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23 березня — Всеукраїнський день
працівників культури та аматорів
народного мистецтва
Шановні працівники культури та аматори народного

мистецтва! Сердечно вітаємо вас з вашим святом.
Ваша місія — одна із найпрекрасніших у суспільстві. Ви

даруєте нам незабутні хвилини радості спілкування зі
світом мистецтва, зберігаєте та розвиваєте кращі наро-
дні традиції, привносите в наше життя свято і гарний
настрій. Саме завдяки вашим зусиллям, знанням, дос-
віду, таланту культура у своїх кращих творах і зразках
служить нашому народові.
Прийміть щиру вдячність за високе служіння мистецт-

ву, невтомний творчий пошук і самовідданість. Впевнені,
що ви й надалі докладатимете зусиль для розквіту куль-
турних надбань Доманівщини та України в цілому.
Голова райдержадміністрації    В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Голова районної ради               В.Ф. БАЗАРЕНКО.

До уваги жителів Доманівського району!
  Особистий прийом громадян народним депутатом України Олек-
сандром Петровичем Лівіком за його дорученням буде здійсню-
вати його помічник Клименко Тетяна Антонівна щопонеділка та
щосереди, з 10-ї до 15-ї години, за адресою: смт. Доманівка, вул.
Леніна, 48 (приміщення районної ради).
  Довідки за телефонами: 0636086921, 0664120181.

 З Миколаївської облдержадмі-
ністрації

Питання проходження мобі-
лізації та демобілізації, а також
спорудження ефективної лінії
захисту обговорили 14 берез-
ня під час наради Президента
України Петра Порошенка та
голів облдержадміністрацій.
За словами голови Мико-

лаївської облдержадміністрації
Вадима Мерікова, за результа-
тами двох етапів четвертої
хвилі мобілізації Миколаївська
область виконала план на 63%.

— Другий етап мобілізації ще
не завершений. Перший етап
наша область завершила з
показником 81%. Другий етап

поки що виконується на рівні
63%, але у нас досить гарні
показники, враховуючи специ-
фіку регіону і в порівнянні з
іншими областями, — зазначив
керівник області.
За його словами, під час на-

ради Президент України пос-
тавив чіткі завдання перед усі-
ма керівниками областей за-
безпечити виконання плану
мобілізації, а також активно
включитися в процес демобілі-
зації військовослужбовців.
Нагадаємо, що відповідно до

Указу Президента від 14 січня
поточного року про часткову
мобілізацію, в рамках демобі-
лізації у період з 18 березня по
1 травня звільненню підля-
гають більше 35 тисяч військо-
вослужбовців.
  В Миколаївський області вже
розроблено комплекс заходів
в рамках програми реабілітації
військовослужбовців — учасни-
ків АТО.

11 березня на засіданні Ради
директорів Міжнародного ва-
лютного фонду прийнято ріше-
ння про виділення Україні 17,5
мільярдів доларів США. Про-
грама передбачає чотириріч-
ний план економічної і фінан-
сової стабілізації країни та до-
датково відкриває двері для
отримання ще 7,5 мільярдів
доларів допомоги для стабілі-
зації й росту української еко-
номіки.
Таким чином, загалом протя-

гом чотирьох років Україна от-
римає 25 мільярдів доларів
США, які дадуть можливість
стабілізувати економіку, стабі-
лізувати фінансовий сектор,
вони спрямовуються на стабі-
лізацію валютного курсу країни
і дадуть можливість зростати
українській економіці вже з
2016 року.
У своїй заяві з приводу зат-

вердження цієї програми фі-
нансової підтримки України
Прем’єр-міністр України Арсе-
ній Яценюк зазначив, що це
«програма змін і реформ для
України». «Зараз ми проходи-
мо доволі складний період, але
цей період є запорукою ство-
рення дуже потужного і силь-
ного економічного, фінансово-

го, соціального і політичного
майбутнього України. Ми отри-
мали дуже широку підтримку
наших міжнародних партнерів,
і незважаючи на всі зусилля
Російської Федерації, нам вда-
лося довести світу, що ми про-
водимо реформи, і тільки під
проведені реформи Міжнарод-
ний валютний фонд прийняв
рішення про надання фінансо-
вої допомоги Україні», — наго-
лосив Прем’єр-міністр України.
Арсеній Яценюк зазначив,

що далі на порядку денному —
виконання всіх заходів, які пе-
редбачені програмою дій Кабі-
нету Міністрів і коаліційною
угодою. Це — продовження по-
даткової, соціальної, економіч-
ної реформи, дерегуляція, бо-
ротьба з корупцією, зменшен-
ня навантаження на державний
бюджет через закриття нее-
фективних програм. Це — все-
осяжний і всеохоплюючий план
нової України, європейської
України, який підтримується
нашими західними партнерами
і нашими союзниками.

  Департамент інформацій-
ної діяльності та комунікацій
з громадськістю Миколаїв-
ської облдержадміністрації.

Вадим Меріков: “За результата-
ми двох етапів четвертої хвилі
мобілізації Миколаївська об-
ласть виконала план на 63%”

Рада директорів МВФ затвер-
дила програму фінансової під-
тримки України

  Шановні жителі територіальної громади До-
манівської селищної ради та керівники органі-
зацій, підприємств усіх форм власності! Рішен-
ням виконавчого комітету від 24 лютого 2015
року №10 з 9 березня по 10 квітня 2015 року
оголошено місячник з благоустрою. Запрошує-
мо кожного з вас взяти участь у прибиранні
територій організацій, підприємств та власних
садиб у селищі Доманівка та селах Забари,

Зброшкове, Чорталка, Казаринське. В рамках
місячника з благоустрою 21 березня 2015 року
оголошено акцію «За чисте довкілля». Давайте
спільно робити гарні справи. Лише разом, дру-
жною громадою, ми наведемо та підтримува-
тимемо належний санітарний порядок у наших
населених пунктах.
  Доманівський селищний голова
  О.О.ДОГА.

 АТО: мобілізація сили і волі

  Війна, що вже рік палахкотить на сході Ук-
раїни, згуртувала український народ в боротьбі
з підступним російським агресором за свобо-
ду, незалежність і територіальну цілісність на-
шої Батьківщини. За цей час широкого розма-
ху набув у країні волонтерський рух. Тисячі й
тисячі небайдужих українців ладні віддати, як
кажуть, останню копійку, аби допомогти на-
шим хлопцям на фронті.
  Активно працюють і волонтери Доманівщини,
забезпечуючи регулярно наших воїнів-земляків
та їх бойових побратимів засобами захисту, не-
обхідними речами, продуктами харчування,
предметами гігієни та іншим, які надають не-
байдужі жителі району. Навіть діти допомага-
ють захисникам, плетучи для них маскувальні
сітки, передаючи свої малюнки та листи з по-
бажаннями швидкої перемоги і щасливого по-
вернення додому.
  Доманівська громада вже підготувала й пере-
дала воїнам 79-ї Миколаївської окремої аеро-
мобільної бригади два автомобілі УАЗ. А ми-
нулої неділі легендарним "кіборгам" було пе-
редано ще один автомобіль. Урочиста церемо-
нія його освячення та передачі відбулася на
території храму Святого Олександра Невсько-
го в Доманівці.
  Виступаючи перед присутніми, голова район-
ної державної адміністрації В. Іванченко під-
креслив, що жителі району всім серцем з на-
шими бійцями на фронті, допомагали, допома-
гають і надалі допомагатимуть їм боронити Ук-

раїну від ворога. Василь Миколайович передав
документи на автомобіль представникам 79-ї
бригади — нашому земляку-доманівцю капіта-
ну І. Базаренку та прапорщику Є. Дзюбаку, по-
бажав їм та їх товаришам по зброї успішного
виконання поставлених перед ними бойових
завдань та якнайшвидшого досягнення миру і
щасливого повернення додому.
  Доманівський селищний голова, волонтер О.
Дога вручив воїнам ключі від автомобіля.
  Благочинний Доманівського округу, настоя-
тель храму Святого Олександра Невського
отець Віктор освятив автомобіль та передав
військовослужбовцям іконки.
  Присутні на церемонії освячення прихожани
храму пожертвували на пальне для автомобіля
875 гривень. Ще 1970 гривень для придбання
пального, а також закупівлі продуктів харчу-
вання для воїнів було зібрано під час благодій-
ної акції, проведеної минулої суботи на ринку
в Доманівці.

  За доброю традицією, українським воїнам-
захисникам були передані обереги, виготовле-
ні руками школярів району, дитячі малюнки.
  Багато зусиль доклали, щоб у найкоротший
термін підготувати автомобіль для армійців, ре-
монтники О. Устименко, Д. Кінаш, волонтер В.
Білоус. Працювали і вдень, і вночі. На капіталь-
ний ремонт транспортного засобу, заміну бага-
тьох вузлів та деталей було витрачено близько
30 тисяч гривень. Сердечна вдячність від бійців
та волонтерів усім небайдужим доманівцям, а
особливо В. Павленку, В. Полторан, А. Славін-
ському, О. Курінському, Ю. Лабі, М. Резнічен-
ку, В. Солов'ю, О. Бензар, Д. Куликовському,
Д. Шейку, С. Радьку, А. Цехоцькому, С. Стані-
славчуку, В. Подорогі, Г. Младенцю, П. Терпа-
ку, Т. Терпак, М. Томичу, М. Романику, а також
народному депутату України О.П. Лівіку та де-
путату Доманівської районної ради С.А. Збо-
ровському. Хай Бог їм віддячить сторицею!

  В. ДМИТРЕНКО.
  На фото: під час освячення та передачі вої-
нам 79-ї Миколаївської окремої аеромобіль-
ної бригади третього "народного" автомобіля.

На численні звернення гро-
мадян району з питань держав-
ної підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побу-
тових умов сільського населен-
ня сектор містобудування, архі-
тектури, житлово-комунально-
го господарства та будівництва
райдержадміністрації інфор-
мує, що в Миколаївській облас-
ті, за сприянням обласної дер-
жавної адміністрації, обласної
ради, продовжено нинішнього
року дію Цільової регіональної
програми підтримки індивідуа-
льного житлового будівництва
на селі та поліпшення житлово-
побутових умов сільського на-
селення «Власний дім» на
2012-2017 роки, спрямованої
на створення відповідних жит-
лових та соціально-побутових
умов саме для сільського насе-
лення області та району. На
сьогодні вона є практично єди-
ною реальною можливістю для
поліпшення умов проживання
на селі.

Мешканці сіл району, які по-
стійно працюють та проживаю-
ть у сільській місцевості, мають
можливість отримати пільговий
довгостроковий кредит під 3
відсотки річних на будівництво,
реконструкцію, добудову, при-
дбання житла, спорудження ін-
женерних мереж та підключен-
ня їх до існуючих комунікацій
(газифікацію, водопостачання,
електричне опалення). Гранич-
на сума кредиту, залежно від
видів кредитування, складає:
200 000 грн. — на будівництво
будинку; 100 000 грн. — на
придбання, реконструкцію, до-
будову будинку; 20 000 грн. —
на спорудження інженерних
мереж (газифікація, водопоста-
чання, електричне опалення) та
підключення їх до існуючих ко-
мунікацій. Кредит на спорудже-
ння інженерних мереж та під-
ключення їх до існуючих кому-
нікацій мають право отримати
також мешканці сіл району пе-
нсійного віку.

За консультацією стосовно
необхідного пакету документів
та умов надання довгостроко-
вого цільового кредиту сільсь-
ким мешканцям слід звертатися
до спеціалізованої кредитно-
фінансової господарської орга-
нізації «Миколаївський облас-
ний фонд підтримки індивіду-
ального житлового будівництва
на селі», який знаходиться за
адресою: м. Миколаїв, вул. Ро-
боча-2А, офіс 508, тел. (0512)
56-34-22.

В. ЦЕХОЦЬКИЙ.
  Завідувач сектору містобуду-
вання, архітектури, житлово-
комунального господарства та
будівництва райдержадмініст-
рації.

 З сектору
містобудування,
арх ітектури ,
житлово-кому-
нального госпо-
дарства та буді-
вництва райде-
ржадміністрації
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— Так, дійсно, зрослий курс долара і цінова політика поставили
сільгоспвиробників у складне становище. Однак хочу відразу
зазначити, що не слід сьогодні забувати — країна втягнута у війну,
і це головна причина економічної нестабільності.
Сьогодні для аграрного сектора настав один з найвідповідальні-

ших періодів — весняно-польові роботи, які повним ходом поча-
лися у всіх районах області. Основне завдання влади — коорди-
нація та сприяння аграріям у проведенні цих робіт. Незважаючи
на фінансово-економічні та погодно-кліматичні проблеми, сільго-
спвиробникам минулої осені вдалося досить успішно провести
посівну кампанію. Озимими культурами було засіяно 743 тисячі
гектарів, з яких 701,4 тис. га — озимі зернові.
Посівну кампанію ярих культур розпочали практично у всіх

районах області. Станом на 10 березня засіяно вже 14 тисяч гек-
тарів. Матеріально-технічними ресурсами сільгосппідприємства
області в основному забезпечені.
У зв'язку з девальвацією гривні вартість весняно-польових робіт

значно зросла, зокрема, ціни на мінеральні добрива та паливно-
мастильні матеріали збільшилися майже втричі. Зараз наше го-
ловне завдання — допомогти аграріям і налагодити співпрацю між
ними та комерційними структурами: постачальниками мінеральних
добрив, насіння, паливно-мастильних матеріалів і засобів захисту
рослин. У цьому напрямку ведемо роботу і з банками, вже є певні
напрацювання. Кредитні портфелі банків дозволяють фінансувати
сільгоспвиробників в повному обсязі, однак висока процентна ста-
вка стримує процес кредитування. Зараз підприємствами області
для придбання матеріально-технічних ресурсів отримано 209 мі-
льйонів гривень кредитних коштів. Варто відзначити, що в Дер-
жавному бюджеті України передбачено 300 мільйонів гривень на
часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами. Сподіває-
мося, що скориставшись державною програмою, аграрії зможуть
зменшити вартість залученого кредиту. Крім цього, найближчим
часом активно почне працювати Аграрний фонд, що дозволить
заповнити дефіцит коштів на проведення весняно-польових робіт.
Особливо це стосується тих підприємств, які відчувають труднощі
з отриманням кредитів в банках.

— Стартував другий етап четвертої хвилі мобілізації. Як
вона здійснюється в Миколаївській області?

— Мобілізація в нашій області проходить планомірно: ми не в
перших рядах по Україні, але й не в останніх. За результатами
двох етапів призвуть 3085 чоловік. На сьогоднішній день мобіліза-
ційний план виконаний на 65 відсотків. Основний контингент лю-
дей — це ті, хто, не ховаючись за чужі спини, йде захищати Ук-
раїну від агресора: добровольці, колишні військові, чоловіки
старшого віку.
Сподіваємося також на те, що Мінські домовленості будуть дот-

римуватися, і Президенту Петру Порошенку вдасться на диплома-
тичному рівні зробити все, щоб в Україну прийшов мир.
Хочу зазначити, що успішно мобілізація проходить в Ново-

одеському та Веселинівському районах. За ними йдуть Березнегу-
ватський і Вознесенський райони. Гірше — в Єланецькому, Жов-
тневому, Березанському, Новобузькому та Кривоозерському ра-
йонах. І дуже проблемна ситуація з проведенням мобілізації в
обласному центрі. Ми робимо все для того, щоб виправити ситуа-
цію. З «ухильниками» працюють правоохоронці. Вже відкрито 39

кримінальних справ та 255 осіб притягнуто до адміністративної
відповідальності. Відкрита «гаряча лінія», на яку можуть зверну-
тися люди зі скаргами та побажаннями з питань мобілізації.
Я пишаюся нашими миколаївцями з Національної гвардії, які

минулої суботи прийняли присягу на вірність Україні. А це 103
військовослужбовці у віці від 20 до 57 років. Після бойового
злагодження вони будуть нести службу в зоні проведення анти-
терористичної операції, а також на блокпостах в нашій області,
охоронятимуть стратегічні об'єкти і братимуть участь в патрулю-
ванні міста.

— Чи виплачується матеріальна допомога сім'ям загиблих
воїнів?

— Так, однозначно виплачується. Ці сім'ї підтримуються як з
боку держави, так і волонтерськими організаціями. Департамент
соціального захисту населення спільно з волонтерами допомагає
сім'ям зібрати всі необхідні документи для виплати соціальної до-
помоги. З благодійного фонду 38 сімей отримали по 50 тисяч
гривень такої допомоги, а це 1,9 мільйона гривень. Також дітям,
чиї батьки загинули в зоні проведення АТО, виплачується одно-
разова допомога в розмірі 10 прожиткових мінімумів. Ці кошти
вже отримали 43 дитини, що становить 507,3 тисячі гривень.
Зазначу, що 48 сім'ям загиблих військовослужбовців виплачено по
609 тисяч гривень з державного бюджету.

— Ми бачимо ряд диверсій в Харкові, у сусідній Одесі. Яка
робота проводиться в області для того, щоб миколаївці могли
відчувати себе в безпеці?

— Під час засідання колегії облдержадміністрації я поставив
низку завдань перед главами районів, мерами міст, представникам
правоохоронних органів про вжиття заходів щодо забезпечення
безпеки нашої області. Ми також будемо посилювати охорону
стратегічних об'єктів за допомогою громадських формувань. Це
дуже важливо на сьогодні, так як це консолідує і мобілізує суспі-
льство для захисту нашої Батьківщини. Крім того, це велика під-
тримка для правоохоронних органів. Також посилені блокпости в
місті Миколаєві: прийнято рішення про встановлення відеокамер,
які будуть працювати в режимі онлайн і фіксувати всі в'їзди в місто.

— Чи буде здійснюватися ремонт доріг? Адже навіть магіст-
ральні траси прийшли в непридатність, не кажучи вже про
місцеві дороги. Особливо жалюгідна ситуація по дніпро-
петровському і кіровоградському напрямках.

— Так, звичайно. Доповідаючи ситуацію з транспортних пере-
везень і стану доріг у Миколаївській області міністру інфраструк-
тури, я акцентував, що у нас 10 відсотків усіх доріг необхідно не
ремонтувати, а заново будувати.
Перш за все, потрібно знайти причини, чому вони у нас сьогодні

в такому стані. Перше — це, звичайно ж, складні погодні умови.
Друга, і вона ж основна причина — це якість дорожнього пок-
риття. І третя причина — нерегульований вантажопотік великован-
тажних автомобілів, який проходить по наших дорогах. Це проб-
лемне питання було розглянуто на засіданні колегії облдерж-
адміністрації та мною були дані доручення відповідним службам.
Крім того, проводиться роз'яснювальна робота з керівниками
портів і терміналів, куди доставляються вантажі. На жаль, ми не

можемо встановити на трасі ваги для зважування вантажівок, так
як це заборонено на законодавчому рівні. Але ми маємо намір
ініціювати внесення змін до законодавства, і плануємо звернутися
до народних депутатів України, обраних від Миколаївської області.
Що стосується фінансування, то ми неодноразово зверталися

до центральних органів виконавчої влади з проханням про виділе-
ння коштів з державного бюджету на ремонт і будівництво доріг.
Цього року планується їх виділення. За температурним режимом
зараз поки не можна починати капітальний ремонт доріг. Тому я
рекомендував представникам місцевої влади провести наради та
залучити бізнес, щоб знайти ресурси для виконання тимчасових
ремонтів, засипки ям на магістральних трасах. А в квітні-травні
мають бути виділені бюджетні кошти, і ці дороги будуть відремон-
товані. Дороги місцевого значення вже ремонтуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів. Так, сьогодні повним ходом йде ям-
ковий ремонт на автодорогах міста Миколаєва. Трохи пізніше поч-
неться і капітальний ремонт доріг місцевого значення.

— Які питання планується розглянути на черговій сесії
обласної ради?

— Буде розглянуто низку важливих соціальних питань. Насампе-
ред, планується виділити 9,2 мільйона гривень для погашення кре-
диторської заборгованості за придбане медичне обладнання та
автотранспорт. Ще в 2012 році медичне обладнання було постав-
лено в наші лікувальні заклади, але з постачальниками так і не
розрахувалися. Нам вдалося знайти кошти, і ми зможемо пога-
сити цю заборгованість. Крім того, планується виділення 576 ти-
сяч гривень, які будуть спрямовані на реабілітацію військовослуж-
бовців — учасників бойових дій в зоні проведення АТО. За ці
кошти обласний госпіталь інвалідів війни зможе придбати
необхідне медичне обладнання.
В рамках перерозподілу коштів 700 тисяч гривень планується

виділити обласній дитячій лікарні, що дасть можливість придбати
лікувальне харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію.
594000 гривень субвенції будуть спрямовані на погашення забор-
гованості за минулий рік, за часткове відшкодування вартості
лікарських засобів для хворих на гіпертонію.
Немаловажне питання — фінансування дитячо-юнацьких спорти-

вних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яких в Микола-
ївській області — 13. Згідно з внесеними змінами до державного
бюджету, наша область отримає 3,4 мільйона гривень субвенції
для їх фінансування.

— Дякую за відверту розмову.

Розмовляла Тетяна ФАБРИКОВА.
  (Передрук з газети «Рідне Прибужжя». Перекладено українською).

 Відверто про головне

  Аграрії вийшли в поле. Нестабільний курс долара сильно вплинув на цінову політику, зокрема, на вартість
паливно-мастильних матеріалів, добрив, запчастин та іншого. Тому багато сільгоспвиробників через високі
ціни просто не зможуть відсіятися, адже паралізована і банківська система. Чи передбачена яка-небудь
державна підтримка аграріїв цього року? Відповідь на це та інші питання журналіста «РП» — в інтерв'ю з
головою Миколаївської обласної державної адміністрації Вадимом МЕРІКОВИМ.

 З відділення ДАІ

Тема дитячого дорожньо-транспо-
ртного травматизму не перестає бу-
ти актуальною. З настанням весня-
них канікул в школах проїжджа час-
тина поповниться юними учасника-
ми дорожнього руху. У вільний від
навчання час вони частіше будуть на
свіжому повітрі, на вулиці, і тут їх
неминуче чекає зустріч з дорогою.
Водіям необхідно пам'ятати, що

психологія дитини кардинально від-
різняється від психології дорослого.
Тому потрібно розуміти, що в скла-
дній ситуації на дорозі вони не по-
ведуть себе як дорослі, їхня поведі-
нка непередбачувана, що вимагає
від водіїв граничної обережності.
Ваша неуважність або просто нед-
балість може призвести до непо-
правних помилок.
Шановні діти! Перш ніж перейти

дорогу, переконайтесь у відсутності
транспорту. Якщо до вас наближаю-
ться автомобілі, слід почекати, поки
вони проїдуть, і ні в якому разі не
намагатися перебігати дорогу перед

ними. Не виходьте на проїжджу час-
тину із-за транспорту, що стоїть,
або предметів, що обмежують ог-
ляд. Завжди пам'ятайте, що помил-
ку, допущену на уроці, можна вип-
равити, а помилка в дотриманні
Правил дорожнього руху часто бу-
ває непоправною, від вашої дисцип-
ліни на вулиці залежить ваша безпека.
Шановні батьки! Якомога частіше

нагадуйте дітям правила поведінки
на вулиці. Дуже важливо, щоб дити-
на не тільки запам'ятала, але і доб-
ре зрозуміла, що виконувати Прави-
ла дорожнього руху потрібно завж-
ди і скрізь. Кращий спосіб навчання
— це власний приклад у виконанні
«дорожньої азбуки». Своєчасне
прищеплення дитині навичок дотри-
мання правил руху дозволить уник-
нути нещасного випадку на дорозі.
С. МАЛАНІЧ.

  Начальник ВДАІ з обслуговування
Доманівського району УДАІ УМВС
України в Миколаївській області,
капітан міліції.

  Державтоінспекція звертається до водіїв бути уважнішими на
дорогах. З 23 березня в школярів розпочнуться канікули, у них
більше часу буде для прогулянок, а значить водіям, виїжд-
жаючи на вулиці, треба бути гранично обережними.

 Прес-реліз

Надання субсидій населенню
За інформацією, узагальненою Головним управлінням ста-

тистики, у Доманівському районі упродовж 2014 р. за суб-
сидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних пос-
луг звернулося 616 сімей, що на 22% більше, ніж у 2013 р.
Субсидії зазначеного виду призначено всім сім’ям, які за
ними звернулися.
Загальна сума призначених субсидій склала 30,5 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на відшкодування оп-
лати житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у грудні
2014 р. становив 172,7 грн. проти 107,2 грн. у грудні 2013 р.
За субсидіями готівкою на відшкодування витрат для при-

дбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побу-
тового палива у 2014 р. звернулось 499 сімей району, що на
1,4% менше, ніж у попередньому році. Субсидії зазначеного
виду призначено всім сім’ям, які за ними звернулися.
Загальна сума призначених субсидій готівкою на відшко-

дування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і
рідкого пічного побутового палива становила 414,1 тис.грн.
Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у грудні
становив 1198,3 грн., у відповідному місяці 2013 р. субсидії
цього виду не призначались.

Заробітна плата та стан її
виплати
У 2014 р. середньооблікова чисельність штатних праців-

ників на підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах з
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становила
2691 працюючий, або 1,2% від середньообласного показ-
ника та порівняно з 2013 р. зменшилась на 11,5%. Кількість
працівників, які працювали в режимі скороченого робочого
дня (тижня), складала 439 осіб, що становить 16,3% до се-
редньооблікової кількості штатних працівників.
Номінальна середньомісячна заробітна плата одного штат-

ного працівника за 2014 р. становила 2570,25 грн., що на
9,6% більше попереднього року та при цьому в 2,1 раза пе-
ревищувала законодавчо встановлені державні соціальні га-
рантії, а саме: рівень мінімальної заробітної плати та про-
житкового мінімуму для працездатної особи (1218 грн.), але
водночас була меншою на 23,1% за середній показник по
Миколаївській області.
Згідно наданої державної статистичної звітності з праці,

заборгованість із виплати заробітної плати працівникам під-
приємств, установ, організацій району (без урахування най-
маних працівників статистично малих підприємств та зай-
нятих у фізичних осіб-підприємців) упродовж грудня 2014 р.
зменшилась на 12,6%, або на 95,1 тис.грн. та на 1 січня 2015 р.

становила 658 тис.грн. Порівняно з даними на 1 січня 2014 р.
обсяг боргу збільшився в 4,8 раза, або на 521,5 тис.грн. У
загальнообласних обсягах заборгованості питома вага бор-
гу Доманівського району склала 1,6%.
У структурі загальної суми нарахованої, але не сплаченої

станом на 1 січня 2015 р. заробітної плати, 13,2%, або 87
тис.грн., склали кошти, які належать виплатити персоналу
економічно активних підприємств, решта — 86,8% або 571
тис.грн., припадає на підприємства, щодо яких реалізовую-
ться процедури відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом.
Станом на 1 січня 2015 р. вчасно не отримали заробітну

плату 31 працівник економічно активних підприємств району.
Кожному із них не виплачено в середньому 2806,45 грн., що
на 9,2% перевищує рівень середньої заробітної плати по
району за 2014 р.

Демографічна ситуація
  За інформацією, узагальненою Головним управлінням ста-
тистики, у Доманівському районі, станом на 1 січня 2015 р.,
за оцінкою, проживало 25,6 тис. осіб, з них 6,1 тис. жителі
смт. Доманівка, 19,5 тис. — мешкало у сільській місце-
вості.
  Внаслідок демографічних процесів, які відбулися упродовж
2014 р., чисельність наявного населення району скоротила-
сь на 158 осіб. Зменшення чисельності населення відбулося
як за рахунок природного, так і міграційного скорочення, яке
становило 79 осіб відповідно.
  За минулий рік зареєстровано 315 народжених, що на 1
немовля менше, ніж у 2013 р. Кількість померлих зменши-
лась на 3 і склала 394 особи.

Вантажні та пасажирські
перевезення
  У січні 2015 р. автомобільним транспортом району вико-
нано вантажооборот у розмірі 0,2 млн.ткм, при цьому
замовникам доставлено 1,2 тис.т вантажів, що відповідно на
36,1% та 33,3% менше, ніж у січні 2014 р. Вантажні переве-
зення здійснено виключно фізичними особами-підприєм-
цями.
  Послугами пасажирського автомобільного транспорту (з
урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями)
скористалися 17,9 тис. осіб, що на 4,1% більше січня 2014 р.,
виконано пасажирської роботи в обсязі 0,9 млн.пас.км, що
на 29,1% менше.

  Відділ статистики у Доманівському районі.
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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.).

  Бухгалтерія ПСП імені Шевченка, ПП «Веселий
Роздол» та ПП «Фаворит-М» вітає з 55-літтям БІГУН
Тамару Володимирівну.
Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров'я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий!
Не знали б Ви тяжких турбот.
А ще бажаєм добре жити,
Щоб внуки виросли — гей раз!
Щоб мали Ви кого любити,
І щоб любили міцно Вас!
Щоб було все гаразд в роботі.
Вона, звичайно, не проста.
Щоб було все — і "за", і "проти",
Як компроміс — життя-буття!
Ще раз сердечно Вас вітаєм!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм!
І довгі, довгії літа...

Фірма "Все для даху" м. Первомайськ
  виробляє металочерепицю та профнастил.
Виготовляє та монтує БЕЗКАРКАСНІ АНГАРИ.
Тел.: 0958112924, 0930569293, 0977437125.

  Сім'я Молдованенків щиро вітає БІГУН
Тамару Володимирівну з 55-літтям.
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для твоїх ніг,
Бо пройдено життя лише частину —
Попереду багато ще доріг.
Нехай душа твоя ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом хай тебе завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров'я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа.
Смійся більше та менше сумуй,
Щораз багатій, ще краще — ґаздуй.

Хай руки ніколи втоми не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях.
Живи до ста років на поміч всім людям.
Здоров'я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа.

З ювілеєм!
  Минулої суботи відзначив свій 90-літ-
ній ювілей житель Доманівки, інвалід
Великої Вітчизняної війни, ветеран-пе-
дагог КАЛЕНИЧ Архип Власович. Сер-
дечно вітаємо найдорожчу для нас лю-
дину, люблячого, турботливого чолові-
ка, батька, дідуся, прадідуся з цією зна-
менною подією, бажаємо йому багато
щасливих літ, міцного здоров'я, миру й благополуччя.
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує мудрості й поваги час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.

Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров'я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Хай Господь Вас завжди береже,
Сил і здоров'я хай Вам пошле.
Дружина, діти, онуки і правнуки.

  Свідоцтво на право власності на житловий будинок (без но-
мера) від 4.01.1993 р., видане виконавчим комітетом Мостівської
сільради на ім'я Кусик Софії Федорівни, вважати втраченим.

  Загублений сертифікат на право на земельну частку (пай) серія МК
№0198249, виданий на ім'я Журавленко Юлії Савелівни, вважати недійсним.

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, сою, кукурудзу, ячмінь.
 Телефон 0665115443.

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

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

  ТОВ "Агрозахист" продає засоби захисту рослин,
мінеральні добрива: нітроамофоску, селітру, азофоску,
карбомід. Насіння соняшнику та кукурудзи української та
зарубіжної селекції. Можлива доставка у господарства.
Тел.: 0505918782, 0503947768.     Ліцензія АВ №564318 від 22.03.2011 р.

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

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

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

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

  Продається 3-кімнатна квартира зі всіма зручностями, є
сарай, гараж, в центрі Доманівки. Тел. 0958895320.

  Продається будинок в Доманівці по вул. Пастера 21/1 з усіма зручностями,
або здається в найм на довготривалий час. Тел.: 0671197412, 0992674209.

  Торговий дім "Зеленый
Мир" пропонує засоби за-
хисту рослин Гран Стар,
Естерон, Діален Супер,
Раксил та ін., мікродобри-
ва Рекорд, Гуман, насін-
нєвий матеріал вітчизня-
ного виробництва (ячмінь,
соняшник, кукурудза та ін.)
та французької селекції
фірм "Кассад", "Майса-
дур" (соняшник, кукуруд-
за) за низькими цінами.
  Телефон 0675565857.
Ліц ЯЖ №642127 від 12.12.2012 р.

  Професійний візаж, нарощування та корекція вій.
  м. Вознесенськ, телефон 0506110996.

Допоможіть дитині!
  Термінової допомоги потребує дворічна Гаврилова Валерія з
Доманівки. У дівчинки важка хвороба, віднімаються ручки і
ніжки, вона не може ні ходити, ні сидіти.
  Валерія з травня по листопад 2014 р. проходила лікування в
Миколаївській обласній дитячій лікарні, а зараз перебуває в На-
ціональній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» (м. Київ),
та стан її постійно погіршується.Дівчинка потребує лікування за
кордоном, але у батьків немає грошей для цього. Вартість об-
стеження та оперативного втручання — 44 тисячі євро.
  Просимо всіх, хто може допомогти, перерахувати гроші на
картку №5168757252117462 (отримувач Гаврилова Марина Ана-
толіївна, тел. 0502466498).
  Для юридичних осіб: р/р 29244825509100 (ПАТ КБ «При-
ватБанк»), МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570. Призначення
платежу — «благодійна допомога для Гаврилової Марини Анато-
ліївни, картка 5168757252117462».
  Допоможіть Валерії — подаруйте їй життя!

 Радить лікар

Захворюваність на рак моло-
чної залози серед жінок світу
за останні 25 років зросла в 30
разів. Майже 10 років тому ця
хвороба вийшла на перше міс-
це серед всіх онкологічних «жі-
ночих» захворювань.
Захворіти на рак молочної

залози може будь-яка жінка,
хоча у одних ризик захворюва-
ння високий, а в інших — низь-
кий. Чинниками, які підвищують
ризик захворювання, є: вік по-
над 40 років, спадкова схиль-
ність, пізня менопауза, ранній
початок місячних (до 12 років),
пізні перші пологи (у віці понад
30 років) або їх відсутність, пе-
реривання вагітності, фіброзно-
кістозна мастопатія, ожиріння,
куріння. До цього переліку мо-
жна додати також погану еко-
логію, гормональні порушення,
неправильне харчування, алко-
голь. Все це в індивідуальному
поєднанні нерідко призводить
до раку.
В цілому щороку це грізне

захворювання забирає життя
майже 7,5 тис. жінок по всій
Україні. Причому, дуже часто
на пізніх стадіях, коли вряту-
вати жінку важко, а то й взагалі
неможливо. На жаль, пізнє ви-
явлення цього захворювання є
однією з головних причин того,
що в Україні зростання захво-
рюваності супроводжується ви-
соким рівнем смертності, хоча
в світі помітна тенденція до її

зниження (в середньому на 1%
за рік). Рак молочної залози
діагностується в запущених ста-
діях у 25% українських пацієн-
ток, і половина з них помирає
протягом першого року після
виявлення. Тобто прогноз зах-
ворювання залежить від того,
наскільки вчасно вдалося діаг-
ностувати хворобу.
Основними методами, які до-

зволяють своєчасно виявити це
захворювання, є: самообстеже-
ння молочних залоз; клінічне
обстеження молочних залоз;
мамографія. Для уточнення ді-
агнозу лікар може призначити
також деякі інші обстеження. З
метою раннього діагностування
кожна жінка повинна володіти
технікою самостійного обсте-
ження молочних залоз. Рак мо-
лочної залози належить до «ві-
зуальних» форм раку, виявлен-
ня яких не потребує складних
методів діагностики. Фахівці
стверджують, що кожна жінка,
витративши 10-15 хвилин щомі-
сячно, може запобігти трагедії.
Своєчасне звернення до лікарів
дозволяє виявляти новоутворе-
ння на ранніх стадіях розвитку.
Раннє виявлення раку — запо-

рука його повного вилікування.
Це повинна знати кожна жінка.
Рак молочної залози — це не
вирок, це хвороба, яку лікують
і перемагають!
В. РОГОЦЬКИЙ.

  Районний акушер-гінеколог.

На даний момент вже відомо,
що виникненню ракових захво-
рювань можна запобігти, до-
тримуючись елементарних норм
здорової поведінки, таких як
відмова від куріння, обмеження
доступу до цигарок дітей, під-
вищення фізичної активності,
збалансована та здорова їжа,
невживання алкоголю, утрима-
ння від тривалого перебування
на сонці та своєчасна діагнос-
тика і увага до власного здо-
ров’я. Тому питання ранньої ді-
агностики щоденно знаходить-
ся на контролі у медичних пра-
цівників району. Кожен житель
району, який вперше в поточ-
ному році звертається за меди-
чною допомогою в поліклініку,
чи знаходиться на стаціонар-
ному лікуванні, повинен пройти
в повному обсязі медичний ог-
ляд:

— флюорографічне обстеже-
ння;

— огляди в чоловічому чи жі-
ночому кабінетах на предмет
виявлення передпухлинної та
онкологічної патології,

— ендоскопічне обстеження;
— ультразвукове дослідження.
На жаль, ряд хворих, що бу-

ли оглянуті раніше та знаходя-
ться на диспансерному обліку у
відповідних районних спеціаліс-
тів щодо своїх хронічних захво-
рювань, несвоєчасно звертаю-
ться для проведення повторних
оглядів з метою своєчасного
лікування та динамічного спос-
тереження за перебігом ліку-
вання з метою недопущення
онкологічної патології. Особли-
во хочу звернути увагу на зах-
ворювання на онкологічну па-
тологію серед жителів похило-
го віку, які рідко звертаються в
лікарню для обстеження та
займаються вдома самолікуван-
ням за рекомендаціями знайо-
мих, що неприпустимо в наш
час. Це приводить до того, що
хворі звертаються по допомогу
до лікарів на пізніх стадіях
захворювання і медицина уже
нічим на може допомогти.
У будь-якому віці людина хо-

че бути здоровою і приносити
радість собі та своїм близьким.
А тому ваше здоров’я у ваших
руках.
А. ЧОРНОУСАН.

  Відповідальний за онкологіч-
ну службу Доманівської центра-
льної районної лікарні.

 З райвідділу УМВС України

 Для безпеки літніх людей
Дільничні інспектори міліції Доманівського РВ УМВС значну

увагу приділяють профілактичній роботі щодо попередження зло-
чинів стосовно людей похилого віку. Зокрема, в межах операції
«Візит» вони здійснюють поквартирні та подворові обходи поме-
шкань громадян. В ході таких візитів з особами похилого віку
проводяться профілактичні бесіди, їм вручаються візитні картки та
інформаційні листівки з рекомендаціями щодо особистої безпеки.
Також дільничні інспектори міліції систематично виступають з
відповідними тематичними бесідами на сходах мешканців сіл.
До проведення профілактичної роботи залучаються громадські

помічники дільничних інспекторів міліції, члени громадських фор-
мувань, сільські голови.
І. БІГУН.

  Інспектор по роботі з населенням та громадськими формуван-
нями Доманівського РВ УМВС, капітан міліції.


