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Дорогі земляки! Настає світла пора новорічного дива і
народження Сина Божого, коли небеса як ніколи відкриті
до щирих побажань і мрій людей.
Цей рік став для українців складним випробуванням на

мужність, гідність і внутрішню міць. І тільки наша незламна
єдність та незгасна віра допоможуть подолати незгоди і
потрясіння, які випали на долю українського народу.
Найголовнішою та найзаповітнішою мрією кожного з нас

є мир, який має знову оселитися у домівках українців.
Наші Герої-захисники роблять усе, аби сподівання мільйо-
нів якомога швидше стали реальністю. Ми живемо з вірою
у серці, що спокій та злагода стануть постійними супутни-
ками нашого народу.
У перший день Нового року побажаймо один одному і

нашій Батьківщині миру і добра, світла — нашим душам, і
радості — нашим очам! Від усього серця зичимо вам здо-
ров'я та щастя, добробуту та злагоди вашим родинам,
життєвої снаги та оптимізму, земних щедрот! Нехай новий
рік принесе усім нам нові надії, нові мрії, нові звершення!
Голова Миколаївської облдержадміністрації
Вадим МЕРІКОВ.
Заступник голови Миколаївської обласної ради
Олександр СМИРНОВ.

* * *
Шановні жителі Доманівщини! Ось і завершився 2014

рік, рік важких випробувань, які випали на долю нашої
країни. Ми знову перегортаємо ще одну сторінку нашого
життя, нашої історії. Дозвольте привітати вас з Новим ро-
ком та світлим святом Різдва Христового! Хай рік прий-
дешній додасть усім нам нових сил, принесе нові сподіва-
ння та втілення заповітного. Хай множаться сімейним ща-
стям, щирою любов’ю, гараздами та достатком ваші оселі.
Віримо, що 2015 рік стане роком стабілізації суспільно-

політичного життя, економічного та соціально-культурного
розвитку району. Для досягнення цієї мети лише злагод-
жені дії депутатського корпусу районної ради у співпраці
з районною державною адміністрацією та сільськими
радами дадуть змогу покращити наповнення районного та
місцевих бюджетів, забезпечити працюючим належну і
своєчасну оплату праці, пенсіонерам — захищену старість,
а нашим дітям — щасливе майбутнє.
Тож нехай у ці святкові дні Різдвяна зоря об'єднає усіх

нас вірою в самих себе і в Україну, спільною справою,
вагомими досягненнями, благословляючи наші помисли і
діла, зміцнюючи нашу мудрість, силу і віру. А нашим вої-
нам — землякам, які захищають нашу країну від терорис-
тів, бажаємо повернутися з перемогою живими до своїх
рідних та близьких.
Веселих свят! Щастя, тепла, любові, сімейного затишку,

успіхів, натхнення та миру у ваших оселях.
Голова райдержадміністрації В.М. ІВАНЧЕНКО.
Голова районної ради В.Ф. БАЗАРЕНКО.

* * *
Шановні жителі Доманівщини! Щиро вітаю вас із Новим

роком та Різдвом Христовим!
Бажаю, щоб у Новому році ви відчували радість і всю

повноту життя. Нехай навколо вас завжди гуртуються щирі
та доброзичливі люди, які надихатимуть вас на нові і добрі
справи та допомагатимуть у втіленні найзаповітніших
мрій. Нехай новорічна та різдвяна зоря осяє усіх нас
чистим світлом незгасимих людських чеснот та цінностей.
Нехай в кожній родині панує мир і спокій. Будьмо опти-
містами, будьмо будівничими добрих справ на користь
України!
Від душі бажаю, щоб 2015 рік приніс із собою у подару-

нок вам і вашим сім'ям мир, тепло, спокій і любов. Щоб
ваші душі зігрівав вогонь надії, любові і добра. Нехай до-
рогу в майбуття завжди вам осяває яскрава зірка Вдачі.
З повагою, ваш Олександр ЛІВІК,
народний депутат України.

* * *
Шановні земляки! Прийміть найщиріші вітання з Новим

роком та Різдвом Христовим! Нехай прекрасні зимові свя-
та принесуть мир, спокій і злагоду та впевненість у май-
бутньому. Бажаю вам гарного настрою і любові. Нехай у
ваших домівках панують гармонія та вдача.
Депутат Миколаївської обласної ради
М.В. КОСІНЧУК.

* * *
  Шановні доманівці! Щиро вітаю вас з Новим роком та
Різдвом Христовим! Нехай ваші серця будуть зігріті любо-
в’ю і теплом, домівки повняться добром, радістю та Бо-
жим благословінням, а очі світяться щастям. Нехай з оста-
нніми хвилинами Старо-го року вас покинуть турботи та
негаразди, а Новий — 2015 рік буде щедрим на цікаві пла-
ни, нові досягнення та перемоги. Нехай прекрасні зимові
свята принесуть мир, спокій і злагоду, впевненість у
майбутньому. Бажаю, щоб Різдвяна зоря запалила у ва-
ших серцях вогонь віри та любові, надії та оптимізму, нас-
наги та невичерпної енергії!
  З повагою, депутат Миколаївської облради, голова
Вознесенської МПО «ВО «Батьківщина»
  Е.Ю. ГРИГОРЯН.

* * *
Щирі вітання з Новим 2015 роком та Різдвом Христовим

колективам сільськогосподарських підприємств, фермер-
ських господарств, одноосібникам, всім тим, хто плекає
хлібну ниву, а також їх родинам, шановним ветеранам аг-
рарної галузі району. Бажаю вам невгасимої творчої нас-
наги, здійснення мрій і реалізації усіх ваших задумів, здо-
ров'я, миру та добра.
Г.З. БАРАНОВА.
Голова районної організації профспілки працівників

АПК.

* * *
Шановні ветерани та усі жителі району! Прийміть серде-

чні вітання з Новим 2015 роком та Різдвом Христовим.
Нехай ці чудові зимові свята будуть для вас радісними та
щедрими. Хай з вами завжди будуть вірні друзі, удача й
успіх, а в домі — світло та радісно від любові і добрих но-
вин. Здоров'я, добробуту, сімейного затишку!
Р.О. ОСАДЧУК.
Голова районної ради ветеранів війни та праці.

* * *
Шановних пенсіонерів та ветеранів органів внутрішніх

справ району сердечно вітаю з Новим 2015 роком та Різд-
вом Христовим! Нехай прекрасні зимові свята принесуть
мир, спокій і злагоду. Бажаю вам міцного здоров'я, успі-
хів, родинного щастя, достатку й благополуччя. Хай завж-
ди сяйво Різдвяної зірки заступає вас від біди.
А.А. КОВБЕЛЬ.
Голова Доманівської районної громадської органі-

зації ветеранів "Щит".
* * *

Шановних працівників нашого товариства, ветеранів вій-
ни та праці, молодь від щирого серця вітаю з Новим 2015
роком та Різдвом Христовим! Бажаю вам у новому році
бути здоровими і щасливими, життєрадісними і веселими,
а головне — жити під мирним небом. З новими надіями, з
новими звершеннями, з новим благополуччям. З Новим
роком, з новим щастям!
О.В. СІРОШТАН.
Голова правління СПрАТ "Україна".

* * *
Трудовий колектив ПСП імені Щорса, наших шановних

ветеранів сердечно вітаю з Новим роком та Різдвом Хрис-
товим! Хай же в новому році щедро колоситься хлібна
нива, здійснюються всі ваші мрії і бажання. А найперше,
міцного всім здоров'я, довгих років життя, щастя, надії та
оптимізму, наснаги та невичерпної енергії, мирного неба
над головою.
З Новим роком та Різдвом Христовим!
С.А. ЗБОРОВСЬКИЙ.
Директор ПСП імені Щорса.

* * *
Щиро вітаю з Новим 2015 роком та Різдвом Христовим

шановних трудівників та ветеранів нашого господарства!
Нехай ваші серця будуть зігріті любов'ю і теплом, домівки
повняться добром та радістю, а очі світяться щастям. Не-
хай у старому році залишаться проблеми та негаразди, а
Новий рік буде щедрим на врожаї, нові досягнення та
трудові перемоги.
В.Г. АНТІПОВ.
Директор ТОВ імені Богдана Хмельницького.

* * *
  Вітаю працівників ПСП імені Шевченка, ПП "Веселий
Роздол", ПП "Фаворит-М"з Новим роком та Різдвом Хри-
стовим. Бажаю всім міцного здоров'я, сімейного благопо-
луччя, успіхів у праці, миру, добра та надії.
  М.О. МОЛДОВАНЕНКО.
  Директор ПСП імені Шевченка, ПП "Веселий Роз-
дол", ПП "Фаворит-М".

* * *
Від усієї душі вітаю з новорічними та різдвяними свята-

ми славний трудовий колектив комунального підприємст-
ва "Доманівське" і зичу всім великого людського щастя,
міцного здоров'я, добра й радості, вірних друзів та близь-
ких людей поруч. Нехай прийдешній рік виправдає ваші
самі добрі надії і прагнення, принесе достаток і добробут
вашим сім'ям. Нехай панують у ваших домівках мир, взає-
морозуміння і любов.
А.А. КОВБЕЛЬ.
Директор КП "Доманівське".

* * *
Шановні земляки! Вітаємо вас з Новим роком та Різдвом

Христовим! Напередодні новорічних свят хочеться поба-
жати вам, щоб здійснилися всі найзаповітніші бажання,
завжди були мир, достаток і благополуччя.
З повагою, адміністрація та профспілковий комітет

Маринівського професійного аграрного ліцею.
* * *

Шановного Олександра Петровича Лівіка, народного де-
путата України, щиро вітаємо з Новим роком та Різдвом
Христовим!
Нехай новий рік буде для Вас і Вашої родини щедрим і

благополучним, щоб щастя і радість наповнювали Ваші
серця, щоб негаразди назавжди залишились в минулому
році. Бажаємо Вам і вашій родині незгасаючої життєвої
енергії, міцного здоров’я і творчого натхнення. Ми, як і всі
жителі Доманівщини, дуже вдячні Вам за матеріальну під-
тримку шкіл, дошкільних навчальних закладів, учасників
АТО, хворих людей, за майже 1000 новорічних подарунків,
які Ви подарували учням початкових класів шкіл До-
манівського району.
  З повагою члени виборчого штабу Т.Клименко,
І.Міхенько, М.Маханькова, І.Ніколюк.

До відома депутатів Доманівської
районної ради та жителів району!

ХХХ чергова сесія Доманівської районної ради шостого скли-
кання відбудеться 16 січня 2015 року, о 10 годині, у залі засі-
дань районної ради, з проектом порядку денного:

1. Про затвердження районного бюджету Доманівського ра-
йону на 2015 рік.

2. Про затвердження Програми економічного і соціального
розвитку Доманівського району на 2015-2017 роки.

3. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально
визначеного майна зі спільної власності територіальних громад
сіл, селища Доманівського району у спільну власність територіа-
льної громади Доманівської селищної ради.

4. Про затвердження технічної документації нормативної гро-
шової оцінки земельних ділянок, що передаються у власність та
надаються в оренду.

5. Різне.
  Голова районної ради                    В.Ф. БАЗАРЕНКО.

Із служби у справах дітей рай-
держадміністрації

Подаруй дитині іграшку

  Працівниками служби служби у справах дітей райдержадміні-
страції до Дня Святого Миколая була організована та проведе-
на акція «Подаруй іграшку». Допомогу іграшками надали жи-
телі Доманівки Туз О.А., Матвєєва Н.М., Доманівська районна
дитяча громадська асоціація «Чиста вода» (керівник Заєць
А.М.), а коштами — підприємець Резніченко М.М. Усі зібрані
іграшки були подаровані вихованцям Доманівського дошкі-
льного навчального закладу №3 (завідуюча Тодоренко В.І.).
  У це свято чекали подарунки не тільки малеча, а й підлітки.
Подарунки-солодощі, надані підприємцем Бензар О.П., були
передані дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, вихованцям Маринівського професійного аграрно-
го ліцею.
  Велика вдячність усім, хто відгукнувся на заклик про допо-
могу дітям.

Нові прийомні сім'ї
  Нещодавно 2 сім’ї кандидатів в прийомні сім’ї успішно пройш-
ли навчання в Миколаївському обласному центрі соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді. Це — жителі с. Козубівка та
с. Зброшкове. У листопаді в прийомну сім’ю із Козубівки влаш-
товано одну дитину — дівчинку. А саме на День Святого Мико-
лая в прийомну сім’ю с. Зброшкове також влаштовано одну
дитину, довгоочікуваного хлопчика. Отож, станом на грудень
2014 року, в районі вже створено шість прийомних сімей.

Незвичайні подарунки

  24-26 грудня учні Лідіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.,
Сухобалківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Мостівського
НВК, Царедарівського НВК та Фрунзенської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. отримали незвичайні подарунки від служби у
справах дітей — ігри та журнали профілактичного спрямування,
надані службою у справах дітей Миколаївської облдержадміні-
страції за підтримки Міжнародної організації «Альянс».
  А. ЗАЄЦЬ.
  Завідувач сектору служби у справах дітей райдержадмініст-
рації.
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Овен.
Овни будуть одержимі ідеєю

змінити себе і своє місце в світі.
Для цього вони будуть інакше по-

водитися, пробувати нові справи, міняти зов-
нішній вигляд. Овни розвинуть нові таланти,
позбудуться від непотрібних, які давили, об-
межень, знайдуть свободу. У поганому варі-
анті Овен буде шокувати оточуючих екстра-
вагантністю і робити дивні вчинки, які нікому
не принесуть користі. У лютому та березні
Овни найсильніше відчують в собі бунтарські
схильності. У ці місяці дуже важливо не про-
вокувати конфлікти, але й не уникати бороть-
би, якщо проблема з’явилася не з вини Овна.
У квітні труднощі забудуться, Овни знайдуть
віру в себе. Червень порадує творчими ідея-
ми, везінням в любові і гарним відпочинком.
Далі, до листопада, Овни будуть в основному
зайняті особистими, а не соціально значущи-
ми справами: сім’єю, роботою, заробітком,
хобі, вихованням дітей тощо. А в листопаді
Овнів почнуть помічати. Листопад і грудень —
час взаємодії з людьми і соціально значущих
подій (співробітництво, робота з публікою,
шлюб, ділові зв’язки з іншими людьми).

Тілець.
Тільцям до серпня буде везти в

сімейних справах. Вони вдало по-
ліпшать житлові умови, вирішать

питання нерухомості, виросте їхня сім’я, в бу-
динку стане більше багатства. До червня бу-
дуть труднощі і випробування в якомусь жит-
тєво важливому питанні. Для більшості Тіль-
ців воно буде пов’язане з кредитами, борга-
ми, іпотекою. Деяким доведеться зіткнутися
з небезпекою і боротися з нею не напором, а
терпінням і витримкою. Ця тема повернеться
у вересні. Влітку Тельцям потрібно повністю
зосередитися на домашніх справах і на чле-
нах сім’ї, відмовитися від спілкування з широ-
кою публікою і від активного соціального жи-
ття. Можливі сімейні конфлікти, але вони
швидко вирішаться. З серпня починається
час удач в любові і в творчості. У Тільців з’яв-
ляться нові хобі. Самотні люди з головою по-
ринуть у любовні пристрасті. Збільшується
шанс появи дитини в сім’ї, але жінкам-Тіль-
цям потрібно обов’язково пройти обстеження
у лікарів в період вагітності.

Близнюки.
У Близнюків до серпня буде ро-

сти коло знайомих. Серед сусідів,
приятелів і рідні з’являться впли-

вові люди. Близнюки будуть багато спілкува-
тися, для деяких спілкування стане основним
хобі або навіть роботою: наприклад, багато
хто захоче спробувати себе у викладанні або
журналістиці. Близнюки будуть багато вчити-
ся, як правило, одночасно відвідуючи кілька
навчальних закладів або курсів. Приємна но-
вина для автолюбителів: Ви купите розкішну
машину. З серпня і до кінця року Близнюкам
буде везти у вирішенні житлових і домашніх
питань. Багато поліпшать свої житлові умови,
куплять житло, у них виросте сім’я. Однак не
можна забувати і про труднощі. До літа і з
вересня до кінця року Близнюкам доведеться
розраховувати тільки на себе. У них не буде
складатися з діловим партнерством, будуть
зриватися угоди, а в шлюбі партнер оточить
себе стіною байдужості. Влітку доведеться
багато працювати. Про себе нагадають хро-
нічні або давні хвороби, і найчастіше це буде
через те, що Близнюки будуть приділяти за-
надто мало уваги здоров’ю.

Рак.
Раки до серпня будуть найбільш

везучим знаком в грошових пита-
ннях. Багато зможуть стати справ-

жніми багатіями. Збільшиться заробіток, ста-
не більше джерело доходу, у них з’являться
дорогі речі, які вони купили самі або отрима-
ли в подарунок. З серпня фінансова успішніс-
ть залишить Раків. Зате перед ними відкрию-
ться широкі можливості для спілкування,
з’явиться багато знайомих, серед рідні і при-
ятелів з’являться впливові люди. Раки будуть
багато і різносторонньо вчитися, а деякі поч-
нуть вчити. Час з серпня до кінця року добре
підходить для покупки машини. Що ж стосу-
ється труднощів, то до літа і після вересня
Ракам доведеться багато працювати. Погір-
шаться умови роботи або стосунки з колега-
ми. Також вразливим місцем стає здоров’я.
Підвищується ризик обзавестися хронічною
хворобою, тому не можна затягувати з візи-
тами до лікаря. Влітку у Раків будуть трудно-
щі з організацією відпочинку.

Лев.
Леви до серпня будуть на піку

популярності. Перед ними буде

відкрито багато можливостей і для того, щоб
розвивати свої таланти, і для того, щоб ними
користуватися. Вони зможуть знайти заняття
до душі, коло спілкування, де їх люблять,
хобі, роботу, будинок, в якому їм приємно
жити. Левам будуть скрізь раді, часом навіть
їх будуть вважати більш значущими, успіш-
ними і впливовими, ніж є насправді. У серпні
закінчиться час, коли можна блищати, і поч-
неться час отримувати від цього матеріальну
вигоду. У Левів виросте заробіток, стане бі-
льше джерел доходу, з’явиться багато доро-
гих речей. Що стосується труднощів, з якими
Леви зіткнуться в 2015 році, то до літа і з ве-
ресня це буде брак вільного часу і труднощі
в любові, а влітку з’являться домашні проб-
леми, холод між членами сім’ї або важкі по-
бутові умови через ремонт. Крім того, бага-
тьох Левів буде турбувати зайва вага, яку ніяк
не вийде прибрати. Худнути краще починати
не раніше серпня.

Діва.
Дів до серпня зірки будуть захи-

щати від інтриг і таємних ворогів.
Удача посміхнеться тим, хто зна-

ходиться не по своїй волі в ізоляції – ліку-
ється в стаціонарі, сидить у в’язниці, пере-
буває під слідством. Проблема буде виріше-
на на їх користь або, принаймні, так добре,
як тільки це можливо. Решта Дів більшість
справ будуть робити потай від оточуючих, і їм
буде везти. Для політиків це час, коли не
виходить зайняти офіційний пост, але можна
отримати таємну владу. З серпня Діви «вий-
дуть на світло». Вони раптово стануть яскра-
вішими і популярнішими у всіх інших знаків. У
них з’являться нові можливості для само-
вдосконалення і нові сфери життя, де їх та-
ланти будуть затребувані. Дів скрізь будуть
зустрічати з любов’ю і повагою. А які випро-
бування принесе 2015? До літа і з вересня це
будуть труднощі з житлом — буде складно
переїхати або купити житло. У деяких побу-
тові умови погіршаться через ремонт. Влітку
у Дів звузиться коло спілкування, вони рідко
будуть гуляти, спілкуватися і взагалі контак-
тувати з навколишнім світом.

Терези.
У Терезів до серпня велику роль

в житті будуть грати впливові дру-
зі та покровителі. Вони будуть ус-

пішні в громадській діяльності, стануть актив-
ними учасниками спільнот, груп і об’єднань.
З серпня успіхи Терезів стануть менш помітні
оточуючим. Більшістю справ Терези почнуть
займатися таємно. Їх чекає успіх у таємних
справах. Для політиків це — час набуття та-
ємної влади. Підтримку долі отримають Терези,
що знаходяться в ізоляції — в лікарні, у в’я-
зниці. До літа і з початку осені до кінця року
у Терезів буде мало спілкування. Основне
випробування пов’язано зі скороченням
контактів, зменшенням числа знайомих (але
не друзів), з напруженим навчанням, з не-
можливістю поїздок. Це поганий час для по-
купки машини. Виняток — покупка б / у авто-
мобіля, над яким потрібно пристойно попра-
цювати, щоб привести його в порядок. Влітку
Терезам буде не вистачати вільних грошей —
їх або не буде в принципі, або не буде вис-
тачати на задоволення, Терези будуть зби-
рати або вкладати в щось потрібне.

Скорпіон.
Скорпіони відчують, як з них

звалиться величезний тягар труд-
нощів чи відповідальності, який

вони так звикли тягнути, що вже майже не
помічали його. У них покращиться само-
почуття, стане більше впевненості в собі. До
серпня найбільше Скорпіонам буде везти в
роботі. Кожен з них підніметься на сходинку
вище по соціальних сходах. У когось це буде
кар’єрне зростання, у когось — отримання
диплома про освіту, у когось – перемога в
конкурсі. Можливе зростання соціальної зна-
чущості через шлюб або ділові успіхи парт-
нера. З серпня починається гарний час для
придбання покровителів і впливових друзів.
Багато Скорпіонів почнуть активно брати уча-
сть у громадській роботі, в діяльності науко-
вого або творчого об’єднання, волонтерської
групи, мережевого співтовариства. У цій
роботі для них відкриються нові вдалі пер-
спективи. А ось з грошима в 2015 буде не-
переливки. Втім, це може означати і те, що
Скорпіони почнуть економити для великої по-
купки.

Стрілець.
Стрільцям цього року доведе-

ться прийняти як даність, що не
всього можна добитися, навіть як-

що намагатися з усіх сил. Вони перебува-

тимуть під владою обмежень, випробувань і
труднощів. У всіх Стрільців буде відчуття, що
на них тиснуть. А ось причини у кожного бу-
дуть свої. Для когось обмежувачем стане
нестача грошей, для когось — хвороба чи
догляд за літнім родичем, хтось буде зму-
шений змиритися з тим, що особистий час
не належить йому цілком через такі щасливі
події, як вступ у шлюб або народження ди-
тини. На когось обмеження накладе кар’єра і
відповідна з цим відповідальність. У школярів
це може бути навчання в престижній школі з
обов’язковим носінням форми. До серпня
майже всі Стрільці будуть багато подоро-
жувати. А після найбільше удач їх чекає в ді-
ловому житті. Це може бути перше праце-
влаштування, отримання документів про ква-
ліфікацію або освіту, кар’єрний ріст, творча
слава. Тому не дивно, що Стрільці відчують
тягар відповідальності.

Козеріг.
Для багатьох Козерогів це буде

кризовий, переломний рік, час
повної трансформації особистос-

ті. Це не стосується тих людей, які вже прой-
шли через кризу в останні кілька років. Їх жи-
ття буде спокійним. Якщо ж у минулому нія-
ких особливих змін або стресів не було, то
будьте готові до того, що за цей рік Ви зміни-
теся до невпізнання. Можливо, причина змін
буде неприємна, але в результаті все буде на
краще. Ви станете більш сильною особистіс-
тю. Що ж стосується удач, то доля не зали-
шила Козерогів без везіння. До серпня Козе-
роги отримають доступ до чужих ресурсів —
легко візьмуть кредит, отримають спадщину,
доб’ються виплати компенсації, отримають
службове житло. Крім того, в цей період Ко-
зероги отримають потужну підтримку в будь-
яких складних ситуаціях. З серпня і до кінця
року у Козерогів розшириться кругозір, вони
дізнаються багато нового. Вони будуть подо-
рожувати по різних країнах. Молодим Козе-
рогам буде легко вступити до ВНЗ. Успіх
чекає і тих, хто зайнятий політичною, гро-
мадською або релігійною діяльністю.

Водолій.
У Водоліїв рік почнеться дуже

інтенсивно. Зірки радять їм почи-
нати працювати відразу в січні,

поки інші ще відпочивають і тільки налаш-
товуються на роботу. Січень і лютий особ-
ливо гарні для тих, хто хотів з Нового року
змінити себе: потрудитися над фігурою,
змінити стиль. Це тим більше необхідно, що
до серпня Водоліям буде везти на увагу пуб-
ліки. Це стосується, насамперед, творчих і
публічних людей. Маститі актори і політики
завоюють нову аудиторію, а початківці зуст-
рінуть теплий прийом і швидко завоюють по-
пулярність. Крім того, до серпня Водоліям
буде везти в шлюбі і діловому партнерстві.
Багатьом з них хтось авторитетний і успіш-
ний запропонує вигідну співпрацю або парт-
нерство в одній зі сфер життя. З серпня
везіння, що стосується допомоги і підтримки
в будь-яких небезпечних і важких ситуаціях.
Погано не зможе закінчитися взагалі ніщо,
навіть якщо спочатку ситуація виглядає заг-
розливою. Ще час з серпня до кінця року
вдалий для отримання спонсорської допо-
моги, фінансової підтримки або спадщини.
Мінусом року стане скорочення числа дру-
зів.

Риби.
  Риби, особливо ті, які народи-
лися в першій половині знака, бу-
дуть жити одночасно і в реальнос-

ті, і в казці. Події то будуть занурювати їх у
мрії, то затягувати в обмани та ілюзії. Добре,
якщо поруч з ними виявиться розсудливий
друг, який міг би допомагати і підтримувати.
Крім того, великою підмогою стане інтуїція —
у Риб вона виросте до ясновидіння. До сер-
пня Риби будуть багато працювати. Майже у
всіх Риб буде не одна робота. Це особливо
вдалий час для тих, хто влаштовується на ро-
боту: вони потраплять в престижну компанію
або на місце з хорошими умовами роботи. З
серпня впливова людина запропонує Рибам
вигідне ділове партнерство або шлюб. У лю-
дей мистецтва і політиків зросте популяр-
ність. А з якими труднощами Риби зіткнуться
в 2015 році? Робота зажадає від них відмови
від багатьох чинників. Робота в престижній
компанії і авторитет серед колег зажадають
від Риб самовіддачі. Їм буде складно. Багато
підуть з роботи, не бачачи нічого, крім важкої
праці. Але ті, хто залишиться, в підсумку змо-
жуть розраховувати на заслужений кар’єрний
ріст.

Цей рік стане завершальним для періоду політичних і соціальних труднощів. Напруга в
суспільстві ще буде відчуватися, але з кожним місяцем вона буде пом’якшуватися, поки не
зникне зовсім.
У період напруги віру людей у краще будуть підтримувати великі і барвисті проекти, глоба-

льні заходи, добре організовані масові свята. У житті окремої людини боротьба з об’єктив-
ними труднощами через кризу в економіці чи політиці буде перемежовуватися великими
успіхами. Тому настрій у всіх, незважаючи на труднощі, буде бадьорий.
  Почне рости порядок у політичній та соціальній системах. З’являться адекватні закони і
правила. Політичне життя перестане бути хаотичним, з’явиться чітка структура, ієрархія, су-
ворі правила гри. Це час стабілізації та контролю над процесами в суспільстві. Незважаючи
на труднощі в міжнародній політиці та міжнародній економіці, з’явиться життєздатний план
дій. Суспільство перестане нагадувати корабель, що трясе бурею і мчить без керма по волі
хвиль. Почне розвиватися система народного господарювання. Прогрес торкнеться сфери ЖКГ, послуг та медицини. У житті
окремої людини стане більше визначеності, а головне — більше справ, в яких будуть потрібні його ініціатива і труд. Багато
людей знайдуть своє місце в суспільстві.

 Новорічний  Прес-реліз
Інвестування економіки
  За даними, узагальненими Головним управлінням ста-
тистики, за січень-вересень 2014 р. підприємствами та
організаціями Доманівського району за рахунок усіх
джерел фінансування освоєно 13,2 млн.грн. капітальних
інвестицій, що складає 0,6% загальнообласного їх об-
сягу. В розрахунку на одну особу цей показник стано-
вить 508.8 грн., в середньому по області — 2008 грн.

Демографічна ситуація
За інформацією, узагальненою Головним управлінням

статистики, у Доманівському районі станом на 1 жовтня
2014 р., за оцінкою, проживало 25,6 тис. осіб, з них 6,2
тис. — жителі смт. Доманівка, 19,4 тис. — мешкало у
сільській місцевості.
Внаслідок демографічних процесів, які відбулися уп-

родовж січня-вересня 2014 р., чисельність наявного на-
селення району скоротилась на 120 осіб. Зменшення
чисельності населення відбулося як за рахунок природ-
ного — 65 осіб, так і міграційного скорочення — 55 осіб.
  За січень-вересень 2014 р. у районі зареєстровано 234
народжених, що на 6 немовлят більше, ніж у січні-
вересні 2013 р. Кількість померлих також зросла на 6
осіб і склала 299. За означений період у район прибуло
256 осіб, 311 вибуло за його межі.

Діяльність підприємств сфери
послуг
У січні-вересні 2014 р. на районному ринку послуг

функціонувало 6 юридичних осіб та відокремлених під-
розділів юридичних осіб. На цих підприємствах працю-
вали 29 штатних та 1 позаштатний працівник.
Обсяг послуг, реалізованих всім споживачам (включа-

ючи ПДВ), склав 778,1 тис.грн. Переважаючу частку
(90,3%) загального обсягу реалізованих послуг стано-
вили послуги, надані населенню. Більше половини обся-
гів в структурі реалізованих послуг за видами економіч-
ної діяльності займали послуги пасажирського наземно-
го транспорту.
  В розрахунку на одного жителя району за січень-вере-
сень 2014 р. спожито послуг на 30,4 грн. За основним
видом діяльності підприємств було виконано 104864 за-
мовлення. Середня вартість одного замовлення стано-
вила 6,8 грн.

Робота підприємств торгівлі та
ресторанного господарства
  За січень-вересень 2014 р. загальний обсяг роздріб-
ного товарообороту підприємств, які здійснювали діяль-
ність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарст-
ва у районі, склав 6522,5 тис.грн. і в порівняних цінах
на 19,6% поступився рівню відповідного періоду 2013 р., в
тому числі товарооборот ресторанного господарства
становив 7,1 тис.грн. та зріс на 4,1%. У розрахунку на
одну особу населення обсяг роздрібного товарооборо-
ту склав 253,8 грн. (проти 271,3 грн. у січні-вересні 2013 р.),
при середньообласному значенні показника — 6001 грн.
  Традиційно у загальному обсязі реалізації переважали
непродовольчі товари, яких реалізовано на 4373,6
тис.грн. (67,1% проти 65,3% у січні-вересні 2013 р.).
Переважна частина (76,9%) реалізованих у торговій
мережі товарів — українського виробництва.

Заробітна плата та стан
її виплати
У січні-вересні 2014 р. середньооблікова чисельність

штатних працівників на підприємствах та їхніх відокрем-
лених підрозділах з кількістю найманих працівників 10
і більше осіб становила 2719 працюючих, або 1,2% від
середньообласного показника та порівняно з відповідним
періодом минулого року зменшилась на 11,1%. Кількіс-
ть працівників, які працювали в режимі скороченого
робочого дня (тижня), складала 414 осіб, що становить
15,2% до середньооблікової кількості штатних працівників.
Номінальна середньомісячна заробітна плата одного

штатного працівника за січень-вересень 2014 р. стано-
вила 2566,7 грн., що на 11,2% більше відповідного пе-
ріоду 2013 р. та при цьому в 2,1 раза перевищувала
законодавчо встановлені державні соціальні гарантії, а
саме: рівень мінімальної заробітної плати та прожитко-
вого мінімуму для працездатної особи (1218 грн.), але
водночас була меншою на 21,3% за середній показник
по Миколаївській області.
Згідно наданої державної статистичної звітності з пра-

ці, заборгованість із виплати заробітної плати працівни-
кам підприємств, установ, організацій району (без ура-
хування найманих працівників статистично малих підп-
риємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців) упро-
довж вересня 2014 р. зменшилась на 15,6%, або на
108,5 тис.грн. та на 1 жовтня 2014 р. становила 586,2
тис.грн. Порівняно з даними на 1 січня 2014 р. обсяг
боргу збільшився в 4,3 раза, або на 449,7 тис.грн. У
загальнообласних обсягах заборгованості питома вага
боргу Доманівського району склала 1,2%.
У структурі загальної суми нарахованої, але не спла-

ченої станом на 1 жовтня 2014 р. заробітної плати
34,2%, або 200,6 тис.грн., склали кошти, які належить
виплатити персоналу економічно активних підприємств,
решта — 65,8%, або 385,6 тис.грн., припадає на підп-
риємства, щодо яких реалізовуються процедури віднов-
лення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом.
  Станом на 1 жовтня 2014 р. вчасно не отримали заро-
бітну плату 32 працівники економічно активних підпри-
ємств району. Кожному із них не виплачено в се-
редньому 6268,75 грн., що в 1,9 раза перевищує рівень
середньої заробітної плати по області за січень-
вересень 2014 р.

Посівні площі озимих культур
  Відділом статистики у Доманівському районі підбиті
підсумки сівби озимих культур. Під урожай 2015 р. в
цілому по району посіяно 38,1 тис.га озимих культур на
зерно та зелений корм, що на 5,5% менше минулоріч-
ного показника.
  Озимі на зерно розміщені на площі 36,9 тис.га, що на
3,8% менше, ніж під урожай 2014 р. Пшениця займає
24,2 тис.га або 65,5% від площі посівів на зерно, ячмінь
— 12,7 тис.га (34,4%).
  Площа посіву ріпаку порівняно з попереднім роком
зменшилася на 40,1% і становить 1,2 тис.га.

  Відділ статистики у Доманівському районі.



10 років світлої пам'яті
Забыть нельзя, вернуть невозможно.
ПАСНІЧЕНКО Анатолій Вікторович

(12.12.1958 — 7.01.2005 р. р.).
Никто не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата.
Но ты ушел от нас навеки, навсегда,
Ушел туда, откуда нет возврата.
Ушел из жизни ты мгновенно,
Мы не смогли тебя спасти.
Осталась в сердце боль и рана,
Пока мы живы — с нами ты.

  Царство небесное тебе и вечный покой на небесах.
  Згадайте Толю, хто його знав, дружив, працював з ним.
  Сумуючі мама, сестра зі своєю сім'єю, дочки і всі родичі.

Вітаємо!
  1 січня свій день народження святкує депутат До-
манівської районної ради ВАСЬКІВ Володимир
Федорович. Від щирого серця вітаємо його з цією
знаменною подією, бажаємо вагомих здобутків у пра-
ці, в депутатській роботі, богатирського здоров'я, ми-
ру і злагоди, здійснення усіх мрій і сподівань.
  Хай серце зігрівається любов'ю,
  Хай радує веселий, добрий світ,
  Натхнення, щастя, спокою, здоров'я,
  Добробуту, надії, довгих літ.

Доманівська районна рада.

Вітаємо!
  Сьогодні свій день народження відзначає заступник
голови Доманівської районної ради ВОЄВОДІН
Олександр Васильович. Сердечно вітаємо шанов-
ного іменинника з цією знаменною подією і бажаємо
йому міцного здоров'я, безмежного щастя, родинно-
го благополуччя, успіхів у роботі, бадьорості, завзяття.
  Зичимо благ і здоров'я міцного,
  Миру, злагоди, сонця й добра,
  Нехай світла життєва дорога
  Буде повна турботи й тепла.

Доманівська районна рада.

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.

  Продається земельна ділянка площею 1,5 га на території Щасливської
сільської ради (державний акт серії МК №021395). Тел. 0994181551.

  Загублене пенсійне посвідчення ААЖ №664721, видане 12.03.2012 р.
на ім'я Івчака Олександра Андрійовича, вважати недійсним.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно (серія ЯЯЯ
№716861), видане 20.10.2006 року на ім'я Подороги Людмили
Миколаївни, вважати втраченим.

 Рецепти різдвяних страв

Кутя — головна страва, з якої почина-
ється різдвяна трапеза. Вона символізує
достаток і благополуччя в домі і завжди
робиться солодкою — з медом, маком,
сухофруктами, цукатами, цукром, узва-
ром — щоб всій родині весь наступний
день солодко жилося. Кутя — це зерно,
а значить, символ вічного відродження і
віри в Христа.
Біля господаря будинку повинні стояти

пироги і пиріжки: випічка та страви з тіс-
та символізують сонячну чоловічу енер-
гію. Напечіть різних пирогів, нехай по-
троху з маком, картоплею, капустою, ка-
шею, овочами...
Уособленням жіночої енергії, водної,

є риба, і її також має бути достатньо,
кількох видів — смажена риба, тушко-
вана, солона — особливо якщо жінка
мріє про сина чи доньку. Крім того, риба
— стародавній символ Христа, і тому
рибні страви на столі 6 січня повинні
бути обов'язково.

Вареники — символ достатку і райсь-
кого життя, адже праведникам визначе-
но потрапити в рай, де вони будуть як
вареники в маслі. Вареники можуть бути
з різними начинками: картоплею, кар-
топлею та грибами, капустою, капустою
з грибами, солодкі версії — з маком,
чорносливом, сухофруктами.
Дуже важливі на столі страви з квасолі

і гороху: вважається, що бобові при-
несуть у дім достаток. Також вони сим-
волізують вічну Божу весну. Голубці
символічні вже однією своєю назвою:
голуб — символ Божої гармонії і краси,
миру і любові.
Ставлять на стіл у Святвечір також

перші страви — борщ на буряковому
квасі або капусняк. І той і інший готую-
ться з простих рослинних інгредієнтів, і
ця простота народжує гармонію і ситну
їжу. Так і людина, щодня працюючи над
собою, стає чистішою і мудрішою. На
Заході України в борщ додають вушка з

начинкою — картоплею, капустою або
грибами (готуються за рецептом варени-
ків, виглядають як дрібні пельмені).
Ну, а узвар — відвар з сухофруктів —

символізує живу воду, яка очищає душу
і тіло. Це завдання вирішується далеко
не тільки символічно; приготовлений з
домашньої сушки, а можна з додаван-
ням сушених запашних трав (меліси,
м'яти, пелюсток троянди) та плодів (шип-
шини, чорноплідної горобини), з дода-
ванням яблучного або грушевого соку,
він дає дійсно потужний заряд хорошого
настрою і зміцнює імунітет.
Разом список 12 різдвяних страв виг-

лядає так: кутя, узвар, пиріжки та пампу-
шки, гриби, голубці, риба, борщ, віне-
грет (або інша варіація салату з буря-
ком, простими овочами і запашною со-
няшниковою олією), вареники з картоп-
лею, вареники з капустою, квасоля або
горох, домашні соління.
  Миру вам, достатку і щастя в сім'ї!

Різдвяний стіл –12 страв
Світле свято, одне з найважливіших, добрих, чистих в році — це Різдво.

  6 січня — Святвечір, час примирення і всепрощення. Це останній день
посту, і коли на зимовому небі спалахує зірка, що сповіщає про народження
Спасителя, вся родина збирається за столом, за 12 стравами. Серед них є
ультимативно обов'язкові і є ті, що допускають варіації. Але всі мають
величезне символічне значення. Причому християнське Різдво наклалося на
ще більш давні, язичницькі вірування українців, і тому символізм цей, як
правило, подвійний.

  ТОВ "Агрозахист" продає мі-
неральні добрива: нітроамофо-
ску, селітру, азофоску, карбо-
мід. Насіння соняшнику та куку-
рудзи української та зарубіжної
селекції. Можлива доставка у
господарства.
 Тел.: 0505918782, 0503947768.

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

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

Засновники: Доманівська
районна рада, районна
державна адміністрація
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 З Доманівської дитячо-
юнацької спортивної школи

Доманівська дитячо-юнацька спортивна школа, як поза-
шкільний заклад, в 2014-15 навчальному році продовжує
працювати над практичним виконанням першочергових
завдань — створення умов для фізичної підготовки дітей та
підлітків району, розвиток здібностей в обраному виді
спорту та виховання свідомих громадян України.
Вихованці нашої школи протягом першого півріччя навча-

льного року брали активну участь в першостях України,
Миколаївської області та в різноманітних міжобласних, об-
ласних та районних турнірах з різних видів спорту (нагадаю,
що з 2013 року спортивна школа працює по чотирьох видах
спорту: гандбол, футбол, шахи та волейбол).

12-13 грудня в м.Миколаєві відбулися ХІV обласні Спор-
тивні ігри серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів
з гандболу (зональні та фінальні ігри серед юнаків та
дівчат). У змаганнях брали 13 команд області серед юнаків
та 12 — дівчат. Доманівський район представляли дві коман-
ди під керівництвом тренерів Цехоцького В.О. та Міхенька
А.С. Доманівські вихованці, як завжди, показали високий
рівень спеціальної та фізичної підготовки з даного виду
спорту. Здобувши перемогу у всіх іграх з різницею забитих
м'ячів практично у кожній зустрічі не менше 15, команда
наших юнаків стала абсолютним чемпіоном ХІV обласних
Спортивних ігор з гандболу серед учнів загальноосвітніх
навчальних закладів, а команда дівчаток посіла друге місце,
поступившись своїм ровесницям з Миколаївського обласно-
го училища фізичної культури.

19-20 грудня в смт. Іванівка Одеської області відбувся
відкритий «Новорічний турнір» з гандболу на призи КСК
«Олімп» серед хлопчиків 2005 року народження. Миколаїв-
ську область представляли вихованці Доманівської дитячо-
юнацької спортивної школи під керівництвом тренера-нас-
тавника Дашка В.П. У змаганнях взяли участь команди ди-
тячо-юнацьких спортивних шкіл з міст Кіровограда, Южного,
Болграда, Іллічівська, смт. Доманівка та господарі турніру.
В цьому турнірі наша команда проявила справжні бійцівські
якості і заслужено здобула І місце. Турнір був проведений
на високому організаційному рівні. Переможці нагороджені
грамотами, іменними медалями та солодощами, підготовле-
ними спонсорами турніру.
Вихованці Доманівської дитячо-юнацької спортивної шко-

ли, відділення футболу, продовжують виступати у дитячо-
юнацькій футбольній лізі групи «Північ» двома віковими
групами — 1998-99 та 2001-2002 років народження, тренер
Дерев’янко І.Л. Останній тур змагань відбувся в Доманівці,
господарі приймали команду «Сокіл» Вознесенської ДЮСШ.
Результат — наші молодші футболісти отримали перемогу
над суперниками, а старші — програли.
В місті Южноукраїнську розпочалася першість Миколаїв-

ської області серед ДЮФЛ групи «Північ» з футзалу, в якій
беруть участь беруть 22 команди. На даний час зіграно 6
турів, у доманівців — 7 очок.
Також в Доманівській дитячо-юнацькій спортивній школі

(тренери Дерев’янко І.Л., Кисельов В.В.) був проведений
обласний турнір з футболу серед учнів 2000-2001 та 2002-
2003 років народження, в якому, крім господарів майданчи-
ка, взяли участь команди Вознесенської ДЮСШ, Мостівсь-
кого НВК (тренер Шуляченко С.В.) та Маринівки (тренер
Туровський Г.С.). В результаті зіграних ігор перше та друге
місця посіли команди Доманівської ДЮСШ (тренери Дере-
в’янко І.Л., Кисельов В.В.). Команди-переможниці були наго-
роджені грамотами відповідного зразка, суддівською коле-
гією визначені кращі гравці турніру.
Показники та результативність роботи спортивної школи

свідчать про те, що на виклики сьогодення тренерсько-вик-
ладацький колектив реагує повною мірою, а саме «забирає
дітей з вулиці», надає їм можливість реалізовувати себе і
досягати значних успіхів в дитячому та юнацькому спорті.
О. ЦЕХОЦЬКА.

 Методист Доманівської дитячо-юнацької спортивної школи.

Наша планета під загрозою
знищення. І винні у цьому не
природні катаклізми, а саме
людство. Доки люди не поч-
нуть постійно дбати про при-
роду на Землі, не навчаться
зберігати і розумно викорис-
товувати скарби, нічого не
зміниться. Тому з метою фор-
мування в учнів екологічної
культури та свідомості були
проведені класоводом у 2-му
класі Доманівської загально-
освітньої школи І-ІІІ ст. №2
ряд виховних годин. Зокрема,
проведено класну годину на
тему: «Врятуй зимою пташ-

ку». Діти дізнались про пта-
шок нашої місцевості, про ко-
ристь, яку приносять пернаті.
Щоб у будь-яку пору року
пташки звеселяли довкілля
своїм щебетом, діти з батька-
ми виготовили дерев’яні та
пластмасові годівнички, які
розвісили у шкільному саду,
зібрали мішечок «ласощів»
для підгодовування птахів.
Згодом була проведена ви-

ховна година на тему: «Не
рубай ялинку, не губи тварин-
ку, а краще природу бере-
жи», де діти дізналися про те,
скільки користі природі могла

б принести ялинка і хвойні
дерева, які ми купуємо, а по-
тім викидаємо, скільки кисню
вони могли б виробити, скіль-
ком тваринам і птахам могли
б послужити притулком їх
стовбур і гілки, а шишки —
їжею.
У ході бесіди діти дійшли

висновку, що немає необхід-
ності відмовлятися від ново-
річної ялинки, можна прид-
бати, скажімо, штучну, на бу-
дь-який смак і гаманець, яка
буде служити протягом не
просто багатьох років, а на-
віть десятиліть.
Хочу висловити подяку ба-

тькам, які разом із дітьми під-
готували виставку, що врази-
ла розмаїттям яскравих яли-
нок, оригінальних думок, ви-
соким естетичним смаком. У
нашій школі вчителі намагаю-
ться змалечку привчати дітей
любити і цінувати рідну при-
роду, платити їй своєю добро-
тою, увагою, дбайливим по-
водженням.

Н. ДЕНИЩИК.
Класовод 2-го класу Дома-

нівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. №2.
  На фото: під час виховних
заходів.

 З Доманівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2


