орган або
уповноважений територіальний орган, до яко-
го надаються зауваження і пропозиції, та стро-
ки надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ре-
сурсів Миколаївської обласної державної 
адміністрації, пр. Центральний, 16, м. Ми-
колаїв Миколаївської області, 54029, тел.: 
46-04-27, e-mail: ecolog@mk.gov.ua, Трофі-
мова Ірина Петрівна..

(зазначити найменування органу, поштову 
та електронну адресу, номер телефону та кон-
тактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються 
протягом усього строку громадського обгово-
рення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 
цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо пла-
нованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 303 аркушах 
з додатками.

(зазначити усі інші матеріали, надані на 
розгляд громадськості) (зазначити іншу еко-
логічну інформацію, що стосується планованої 
діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інфор-
мації (відмінне від приміщення, зазначено-
го у пункті 6 цього оголошення), а також час, 
з якого громадськість може ознайомитися 
з ними

Адміністрація Заводського району ММР, 
вул. Погранична, 9, м. Миколаїв Миколаївсь-
кої області.

Відділ охорони навколишнього середо-
вища ТОВ СП «НІБУЛОН», вул.. Фалєєвська, 
9б, тел.. (0512) 58-04-28, з 08:00 до 17:00.

Дата, з якої громадськість може ознай-
омитися з документами, – 16.04.2020 р., 
контактна особа – Плошник Ірина Юріївна.

(найменування підприємства, установи, 
організації, місцезнаходження, дата, з якої гро-
мадськість може ознайомитися з документами, 
контактна особа)
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3 ñòð.ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Øàíîâí³ ìèêîëà¿âö³ òà æèòåë³
Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³!

Íàøà êîìïàí³ÿ ç ðîçóì³ííÿì
ñòàâèòüñÿ äî ïðîáëåì íàñåëåííÿ,
ïîâ'ÿçàíèõ ç âïðîâàäæåííÿì êàðàí-
òèííèõ çàõîä³â ùîäî íåäîïóùåííÿ
ðîçïîâñþäæåííÿ êîðîíàâ³ðóñó. 

Òîâàðèñòâî ï³äòðèìóº âèìîãè
âëàäè íà ÷àñ ä³¿ êàðàíòèíó ùîäî
íåâ³äêëþ÷åííÿ ñïîæèâà÷³â â³ä åëå-

êòðîïîñòà÷àííÿ çà áîðãè, ïðîòå íà-
ãàäóºìî, ùî çàïðîâàäæåííÿ êàðàí-
òèíó íå çâ³ëüíÿº ñïîæèâà÷³â â³ä
îáîâ'ÿçêó çä³éñíþâàòè îïëàòè çà
ñïîæèò³ ïîñëóãè. Öå ñòîñóºòüñÿ ÿê
ïîáóòîâèõ, òàê ³ íåïîáóòîâèõ ñïî-
æèâà÷³â åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿.

Íåñïëàòà çà åëåêòðîåíåðã³þ â
îäíîìó ì³ñÿö³ íå çâ³ëüíèòü â³ä ¿¿
îïëàòè â íàñòóïíîìó, à ëèøå ïðè-

çâåäå äî íàêîïè÷åííÿ çàáîðãîâà-
íîñò³! Òîìó, ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ
óìîâ êàðàíòèíó, à òàêîæ â³äïîâ³ä-
íî äî Ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ â³ä
08.04.2020 ðîêó ¹766, íàãàäóºìî
ïðî ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ îïëàòè
çà åëåêòðîåíåðã³þ îíëàéí òà íåîá-
õ³äí³ñòü ïåðåäà÷³ ïîêàçíèê³â çàñî-
á³â îáë³êó âàøîìó Îïåðàòîðó ñèñ-
òåìè ðîçïîä³ëó.

Îïëàòèòè çà åëåêòðîåíåðã³þ
ìîæíà áåçïå÷íî ³ íå âèõîäÿ÷è ç äî-
ìó ÷åðåç îíëàéí-ñåðâ³ñè:
- ³íòåðíåò-áàíê³íã;
- îñîáèñòèé êàá³íåò ñïîæèâà÷à;

- ìîá³ëüíèé äîäàòîê «Ìèêîëà¿â-
ñüêà åëåêòðîïîñòà÷àëüíà êîìïàí³ÿ;
- ïëàò³æíà ñèñòåìà EasyPay (áåç êî-
ì³ñ³¿).

Òàêîæ íàãàäóºìî, ùî äëÿ ïðîâå-

äåííÿ êîðåêòíèõ íàðàõóâàíü, ÿê³
â³äïîâ³äàþòü ôàêòè÷íèì îáñÿãàì
âàøîãî ñïîæèâàííÿ åëåêòðè÷íî¿
åíåðã³¿ çà ðîçðàõóíêîâèé ïåð³îä
(êàëåíäàðíèé ì³ñÿöü), íåîáõ³äíî
â÷àñíî ïåðåäàâàòè ïîêàçíèêè ë³-
÷èëüíèêà âàøîìó Îïåðàòîðó ñèñ-
òåìè ðîçïîä³ëó (ÀÒ «Ìèêîëà¿âîá-
ëåíåðãî», ÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ»,
ÄÏÅÌ ÏðÀÒ «Àòîìñåðâ³ñ»).

ÒÎÂ «Ìèêîëàiâñüêà åëåêòðîïîñòà÷àëüíà êîìïàíiÿ»: Ñïëà÷óâàòè 
çà åëåêòðîåíåðãiþ ìîæíà áåçïå÷íî i íå âèõîäÿ÷è ç äîìó 

_________________________________
(äàòà îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ â

ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ (àâòîìàòè÷íî ãåíåðóºòüñÿ 

ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè âåäåííÿ Ðåºñòðó, 
íå çàçíà÷àºòüñÿ ñóá'ºêòîì 

ãîñïîäàðþâàííÿ)
_____¹2020365455_________________

(ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî îö³íêó
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

Îãîëîøåííÿ
про початок громадського
обговорення звіту з оцінки

впливу на довкілля 
Ïîâ³äîìëÿºìî ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³í-

êè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1
öüîãî îãîëîøåííÿ, ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ, çáèðàííÿ òà âðàõóâàííÿ çàóâà-
æåíü ³ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 

1. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü
Ðåêîíñòðóêö³ÿ äîêîâîãî ï³ðñó â äîïîì³æíèé ï³ðñ íà òåðèòîð³¿ ÑÑÇ

ÒÎÂ ÑÏ «Í²ÁÓËÎÍ», â ì. Ìèêîëà¿â, ïî âóë. Êàáîòàæíèé ñïóñê, 2/1.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òåõí³÷í³  ìîæëèâîñò³  äîêîâîãî ï³ð-

ñó, òàê ³ ìîæëèâîñò³ çàâîäó â ö³ëîìó, ðîçøèðÿòüñÿ òà çàáåçïå÷àòü òåõíî-
ëîã³÷íèé  ïðîöåñ áóä³âíèöòâà, ðåìîíòó ñóäåí òèïó Â-10000ç õàðàêòåðè-
ñòèêàìè: äîâæèíà - 139,95 ì, øèðèíà  ïî âàòåðë³í³¿ - 23,7 ì. âèñîòà áîð-
òó - 2,35, îñàäêà - 3,95 ì
(çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ó òîìó ÷èñë³ ïàðàìåòðè ïëàíîâàíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ (ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëîùà, îáñÿã âèðîáíèöòâà òîùî), ì³ñöå
ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

2. Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ
Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå ï³ä-

ïðèºìñòâî «Í²ÁÓËÎÍ» êîä ªÄÐÏÎÓ 14291113
(ïîâíå íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, êîä çã³äíî ç ªÄÐÏÎÓ àáî ïð³çâè-
ùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîäà-
áî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðå-
êîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿
êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³äïîâ³äíîìó  êîí-
òðîëþþ÷îìó îðãàíó ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³),

54020, Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü, ì. Ìèêîëà¿â. Êàáîòàæíèé ñïóñê, 1.
Òåë.: +38 (0512) 37-23-44, +38 (0512) 58-04-04, e-mail: mail1@nibu-

lon.com.ua
(ì³ñöåçíàõîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³-
çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ (ïîøòîâèé ³íäåêñ, àäðåñà), êîíòàêòíèé íîìåð òå-
ëåôîíó)

3. Óïîâíîâàæåíèé îðãàí, ÿêèé çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ
ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ

Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñíî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïð. Öåíòðàëüíèé, 16, ì. Ìèêîëà¿â, Ìèêîëà¿â-
ñüêî¿ îáëàñò³, 54029, Òåë.: 46-04-27, e-mail: ecolog@mk.gov.ua, Òðîô³ìî-
âà ²ðèíà Ïåòð³âíà.
(íàéìåíóâàííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó
òà êîíòàêòíà îñîáà)

4. Ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îðãàí, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ðåçóëü-
òàòè îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ

Äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ùî âèäàíèé Äåïàðòàìåíòîì
Äåðæàâíî¿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ó Ìèêîëà¿âñüê³é îáëàñò³
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³». 
(âèä ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí, óïîâíîâàæå-
íèé éîãî âèäàâàòè,  íîðìàòèâíèé äîêóìåíò, ùî ïåðåäáà÷àº éîãî âèäà÷ó)

5. Ñòðîêè, òðèâàë³ñòü òà ïîðÿäîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâî-
ðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ , âêëþ÷àþ÷è ³í-
ôîðìàö³þ ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå óñ³õ çàïëàíîâàíèõ ãðîìàäñü-
êèõ ñëóõàíü

Òðèâàë³ñòü ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ñòàíîâèòü 25 ðîáî÷èõ äí³â (íå
ìåíøå 25, àëå íå á³ëüøå 35 ðîáî÷èõ äí³â) ç ìîìåíòó îô³ö³éíîãî îïóá-
ë³êóâàííÿ öüîãî îãîëîøåííÿ (çàçíà÷àºòüñÿ ó íàçâ³ îãîëîøåííÿ) òà íà-
äàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äîñòóïó äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà
³íøî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíî¿ ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî ïåðåäàºòüñÿ äëÿ âèäà÷³ âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

Ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ãðîìàäñüê³ñòü
ìàº ïðàâî ïîäàâàòè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ àáî ïðîïîçèö³¿, ÿê³, íà ¿¿ äóì-
êó, ñòîñóþòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, áåç íåîáõ³äíîñò³ ¿õ îá´ðóíòóâàí-
íÿ. Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ìîæóòü ïîäàâàòèñÿ â ïèñüìîâ³é ôîðì³ (ó
òîìó ÷èñë³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³) òà óñíî ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàíü ³ç âíåñåííÿì äî ïðîòîêîëó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü. Ïðîïîçèö³¿, íà-
äàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (ïåðø³) â³äáóäóòüñÿ
12 òðàâíÿ 2020 ð. î 14:00 ãîäèí³, â áóä³âë³ àäì³í³ñòðàö³¿ Çàâîäñüêîãî

ðàéîíó ÌÌÐ, âóë. Ïîãðàíè÷íà, 9, ì. Ìèêîëà¿â, Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñ-
ò³.
(çàçíà÷èòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü)

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (äðóã³) â³äáóäóòüñÿ 
Íå çàïëàíîâàí³

(âêàçàòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü)

6. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî óïîâíîâàæå-
íèé òåðèòîð³àëüíèé îðãàí, ùî çàáåçïå÷óº äîñòóï äî
çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîñòóïíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñíî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïð. Öåíòðàëüíèé, 16, ì. Ìèêîëà¿â, Ìèêîëà¿â-
ñüêî¿ îáëàñò³, 54029, Òåë.: 46-04-27, e-mail: ecolog@mk.gov.ua, Òðîô³ìî-
âà ²ðèíà Ïåòð³âíà.

«ªäèíèé ðåºñòð ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ»:
http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-5455
(çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó
òà êîíòàêòíó îñîáó)

7. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îðãàí àáî óïîâíîâàæå-
íèé òåðèòîð³àëüíèé îðãàí, äî ÿêîãî íàäàþòüñÿ çàóâà-
æåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, òà ñòðîêè íàäàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðî-
ïîçèö³é

Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñíî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïð. Öåíòðàëüíèé, 16, ì. Ìèêîëà¿â, Ìèêîëà¿â-
ñüêî¿ îáëàñò³, 54029, Òåë.: 46-04-27, e-mail: ecolog@mk.gov.ua, Òðîô³ìî-
âà ²ðèíà Ïåòð³âíà.
(çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ïîøòîâó òà åëåêòðîííó àäðåñó, íîìåð
òåëåôîíó òà êîíòàêòíó îñîáó)

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ, çàçíà÷åíîãî â àáçàö³ äðóãîìó ïóíêòó 5 öüîãî
îãîëîøåííÿ.
8. Íàÿâíà åêîëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³

Çâ³ò ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà 303 àðêó-
øàõ ç äîäàòêàìè.
(çàçíà÷èòè óñ³ ³íø³ ìàòåð³àëè, íàäàí³ íà ðîçãëÿä ãðîìàäñüêîñò³) (çà-
çíà÷èòè ³íøó åêîëîã³÷íó ³íôîðìàö³þ, ùî ñòîñóºòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³)
9. Ì³ñöå (ì³ñöÿ) ðîçì³ùåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (â³äì³ííå â³ä
ïðèì³ùåííÿ, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 6 öüîãî îãîëîøåííÿ),
à òàêîæ ÷àñ, ç ÿêîãî ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíàéîìèòèñÿ
ç íèìè

Àäì³í³ñòðàö³ÿ Çàâîäñüêîãî ðàéîíó ÌÌÐ, âóë. Ïîãðàíè÷íà, 9, 
ì. Ìèêîëà¿â, Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³.

Â³ää³ë îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ÒÎÂ ÑÏ «Í²ÁÓËÎÍ»,
âóë. Ôàëåºâñüêà, 9á, òåë. (0512) 58-04-28 ç 08.00 äî 17.00. 

Äàòà, ç ÿêî¿ ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåíòàìè -
16.04.2020 ð., êîíòàêòíà îñîáà - Ïëîøíèê ²ðèíà Þð³¿âíà.
(íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ì³ñöåçíàõîäæåí-
íÿ, äàòà, ç ÿêî¿ ãðîìàäñüê³ñòüìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåíòàìè, êîí-
òàêòíà îñîáà).

Ñóä ïðèçíàë ïðàâîìåðíîñòü ïðè-
ìåíåíèÿ øòðàôíûõ ñàíêöèé ê «Íè-
êîëàåâñêîé ÒÝÖ» çà íàðóøåíèå
òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Íà÷àëîñü ñ òîãî, ÷òî ðàáîòíèê
ÒÝÖ ïîæàëîâàëñÿ, ÷òî â îòíîøå-
íèè íåãî áûëî íàðóøåíî òðóäîâîå
çàêîíîäàòåëüñòâî. Â óïðàâëåíèè
Ãîñòðóäà îòðåàãèðîâàëè: èçäàëè
ïðèêàç «Î ïðîâåäåíèè èíñïåêöè-
îííîãî ïîñåùåíèÿ» è ñîîáùèëè
×ÀÎ «Íèêîëàåâñêàÿ ÒÝÖ» î ïðî-
âåðêå.

Èíñïåêòîð óïðàâëåíèÿ ñîñòà-
âèë òðåáîâàíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
äîêóìåíòîâ êàäðîâîãî è áóõãàëòåð-
ñêîãî ó÷åòà, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ èíñïåêöèîííîãî ïîñåùå-
íèÿ, ñðîê èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ. Îä-
íàêî, òðåáîâàíèå ãåíäèðåêòîð Íè-
êîëàåâñêîé ÒÝÖ îòêàçàëñÿ ïîëó-

÷àòü, ïîñëå ÷åãî îíî áûëî íàïðàâ-
ëåíî ïî ïî÷òå.

Íèêîëàåâñêàÿ ÒÝÖ â îòâåò ïðè-
ñëàëà ïèñüìî, â êîòîðîì ïðîñèëà
óêàçàòü èñòî÷íèê îáðàùåíèÿ ê óï-
ðàâëåíèþ Ãîñòðóäà, ÷òî ñòàëî îñ-
íîâàíèåì äëÿ ïðîâåðêè. Äåëàòü
ýòîãî óïðàâëåíèå íå ñòàëî, ïî-
ñêîëüêó àáñîëþòíàÿ êîíôèäåíöè-
àëüíîñòü èñòî÷íèêà ïîäîáíîé æà-
ëîáû çàùèùåíà ñò.15 Ìåæäóíà-
ðîäíîé êîíâåíöèè òðóäà ¹81.

À ñàìè äîêóìåíòû ×ÀÎ «Íèêî-
ëàåâñêàÿ ÒÝÖ» èíñïåêòîðó òðóäà
íå ïðåäîñòàâèëî, ÷òî ñäåëàëî íå-
âîçìîæíûì ïðîâåäåíèå èíñïåê-
öèîííîãî ïîñåùåíèÿ.

Êàê èçâåñòíî, çà íåäîïóùåíèå ê
ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè ïî âîïðî-
ñàì ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
î òðóäå, ñîçäàíèå ïðåïÿòñòâèé â

åãî ïðîâåäåíèè ïîëîæåí øòðàô â
òðåõêðàòíîì ðàçìåðå ìèíèìàëü-
íîé çàðàáîòíîé ïëàòû. Òàêîé
øòðàô íà ñóììó áîëåå 12500 ãðè-
âåí çà ïðåïÿòñòâîâàíèå â ïðîâåäå-
íèè ïðîâåðêè è áûë íàëîæåí.

Â Íèêîëàåâñêîé ÒÝÖ íå ñîãëà-
ñèëèñü, è îáæàëîâàëè â ñóäå ïîñòà-
íîâëåíèå óïðàâëåíèÿ Ãîñòðóäà â
Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè.

À â Íèêîëàåâñêîì îêðóæíîì
àäìèíèñòðàòèâíîì ñóäå ïðèøëè ê
âûâîäó îá îòñóòñòâèè îñíîâàíèé
äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ èñêà î ïðèçíà-
íèè íåçàêîííûì ïîñòàíîâëåíèÿ
Ãîñòðóäà.

Â ñëó÷àå íåóïëàòû øòðàôíûõ
ñàíêöèé â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå
ïîñòàíîâëåíèå óïðàâëåíèå áóäåò
ïåðåäàíî â Ãîñóäàðñòâåííóþ èñ-
ïîëíèòåëüíóþ ñëóæáó äëÿ ïðèíó-

Íèêîëàåâñêàÿ ÒÝÖ íå ïóñòèëà íà ïðîâåðêó 
èíñïåêòîðà óïðàâëåíèÿ Ãîñòðóäà 
â Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè

Î÷àêîâñêîãî õàïóãó èç èñïîëíèòåëüíîé ñëóæáû 
òàêè ïðèãîâîðèëè ê ïÿòè ãîäàì ñ êîíôèñêàöèåé

Â Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè âåñíîé íà÷àëè ãèáíóòü ï÷åëû, à áåøåíñòâî
ãóáèò øàêàëîâ, ëèñ, ñîáàê è äîìàøíèõ êîøåê

Ìåñòíàÿ âëàñòü òàêèì âîò îáðà-
çîì ïîääåðæèò òåõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé, ÷üþ ðàáîòó èç-çà êàðàíòèíà
ïðèøëîñü âðåìåííî ïðåêðàòèòü. Îá
ýòîì 11 àïðåëÿ çàâåðèë Íèêîëàåâ-
ñêèé ãîðîäñêîé ãîëîâà Àëåêñàíäð
Ñåíêåâè÷.

«Óïðàâëåíèå êîììóíàëüíîãî

èìóùåñòâà ïîäãîòîâèëî ïðîåêò
ðåøåíèÿ, íàïðàâëåííîå íà îñâî-
áîæäåíèå îò àðåíäíîé ïëàòû
ïðåäïðèÿòèé, àðåíäóþùèõ êîì-
ìóíàëüíîå èìóùåñòâî ãîðîäà è
êîòîðûå ñåãîäíÿ íå ðàáîòàþò.
Ïðîåêò 13 àïðåëÿ ïîïóáëèêóþò íà
ñàéòå ãîðîäñêîãî ñîâåòà. Ðàáîòàþ-

ùèå ïðåäïðèÿòèÿ îñâîáîæäàòü îò
àðåíäíîé ïëàòû íå áóäóò. Òàêæå
ðåêîìåíäóåòñÿ âëàäåëüöàì îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîñòè äðóãèõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ â
ãîðîäå Íèêîëàåâå, îñâîáîäèòü â
ïîëíîì îáúåìå îò óïëàòû àðåíä-
íûõ ïëàòåæåé ñóáúåêòîâ õîçÿéñò-

âîâàíèÿ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ
îãðàíè÷åíà ïîñòàíîâëåíèåì Êà-
áèíåòà ìèíèñòðîâ îò 11 ìàðòà 
¹211, ñ íà÷àëà ââåäåíèÿ îãðàíè-
÷èòåëüíûõ ìåð äî ïîëíîãî èõ çà-
âåðøåíèÿ, öèòèðóåò Ñåíêåâè÷à
ïðåññ-ñëóæáû ìýðèè.

Íèêîëàåâñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íàíèìàþùèõ êîììóíàëüíîå
èìóùåñòâî, äóìàþò îñâîáîäèòü îò àðåíäíîé ïëàòû

Ïîä Êàçàíêîé
óãíàëè òðàêòîð
«Áåëàðóñ»

Â ñåëå Ñóõîäîëüå Êàçàíêîâñêî-
ãî ðàéîíà óãíàëè ñèíèé òðàêòîð
ÌÒÇ-920 (ãîñíîìåð 36838 ÂÅ).

«Áåëàðóñ» ñòîÿë â àíãàðå íà
ïîäâîðüå ìåñòíîãî æèòåëÿ. Â  ïî-
ëèöèè Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè
ïðîñÿò ãðàæäàí, âëàäåþùèõ èí-
ôîðìàöèåé, ïîëåçíîé äëÿ ñëåäñ-
òâèÿ ïîçâîíèòü ïî òåë. (05164) 
9-15-09 èëè 102.

*

Â Áåðåçàíñêîì ëèìàíå çàäåðæàëè
äâà ñóäíà, êîòîðûå íàðóøèëè 
ïîãðàíè÷íûé ðåæèì

Áàøòàíñêèå ïðîêóðîðû ïðåäúÿ-
âèëè ñóäåáíûé èñê ê Áàøòàíñêîìó
ãîðîäñêîìó ñîâåòó è ôåðìåðñêîìó
õîçÿéñòâó.

Îíè íàñòàèâàþò íà îòìåíå ðå-
øåíèÿ ãîðñîâåòà î äîãîâîðå àðåí-
äû çåìëè è âîçâðàùåíèè Áàøòàí-
ñêèé ÎÒÃ ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 19,3
ãåêòàðîâ ñòîèìîñòüþ ïî÷òè 500
òûñÿ÷ ãðèâåí.

Áàøòàíñêèé ãîðîäñêîé ñîâåò
âîïðåêè òðåáîâàíèÿì çàêîíîäà-

òåëüñòâà î ïîðÿäêå âîçîáíîâëå-
íèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìëè è áåç
ïðîâåäåíèÿ çåìåëüíûõ òîðãîâ ïå-
ðåäàë â äîëãîñðî÷íóþ àðåíäó
ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó ó÷àñòîê
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ. 

Õîçÿéñòâåííûé ñóä Íèêîëàåâ-
ñêîé îáëàñòè îòêðûë ïðîèçâîäñò-
âî ïî ýòîìó äåëó, ñîîáùèëè â
ïðåññ-ñëóæáå ïðîêóðàòóðû Íèêî-
ëàåâñêîãî îáëàñòè.

Áàøòàíñêàÿ ÎÒÃ ñ ïîìîùüþ
ïðîêóðàòóðû õî÷åò îòâîåâàòü 
ó ãîðñîâåòà 19 ãåêòàðîâ çåìëè

Â Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè ñïàñà-
òåëè  òî è äåëî òóøàò  îãîíü íà îò-
êðûòûõ òåððèòîðèÿõ.

9 àïðåëÿ ñ ñåìü óòðà çàãîðåëñÿ
ñóõîñòîé è ìóñîð â Íîâîîäåññêîì
ðàéîíå. Áîéöàì ïîíàäîáèëñÿ ïî÷-
òè ÷àñ, ÷òîáû ïîòóøèòü ïëàìÿ íà
ïëîùàäè 1000 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
À â÷åðà âå÷åðîì âåòåð ðàçíåñ ïëà-
ìÿ íà ïëîùàäè ïîëòîðà ãåêòàðà ó
ñåëà Òîêàðåâêà Âåñåëèíîâñêîãî
ðàéîíà. Ãîðåëè êàìûøè è ñóõàÿ
òðàâà. Ñ ïîìîùüþ ïîäðó÷íûõ
ñðåäñòâ è ïîæàðíîãî ñòâîëà ïëàìÿ

óêðîòèëè. Íà ïîæàð ïðèåõàëè ðà-
áîòíèêè ìåñòíîé ïîëèöèè âûÿñ-
íÿòü, êòî âèíîâíèê ýòîãî ïîæàðà,
ñîîáùèëè â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè
ÃÑ×Ñ Óêðàèíû â Íèêîëàåâñêîé
îáëàñòè.

À â âûõîäíûå  âî Âðàäèåâñêîì
è Ïåðâîìàéñêîì ðàéîíàõ ïûëàëî
2,5 ãåêòàðà êàìûøà. Ëèêâèäàöèåé
ýòîò ×Ï çàíèìàëèñü áîéöû 13-é è
23-é Ãîñóäàðñòâåííûõ ïîæàðíî-
ñïàñàòåëüíûõ ÷àñòåé. Â îáîèõ ñëó-
÷àÿõ ïðè÷èíîé ïîæàðîâ êàìûøà
ñòàëè ïîäæîãè.

Áåðåã Þæíîãî Áóãà îêóòàí
÷åðíûì äûìîì èç-çà ïîäæîãîâ
êàìûøà è ñóõîñòîÿ

Ïî ñîñòîÿíèþ ê íà÷àëó àïðåëÿ íà
òåððèòîðèè Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè
çàðåãèñòðèðîâàíû íåáëàãîïîëó÷íûå
ïóíêòû ïî çàðàçíûì áîëåçíÿì æè-
âîòíûõ.

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ãîñïîòðåá-
ñëóæáû Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè ñî-

îáùàåò, ÷òî áåøåíñòâî ëèñ çàôèê-
ñèðîâàíî â Ïåðâîìàéñêîì, Íèêî-
ëàåâñêîì è Åëàíåöêîì ðàéîíàõ.

Â Ïåðâîìàéñêîì è Áðàòñêîì
ðàéîíàõ îò áåøåíñòâà ïîãèáëè ñî-
áàêè,  ïîäîáíûå ñëó÷àè áûëè çà-
ôèêñèðîâàíû â  ôåâðàëå. Íà Êèí-

áóðñêîé êîñå -  ñäîõ øàêàë. Ýòà æå
æóòêàÿ áîëåçíü ïîäòâåðäèëàñü  ó
êîòîâ   â Íîâîáóãñêîì è Ïåðâîìàé-
ñêîì ðàéîíàõ. Ïðè÷åì, â áåøåíñò-
âî äîìàøíèõ ïóøèñòèêîâ ôèêñè-
ðîâàëîñü â Ïåðâîìàéñêîì ðàéîíå â
ôåâðàëå è ÿíâàðå.

Òðèõèíåëëåç ëèñèö çàôèêñèðî-
âàí â Î÷àêîâñêîì è Åëàíåöêîì
ðàéîíàõ. Èìåííî ýòè äâà ðàéîíà
ôèãóðèðîâàëè â ñâîäêàõ ïî áîëåç-
íè è â ïðåäûäóùèå ìåñÿöû.

Òðèõèíåëëåç âîëêà ôèêñèðîâà-
ëè - â Âåñåëèíîâñêîì, ñîáàêè - â

Äîìàíåâñêîì ðàéîíå  (êàê è â ôåâ-
ðàëå).

Â Î÷àêîâñêîì ðàéîíå îòìå÷åíû
áîëåçíè ï÷åë. Â ÷àñòíîñòè, âàðîà-
òîç - â Î÷àêîâå è â ñåëàõ Êàòàëèíî
è Áåðåçàíü. À íîçåìàòîç - â ñåëå
×åðíîìîðêà.

Акционерное общество

«Николаевгаз»

Ñ íà÷àëîì êàðàíòèíà â Íèêîëà-
åâñêîé îáëàñòè óðîâåíü ðàñ÷åòîâ çà
óñëóãè ïî äîñòàâêå ãàçà ñíèçèëñÿ è
òåïåðü ñîñòàâëÿåò 70 ïðîöåíòîâ.

Íî â óñëîâèÿõ êàðàíòèíà, êîãäà
ñåìüè íàõîäÿòñÿ äîìà è êðóãëîñó-
òî÷íî ïîëüçóþòñÿ ãàçîì, ÀÎ «Íè-
êîëàåâãàç» ïîíèìàåò âàæíîñòü áå-
çîòêàçíîé ðàáîòû èíôðàñòðóêòó-
ðû. Ðàáîòíèêè ãàçîâîé êîìïàíèè
äåëàþò âñå, ÷òîáû îáåñïå÷èòü áåñ-
ïåðåáîéíîå è áåçàâàðèéíîå ãàçî-
ñíàáæåíèå, íàäåÿñü íà ïîíèìàíèå
è ïîääåðæêó ïîòðåáèòåëåé.

«Íèêîëàåâãàç» ðàçäåëÿåò ïîçè-
öèþ î ïðèîñòàíîâêå íà÷èñëåíèÿ
øòðàôíûõ ñàíêöèé çà ïðîñðî÷êó
îïëàòû íà âðåìÿ êàðàíòèíà, ÷òîáû
òàêèì îáðàçîì ïîìî÷ü ïîòðåáèòå-
ëÿì ïåðåæèòü ýòî íåëåãêîå âðåìÿ.
Òàêæå ââåäåí ìîðàòîðèé íà ïðå-
êðàùåíèå äîñòàâêè ãàçà áûòîâûì
ïîòðåáèòåëÿì, èìåþùèì çàäîë-
æåííîñòü çà ýòè óñëóãè.

Íî ðàáîòà êîìïàíèè íå îñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ. Åæåäíåâíî ñïåöèàëèñòû
êîìïàíèè âûåçæàþò íà àâàðèéíûå
âûçîâû è óñòðàíåíèå óòå÷åê ãàçà, à
òàêæå ïðîâîäÿò ýêñòðåííûå è ïëà-
íîâûå ðåìîíòû äëÿ óäåðæàíèÿ ñòà-
áèëüíîãî ãàçîñíàáæåíèÿ ïî÷òè 350
òûñÿ÷ áûòîâûõ ïîòðåáèòåëåé ãàçà
îáëàñòè, áîëüíèö, ãîñóäàðñòâåí-

íûõ ó÷ðåæäåíèé. Öåíòð îáñëóæè-
âàíèÿ êëèåíòîâ îáðàáàòûâàåò çà-
ïðîñû â òåëåôîííîì ðåæèìå. Ðà-
áî÷èå ïðîöåññû ïðîäîëæàþòñÿ, õî-
òÿ ÷àñòü ðàáîòíèêîâ ñåé÷àñ òðóäÿò-
ñÿ óäàëåííî.

«Ìû áëàãîäàðèì íàøèõ êëèåí-
òîâ, êîòîðûå ïëàòÿò çà óñëóãè ïî
äîñòàâêå ãàçà âîâðåìÿ. Ýòî î÷åíü
âàæíî, âåäü ìû íå îñòàíàâëèâàåì
íàøó ðàáîòó è òàêæå èìååì ôè-
íàíñîâûå îáÿçàòåëüñòâà: îáåñïå-
÷èâàòü òîïëèâîì àâàðèéíóþ ñëóæ-
áó, âûïëà÷èâàòü çàðïëàòó ðàáîòíè-
êàì, îïëà÷èâàòü íàëîãè. Êðîìå òî-
ãî, ìû íåñåì äîïîëíèòåëüíûå ôè-
íàíñîâûå çàòðàòû, âåäü äîëæíû
îáåñïå÷èòü ñðåäñòâàìè ñïåöçàùè-
òû ðàáîòíèêîâ òåõ ñëóæá, êîòîðûå
íè íà ìèíóòó íå ïðåêðàùàþò ñâîþ
ðàáîòó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçàâà-
ðèéíîñòè è áåñïåðåáîéíîñòè ãàçî-
ñíàáæåíèÿ íàøèì ïîòðåáèòåëÿì»,
- ðàññêàçûâàåò ïðåäñåäàòåëü ïðàâ-
ëåíèÿ ÀÎ «Íèêîëàåâãàç» Òàòüÿíà
Áóçîâñêàÿ.

Êëèåíòû «Íèêîëàåâãàçà» èìåþò
âñå âîçìîæíîñòè îïëàòèòü ñ÷åòà çà
äîñòàâêó âî âðåìÿ êàðàíòèíà äèñ-
òàíöèîííî. Äëÿ íèõ ðàáîòàþò îí-
ëàéí-ñåðâèñû ñàéòà 104.ua: ëè÷-
íûé êàáèíåò, ìîáèëüíûå ïðèëî-
æåíèÿ 104Mobile äëÿ Android è
104MobileLight äëÿ IOS, à òàêæå
Âàéáåð-áîò 7104ua. Òàêæå äëÿ ïî-

òðåáèòåëåé ýêñòðåííî ðàçðàáîòàíà
ýêñïðåññ-ðåãèñòðàöèÿ, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò àâòîìàòè÷åñêè ñãåíåðè-
ðîâàòü Ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàéòå
104.ua. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî ïî-
çâîíèòü ñî ñìàðòôîíà â êîíòàêò-
öåíòð ïî òåëåôîíó (067) 65-70-104
è ñîîáùèòü îïåðàòîðó íîìåð ëèöå-
âîãî ñ÷åòà (îí åñòü â êâèòàíöèè
êàæäîãî êëèåíòà). Îïåðàòîðû ñà-
ìè çàðåãèñòðèðóþò êàáèíåò, à ïî-
òðåáèòåëü â ÑÌÑ ïîëó÷èò ëîãèí è
ïàðîëü ê íåìó.

Íàïîìèíàåì, åæåäíåâíî, 24 ÷à-
ñà â ñóòêè 7 äíåé â íåäåëþ ãàçîâèêè
ïðîäîëæàþò âûåçæàòü ïî âûçîâàì,
ëîêàëèçîâàòü óòå÷êè ãàçà, ðåìîíòè-
ðîâàòü ãàçîïðîâîäû, îáñëóæèâàòü
ãàçîðåãóëÿòîðíûå ïóíêòû, êîòîðûå
ïîääåðæèâàþò íåîáõîäèìîå äàâëå-
íèå â ñåòÿõ, à òàêæå äèñòàíöèîííî
îêàçûâàòü óñëóãè ïîòðåáèòåëÿì.
Ïðîâîäèòñÿ âñÿ íåîáõîäèìàÿ ðàáî-
òà, ÷òîáû âî âðåìÿ êàðàíòèíà â äî-
ìàõ ïîòðåáèòåëåé áûë ãàç.

Ïðèçûâàåì ïîòðåáèòåëåé, êîòî-
ðûå èìåþò âîçìîæíîñòü, îïëà÷è-
âàòü óñëóãè ãàçîñíàáæåíèÿ âîâðå-
ìÿ. Ýòè ñðåäñòâà íåîáõîäèìû äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîìïà-
íèè è îïëàòû òðóäà ãàçîâèêîâ.
Ñêà÷àòü ñ÷åòà äëÿ îïëàòû óñëóã äî-
ñòàâêè ãàçà ìîæíî â ëè÷íîì êàáè-
íåòå íà ñàéòå 104.ua è ÷åðåç Âàé-
áåð-áîò.

Çà äîñòàâêó ãàçà åãî ïîòðåáèòåëè 
â Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè
ðàññ÷èòàëèñü íà 70 ïðîöåíòîâ
Ïëàòèòü ñ÷åòà çà äîñòàâêó ãîëóáîãî òîïëèâà
âî âðåìÿ êàðàíòèíà ìîæíî äèñòàíöèîííî 

Àïåëëÿöèîííûé ñóä ïîñòàâèë
òî÷êó ïîñëå äëèòåëüíîãî ñóäåáíîãî
ðàçáèðàòåëüñòâà

Åùå â èþíå 2019-ãî ïðèãîâîðîì
Î÷àêîâñêîãî ãîððàéîííîãî ñóäà
áûâøèé íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñó-
äàðñòâåííîé èñïîëíèòåëüíîé
ñëóæáû Î÷àêîâñêîãî ãîððàéîííî-
ãî óïðàâëåíèÿ þñòèöèè îñóæäåí
íà ïÿòü ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ
êîíôèñêàöèåé èìóùåñòâà. Òàêæå
ïî ïðèãîâîðó ñóäà îí ëèøåí ïðàâà

çàíèìàòü ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè
â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ è ó÷-
ðåæäåíèÿõ ñðîêîì íà òðè ãîäà. Îá
ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ïðî-
êóðàòóðû â Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè.

Åìó èíêðèìèíèðîâàëè ïîëó÷å-
íèå íåïðàâîìåðíîé âûãîäû â ðàç-
ìåðå 15 òûñÿ÷ ãðèâåí îò ìåñòíîãî
ôåðìåðà, êîòîðûé íå æåëàë âîç-
âðàùàòü çåìëþ â ñîáñòâåííîñòü
ÎÒÃ âîïðåêè âåðäèêòó õîçÿéñò-
âåííîãî ñóäà.

Íåñìîòðÿ íà äëèòåëüíîå ñóäåá-
íîå ðàçáèðàòåëüñòâî (â äåëå ìåíÿ-
ëîñü äâà ñîñòàâà ñóäà, îáâèíÿåìûé
ïîñòîÿííî ìåíÿë çàùèòíèêîâ),
ïðîêóðàòóðà â ïîëíîì îáúåìå äî-
êàçàëà ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ
äîëæíîñòíîãî ëèöà.

Ïîäñóäèìûé îáæàëîâàë ðåøå-
íèå ñóäà ïåðâîé èíñòàíöèè, è âîò
ïîñëå åãî ðàññìîòðåíèÿ, Àïåëëÿ-
öèîííûé ñóä îñòàâèë áåç èçìåíå-
íèé ïðèãîâîð.

*

Âî âðåìÿ ïàòðóëèðîâàíèÿ ïîãðà-
íè÷íèêè Õåðñîíñêîãî îòðÿäà è òàê-
òè÷åñêàÿ ãðóïïà êîðàáåëüíî-êàòåð-
íîãî ñîñòàâà Ìîðñêîé îõðàíû îá-
íàðóæèëè â Áåðåçàíñêîì ëèìàíà
äâà ìàëîìåðíûõ ïëàâñðåäñòâà.

Ïðè÷åì, êàïèòàí ìîòîðíîé  ÿõ-
òû íå âûïîëíèë òðåáîâàíèå íàðÿäà
è ïîïûòàëñÿ ñêðûòüñÿ, íî áûë çà-
äåðæàí, êîãäà øâàðòîâàëñÿ ê áåðåãó.

Âî âðåìÿ ïðîâåðêè ñóäîâ ïî-
ãðàíè÷íèêè óñòàíîâèëè, ÷òî îáà
îíè íå èìåëè òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ

äèñòàíöèîííîãî êîíòðîëÿ, ÷åì
íàðóøèëè ïîñòàíîâëåíèå Êàáìè-
íà «Î ïîãðàíè÷íîì ðåæèìå».

Ïîãðàíè÷íèêè ïðèâëåêëè êà-
ïèòàíîâ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå ïî-
ãðàíè÷íîãî ðåæèìà è çàïðåòèëè
âûõîä â ìîðå íà 30 äíåé. À íà «áåã-
ëåöà» åùå è ñîñòàâèëè àäìèíïðî-
òîêîë çà çëîñòíîå íåïîâèíîâåíèå
ïîãðàíè÷íèêàì, ñîîáùèëè â
ïðåññ-ñëóæáå Õåðñîíñêîãî ïîãðà-
íîòðÿäà.
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