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28 березня — 71-а річниця визво-
лення Доманівського району від фа-
шистських окупантів
Наступної суботи Доманівщина відзначатиме 71-шу

річницю визволення району від фашистських загарбни-
ків. Спливають десятиріччя, але ми завжди з глибокою
шаною згадуємо героїв, які ціною власного життя вибо-
рювали мир та спокій на доманівській землі. Наш святий
обов’язок — зберегти пам’ять про кожного, хто боровся
з ворогом на фронті чи в тилу, загинув на окупованій
території, в таборах смерті, чиє життя обірвалося на
шляху до Великої Перемоги.
Подвиг ветеранів додає нам сил та наснаги у нинішній

боротьбі за свободу, незалежність та суверенітет Украї-
ни. Ми господарі на своїй землі, правда за нами — тож
ми знову здобудемо перемогу в ім’я європейського
майбутнього нашої держави.
Вітаємо всіх, хто пройшов випробування війною, з цим

визначним днем. Щиро бажаємо миру і злагоди, міцного
здоров'я, довгих років життя, добробуту й благополуччя
кожній родині.
Слава Україні!
Голова райдержадміністрації    В.М. ІВАНЧЕНКО.
Голова районної ради               В.Ф. БАЗАРЕНКО.

* * *
  Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни, ветерани
праці, жителі району!
  Миколаївська обласна організація ветеранів України
вітає вас з Днем визволення вашого району від фашист-
ських загарбників! Бажаємо вам здоров'я, родинного
благополуччя, щастя, миру і добра вашому дому.
  Голова Миколаївської обласної організації вете-
ранів України
  Н.А.ПОРТНІКОВ.

* * *
  Низький вам уклін, воїни-визволителі, учасники бойо-
вих дій, ветерани війни та праці, за ваш бойовий та тру-
довий подвиг, за допомогу у вихованні підростаючого
покоління. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над
головою, щастя вам та вашим сім'ям, родинного затишку.
  Голова районної ради ветеранів війни та праці
  Р.О. ОСАДЧУК.

 З Миколаївської облдержад-
міністрації

Про це під час візиту в об-
ласний госпіталь інвалідів вій-
ни повідомив голова облдерж-
адміністрації Вадим Меріков. В
нашій області розроблена про-
грама реабілітації військово-
службовців-учасників АТО, в
рамках якої на базі обласного
госпіталю інвалідів війни ство-
рений реабілітаційний центр.
Керівник області зазначив, що
з обласного бюджету планує-
ться виділити 576 тисяч гриве-
нь на придбання лікарських за-
собів та медичного обладнан-
ня для реабілітаційного цент-
ру.
Оглядаючи госпіталь, палати,

кабінети фізіотерапії, Вадим
Меріков попросив скласти спи-
ски всього необхідного. Наса-
мперед, це стосується кабінету
психіатра. Кабінет потребує
ремонту, а це і установка но-
вих вікон, і придбання необхід-
них меблів. Вадим Меріков
запевнив, що вже цього тижня
він зустрінеться з представни-
ками будівельних компаній,
благодійниками та волонтера-
ми для того, щоб спільними
зусиллями відремонтувати пси-
хологічний кабінет.
Не менш важливо і придбан-

ня нового тренажерного обла-
днання для проведення комп-
лексної реабілітації. За сло-
вами члена Ради волонтерів
при ОДА Ольги Малярчук, де-
які волонтерські організації го-
тові придбати необхідне обла-
днання.
На сьогоднішній день в гос-

піталі проходять лікування 5
військовослужбовців-учасників
АТО. З бійцями поспілкувався
і Вадим Меріков: «Ви — наші

Герої. Сьогодні над Миколаїв-
ською областю мирне небо, і
це — завдяки вам. Повірте,
держава гідно оцінить вашу
службу і вірність присязі». Він
зазначив, що для Президента
України Петра Порошенка зав-
дання №1 — припинення вогню
і збереження цілісності нашої
держави. «На дипломатичному
рівні Президент робить все для
того, щоб припинити військо-
вий конфлікт на сході України,
але при цьому зберегти цілісні-
сть нашої країни».
Бійці дуже добре відгукува-

лися про медперсонал і дяку-
вали волонтерам за надану до-
помогу. «Велике спасибі во-
лонтерам, і не тільки за матері-
альну допомогу, а й за мораль-
ну і психологічну підтримку,
яку вони надають на передовій».
Вадим Меріков запевнив, що

всі демобілізовані зможуть по-
вернутися на свої колишні ро-
бочі місця: «А ті роботодавці,
які будуть порушувати законо-
давство, будуть покарані за
всією суворістю Закону».
Вадим Меріков побажав усім

якнайшвидшого одужання.
  Департамент інформацій-
ної діяльності та комуніка-
цій з громадськістю Микола-
ївської облдержадміністра-
ції.

 З райдержадміністрації

Відбулося перше в новому складі засіда-
ння громадської ради при райдержадміні-
страції. Голова ради Р.О. Осадчук пред-
ставила проект «Громадськість та місцева
влада — ефективні механізми співпраці»,
спрямований на підвищення ефективності
участі громадян у вирішенні конкретних
проблем громад і сприяння більшій відкри-
тості, прозорості та відповідальності орга-
нів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування в районі. Відповідно до
проекту, буде складено рейтинг найбільш
ефективних громад.
У ході засідання члени ради розглянули

план роботи ради на 2015 рік, а також зас-
лухали інформацію начальника сектору
споживчого ринку та підприємництва відді-
лу економічного розвитку і торгівлі рай-
держадміністрації О.Г. Олійник про вплив
громадськості на якість товарів та послуг,
які відповідно реалізують та надають су-
б’єкти підприємницької діяльності на тери-

торії Доманівського району. Зі слів О.Г.
Олійник, наразі відповідною постановою
Кабінету Міністрів України суб’єкти підпри-
ємницької діяльності тимчасово не підляга-
ють перевіркам відповідних контролюю-
чих органів, і тому органи влади не можуть
вплинути на стан та якість надання послуг
та формування ціноутворення й торгових
надбавок на продукти харчування, але та-
кий контроль та відповідний вплив мають
здійснювати громадські організації.
Члени ради не оминули й питання підви-

щення цін на енергоносії та низької якості
природного газу, що постачається населен-
ню, а саме його низької тепловіддачі. «Газ
горить, лічильник рахує, а тепла немає. За
таку ціну споживачі мають отримувати які-
сний газ, а не повітря, і саме тому радою
буде направлено голові райдержадміністрації
та відповідним органам влади звернення від
імені громадськості щодо проведення відпо-
відних експертиз», — зазначила Р.О. Осадчук.

Підбиваючи підсумки засідання, голова
громадської ради закликала членів ради
активно співпрацювати з громадськістю з
метою вирішення конкретних питань життя
громади та її участі у прийнятті управлінсь-
ких рішень органами виконавчої влади.
Чекаємо від громадян пропозицій щодо

шляхів вирішення проблемних питань жи-
ттєдіяльності району на електронну адресу
громадської ради при Доманівській рай-
держадміністрації politika-dmnrda@yandex.ua
та за тел. 9-29-52.
В. РОНЖИН.

  Секретар громадської ради при рай-
держадміністрації.

18 березня громада Доманівщини відправила
чергову партію гуманітарної допомоги для вої-
нів 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної
бригади. Загалом відправлено 1837 кілограмів
продуктів харчування, в тому числі 700 кг бо-
рошна, 345 кг макаронних виробів, 400 кг ово-
чів, 50 кг цукру, 27 кг олії, крупи, домашня кон-
сервація, тушонка та багато іншого.
Допомогу воїнам надали: ТОВ "Нива-Со-

юз" (Полторан В.), ПСП ім. Шевченка (Мол-
дованенко М.), СПрАТ "Україна" (Сіроштан
О.), ПП "Урожай" (Філоненко І.), ТОВ ім. Б.
Хмельницького (Антіпов В.), ТОВ "Енкі-Лео",
ТОВ "Зоря-Агро" (Тюхтій О.), ПСП ім. Суво-
рова (Касімов М.), СФГ "Деметра" (Постол Р.),
ПСП "Коштівське" (Боєв В.), СФГ "Воля"

(Ткаченко В.), СФГ "Орфей" (Зоря В.), ПСП
ім. Щорса (Зборовський С.), Щасливський
сільський голова Ковальов В., Прибузький
сільський голова Матющенко В., Богданівсь-
кий сільський голова Бесараб П., Володими-
рівський сільський голова Літвін В., приватні
підприємці Нетудихата С., Хитрук З., Радо-
чин В. Транспорт надав приватний підпри-
ємець О. Гушпит, а пальним забезпечив С.
Радько (СФГ "Катерина").
Інформація надана Доманівським волон-
терським центром.
  Сектор з питань внутрішньої політики,
зв’язків з громадськими організаціями та
засобами масової інформації апарату
райдержадміністрації.

Нещодавно в Новоолександрівському нав-
чально-виховному комплексі відбулася зуст-
річ учнів 1-9-х класів з випускником нашої
школи, а нині українським воїном, який ви-
конує свій військовий обов'язок у зоні АТО,
Олексієм Кісілем. Зустріч організували вчи-
телі історії Альона Володимирівна Кульчиць-
ка та Василь Григорович Нестер. Олексій
розповів присутнім про свої нелегкі воєнні
будні, про своїх побратимів та про те, якою
зворушливою для воїнів є саме дитяча не-
байдужість і підтримка.
Учні, затамувавши подих, слухати розпо-

відь людини, яка приїхала з війни, яка мала
всього п'ять днів відпустки і повинна була
знову повертатися на фронт. Учителі та учні
задавали найрізноманітніші запитання: про
життя бійців на передовій, їхні потреби, си-
туацію в зоні бойових дій тощо.
Під час зустрічі діти передивлялися фото-

графії, які привіз воїн. Учні дякували йому
за те, що він разом з бойовими побратима-
ми захищає незалежність, суверенітет та
єдність України і бажали повернутися додо-
му живим та здоровим.

Не обійшлося і без по-
дарунків. Колишній клас-
ний керівник (а тепер ди-
ректор НВК) А.В.Кульчи-
цька разом з працівника-
ми закладу зібрала кошти,

щоб хоч якось підтримати колишнього учня,
який захищає нас всіх. До цієї допомоги
долучилися також учні. А ще діти передали
листи, листівки, обереги, паперові квіти на
передову, щоб підтримати наших героїв.
О. СЕРБУЛ.
Педагог-організатор Новоолександрівсь-

кого навчально-виховного комплексу.
  На фото: під час зустрічі.

 АТО: мобілізація сили і волі

Кількість переві-
рок зменшено
Пунктами 8 і 9 Прикінцевих поло-

жень Закону України „Про внесення
змін та визнання такими, що втра-
тили чинність, деяких законодавчих
актів України“ від 28.12.2014 № 76-
VIII встановлено, що перевірки під-
приємств, установ та організацій,
фізичних осіб-підприємців контро-
люючими органами (крім Державної
фіскальної служби України та Дер-
жавної фінансової інспекції Украї-
ни) здійснюються протягом січня-
червня 2015 року виключно з доз-
волу Кабінету Міністрів України або
за заявкою суб’єкта господарюван-
ня щодо його перевірки.
Постановою Кабінету Міністрів

України від 13.08.2014 № 408 „Пи-
тання запровадження обмежень на
проведення перевірок державними
інспекціями та іншими контролюю-
чими органами“ визначено, що на-
дання дозволу на проведення пере-
вірок підприємств, установ, органі-
зацій, фізичних осіб-підприємців не
потребується у разі, коли такі пе-
ревірки проводяться за рішенням
суду, на вимогу службових осіб у
випадках, передбачених Криміналь-
ним процесуальним кодексом Ук-
раїни. Відповідно до статті 110 КПК
України, рішення слідчого, прокуро-
ра приймається у формі постанови.
У разі надходження звернення

громадян, листів державних орга-
нів, вимог прокуратури або правоо-
хоронних органів, які вимагають
проведення перевірки, упродовж 5
календарних днів до Держпраці Ук-
раїни пункту має бути направлений
лист з пропозицією про включення до
проекту постанови Кабінету Мініст-
рів України про надання дозволу на
проведення такої перевірки та
надання згоди Держпраці України.
До листа додається у сканованому
вигляді звернення громадянина. Пе-
ревірки в такому випадку проводя-
ться виключно після одержання
дозволу Кабінету Міністрів України
та згоди Держпраці України. Про-
ведення перевірок за відсутності
дозволу та згоди не допускається.
У цей же термін (5 календарних

днів) громадянину надається відпо-
відь. Відповіді на звернення грома-
дян, які не потребують перевірки,
надаються у строки, встановлені За-
коном України „Про звернення
громадян“ (15 календарних днів).
І. ГУСАРОВ.

  Головний держінспектор праці Те-
риторіальної державної інспекції з
питань праці у Миколаївській об-
ласті.

 До уваги грома-
дян та роботодав-
ців району!
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Минув 71 рік з того часу, як наш край був звільнений від німець-
ко-фашистських окупантів. Мені тоді виповнилося 7 років. Зараз
моє покоління зветься «діти війни». Прожиті роки не в силах стер-
ти з пам'яті слід, залишений війною. Я розповідав про свої шкільні
роки в колі друзів, і вони рекомендували мені поділитися цими
спогадами з читачами газети.
Я народився і до війни жив в Одесі. Батько з другого дня війни

пішов на фронт, а ми з мамою, рятуючись від бомбардувань, опи-
нилися на батьківщині мами в селі Молдавка (нині Козубівка) До-
манівського району, тоді Одеської області. Там ми залишалися всі
роки окупації.
Пам'ятаю, як в селі з’явилися цигани. Вони їхали на власних

«каруцах» — гарбах з надзвичайно високими і барвисто розписа-
ними бортами, з шатрами. Коні у них були добірні, з довгими
розчесаними гривами, з багатою, прикрашеною бляхами, упряж-
жю. Самі цигани були в яскравому одязі із золотими дукатами,
чоловіки носили довге волосся.
Тільки в наш час мені стало відомо, що то були цигани з Румунії

та Закарпаття, вислані до нас, в так звану Трансністрію, на зни-
щення по указу Антонеску. Румуни відібрали у них гарби і коней,
а самих їх поселили без права виходу в колгоспних кошарах,
поставивши навколо озброєну охорону. Там вони гинули від голо-
ду і холоду.
Пам'ятаю маленьких, босих та вдягнених у лахміття, циганських

дітей, яким охорона дозволяла ходити по селу і збирати милос-
тиню.

— Йо помани, йо, йо! — хрипіли вони взимку по вулицях села,
б'ючи себе в голі худі груди. До кінця зими цигани померли всі.
Ми чули від дорослих і про муки євреїв у гетто Богданівки, роз-

ташованої недалеко від Молдавки. Вже після війни я дізнався, що
в Молдавці і її околицях ховалися втікачі з таборів Богданівки і
Акмечетки. Один з них, одеський єврей Давид Зусьєвич Староди-
ньский у своїх опублікованих спогадах розповідає, як його ховала,
переодягала та годувала, ризикуючи власним життям, родина
Узніченків — рідний брат моєї бабусі Федір Леонтійович і його діти,
а мої двоюрідні дядько Коля і тітка Надя.
А найстрашніше ми пережили, коли величезну кількість євреїв

привезли в Козубську балку, розташовану в 1,5-2 кілометрах від
Молдавки. Навозивши туди соломи і обливши її бензином, румуни
розстрілювали біля балки дорослих, які падали у вогонь, а дітей,
кажуть, кидали у вогонь живцем. Ми з жахом дивилися на сморід-
ну заграву, чули кулеметні черги і крики людей, що гинули.
Але ось настала рання весна 1944 року. Німці стали ганяти

жінок села до Південного Бугу, уздовж якого примушували рити
протитанкові рови, намагаючись зупинити радянські війська. А в
березні почався відступ німецької армії. Відступаючі мали жах-
ливий вигляд. У весняне бездоріжжя, під дощем і мокрим снігом,
брели вони пішки, кидаючи по дорозі безповоротно потопаючі у
болоті машини. Ввалюючись у двері будинку, вони вимагали:

— Матка, яйка, кури!
Стягували з себе промоклу білизну, приймалися шукати і бити

вошей... Ми всі з'юрмилися в одній кімнаті, сиділи тихо, боячись
поворухнутися.
Одного разу всю нашу хату, що виділялася своїми розмірами

серед сусідніх мазанок, зайняли німецькі офіцери, вигнавши нас
зовсім надвір. Ми всі спустились у підвал під будинком. Один з
офіцерів покликав маму в кімнату і, вказуючи на зняті забруднені
в болоті мундири і взуття, наказав:

— Матка, мити! Корошо? А, може, не корошо? — і зареготав.
Мама зі страхом почала мити. Взявши в руки плащ, вона відчула

в кишені щось металеве, важке. Вона витягла нагрудний ланцюг з
німецьким орлом і похолола: «Фельджандармерія!..». Про жорсто-
кість польової жандармерії ходили страшні чутки.
Не знаю, як це сталося, але я опинився в кімнаті поруч з мамою.
— О, кіндер! Ком хер, кіндер — помітивши мене, покликав німець.
Я стояв, не рухаючись. Німець підійшов, взяв мене на руки, пос-

міхаючись, щось говорив. Я дивився на його кручені срібні погони,
не дивлячись німцю в очі.
Мама казала потім, що вона з жахом дивилася на моє серйозне

обличчя і думала: «Краще б ти посміхнувся, синочок».
Та ось загримів біля Південного Бугу фронт. Останні німці зали-

шили село. Ми остаточно перебралися в підвал під будинком, зак-
рили вхід ковдрою, замаскувалися. Цілий день і наступну ніч гри-
міла канонада, над селом пролітали снаряди.
Вранці, вийшовши з підвалу, мама побачила, як летить на бри-

ючому польоті літак з червоними зірками на крилах.
— Голубчику ти мій, наш! — крикнула вона. Та «голубчик» кинув

на село пару бомб (вбило одну корову) і полетів.
Наступної ночі до підвалу зазирнув односелець:
— Хтось тут є? Приймайте гостей.
За ним слідом спустилися до підвалу троє в армійських фу-

файках, шапках без розпізнавальних знаків. З-під фуфайки визир-
нули небачені раніше погони з зірочками.

— Наші! Усі, хто був у підвалі, кинулися обіймати і цілувати їх.
А 1 вересня 1944 року там, у Молдавці, я пішов у перший клас.

Зі мною, семирічним, поруч в переповненому класі сиділи 11-13-
річні підлітки, більшість з яких не знали абетки, бо в роки ворожої
окупації навчатися не мали змоги, тож треба було починати все з нуля.
Щоб уявити собі сільську школу тих років, скажу насамперед,

що серед учнів було багато переростків. У сьомому класі окремим
учням було по 18-20 років. Обладнання шкільних класів було
вкрай бідним, можна сказати, жебрацьким. Вікна класів замість
скла забиті фанерою, глиняні підлоги. Столи з підручного матеріа-
лу, стільці — трофейні ящики з-під снарядів. Про підручники не
було і згадки. Зошити зшиті з підручного матеріалу: обгорткового
промасленого паперу, німецьких канцелярських бланків, газетно-
го паперу, де можна було писати між друкованих рядків і на полях.
Писали недогризками олівців, вставленими в стріляні гільзи. А в
кого були ручки з перами, ті вмочали їх у чорнило, зроблене з
бузини або з подрібненого хімічного стрижня олівця. Освітлення в
зимовий час — парафіновими трофейними каганцями, оскільки ні
гасу, ні гасових ламп зі склом не було, не кажучи вже про елект-
рику. Класні дошки збиті з чого попало, частіше знову-таки з тро-
фейних збройових ящиків. Замість крейди — м'який камінь-вапняк.
Одягнені всі учні були однаково бідно — в німецькі шинелі ми-
шачого кольору з алюмінієвими ґудзиками, або радянські, сірого
сукна, часто з латками, німецькі френчі, солдатські ватники, німе-
цькі і радянські пілотки або шапки-вушанки. Взуті взимку в домаш-
ні стьобані валянки на ваті, а більш дорослі — в підковані німецькі
ерзац-чоботи.
Класи опалювалися кізяком з коров'ячого гною, якого теж не

вистачало. В нетоплених класах сиділи, не роздягаючись, гріючи
руки в рукавицях. І все це анітрохи нікого не дивувало, оскільки і
вдома становище було таким же, якщо не гіршим. Але всі були
рівні, веселі, раді, що війна відкотилася кудись на захід і не загро-
жує життю. Правда, життю вона таки загрожувала. Скрізь були
гори покинутої зброї та боєприпасів, а дитяча цікавість змушувала
досліджувати ці знаряддя вбивства. Всі хлопчаки мали більш або
менш справжню зброю — німецькі багнети-тесаки, стволи гвинті-
вок або автомати без дерев'яних деталей, ракетниці, самопали із
стволів гвинтівок або з мідних трубок моторів. Розряджаючи сна-
ряди і патрони, діставали порох різного виду або амонал. Цим

влаштовували феєрверки, глушили рибу. При цьому калічилися,
втрачали пальці, руки, ноги, очі або просто гинули.
Я був аж ніяк не більш заповзятий до озброєння, ніж інші хлопці,

але самопал з трубок мав. І коли прийшла звістка про перемогу,
то разом з іншими однокашниками і дорослими стріляв цілий
день, салютуючи на честь закінчення війни.
Мене дуже вразило те, що мої перші вчителі (вірніше вчительки,

оскільки чоловіки воювали) були якісь незвичайні люди: ввічливі з
нами і між собою. В порівнянні з іншими сільськими жителями,
більш охайні, краще одягнені. Навіть їхні імена звучали інтелігент-
но: Віра Вікентіївна, Олександра Софронівна.
Був серед вчителів і один чоловік. Він викладав предмет, обо-

в'язковий для всіх класів, починаючи з першого. Звався він «това-
риш воєнрук». Ми розбирали з ним будову гвинтівки Мосіна зраз-
ка 1889 року, гранати РГД-34, протигаза. Ходили строєм з піснями.
Кидали навчальну гранату на норматив, повзали по-пластунсь-

ки, вчилися відбивати дерев'яними гвинтівками умовний шабель-
ний удар.
Вчився я в першому класі досить легко з усіх предметів, з ціка-

вістю, весело, із запалом. Закінчив навчальний рік на відмінно.
Влітку прийшов батько. Він потрапив в оточення під Харковом,

був полонений, вивезений в Німеччину і перебував у таборі війсь-
ковополонених в Рурській області. У травні 1945 звільнений со-
юзними військами. Побувши з нами недовго і розповівши про свої
поневіряння, він поспішив в районне відділення міліції в Доманів-
ку, оскільки повинен був щотижня відмічатися, як колишній війсь-
ковополонений. Він влаштувався в Доманівській МТС молотобій-
цем у кузні. Йому пообіцяли і незабаром дали квартиру. Наша
сім’я невдовзі перебралася на нове місце проживання.
До війни Доманівка була типовим єврейським містечком з сина-

гогою, вулицею суцільних крамниць, плутаниною крихітних квар-
тир в єврейських одноповерхових будиночках, критих бляхою. Тут
дотримувалися усіх єврейських звичаїв.
Окупанти навели в містечку свій страшний «новий порядок».

Всіх євреїв, які не встигли евакуюватися, зігнали в синагогу і
спалили. Руїни цієї величезної, з двоповерховими хорами, ка-
м'яної будівлі без даху стояли на моєму шляху в школу і зі школи,
і я часто розглядав ці руїни, уявляючи собі картину трагедії, що
сталася на цьому місці. Спалили німці і всі єврейські будинки в
містечку.
І ось в одній з цих руїн на вулиці Пастера нам дали квартиру

разом з ще одним робітником МТС, самотнім інтелігентним чоло-
віком — старим, хворим, вічно кашляючим і спльовуючим куди по-
пало. Він і влітку не скидав офіцерську довгополу шинель, а взим-
ку підкладав під неї на грудях і на спині подушки для зігрівання. В
голодний 1947 рік він діставав десь реп'яхову олію і ділився з
нами, прохально звертаючись до мами:

— Катерино Іванівно, ви не могли б мені спекти кілька оладок?
Оладки з ячмінного борошна упереміж з кукурудзяним, спечені

на цьому маслі, мали дуже гіркий смак, але були бажаною їжею на
тлі жорстокого голоду. На щастя, в школі нам давали за 1 карбо-
ванець старими або 10 копійок пореформеними алюмінієву миску
перлової каші, а при наявності хлібних карток (700 грам на робіт-
ника і 350 грам на утриманця в день темного, важкого від вологи
хліба) і молока власної дійної корови я не відчував голоду і не
сумував.
Я на початку осені пішов у 2-й «б» клас Доманівської школи.

Вона мало чим відрізнялася від сільської школи в Молдавці. Заня-
ття велися в шкільному приміщенні, що збереглося під час війни,
а навпроти цього будинку, у дворі, стояли руїни іншої шкільної
будівлі, які грали роль туалету. Туди бігали на перервах дівчатка.
Хлопчики, більшість з яких курили самокрутки з тютюну, вироще-
ного на своїх городах, із сухого листя дерев, з солдатської махор-
ки, бігали в занедбаний підвал. Вчителі-чоловіки підходили до
входу в підвал і, не ризикуючи увійти, суворо вимагали вийти всім
відвідувачам, переписували всіх курців з подальшими висновками,
аж до виклику батьків.
На початку навчального року кожен учень повинен був принести

з собою в школу стілець, і забирав його на канікули додому. З'я-
вилися чорнильниці-невиливайки, якими можна було скористати-
ся при бійці або запустити їх в стіну школи.
Навчався я і тут відмінно та отримував щорічно до сьомого класу

похвальні грамоти «за відмінне навчання та зразкову поведінку».
Щоправда, «поведінка» моя була далеко не завжди «зразковою».
Справа в тому, що я, можливо після тяжкої хвороби під час
окупації, явно відставав у зрості від однолітків. Я був найменшим
у класі, причому не тільки серед хлопчиків, але і, що мене особ-
ливо діставало, серед дівчаток. Дорослі «дяді» з нашого класу, які
були вищі ростом за вчителів і були цілком сформованими
чоловіками, брали мене на плечі і носилися по класу, граючи в
півнячі бої. Я всіляко намагався своїми бійцівськими якостями
компенсувати недолік зросту.
Я був таємно закоханий у двох сестричок з паралельного класу

— Іду і Льолю Гайдукевич. Але вони були вищі за мене зростом, і
я під страхом смерті не зізнався б їм у своїх почуттях.
У мене були прекрасні шкільні друзі, що жили по сусідству. Цій

дружбі я зобов'язаний багато в чому своїм духовним розвитком.
Лідером нашої компанії був Петя Сімак. Він, в основному, нап-
равляв наші ігри в корисне русло. Крім нього, сюди входили Тасік
Головченко, Шурик Назаренко, два брати Бурячківські. Трохи піз-
ніше приїхав з Росії і оселився в сусідній квартирі нашого будинку
Петя Желудков. Ми ділилися книгами, які становили велику
рідкість. Грали в саморобні шахи та доміно, збирали поштові мар-
ки, малювали — хто гірше, хто краще, але малювали всі. Про-
читавши «Дорогие мои мальчишки» Льва Кассіля і «Тимура и его
команду» Аркадія Гайдара, ми затіяли гру з власним прапором,
клятвою і гімном на мотив, що лунав перед і після трансляції
футбольних матчів:
Знамена развиваются. Доносится «ура».
У нас обыкновенная военная игра.
У нас такое правило на суше и в воде,
Что друга и товарища не бросим мы в беде.
А если пионерское мы слово вам даем,
То можете быть уверены, что мы не подведем.
Ми назвали свій загін «Гуанаковці». Цікаве походження цієї наз-

ви. Ідею подав Петя Сімак. У нього вдома була книга — товсте-
лезний фоліант типу річної підшивки ілюстрованого журналу
дореволюційної пори, не можу сказати, що це було, може, «Нива»,
може, «Вокруг света». Ми часто у нього вдома розглядали його.
Там були картинки різних країн, кораблів, дирижаблів, повітряних
куль. Видно, там і прочитав він це слово «гуано», що так романтич-
но звучить. Вже пізніше, в Одесі, я прочитав, що гуано — це зали-
шки посліду морських птахів і їх трупів, які залягають величезними
пластами по берегах Перу, Патагонії та прилеглих островів і є
цінним аміачним добривом. На зразок гною. Ось такий конфуз!
На сусідній вулиці існував загін «Петлюрівці». Відчуваєте? Щось

на зразок Фігури у Гайдара. І ми воювали. Але, вкравши у них
прапор, ми остаточно перемогли.
У шостому класі в мене з'явився ще один друг. Це був Ігор

Хрящевський, що прийшов разом зі своєю сестрою-близнючкою
Пімою в наш клас, коли нашим класним керівником став їхній ба-
тько, який приїхав в Доманівку вчителем математики. Федір Олек-

сандрович був абсолютний Макаренко, і за формою, і за змістом.
Підтягнутий немолодий чоловік у військовій гімнастерці і галіфе, в
чоботях, в кашкеті кольору хакі військового крою, але з матер'я-
ним козирком, в круглих окулярах. Він суворо ставився до всіх нас
у класі. І в той же час він був дуже чуйною людиною. Він організу-
вав поїздку в Кримку під Первомайськом, де під час війни діяли
молоді підпільники з “Партизанської іскри", що повторили долю
молодогвардійців.
Ігор був справжнім поетом, писав романтичні поеми і читав їх з

великим почуттям. Він був закоханий у Пушкіна, якого наслідував,
і в той же час у Маяковського, читаючи його вірші зі справжньою
«маяковською хваткою». Він подарував мені книжечку віршів Ма-
яковського зі своїм дарчим написом, яку я зберігаю й досі.
Дбайливо зберігаю я фотографії однокласників 2"б "(1945-1946

навчальний рік), 3"б" (1946-1947) і 4 "а" і 4 "б" (1947-1948) класів
Доманівської школи, де можна бачити директора школи Скидана,
вчительку Врону, а також Лєну Стелю, Майю Варзацьку, Іду і
Льолю Гайдукевич, Журбенка, Апонова, Плоцидима, Кузнєцова,
Волинчика, Шурика Назаренка, братів Бурячківских, Моню Розіна,
Додика Поліцмахера, Тасика Головченка, Колю Подорогу та інших
моїх дорогих однокласників.
У мене проявився талант читця-декламатора. Я завоював славу

в школі, читаючи гумористичне оповідання Остапа Вишні «Зеніт-
ка» та інші оповідання і вірші. Особливо захоплено, з натхненням
я читав вірш «На могилі Тараса»:
Над широким Дніпром у промінні блакить,
І висока, і тиха могила.
В тій могилі співець незабутній лежить,
Що народу віддав свої сили,
Що народу віддав своє серце, пісні,
Свої мрії про зорі досвітні.
А навколо лани вдалині, вдалині,
Розлетілись, як птиці блакитні.
Особливий прилив почуттів я відчував, вимовляючи фінальні

рядки:
Спи спокійно, поет. Образ огненний твій
Не зітерти ні бурі, ні часу.
В більшовицькій сім'ї, славній, вольній, новій
Ми тебе не забудем, Тарасе!
Потім я виступав на районній олімпіаді, а в 1950 році завоював

3-е місце на обласній олімпіаді художньої самодіяльності в Одесі,
отримавши відповідно грамоту та цінний подарунок — «Вибрані
твори М.О. Некрасова». Зі сцени театру оперети (нині ТЮГ), заслі-
плений світлом юпітерів, я рвав душу, буквально кричав, клявся:

...Ой, Сталіне рідний, ми дужі, готові.
Прийми ж наше серце у серце своє!
У залі оплески, буквально овації. Так можна було виступати, ті-

льки вірячи в сказане. І я вірив у велич вождів та їх справи. Я ні за
що б не повірив, якби мені тоді хтось сказав, що я колись зміню
свої переконання на прямо протилежні.
Після п'яти років перебування під наглядом батьку дозволили

проживання в обласному місті, і ми в 1951 році, після святкового
вечора в Доманівській школі з нагоди закінчення семирічки, по-
вернулися до Одеси. Там я закінчив десятирічку середньої школи
№ 99 зі срібною медаллю, закінчив медичний інститут, працював
лікарем, викладав в медінституті, в якості суднового лікаря відві-
дав багато країн Європи, Азії, Африки, Америки і Австралії, але ніде й
ніколи не забував, що початок всьому було покладено в Доманівській
школі, де і у важкі роки післявоєнної розрухи продовжували вихову-
вати в нас порядність, душевність і громадянськість.

Анатолій ВЛАДИКА.
Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Одесь-

кого національного медичного університету, доктор медичних
наук, професор, заслужений лікар України.
  На фото: шкільні фотографії тієї далекої пори.

 До 71-ї річниці визволення Доманівського району від фашистських загарбників
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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.

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

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.

  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.

  Торговий дім "Зеленый Мир" пропонує засоби захи-
сту рослин Гран Стар, Естерон, Діален Супер, Раксил та
ін., мікродобрива Рекорд, Гуман, насіннєвий матеріал
вітчизняного виробництва (ячмінь, соняшник, кукурудза
та ін.) та французької селекції фірм "Кассад", "Майса-
дур" (соняшник, кукурудза) за низькими цінами.
  Тел. 0675565857.        Ліц ЯЖ №642127 від 12.12.2012 р.

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

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

  Продаю зарибок коропа, білого амура,
товстолоба. Телефони: (095) 345-19-23,
(067) 791-27-80, (095) 141-32-94.

  Продається будинок в смт. Доманівка. Є газ, вода, госп-
будівлі, літня кухня, великий город. Тел. 0639959317. Сергій.

  Тимчасовий реєстраційний талон АА №130026, виданий 19.06.2009 р.
Доманівською ІДТН на ім'я Кожуленка Олега Івановича, вважати недійсним.

  В Україні з13 березня по 30 квітня 2015 року проводи-
ться конкурсний відбір кандидатів на посади директорів
місцевих центрів надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги. Оголошення про його проведення, ква-
ліфікаційні вимоги до претендентів, а також форма он-
лайн заявки для участі у конкурсі, доступні на сайті
www.legalaid-jobs.in.ua.
  Заявки на участь у конкурсі приймаються до 27
березня 2015 року включно.

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

  Адвокат. Захист в кримінальних, цивільних, гос-
подарських справах. Справи про ДТП. Тел. 095-416-05-52,
097-955-77-80.   Свідоцтво №805 від 31.07.2012 р.

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, 0664420181.

З ювілеєм!
  Сьогодні свій поважний 75-річний ювілей відзначає
добре знана і шанована в районі людина, депутат
Доманівської районної ради ВОЛОШИН Микола
Володимирович.
  Сердечно здоровимо шановного ювіляра, бажаємо
йому міцного здоров'я, довголіття, безмежного
щастя і сімейного благополуччя, миру і злагоди.
День сьогодні гарний і поважна дата,
Бажаєм здоров’я багато-багато.
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь сили посилає
  Доманівська районна рада.
  Доманівська райдержадміністрація.

Пам'ятаємо…
5 років світлої пам'яті.

Не повернути — і не забути.
БОЛОД Володимир
Володимирович

(5.07.1965 — 27.03.2010 р. р.).
ПАСНІЧЕНКО

Володимир Іванович
(3.08.1955 — 13.04.2010 р. р.).
5 лет переживаем боль, переживаем мы утрату,
И просыпаясь, каждый день осознаем, что нет возврата.
Остановило время бег и боль всю душу сжала,
Ушли из жизни люди, каких на свете мало.
Нам тяжело, нам очень жаль, что нет сегодня с нами вас.
Как больно вспоминать тот миг, когда все в жизни изменилось,
Как пережить моменты все, смириться с тем, что вы ушли.
Лишь Бог дает нам силу духа и понимание того.
Царство вам небесное, светлая память и вечный покой.
Помним, любим, скорбим.
Кто забыл — вспомните, кто помнит — помяните.

Сумуючі дружини, діти і їх сім'ї.

  Педагогічний та учнівський колективи, техпрацівники Новоо-
лександрівського навчально-виховного комплексу глибоко суму-
ють з приводу смерті ДУДНЄВА Олександра Миколайовича і
висловлюють співчуття його рідним та близьким.

  Державний акт на земельну ділянку для будівництва та
обслуговування житлового будинку ЯК №803313, виданий
28.10.2010 р. на ім'я Ізбаша Олександра Дем'яновича і
зареєстрований за № 11048400193, вважати втраченим.

  Відділ освіти райдержадміністрації та районна рада профспіл-
ки працівників освіти глибоко сумують з приводу смерті ДУДНЄ-
ВА Олександра Миколайовича і висловлюють співчуття його
рідним та близьким.  Продаю недорого молодих курей-несу-

шок. Телефони: 0672823937, 0988453460.

 Ювілеї

 А.В. КАЛЕНИЧУ — 90 років
  14 березня від-
значив своє 90-річ-
чя учасник бойо-
вих дій у роки Ве-
ликої Вітчизняної
війни Архип Вла-
сович Каленич.
  Свій перший бій
він прийняв біля с.
Червоний Кут Оде-
ської області. У складі 3-го Українського фронту дійшов до
Трансільванії, де був поранений. В Угорщині був вдруге пора-
нений, вже важко.
  Після демобілізації в 1945 році повернувся на Батьківщину,
в с. Петрівку, де й розпочав свою педагогічну діяльність. Май-
же 50 років Архип Власович присвятив себе дітям, школі — працю-
вав вчителем історії, 31 рік був директором Анетівської восьми-
річної школи. Разом з дружиною виховали двох синів. Мають
онуків та правнуків. А нещодавно доля подарувала прапраонуку.
  З роси і води Вам, шановний Архипе Власовичу! З ювілеєм!

 З Доманівського НВК

У святково прибраній акто-
вій залі школи гуртківці підго-
тували та провели театралізо-
ване свято, приурочене Дню
зустрічі птахів, для учнів 1-4
класів. Свято покликане вчити
учнів вдумливо, дбайливо ста-
витися до навколишнього се-
редовища, замислюватися над
наслідками своїх дій, закріпи-
ти й розширювати знання про
птахів, їх значення та практич-
ну цінність у житті людини,
розвивати спостережливість,
інтерес до пізнання тваринно-
го світу, асоціативне мислен-
ня, просторову пам’ять, мов-

лення; виховувати кращі люд-
ські якості, дбайливе ставлен-
ня до природи. Основним гас-
лом свята був вислів «Бере-
жіть птахів! Птахи — наші вірні
друзі!».
Учні переглянули відеофі-

льм «Птахи України», прослу-
хали аудіозапис пташиного
співу птахів Доманівщини та
легенди про птахів, взяли ак-
тивну участь у вікторині про
птахів, з цікавістю розв’язува-
ли задачі, відгадували загадки
про пернатих друзів, пограли
у гру-жарт «Птахи», «Рухан-
ка», за що найактивніші класи
були нагородженні грамотами
школи.
Для учнів 5-8 класів була

проведена вікторина про пта-
хів. Учні 8 класів ознайомили-
ся з рубриками: «Зоологія в
цифрах», «Це цікаво!», роз-
в’язували кросворди; вибира-
ли правильні твердження та
записували їх у вигляді графі-
чного диктанту. Для учнів 5
класів проведена гра «Третій
зайвий» Для учнів 7-б класу
проведено експрес-опитуван-
ня про птахів.
Для учнів 5-9 класів було

презентовано журнал «Птахи
— наші друзі», повідомлення
«Цікавинки з біології». В шко-
лі були оголошені конкурс-ви-
ставка малюнків про птахів та
виставка будиночків для пта-
хів, після якої будиночки роз-
вісили на території школи, в

лісі. Учні 9 класів підготували
повідомлення про птахів для
молодших школярів.
Серед учнів 11 класів була

проведена гра «Продовжте
ланцюжок», година спілкуван-
ня «Птахи-символи» та оголо-
шено відомості про зниклі ви-
ди птахів.
Гуртківці еколого-натураліс-

тичного профілю змагалися у
КВК «У світі птахів», підготу-
вали і провели конкурсні про-
грами: «Допоможи пташині
знайти своє гніздо», «Кроки
птахів», «Угадай пташку за
зовнішніми ознаками», «Рек-
ламна пауза SorokaNews»,
«Орнітологічний клин», музи-
чний конкурс «Вгадай птаха
по голосу»; змагалися у кон-
курсі скоромовок.
Якщо ми будемо берегти

комахоїдних птахів, у нас зав-
жди буде величезна армія не-
втомних працівників, які захи-
щатимуть ліси й сади від шкід-
ливих комах. Щоб зберегти
наших крилатих друзів, треба,

насамперед, не знищувати їх
самих, а також не чіпати їхні
гнізда та яйця. Птахів потріб-
но любити й берегти не лише
тому, що вони корисні, а й
тому, що вони веселі, гарні й
своєю присутністю та поведін-
кою прикрашають і оживляю-
ть сади і ліси. Крім того, ба-
гато птахів чудово співають,
викликаючи в людини добрий,
радісний настрій. Отже, бере-
жімо й захищаймо наших пер-
натих друзів і помічників!

Віктор БОГДАН.
Учень 7-б класу Доманівсь-

кого НВК, член учнівського
лісництва.
  На фото учні 8-А класу;
учасники свята.


