
 

 

 

FokinaLida.75@mail.ru

    Щомісячний інформаційний вісник Новосергіївського територіального органу 

   Баштанської міської ради  Баштанського району Миколаївської області 

 

    
 30.03.2020 року скайп– нарада з т.в.о.старостами, землевпорядниками, помічни-
ками старост під головуванням міського голови Івана Рубського. 

БУДНІ ВЛАДИ 

 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ НОВОСЕРГІЇВСЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГА-
НУ! 

01 травня закінчується кампанія  по  декларуванню доходів з фізичних осіб. 
Декларації необхідно здати до 25 квітня поточного року. За більш детальною 
інформацією звертатися до спеціаліста по земельним питанням Попенко Н.Г. 

Спеціаліст по земельним питанням, Надія Попенко 

Шановні власники магазинів, що працюють в умовах карантину! 

З метою дотриманні вимог, спрямованих на запобігання виникнення і поширен-
ня коронавірусної хвороби (COVID-19), в першу чергу придбайте для своїх пра-
цівників засобами індивідуального захисту від пандемії коронавірусу, а саме: 
• маски респіраторні та медичні; 
• дезінфікуючі засоби для рук; 
• рукавички нестерильні та стерильні; 
• дезінфікуючі засоби для поверхонь та підлоги; 
• лампи/пристрої для знезараження приміщень. 

Крім цього, зробіть розмітку щодо безпечної відстані в касових зонах та, в разі 
необхідності, на вулиці, а також здійснюйте постійне вологе прибирання та сана-
цію приміщення, встановлюйте засоби дезінфекції  та одноразові рукавички на 
входах. Також працюйте над тим, щоб обмежити максимально допустиму одно-
часну кількість людей у приміщенні магазину ‒ не більше 10 осіб. Всі працівни-
ки вашого закладу мають ходити у респіраторних масках, а також дотримува-
тись правил особистої гігієни 

За невиконання вимог, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 
коронавірусної хвороби (COVID-19), ваші заклади торгівлі будуть закриті! 

З повагою ‒ Баштанський міський голова Іван РУБСЬКИЙ 

 З офіційного сайту міської ради  



Право на шлюб 

Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів ци-
вільного стану. Згідно ст. 23 Сімейного кодексу України право на шлюб мають особи, які досягли 
шлюбного віку. Досягнення шлюбного віку є юридичним фактом, який породжує у особи право на 
шлюб. За загальним правилом шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять 
років. Однак це право може бути реалізоване лише при волевиявленні двох осіб - жінки та чоловіка. 
За заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на 
шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. Закон не встановлює максимального 
шлюбного віку. Тому людина і у 80, і у 100 років має право на шлюб. 
Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав 
та обов'язків подружжя. 
Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків под-
ружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення органів 
державної реєстрації актів цивільного стану. 
Надання права на шлюб особам, які не досягли вісімнадцяти років 

Заява про надання права на шлюб має розглядатися судом за правилами окремого провадження від-
повідно до вимог Глави 3 Розділу IV Цивільний процесуальний кодекс України. Така справа є підсуд-
ною за місцем проживання заявника. Про подання такої заяви суд має повідомити батьків або піклу-
вальника, оскільки вони зобов'язані захищати дитину, а отже, мають володіти інформацією про її 
життєві наміри. Але заперечення батьків чи опікуна не може бути підставою для відмови у задово-
ленні заяви. 
Перелік підстав на отримання права на шлюб до 18 років 

вагітність;  фактичне створення сім'ї;  народження дитини. 
Перелік підстав не є вичерпним. 
Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою: 
- особи, які є родичами прямої лінії споріднення; 
- рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра (повнорідними є брати і сестри, які мають спільних 
батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька); 
- двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця; 
- усиновлювач та усиновлена ним дитина. 
За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновле-
ною ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним. 
Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути зареєстровано лише в разі ска-
сування усиновлення. 
Документи необхідні для реєстрації шлюбу 

- Заява про надання права на шлюб. У заяві про надання права на шлюб необхідно зазнача-
ти прізвище, ім’я, по-батькові особи, з якою передбачається реєстрація шлюбу, оскільки надання пра-
ва на шлюб повинно відповідати інтересам заявника, а встановити це можна лише по відношенню до 
конкретної особи. Крім того, доцільно у заяві зазначати про те, що не існує обставин, які перешко-
джають укладенню шлюбу, котрі передбачені ст. 26 СК України (кровна спорідненість, усиновлення); 
що нареченим відомо про сімейний стан один одного і наявність дітей.; 
- Свідоцтво про народження заявника; 
- Копія паспорта заявника; 
- Будь-які документи, які підтверджують підстави надання права на шлюб : свідоцтво про народжен-
ня дитини, довідка з медичного закладу про вагітність і т.п. 
- Квитанція про сплату судового збору.   
Вартість. Судовий збір по заявах у справах окремого провадження становить 0,2 розміру прожитко-
вого мінімуму для працездатних осіб . 
Визнання шлюбу недійсним. 
Підстави визнання шлюбу недійсним регламентується ст. 39, 40, 41 Сімейного кодексу України. 
1.зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому 2.зареєстрованому шлюбі; 
3.зареєстрований між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом 
і сестрою; 
4.зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною; 
5.зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка; 
6.у разі фіктивності шлюбу; 
7.з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і 
(або) їхніх нащадків; 
8.з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8307


Національний поштовий оператор за останні роки зазнав значних 
змін —стабільне зростання доходів, значне покращення якості на-
дання послуг, лідерство у сегменті міжнародної доставки, комп'ю-
теризація відділень, оновлення автотранспорту. При цьому тари-

фи на послуги є одними із найнижчих на ринку, а основні послуги працюють онлайн 
для зручності усіх клієнтів. 
Під час карантину компанія пропонує рішення, аби клієнти витрачали менше, і зали-
шалися вдома більше та заохочує українців користуватися основними послугами, не 
покидаючи домівки. Так, в Укрпошті можна адресно доставити через листоношу чи 
скористатися онлайн-послугами: 
1. Отримати пенсію та соціальні виплати. 
2. Сплатити комунальні платежі. 
3. Замовити ліки. 
4. Оформити онлайн-передплату. 
5. Отримати поштовий переказ «З картки додому». 
6. Замовити продукти та інші товари широкого вжитку. 
7. Купити товари з інтернет-магазинів. 
Аби замовити послуги не виходячи з дому, потрібно лише знати листоношу, яка об-
слуговує ваш будинок. Для цього можна заповнити коротку онлайн-

форму bit.ly/lystonosha або зателефонувати до Контакт-центру 0 800 300 545 та набра-
ти цифру 9. Просунуті користувачі інтернету можуть скористатися основними послу-
гами через смартфон чи комп'ютер на сайті компанії чи в мобільному додатку. 
«Укрпошта і у звичайний час, і в умовах карантину працює для того, аби українці в 
будь-якому населеному пункті отримували всі необхідні послуги. Особливо це важли-
во для 15 млн жителів в невеликих містах та селах, для яких ми і пошта, і банк, і ма-
газин, а тепер ще й аптека, бо доставляємо ліки. Для багатьох клієнтів такий «зв'язок 
із світом» підтримують наші листоноші. І зараз час, коли їхня робота як ніколи цінна 
та актуальна. Тому ми пропонуємо простий канал для знайомства з ними. Сподіваюся, 
ця ініціатива змотивує українців залишатися вдома, а ми подбаємо про те, щоб послу-
ги «прийшли» до них. Звісно, в захисній масці і рукавичках», - відзначив генеральний 
директор Укрпошти Ігор Смілянський. 
Як повідомлялося, до кінця дії карантину послуга Укрпошти «З картки додо-
му» надаватиметься без комісії. Будь-хто, не виходячи з дому, може надіслати гроші зі 
свого карткового рахунку своїм рідним або близьким, а листоноші Укрпошти відда-
дуть готівку адресату. В березні Укрпошта почала доставляти споживачам лікарські 
засоби. В рамках партнерства з Liki24.com в період карантину ця послуга є безкошто-
вною для усіх населених пунктів, окрім обласних центрів. Також на час карантинних 
заходів Укрпошта безкоштовно зберігає відправлення у відділенні. 

 

 

ЩИРІ  ВІТАННЯ 

Колектив Новосергіївського терито-
ріального органу щиро вітає  всіх  
жителів  Новосергіївського територі-

ального органу  які  відзначають  свій  День 
народження   з 17.03. по 15.04 

Хай вас обминають невдачі і грози, 

Хай тільки від сміху з'являються сльози. 

Хай буде життя ваше схоже на казку, 

Даруйте коханим любов тільки й ласку. 

Шановні жителі 
Новосергіївського  територіального органу!  

Всі, хто бажає привітати своїх близьких, рід-
них та знайомих з Днем народження та будь 
— яким іншим святом або подати будь — яке 
оголошення чи інформацію через Інформа-
ційний вісник Новосергіївського територіа-
льного органу, просимо завчасно звертатися 
до пом. старости Наталії Буц. 

ОГОЛОШЕННЯ 

Над випуском працював колектив Новосергіївського територіального органу 

https://www.ukrposhta.ua/ua/korystuitesia-ukrposhtou-ne-vihodiachi-z-domu
https://www.ukrposhta.ua/ua/pensii?_ga=2.184180838.1165323102.1585549386-1198547033.1555582000
https://www.ukrposhta.ua/ua/oplata-onlain
https://www.ukrposhta.ua/ua/news/57072-ukrposhta-i-liki24com-v-period-karantinu-dostavljatimut-liki-v-regioni-bezkoshtovno
https://www.ukrposhta.ua/ua/news/57069-ukrposhta-ne-bratime-komisiju-za-poslugu-z-kartki-dodomu-na-period-karantinu
https://www.ukrposhta.ua/ua/korystuitesia-ukrposhtou-ne-vihodiachi-z-domu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFBcgMk9huGq4vrA3P1sXpN6vxFMxv_udmNHgDnuX9FVkY1Q/viewform
https://www.ukrposhta.ua/ua/news/57069-ukrposhta-ne-bratime-komisiju-za-poslugu-z-kartki-dodomu-na-period-karantinu
https://www.ukrposhta.ua/ua/news/57069-ukrposhta-ne-bratime-komisiju-za-poslugu-z-kartki-dodomu-na-period-karantinu
https://www.ukrposhta.ua/ua/news/57070-liki-ukrposhtoju-kabmin-dozvoliv-poshtovim-operatoram-dostavljati-likarski-zasobi


Не залишені на одинці в тяжкий час 

У період карантину Міністерство соціальної політики спільно з мережею магазинів 
АТБ розпочали роботу із забезпечення найбільш вразливих верств населення продук-
товими наборами. Ця подія не минула і Новосергіївський територіальний орган. 

На території Новосергіївського старостинського округу проживає 15 одиноких, оди-
нокопроживаючих та осіб з інвалідністю. Фахівцем із соціальної роботи Світлана Па-
вленко отримані пакунки рознесла по домівкам цій категорії громадян. 

Мешканці сіл Новосергіївського старостинського округу, що наразі потребують підт-
римки та допомоги, отримали продуктові набори та надзвичайно вдячні за підтримку. 
Вони щиро дякували Міністерству соціальної політики за впровадження благодійного 
проєкту, що спрямований на допомогу найбільш вразливим верствам населення в 
складний час. 

Світлана ПАВЛЕНКО, 

фахівцем із соціальної роботи Новосергіївського ТОВК 

Шановна громадо! 
Цієї світлої неділі разом із освяченим вербовим гіллям у наші домівки входять мир та 
Божа благодать. Людські серця наповнюються добром, любов’ю, щирістю і всепро-

щенням. 
Напередодні Пасхальних свят сердечно бажаю всім щастя, радості, благополуччя, сі-

мейного затишку, любові та добра 

Нехай ваші серця наповняться світлом духовності та святої чистоти! 

З повагою ‒ голова об’єднаної громади Іван Рубський 


