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Дорогі жінки, любі матері, наші
берегині! Прийміть найщиріші ві-
тання з Міжнародним жіночим днем.
Цього весняного дня, наповне-

ного ароматом квітів і любові, ми
вклоняємось Жінці, яка осяває
світ своєю чудотворною красою і
ніжністю, запалює в серцях кохан-
ня, надихає на благородні вчинки,
прикрашає життя неповторною
гармонією. Прекрасний образ жі-
нки у серці й долі кожного: від-
чуттям тепла і ласки ніжних мами-
них рук, благодаті бабусиної мо-
литви, незабутнім першим кохан-
ням, вірною любов’ю дружини, дові-
рливими обіймами донечок і ону-
чок. Ви творите життя, наповнює-
те його величним змістом, щедро
даруєте любов і надію, налашто-
вуєте на досягнення великих цілей.
Ми, чоловіки, безмежно вдячні

вам за ніжність рук і теплоту очей,
за доброту і сердечність, за тур-
боту і повсякденну самовіддану
працю. Залишайтеся завжди таки-
ми добрими і ласкавими, сильни-
ми і вразливими, такими відважни-
ми і такими тендітними, адже ви — це
найдорожче, що є в нашому житті.
Бажаємо вам квітучого здоров'я,

доброго настрою, натхнення та
життєвих успіхів. Хай поруч із ва-
ми та у ваших родинах завжди па-
нують мир, злагода і добробут!
Голова райдержадмістрації
В.М. ІВАНЧЕНКО.
Голова районної ради
В.Ф. БАЗАРЕНКО.

* * *
Шановні жінки Доманівщини!

Прекрасні, милі, чарівні! Прийміть
мої сердечні вітання з найкращим
на землі святом, святом весни 8
Березня. Нехай цей день буде со-
нячним, привітним, залишить яск-
раві спогади, залишить у ваших
серцях мир, спокій, впевненість.
Бажаю вам, щоб лихо і негараз-

ди обминали ваші домівки, щоб
мир, здоров'я та добробут назав-
жди оселилися у ваших родинах.
Нехай чоловіки завжди дарують
вам квіти і добрий настрій.
Любі жінки! Дякую вам за весну,

яку ви несете в кожну домівку, в
кожну чоловічу душу. Нехай над
вами буде завжди мирне небо, а по-
ряд — надійні чоловіки, вдячні діти.
Олександр ЛІВІК.
Народний депутат України.

* * *
Усіх жінок Доманівського району

сердечно вітаю з першим весня-
ним святом і бажаю міцного здо-
ров'я, довголіття, жіночого щастя,
сімейного благополуччя.
М.В.КОСІНЧУК.
Депутат Миколаївської об-

ласної ради.
* * *

Любі жінки!
Від всієї душі
вітаю вас з
в е с н я н и м
святом! Бажаю
вам більше ра-
дості, сонця,
квітів у вашому
житті, посмішок
на ваших чарів-

них обличчях! Нехай весна пода-
рує вам надію, а люблячі вас чо-
ловіки оберігають від життєвих
негараздів та зігрівають теплом
своїх сердець.
Депутат Миколаївської обл-

ради
ГРИГОРЯН Е.Ю.

* * *
Дорогі жінки Доманівщини! Щи-

ро і сердечно вітаю вас із першим
святом весни – Міжнародним
жіночим днем. Зичу вам щасливих
днів у доброму здоров'ї, довгих
літ життя у любові та повазі, ра-
дості від того, що ви найкращі,
найдобріші, найрозумніші, найми-
ліші. З святом вас, любі жінки!
О, краса, краса людська, жіноча,
Як хочеться її так звеличать,
Щоб горіли, ніби зорі, очі,
І від радості хотілося співать.
С.А. ЗБОРОВСЬКИЙ.
Депутат Доманівської район-

ної ради.
* * *

Шановні жінки Доманівської се-
лищної ради! Від щирого серця
вітаю вас з світлим і радісним вес-
няним святом 8 Березня. Нехай у
цей день чоловіки дарують вам
багато квітів, Бажаю, щоб ваші
оселі наповнювалися сміхом і ра-
дістю, щоб у домівках були мир,
добро і злагода.
О.О.ДОГА.
Доманівський селищний голова.

* * *
Шановних жінок — ветеранів вій-

ни та праці — від щирого серця
вітаємо з Міжнародним жіночим
днем 8 Березня. В цей день є чу-
дова нагода висловити вам вели-
ку подяку за вашу ратну і трудову
звитягу в роки Великої Вітчизня-
ної війни та в мирний час, за
доброту і ніжність, непоступливіс-
ть бідам та витримку. Схиляємо
голови перед вами за виховання
дітей, за щедрість і красу душі,
за невичерпну вашу енергію і силу.
Доманівська районна рада ве-

теранів війни та праці.
* * *

Шановні жінки району! Щиро
вітаю вас з чудовим весняним
святом Восьмого березня! Від
усього серця бажаю міцного здо-
ров'я, благополуччя, щастя, здій-
снення усіх мрій, низький уклін і
вдячність вам за ваші невтомні
руки.
Г.З.БАРАНОВА.
Голова районної організації

профспілки працівників АПК.
* * *

З жіночим святом 8 Березня
щиро і тепло вітаємо всіх жінок
нашого господарства. Нехай пер-
ші ласкаві подихи весни дарують
вам святковий настрій, прино-
сять натхнення у праці і благопо-
луччя у житті, щастя, мир і любов.
Дирекція, профспілковий ко-

мітет ТОВ імені Богдана Хме-
льницького.

* * *
З першим весняним святом

сердечно вітаємо жіночу половину
нашого товариства. Щира вдячні-
сть вам за вашу невтомну працю,
за вашу терплячість, за вашу ніж-
ність, за вашу любов. Міцного вам
здоров'я, радісних весняних пос-
мішок, жіночого щастя.
Правління, профспілковий ко-

мітет СПрАТ "Україна".
* * *

  Директор ПП «Веселий Роз-
дол», ПСП ім. Шевченка та ПП
«Фаворит-М» Молдованенко М.О.
сердечно вітає з Міжнародним жі-
ночим днем всіх жінок цих госпо-
дарств. Із святом весни, краси і
любові! Хай щастя і радість несе
кожна мить, всього у житті хай
буде доволі, на кожному кроці за-
вжди хай щастить!

* * *
  Шановних жінок-трудівниць та
жінок-пенсіонерів Маринівського
професійного аграрного ліцею від
усього серця вітаємо з прекрас-
ним святом весни — 8 березня.
Нехай цей день буде сонячним,
привітним, нагадує яскраві спога-
ди, залишить у ваших серцях мир,
спокій, впевненість. Бажаємо щоб
лихо та негаразди обминали ваші
домівки, щоб мир, здоров’я та
добробут назавжди оселилися в
ваших родинах.
  Дирекція та профспілковий
комітет Маринівського профе-
сійного аграрного ліцею.

 8 Березня – Міжнародний жіночий день  Офіційно

27 лютого 2015 року від-
булася ХХХІ сесія Доманів-
ської районної ради шосто-
го скликання. Депутати зат-
вердили звіт виконання ра-
йонного бюджету Доманів-
ського району за 2014 рік та
внесли зміни до районного
бюджету Доманівського ра-
йону на 2015 рік. З інфор-
мацією виступила начальник
фінансового управління рай-
держадміністрації І.М. Зуба-
чевська. На сесії також було
затверджено Програму роз-
витку малого підприємни-
цтва у Доманівському районі
на 2015-2016 роки, яку пре-
дставила начальник сектору
споживчого ринку та підпри-
ємництва відділу економіч-
ного розвитку і торгівлі рай-
держадміністрації О.Г. Олій-
ник.
Депутати районної ради

заслухали інформацію про-
курора прокуратури Домані-
вського району К.В. Льовіна
щодо стану законності, за-
ходів з її зміцнення та резу-
льтатів діяльності на тери-
торії району.
Розглянуто питання про

погодження заяви про намі-
ри щодо підвищення норма-
льного підпірного рівня (НПР)
Олександрівського водосхо-
вища. З інформацією висту-
пили начальник управління
капітального будівництва ВП
"Южно-Українська АЕС"
В.П. Вірич та заступник ди-
ректора Каскаду ГЕС-ГАЕС
ВП "Южно-Українська АЕС"
М.М. Москаленко. В обгово-
ренні цього питання виступи-
ли депутати С.І Базаренко,
В.Ф. Васьків, В.Д. Власюк,
О.О. Шкурченко, Т.Л. Куш-
нір, сільські голови В.В. Ма-
тющенко, П.Б. Бесараб, С.О.
Мірошніков. Наведені пред-
ставниками Южно-Українсь-
кого енергокомплексу аргу-
менти на користь такого рі-
шення депутатів не переко-
нали, в погодженні заяви бу-
ло відмовлено. Це питання
потребує додаткового вивче-
ння та обговорення в тери-
торіальних громадах.
На сесії затверджено по-

рядок проїзду учнів, вихо-
ванців дошкільних навчаль-
них закладів та педагогічних
працівників Доманівського
району до місця навчання і
додому. Внесено доповнен-
ня до районної цільової про-
грами розвитку освіти Дома-
нівського району на 2011-
2015 роки. З цих питань вис-
тупила начальник відділу ос-
віти райдержадміністрації
І.К. Святченко.
  Депутати Доманівської ра-
йонної ради підтримали пос-
танову Верховної Ради Ук-
раїни від 27.01.2015 р.
№129-19УІІІ "Про звернення
Верховної Ради України до
Організації Об'єднаних На-
цій, Європейського Парла-
менту, Парламентської Аса-
мблеї Ради Європи, Парла-
ментської Асамблеї НАТО,
Парламентської Асамблеї
ОБСЄ, Парламентської Аса-
мблеї ГУАМ, національних
парламентів держав світу
про визнання Російської Фе-
дерації державою-агресором".

18 лютого у Доманівському районі по-
бував народний депутат України О.П. Лі-
вік. В програмі його поїздки — зустріч з
керівниками району та виїзний особистий
прийом громадян.
Під час прийому народний депутат роз-

глянув 11 звернень. Зокрема, задоволено
прохання волонтерів О. Доги та В. Білоу-
са про виділення коштів на ремонт авто-
мобіля для АТО, на придбання дверей
для церкви в с. Копані, з яким звернулася
Царедарівський сільський голова Ж. Шев-
ченко, про надання допомоги хворим ді-
тям війни на лікування тощо.
Сім'я Темних з с. Вікторівка просила

допомогти синові-військовослужбовцю,
який опинився в складних життєвих обста-
винах. Олександр Петрович пообіцяв ре-
тельно розібратися в ситуації, що склала-
ся, і допомогти.
Директори шкіл О. Поспєлов та В. Бог-

дан клопотали про надання фінансової
допомоги для вирішення деяких проблем
в своїх навчальних закладах. Сухобалків-
ський сільський голова Н. Бабанська пла-

нує закінчити будівництво водогону в селі
та побудувати дитячий майданчик. Коштів,
на жаль, не вистачає. А Прибузький сіль-
ський голова В. Матющенко хоче придба-
ти у сільський Будинок культури стільці.
Завідувач акушерсько-гінекологічного від-
ділення Доманівської центральної район-
ної лікарні В. Рогоцький просив допомоги
у придбанні апаратури «Плод» для про-
слуховування дитячого серцебиття у вагіт-
них жінок. Начальник управління соціаль-
ного захисту населення райдержадмініст-
рації Н. Мазалова, стурбована нововведе-
ннями у пенсійному забезпеченні, зокре-
ма жінок, звернулася до Олександра Пет-
ровича з проханням на законодавчому рі-
вні допомогти вирішити існуючі у цій сфе-
рі проблеми. Надія Анатоліївна ще проси-
ла народного депутата, щоб допоміг у
придбанні 60 комплектів постільної білиз-
ни для будинку престарілих.
Всі ці питання Олександр Петрович по-

обіцяв найближчим часом вирішити.
Т. КЛИМЕНКО.

  Помічник народного депутата України.

 Народний депутат на окрузі

  27 лютого в Доманівській загальноос-
вітній школі І-ІІІ ступенів №2 відкрили
меморіальну дошку Олександру Лива-
дару, українському солдату, який нав-
чався у цій школі і загинув 25 січня
2015 року в с. Мар’їнка Донецької об-
ласті.
  В урочистому  мітингу з нагоди від-
криття меморіальної дошки взяли учас-
ть голова районної державної адмініст-
рації В.М. Іванченко, голова районної
ради В.Ф. Базаренко, мама Героя Ірина
Павлівна, Доманівський селищний го-
лова О.О. Дога, волонтер В.О. Білоус,
учні та вчителі школи, жителі селища.
  Директор школи А.А. Макогоненко
розповів про Олександра Ливадара та
обставини його загибелі.
  Виступаючи перед учасниками мітин-

гу, голова райдержадміністрації В.М.
Іванченко зазначив: «Найменше, що ми
можемо зробити для полеглих за сво-
боду і незалежність Батьківщини геро-
їв, — пам'ятати про їх подвиг і бути
достойними його. Ми повинні зробити
все, щоб зберегти мир на нашій землі
і не дати сепаратизму розповзтися Ук-
раїною».
  Право відкрити пам’ятний знак нада-
ли Ливадар Ірині Павлівні — мамі нашо-
го полеглого земляка.
  На завершення мітингу вдячні земля-
ки поклали квіти до меморіальної дошки.

  Сектор з питань внутрішньої полі-
тики, зв’язків з громадськими орга-
нізаціями та засобами масової інфо-
рмації апарату райдержадміністрації.

 Герої не вмирають

  Жителі Доманівського району постій-
но надають допомогу нашим військово-
службовцям. Ось і цього разу небайду-
жі доманівці відгукнулись на заклик
про допомогу пораненому під час боїв
за Дебальцеве нашому земляку Віктору
Цехместруку. Буквально за кілька днів
волонтери зібрали необхідне і 25 люто-
го разом з головою районної дер-
жавної адміністрації В.М. Іванченком ві-
двідали пораненого бійця в Головному
військовому клінічному госпіталі Міні-
стерства оборони України в Києві.
  Школярі району передали обереги,
малюнки, листи для наших воїнів, учні
Сухобалківської загальноосвітньої шко-

ли І-ІІІ ст. — прапор, а Доманівського
РНВК — футбольний м’яч для Віктора
з побажаннями скорішого одужання
(Віктор — затятий футболіст, грав за
збірну команду нашого району). Пра-
цівники кафе «Кармен» передали піцу
та власний вірш з побажаннями най-
скорішого одужання, який помітно під-
няв настрій нашому захиснику.
  В.М. Іванченко та волонтери побажа-
ли Віктору та його бойовим побрати-
мам, які перебувають на лікуванні, шви-
дкого одужання, повернення до рідних
і близьких та подякував за мужність.
«Жителі нашого району щиро вдячні
нашим захисникам за можливість пра-
цювати, навчатися, ростити дітей. Ми і
надалі будемо надавати всю необхідну
допомогу українським воїнам» — під-
креслив В.М. Іванченко.
  В «Палаті Героїв» (так зазначено на
дверях) лікуються також хлопці з Чер-
нігівської, Черкаської та Івано-Франкі-
вської областей. Не дивлячись на важкі
поранення, бойовий дух у воїнів не
згас, всі мріють повернутися до своїх
підрозділів.
  І. ГЕОРГІЄНКО.

 АТО: мобілізація сили і волі
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Графік особистого прийому громадян
керівництвом Доманівської селищної

ради у 2015 році
Посада, П.І.Б. Дні та години

прийому
Місце прийому,

телефон
Селищний голова
ДОГА Олександр
Олексійович

щовівторка,
з 9.00 до 12.00;
з 14.00 до16.00

смт. Доманівка, вул. Лені-
на, 48, кабінет селищного
голови, 9-14-94

Заступник селищно-
го голови по ви-
конавчій роботі
ГУЛИЧ Володимир
Володимирович

щочетверга,
з 9.00 до 12.00;
з 14.00 до16.00

смт. Доманівка, вул. Лені-
на, 48, кабінет заступника
селищного голови, 9-14-94

  Примітка. Виїзні прийоми – за окремим графіком. У Дома-
нівській селищній раді діє «телефон довіри» — 9-14-94, з 9.00 до
12.00, з 14.00 до 16.00 щоденно, крім вихідних та святкових днів.

Графік проведення «гарячих»
телефонних ліній у Доманівській

селищній раді на 2015 рік
  Останній вівторок січня, квітня, липня, жовтня, з 9.00 до
12.00, за тел. 9-14-94 — селищний голова ДОГА О.О.
  Останній четвер лютого, травня, серпня, листопада, з 9.00 до
12.00, за тел. 9-14-94 — заступник селищного голови ГУЛИЧ В.В.

Графік проведення особистого та виїзного
прийомів громадян начальником відділу

економічного розвитку і торгівлі Доманівської
райдержадміністрації в 2015 році

Начальник відділу
економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації
ХАРЧЕНКО Олена Іванівна

1-й, 3-й четвер, з 9.00 до 16.00, —
особистий прийом громадян,
2-й, 4-й четвер — виїзний прийом
громадян.

  Наказ № 1 від 12.01.2015 «Про затвердження порядку організації та
проведення особистого та особистого виїзного прийому громадян
начальником відділу економічного розвитку і торгівлі Доманівської
районної державної адміністрації» зареєстрований в Доманівському
районному управлінні юстиції 26 січня 2015 року за № 1/245.

Графік проведення телефонної «гарячої лінії»
у відділі економічного розвитку і торгівлі До-
манівської райдержадміністрації в 2015 році
Начальник відділу
економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації
ХАРЧЕНКО Олена Іванівна

20 січня, 17 лютого, 17 березня,
21 квітня, 19 травня, 16 червня,
21 липня, 18 серпня, 15 вересня,
20 жовтня, 17 листопада, 15 груд-
ня, тел. 9-16-86.

  У відділі економічного розвитку і торгівлі Доманівської
райдержадміністрації функціонує щоденно, крім вихідних,
«телефон довіри» за номером 9-16-86.

Про затвердження звіту виконання бюджету
Фрунзенської сільської ради за 2014 рік
Заслухавши і обговоривши звіт про виконання бюджету сіль-

ської ради за 2014 рік, відповідно до пункту 23 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 4 статті 80 Бюд-
жетного кодексу України, сільська рада відзначає, що виконання
бюджету сільської ради за 2014 рік по доходах в цілому складає
108,1 відсотка, з них по загальному фонду – 108,3 відсотка, по спе-
ціальному фонду 105,9 відсотка. Видаткова частина бюджету сіль-
ської ради виконана в загальному обсязі на 89,8 відсотка, з них по
загальному фонду — на 96,5 відсотка, по спеціальному — на 54,8
відсотка.
Розглянувши підсумки виконання бюджету сільської ради за

2014 рік, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт про виконання бюджету сільської ради за 2014 рік зат-

вердити.
2. Затвердити виконання дохідної частини бюджету сільської

ради за 2014 рік в сумі 583173,30 грн., з них по загальному фонду
– 532915,95 грн., спеціальному фонду – 50257,35 грн. (додаток 1).

3. Затвердити виконання видаткової частини бюджету сільської
ради за 2014 рік в сумі 563661,65 грн., з них по загальному фонду – в
сумі  508943,30 грн., спеціальному фонду – 54718,35 грн. (додатки 2, 3).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.
  Фрунзенський сільський голова         Л.Г.ЛЯХОВЕЦЬ.

Рішення Фрунзенської сільської ради від
23 січня 2015 року №1

Рішення Щасливської сільської ради від 20
січня 2015 року №6
Про затвердження звіту виконання бюджету
Щасливської сільської ради за 2014 рік
Заслухавши і обговоривши звіт виконання бюджету Щасливсь-

кої сільської ради за 2014 рік, відповідно до статті 23 Закону Украї-
ни „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 80 Бюджетного
кодексу України, сільська рада відзначає, що виконання бюджету
сільської ради по доходах загального фонду в цілому складає
673828,50 грн., або 116,4 відсотка до річного плану, по спеці-
альному – 42726,24 грн., або 52,35 відсотка до річних призначень.
Видаткова частина загального фонду бюджету виконана на
649277,69 грн., що складає 94,9 відсотка до плану, по спеціальному
– 32700,29 грн., або 40,07 відсотка до річних призначень.
Розглянувши підсумки виконання сільського бюджету, сільська

рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт виконання бюджету Щасливської сільської ради за 2014

рік затвердити.
2. Затвердити виконання дохідної частини бюджету за 2014 рік в

сумі 716554,74 грн., з них по загальному фонду – 672828,50 грн., по
спеціальному – 42726,24 грн. (додаток 1).

3. Затвердити виконання видаткової частини бюджету за 2014
рік в сумі 681977,97 грн., з них по загальному фонду – 649277,69
грн., по спеціальному – 32700,28 грн. (додатки 2, 3).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів та
комунальної власності.
  Щасливський сільський голова         В.О. КОВАЛЬОВ.

 З районного військового комі-
саріату

У 2015 році чергові призови
громадян України на строкову
військову службу відбудуться у
квітні — травні та у жовтні —
листопаді. Це передбачено Ука-
зом Президента України від 17
лютого 2015 №88/2015 «Про
строки проведення чергових
призовів, чергові призови гро-
мадян України на строкову війсь-
кову службу та звільнення в запас
військовослужбовців у 2015 році».
На строкову військову службу

призовуть придатних за станом
здоров'я до військової служби
в мирний час громадян України
чоловічої статі, яким до дня
відправлення у військові части-
ни виповнилося 20 років, та
старших осіб, які не досягли
27-річного віку і не мають пра-
ва на звільнення або відстрочку
від призову на строкову війсь-
кову службу.
Хлопців по 18-19 років у 2015

році призивати не будуть.

Президент України наголо-
сив, що строковиків не повинні
відправляти в зону АТО. «Це
де-факто буде просто підготов-
ка якісного резерву», — заз-
начив президент.
Кабмін відповідно до Указу

Президента повинен визначити
чисельність громадян, які під-
лягають призову на строкову
військову службу, а також об-
сяги видатків для проведення
чергових призовів у 2015 році.
Крім цього, Указ передбачає

звільнення у квітні — травні
2015 року в запас із Збройних
Сил України, інших військових
формувань України, Державної
спеціальної служби транспорту
військовослужбовців, які вислу-
жили встановлені строки стро-
кової військової служби.
Ю. КУЧЕР.

  Військовий комісар Доманів-
ського районного військового
комісаріату, підполковник.

Україна представила міжнародній спільноті артефакти наявності
військового російського контингенту на території нашої держави.
Україна визнала Російську Федерацію країною-агресором, а
«ДНР» та «ЛНР» – терористичними організаціями. Україна підпи-
сала мирні домовленості й дотримується їх.
Кожен розуміє звідки йде ескалація конфлікту на сході країни.
Дії агресора призводять до зростання кількості жертв серед

військових та мирного населення, знищення інфраструктури міст,
районів, сіл та селищ.
За даними ООН, на вересень 2014 року в результаті бойових дій

інфраструктура двох областей понесла збитків на загальну суму
440 млн. доларів США. У Донецьку припинило роботу більше
70% підприємств. Більшість з них — шахти, які поставляли вугілля
для підприємств і електростанцій інших областей України. Частина
заводів постраждала безпосередньо від артобстрілів, частина
позбулася інфраструктури і була знеструмлена: в ході бойових дій
були зруйновані залізничні колії і пошкоджені лінії електропе-
редачі. Деякі підприємства були захоплені ополченням «ДНР» і «ЛНР».
У Луганській області в результаті військових дій були пошкод-

жені ділянки газопроводу, 196 родин залишилися без газопос-
тачання.
На сьогоднішній день, відповідно до єдиного Реєстру збитків

інфраструктури в зоні проведення АТО, в ході бойових дій 38
медичних установ були повністю виведені з ладу, 17 лікарень
пошкоджені в ході обстрілів, але продовжують функціонувати.
Близько 70% медперсоналу були змушені покинути зони кон-
флікту в Донецькій і Луганській областях.
Як повідомляє ООН, в Луганській області пошкоджено та зруй-

новано більше 3,7 тис. об'єктів, з них 123 — комунальної форми
власності, 57 — державної, 3516 — приватної. Серйозні пош-
кодження отримали 123 об'єкти житлового будівництва, 3311 —
електропостачання, 21 заклад охорони здоров'я, 131 загально-
освітніх навчальних закладів, а також об'єктів фізичної культури і
спорту, 74 об'єкти дорожньо-транспортної інфраструктури і 65
промислових.
На відкритті засідання РНБО 20 грудня 2014 року Президент

Петро Порошенко оцінив щоденні витрати на проведення анти-
терористичної операції на сході України в 100 млн. гривень.
Під час проведення офіційної прес-конференції 4 лютого 2015

року заступник Міністра інфраструктури Володимир Омелян пові-
домив, що Міністерство інфраструктури України оцінює збитки від
бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції в
десятки мільярдів гривень.
Збитки, завдані інфраструктурі, незрівнянні з колосальними

людськими втратами. Так, за даними ООН, з квітня 2014 були
вбиті щонайменше 5793 людини, у тому числі 63 дитини; більше
14,5 тисячі осіб, у тому числі 169 дітей, отримали поранення. Крім
того, із зони конфлікту було кілька хвиль біженців. Число виму-
шених переселенців перевищило 1 мільйон осіб.
Більше 8,5 тисяч людей були переселені до Миколаївської об-

ласті, де їм надається постійна гуманітарна допомога, виділені
місця для тимчасового проживання, а також надається допомога
в працевлаштуванні та зарахуванні до навчальних закладів.
Лише згуртувавшись та об’єднавши зусилля, ми зупинимо аг-

ресора на сході, щоб війна не розповсюдилася всією територією
України та Європи.
  Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Миколаївської облдержадміністрації.

 З Миколаївської облдержадмі-
ністрації

 Відділ з питань
надзвичайних ситуацій
інформує

Захисним спорудам
— належну готовність
На виконання рішення голови районної

державної адміністрації В.М. Іванченка й від-
повідної рекомендації громадської ради при
райдержадміністрації у Доманівці минулого
тижня було проведено комісійно огляд за-
хисних споруд цивільного захисту та при-
датних для укриття приватних підвальних
приміщень будівель.
Комісією встановлено, що на території се-

лища знаходиться 18 захисних споруд, у то-
му числі: 3 — комунальної власності, 4 — дер-
жавної власності, 2 — приватної власності та
5 — безгосподарні. Одночасно було визначе-
но близько 20 приватних підвальних примі-
щень, які придатні і за потреби можуть бути
використані для укриття населення від над-
звичайної ситуації природного, соціального
чи воєнного характеру.
Як засвідчила перевірка, лише одна захис-

на споруда повністю готова для використан-
ня за призначенням, 6 — обмежено готові, 11
— не готові. Серед об'єктів, які повністю чи
майже повністю пристосовані до укриття пра-
цівників і населення, ті, що знаходяться на
території Доманівської 14-ї державної поже-
жно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у
Миколаївській області та районного відділу
УМВС. Тут не лише приведено в готовність
до укриття об'єкти, а навіть заготовлено не-
обхідний запас продуктів харчування довго-
тривалого зберігання. Інші ж захисні об'єкти
знаходяться на різних етапах готовності (по-
требують наведення порядку, проведення ко-
сметичного, поточного, капітального ремон-
ту).
Головна причина неналежного стану захис-

них споруд — безвідповідальне відношення
та нерозуміння проблеми в цілому керівни-
ками ряду підприємств, установ, громадяна-
ми селища. За результатами роботи комісією
були надані відповідні доручення власникам
об’єктів та керівництву цивільного захисту
району.
А. КОВАЛЕНКО.

  Начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій райдержадміністрації.

Підставили плече
МАКСИМА з Миколаївщини і Катерину

з Донеччини Інтернет познайомив улітку
2013-го. У спілкуванні вони були чесні і
відверті. Він не додавав собі зросту і
доходів, вона не приховувала свого віку
і ваги. Не вигадували неіснуючих проб-
лем і не мовчали про труднощі. Максим
ділився, як господарює в селі, вона роз-
повідала про своє життя-буття матері-
одиначки. Відразу зізнались одне одно-
му, що… глухонімі.
Нині молодята живуть у селі Кузне-

цове, куди після початку війни приїхала
Катя з дитиною. Є дах над головою, гос-
подарство, дитсадок. Будуть, хочеться
вірити, мир і щастя.
Сім тисяч переселенців вибрали в тяж-

ку годину гостинну Миколаївщину. Біль-
шість із них обігріта теплом рідних і зна-
йомих. Як жінка з Донецька, що повер-
нулася доживати віку в рідне Мостове.
Все у неї є — щиросердна турботлива
сім’я сестри, доброзичливі сусіди-благо-
дійники, пенсія. Серце болить тільки від
однієї думки — син і його родина не
змогли виїхати з Донецька, у самому
пеклі — біля аеропорту — живуть…
Сім’ї Волкових пощастило більше —

повернулася з Луганщини у батьківську
хату. Громада допомогла речі від поїзда
доставити, піч відремонтувати, електрику
під’єднали. Миколі фортуна усміхнулася
по-своєму — поїхав позаторік на Донбас
підзаробити грошенят, а привіз навесні
дружину і двох дітей. Земляки і йому
підставили надійне плече…
В одне із сіл прибули двоє кримчан. Ні

в кого нічого не просили — купили хати-
ну і шмат земельки, хочуть фермерством
зайнятися. Поки що складають гроші —
один у райцентрі працює, інший, як мо-
виться, за місцем реєстрації.

Практичні заняття з
патріотизму
Є ТАКА ДУМКА, що філантроп — це

людина, яка з барського плеча демонст-
ративно роздає накрадене. Теодор Руз-
вельт сказав із цього приводу: «Хай кра-
ще бізнесмени ведуть свою справу чес-
но, ніж віддають частину надприбутку на

благодійність». Ми поіменно знаємо до-
морощених філантропів. Розповідати ж
треба про справжніх благодійників.
У Доманівському районі немає жодної

сільської громади, яка не внесла б своєї
лепти у зміцнення обороноздатності Віт-
чизни, не підтримала своїх бійців у зоні
проведення АТО. Внесок той — продук-
ти, одяг, медпрепарати, аж до бронежи-
летів і бронемашин. Селяни надали фі-
нансову, матеріальну і технічну допомогу
на сотні тисяч гривень. Щотижня переда-
ють бійцям усе необхідне, причому не
абищось, а саме те, що просять дома-
нівські хлопці. І не тільки їм. Жителі ра-
йону відгукуються на акції, беруть участь
в обласних програмах і заходах.
Активізувалася ж благодійна діяльніс-

ть і набула організованості та прозорості
завдяки Валерію Білоусу. Він прийшов
до голови райдержадміністрації і сказав:
«Потрібне приміщення для пункту допо-
моги нашим героям». Треба — буде, від-
повіли. І закрутилося. До ініціатора при-
єдналися Володимир Федоренко та Оле-
ксандр Дога. Вони долучили до святої
справи старшокласників, а ті — менших
школярів. І тепер жодна акція не прова-
диться без хлопців і дівчат, котрі дедалі
частіше виступають ініціаторами заходів.
Патріотичного духу додалося, коли ра-

зом із дорослими діти почали зустріча-
тися з десантниками 79-ї аеромобільної
бригади. Разом грали, співали, їли сол-
датську кашу, обмінювалися презентами.
Учні вручали загартованим у боях земля-
кам, які не стримували почуттів, малюн-
ки і листи, обереги і сплетені під керів-
ництвом педагогів маскувальні сітки. А
від мужніх воїнів отримували берети…
Переді мною три листи дрібно набра-

ного тексту — звіт про зроблене жителя-
ми району протягом лише трьох місяців.
Десятки добрих справ, сотні прізвищ.
Місце цьому і подібним документам — у
музеї. Вони неоціненні й важать більше
сотень лекцій і уроків на тему патріотич-
ного виховання.

Іван ІЛЛЯШ.
Миколаївська область.

  Газета "Сільські вісті" від 3 лютого
2015 року № 12 (19207).

 Волонтерство

  За таким принципом живуть селяни — і діти, і дорослі — До-
манівського району. Вони щиро опікуються переселенцями з Криму
та Донбасу, а ще надають активну допомогу землякам — учасникам
бойових дій на сході країни.
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ТОВ "ТД "АТОН АГРО"
пропонує :

Стимулятор росту рослин:
Квадростим — передпосівна обробка насіння та позакоренева

обробка рослин.

Високоефективні мікродобрива:
Тітон Паросток — передпосівна обробка насіння.
Тітон Злаки — позакореневе підживлення зернових культур у

весняний період.
Тітон Кукурудза — позакореневе підживлення кукурудзи.
Тітон Кукурудза (Zn) — позакореневе підживлення кукурудзи.
Тітон Олійні Ріпак — позакореневе підживлення ріпака.
Тітон Олійні Соняшник — позакореневе підживлення соняшника.
Тітон Бор — позакоренева обробка рослин для зниження

дефіциту бору.

Засоби захисту рослин:
Протруйники (Командор-Екстра, Престиж та інші).
Гербіциди (Еталон, Гранстар, Пріма та інші).
Гербіциди суцільної дії (Гефест, Отаман Екстра та ін.).
Інсектициди (Акінак, Залп, Наповал, Нірвана та інші).
Фунгіциди (Імпакт, Дерозал, Фенікс та інші).

Біопрепарати:
Біоінокулянти — передпосівна обробка насіння сої.
Біокомплекси — обробка насіння та позакоренева обробка рослин.
Липосам — носій пестицидів, мікроелементів та біопрепаратів (прилипач).

Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Київська, буд. 135.
Тел.: 050-937-56-57; 067-510-13-07.

  (Ліцензія Міністерства аграрної політики та продовольства України серії АЕ
№ 195241 від 04.02.2013 р.).

ТОВ «Юг-Автозапчастина»
пропонує  запчастини  до :

— МТЗ, ЮМЗ, Т — 150 К;
— КамАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ;
— КПС — 4, КРН, ПЛН — 3, АГД;
— Дон — 1500, Нива;
— підшипники, НШ насоси, РВТ;
— акумулятори, мастила, сальники;
— ШИНИ до сільськогосподарської техніки.
м. Первомайськ, вул. Київська, буд. 135.
(05161) 3-61-41, 3-61-42. (095) 27-88-461, (098) 39-19-877.

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 насіння соняшника, кукурудзи.
  Телефони: 0982974638, 0675151107.

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

Куплю соняшник та сою. Тел. 0665115443.
  ТОВ "Агрозахист" продає мінеральні добрива: нітроамо-
фоску, селітру, азофоску, карбомід. Насіння соняшнику та ку-
курудзи української та зарубіжної селекції. Можлива доставка у
господарства. Телефони: 0505918782, 0503947768.

  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.

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

  Продається насіння суданки (10 грн./кг), люцер-
ни (50 грн./кг). Тел. 0977143601, 0995032463.

  Мурую груби. Телефон 0664482196.

 Продається недорого СУПН-6. Тел. 0666377546.

25 лютого минуло 40 днів, як зупинилося серце
ГАВРИЛЕНКА Юрія Олександровича

(8.05.1962 р. — 16.01.2015 р.).
  Рано Ти пішов від нас, це непоправна втрата
для нашої родини. Ти був працьовитим, Люди-
ною величезної душі, безсумнівної честі, сумлі-
ння та чистої селянської гордості, Людиною
життя. Світ став порожнім без Тебе. Ми Те-
бе ніколи не забудемо. Низько схиляємо голови над Твоєю
могилою. Вічного життя Тобі у Царстві Небеснім та спокою
Твоїй душі.
  Всіх, хто його знав, просимо пом'янути добрим словом.
  Дружина, діти, рідні.

Доманівська селищна рада
повідомляє про оприлюднення проекту рішення Доманівської се-
лищної ради «Про затвердження Порядку розміщення тимча-
сових споруд для провадження підприємницької діяльності на
території Доманівської селищної ради». Проект рішення та ана-
ліз регуляторного впливу до проекту рішення розміщено на сте-
нді «Доманівська селищна рада» в приміщенні адміністративної
будівлі Доманівської селищної ради за адресою: 56401.
Миколаївська область, Доманівський район, смт. Доманівка, вул.
Леніна, 48, тел. 9-14-94.
  Зауваження та пропозиції щодо проекту зазначеного рішення
та аналізу регуляторного впливу приймаються працівниками ви-
конавчого комітету Доманівської селищної ради протягом місяця
з дня їх оприлюднення за вищевказаною адресою.

40 днів світлої пам’яті
  Сьогодні виповнюється 40 днів, як на блок-
посту біля села Мар’їнки Донецької області,
виконуючи свій військовий обов’язок, загинув
наш дорогий син і брат ЛИВАДАР Олек-
сандр Іванович (7.10.1993 р. — 25.01.2015 р.).
  Как трудно подобрать слова,
  Чтоб ими боль нашу измерить,
  Не можем в смерть твою поверить,
  Ты с нами будешь навсегда.
  Просимо всіх, хто знав нашого дорогого Сашу, пом'янути його
в цей день добрим словом. Хай рідна земля йому буде пухом і
Царство небесне!
  Мама, сестра.

  Увага! ПП Бондаренко пропонує зниження ціни на
переробку зерна: 1 центнер — 50 гривень. Зверта-
тись за адресою: смт. Доманівка, вул. Польова, 8 а.

  3 березня відзначив свій 75-річний ювілей шановний
Микола Володимирович ВОЛОШИН. Сердечно віта-
ємо ювіляра з цією подією, бажаємо міцного здоров'я,
благополуччя.

75 — це зовсім не багато,
Хочемо, щоб зайвою і сотня не була.
Тож бажаємо в родинне свято
Довгих років щастя і добра.
Хай над Вами буде мирне небо,
Не лишають сили на путі,
І живіть Ви стільки, скільки треба,
Молодо крокуючи в житті.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Хай Бог Вам допомагає і здоров'я посилає.

  З повагою сім'я МОЛДОВАНЕНКА Михайла Олек-
сандровича.

Вітаємо!
  Сьогодні свій день народження відзначає депутат
Доманівської районної ради БАЗАРЕНКО Сергій
Іванович. Сердечно вітаємо його зі святом, бажаємо
всіляких гараздів, вагомих здобутків у житті, в депу-
татській роботі, міцного здоров'я й довголіття
  Зичимо благ і здоров'я міцного,
  Миру, злагоди, сонця й добра,
  Нехай світла життєва дорога
  Буде повна турботи й тепла.

Доманівська районна рада.

Вітаємо!
  5 березня свій день народження святкує депутат
Доманівської районної ради ГЛАДИР Михайло
Миколайович. Від щирого серця вітаємо його з цією
знаменною подією, бажаємо успіхів у житті, в депутат-
ській роботі, богатирського здоров'я, миру 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!
  В лютому свій ювілейний день народження відзначи-
ли члени нашого трудового колективу: бухгалтер РЕ-
ДВАНСЬКА Любов Іванівна (2), кухар ХОРИШИНА
Людмила Олександрівна (4), кухар ПОСТОЛЕНКО
Ганна Павлівна (12). Цього місяця свої іменини також
відсвяткували касир КАМІНСЬКА Лідія Петрівна (17)
та секретар ГОНЧАРУК Анастасія Миколаївна (18).
  Від щирого серця вітаємо шановних іменинників, ба-
жаємо міцного здоров’я, довголіття, щастя,
благополуччя. Хай доля дарує довгі та щас-
ливі літа, а в серці хай живе любов і доб-
рота. Миру вам, щастя й благополуччя.
Правління та профспілковий комітет

СПрАТ "Україна".

  Продаю трактор Т-150К, двигун ЯМЗ-236.
  Телефон 0660134881.

  12 березня,о 9-й годині, в приміщенні управління соціального
захисту населення райдержадміністрації виїзний прийом грома-
дян проведе директор департаменту соціального захисту населе-
ння Миколаївської облдержадміністрації Ольга Вікторівна СИ-
ВОПЛЯС. Попередній запис за телефонами: 9-28-20, 9-15-47.

запрошує громадян, які зобов’язані подати декларацію про доходи та ма-
ють право на подання декларації з метою отримання податкової знижки.
Обов’язково мають задекларувати свої доходи за 2014 рік громадяни, які
одержували іноземні доходи, спадщину, подарунки від фізичних осіб,
прибутки від продажу акцій та інших корпоративних прав, а також будь-які
доходи, з яких при їх одержанні не було сплачено податок. За наслідками
подання декларації податківці розрахують таким особам суму податку до
сплати в бюджет.
  Крім того, ті громадяни, хто сплачував протягом 2014 року за навчання,
перераховував пенсійні або благодійні внески, всиновлював дітей, мають
право подати декларацію на податкову знижку з метою повернення час-
тини сплаченого протягом 2014 року в бюджет податку з доходів. Декла-
рація має бути заповнена на основі документів, які підтверджують факт
понесення витрат на навчання.
  Термін подання декларації фізичними особами — до 1 травня 2015 року.
З приводу подання декларацій та отримання консультацій щодо їх запов-
нення слід звертатись до Доманівського відділення Первомайської ОДПІ
за адресою: смт Доманівка, вул. Космонавтів, 5, каб. № 12 та № 4, тел.
9-16-55, 9-13-59. Режим роботи інспекції по прийому декларацій громадян:
щоденно, з 9.00 до 20.00, субота — з 9.00 до 16.00.
  Дякуємо за вчасно подану декларацію.

  Продається земельна ділянка (сертифікат на право на земельну частку
(пай) МК №0109566) на території Богданівської сільради. Тел. 0975513900.

  Продається земельна ділянка (витяг з ДРРПНН про реєстрацію
права власності, індексний номер витягу 20886345) на території
Богданівської сільради. Тел. 0975513900.

Отримуйте пенсію на Укр-
пошті вчасно та комфортно
«Кожний пенсіонер в Україні повинен отримувати пенсію без

запізнення та у комфортних для нього умовах. Він, як платник по-
датків, на це має повне право. Саме Укрпошта є надійним посе-
редником між державою та пенсіонером», — зауважив в.о. генера-
льного директора УДППЗ «Укрпошта» Ігор Ткачук.

— Ігоре Віталійовичу, на що робить найбільшу ставку Укр-
пошта у виплаті пенсій?

— Перш за все, ми розраховуємо на добросовісну конкуренцію,
адже згідно із законодавством, громадяни України мають право
самостійно обирати спосіб одержання пенсії. Ніяка державна чи
недержавна установа не можуть примусити пенсіонера змінювати
обрану ним установу обслуговування.
Тільки Укрпошта сьогодні виплачує пенсії з доставкою додому.

Це зручно, надійно та безпечно! Не потрібно витрачати час та си-
ли на пошуки потрібного банкомату, не будучи впевненим напе-
ред, чи він працює і чи достатньо в ньому коштів, а деякі ще й
комісію беруть. Крім того, банкомат зазвичай знаходиться далеко
від дому, а мережа магазинів, особливо в сільській місцевості, ще
не настільки розвинена, аби розрахуватися карткою.

— Яку відповідальність несе Укрпошта перед пенсіонерами?
— Ми несемо повну відповідальність! І не тільки перед пенсіоне-

рами, а й перед державою, виконуючи важливу соціальну функ-
цію. Укрпошта, як надійний посередник між державою і пенсіоне-
рами, не використовує ці гроші у своїй господарській діяльності.
Тому ми ніколи не скажемо нашим пенсіонерам, що у нас немає
грошей або виставимо ліміти видачі коштів. Відтак пенсіонери
убезпечені від ризиків втрати коштів.
Стабільність і надійність у виплаті пенсій Укрпоштою, у складі

якої найбільш розгалужена мережа — 11,8 тис. поштових відділень
по всій Україні та майже 40 тисячний колектив листонош, не
викликає жодного сумніву.

— Як з виплатою пенсій на Сході України?
— Ситуація у східних регіонах щоденно змінюється і бути впев-

неними, що завтра ми точно доставимо пенсію у конкретний насе-
лений пункт, ми, звісно, не можемо. Але працюємо стабільно та
швидко реагуємо на зміну ситуації. Були випадки, коли в зоні АТО
тільки Укрпошта працювала, як установа, що виплачує пенсії. Ми
надійні!
Поки банк буде налагоджувати роботу, зокрема наповнювати

готівкою банкомати у райцентрі, адже по селах їх просто немає,
наш листоноша вже доставить гроші стареньким особисто в руки.

— Які послуги може запропонувати Укрпошта пенсіонеру,
окрім доставки пенсії?

— Пенсіонери зі стажем прекрасно знають, що листоноша не
тільки видасть гроші, а й на дому може прийняти комунальні пла-
тежі, оформити передплату на газети та журнали, доставити то-
вари, запропонувати поповнення мобільного зв’язку тощо. Крім
того, неабияке значення для пенсіонерів має живе спілкування,
адже листоноша — це людина, перевірена десятиліттями.

— Як можна перевести пенсію з банківської установи та от-
римувати її вдома через Укрпошту?

— Якщо Ви хочете отримувати пенсії через Укрпошту з достав-
кою додому, необхідно лише подати заяву до управління Пенсій-
ного фонду за місцем проживання, в якій вказати: «Пенсію прошу
виплачувати поштою з доставкою додому».

  Укрпошта.

  Щовесни, а особливо напере-
додні Міжнародного жіночого
дня, на площах, вулицях, на
ринках з'являються чарівні бу-
кетики ніжних лісових проліс-
ків, які символізують собою
перший подих весни. Пролісок
занесено до Червоної Книги, ця
квітка перебуває на межі зник-
нення. Тому її збір та реаліза-
ція суворо заборонені. У зв'я-
зку з цим зараз на території
Миколаївської області проводя-
ться щорічні профілактичні за-

ходи під умовною назвою «Пе-
ршоцвіт». Головна мета опе-
рації — попередження та припи-
нення правопорушень, пов’яза-
них з незаконним збиранням,
перевезенням та реалізацією
рідкісних рослин.

  В. МІНЬКО.
  Старший інспектор ВДАІ з об-
слуговування Доманівського ра-
йону УДАІ УМВС України в Ми-
колаївській області, молодший
лейтенант міліції.

 З відділення ДАІ

  Правоохоронці Миколаївщини проводять заходи, спрямо-
вані на боротьбу із незаконними збиранням та торгівлею
рослинами, які занесено до Червоної книги.


