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До відома депутатів Доманівської
районної ради та жителів району!
ХХХІІ позачергова сесія Доманівської районної ради шостого

скликання відбудеться 3 квітня 2015 року, о 10 годині, у залі
засідань районної ради, з проектом порядку денного:

1. Про внесення змін до районного бюджету Доманівського
району на 2015 рік.

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

3. Організаційні питання.
  Голова районної ради                   В.Ф. БАЗАРЕНКО.

ПОВІДОМЛЕННЯ
  Відомості про майно, доходи і зобов'язання фінансового харак-
теру за 2014 рік Бабанської Надії Володимирівни, Сухобалківсь-
кого сільського голови.
  Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу декла-
ранта становить 74826,46 грн., у тому числі заробітна плата —
60175,46 грн.
  У власності декларанта є житловий будинок площею 101,8 кв.м,
квартира — 48,8 кв.м, інше нерухоме майно — 271,6 кв.м та 149,8
кв.м. Бабанська Н.В. є власником земельної ділянки площею 1,88 га,
автомобіля DAEWOO випуску 2005 року (об'єм двигуна — 1498 кв.см).

“Гаряча телефонна лінія“ управління
соціального захисту населення

8 квітня та 13 травня 2015 року, з 10.00 до 12.00, за номером
9-25-19 проводитиметься сеанс телефонного зв'язку з питань
призначення та виплати усіх видів державної соціальної
допомоги та призначення компенсації на оплату житлово-
комунальних послуг. На дзвінки чекатиме заступник начальника,
начальник відділу соціальних виплат та компенсацій Н.В.БУРА.

9 квітня та 14 травня 2015 року, з 14.00 до 16.00, за номером
9-15-47 проводитиметься сеанс телефонного зв'язку про порядок
видачі посвідчень батькам та дітям з багатодітних сімей. На
дзвінки чекатиме начальник відділу персоніфікованого обліку
С.О.ДОМАНОВА

10 квітня та 8 травня 2015 року, з 10.00 до 12.00, за номером
9-28-20 проводитиметься сеанс телефонного зв'язку з питань до-
тримання державних гарантій в оплаті праці. На дзвінки че-
катиме головний спеціаліст з питань оплати та нормування праці
Л.А.КОЛЕСНИК.

11 квітня та 12 травня 2015 року, з 14.00 до 16.00, за номером
9-15-47 проводитиметься сеанс телефонного зв'язку про надання
пільг та компенсацій населенню. На дзвінки чекатиме головний
спеціаліст відділу персоніфікованого обліку Т.Г.ДОВЖОК.

13 квітня та 11 травня 2015 року, з 10.00 до 12.00, за номером
9-25-19 проводитиметься сеанс телефонного зв'язку з питань
протидії торгівлі людьми та попередження насильства в сім'ї.
На дзвінки чекатиме начальник відділу соціальної допомоги
С.М.ЛУЦЕНКО.

16 квітня та 21 травня 2015 року, з 10.00 до 12.00, за номером
9-28-20 проводитиметься сеанс телефонного зв'язку з питань
охорони праці та проведення атестації робочих місць з шкід-
ливими умовами праці. На дзвінки чекатиме головний спеціаліст
відділу праці Г.П.ПОЛЯК.

21 квітня та 19 травня 2015 року, з 10.00 до 12.00, за номером
9-25-19 проводитиметься сеанс телефонного зв'язку з питань
працевлаштування інвалідів. На дзвінки чекатиме головний спе-
ціаліст з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці
В.В.БЕРШАДСЬКА.
  24 квітня та 22 травня 2015 року, з 10.00 до 12.00, за номером
9-28-20 проводитиметься сеанс телефонного зв'язку про легаліза-
цію заробітної плати і зайнятості та укладання колдоговорів.
На дзвінки чекатиме перший заступник начальника, начальник
відділу праці Т.П.ЩИРБА.

 З сектору містобудування, архі-
тектури, житлово-комунального го-
сподарства та будівництва райдер-
жадміністрації

Проблема незаконного будів-
ництва в районі є дуже пошире-
ною. Часто трапляється так, що
громадянин з певних причин не
оформляє усі необхідні доку-
менти перед початком будівни-
цтва. В результаті це призво-
дить до того, що особа не мо-
же отримати право власності
на забудову (не важливо, чи це
приватний житловий будинок
або гараж) і, зрештою, не мо-
же її продати, подарувати чи
заповісти у спадок.
Як легалізувати самочинне

будівництво? 13 січня 2015 ро-
ку Верховна Рада України ух-
валила Закон «Про внесення
змін до Закону України «Про
регулювання містобудівної ді-
яльності» щодо прийняття в ек-
сплуатацію об’єктів будівницт-
ва, збудованих без дозволу на
виконання будівельних робіт».
Цей Закон дозволяє до 31
грудня 2015 року узаконити са-
мочинно побудовані індивіду-
альні (садибні) житлові будин-
ки, дачні будинки, господарські
(присадибні) будівлі і споруди,
збудовані у період з 5 серпня
1992 року до 12 березня 2011
року; збудовані до 12 березня
2011 року громадські будинки
І і ІІ категорії складності, будів-
лі і споруди сільськогосподар-
ського призначення І і ІІ катего-

рії складності.
Такі об’єкти будівництва при-

ймаються в експлуатацію уп-
равлінням державної архітекту-
рно-будівельної інспекції у Ми-
колаївській області безоплатно
протягом 10 робочих днів з дня
подання заяви власника (корис-
тувача) земельної ділянки без
дозволу за результатами техні-
чного обстеження. До того ж,
до власників (користувачів) зе-
мельних ділянок, які відповідно
подали документи про прийнят-
тя в експлуатацію збудованих
без дозволу об’єктів будівницт-
ва, штрафні санкції за виконан-
ня будівельних робіт без отри-
мання документів, що дають
право на їх виконання, та за
експлуатацію або використання
об’єктів будівництва, не прий-
нятих в експлуатацію, не засто-
совуються.
За консультацією слід звер-

татися до управління державної
архітектурно-будівельної інс-
пекції у Миколаївській області
за адресою: 54056. м. Микола-
їв, вулиця Космонавтів, 61, тел.
(0512) 53-72-21.
В. ЦЕХОЦЬКИЙ.

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

Минулої суботи, 28 березня, в Дома-
нівці відбувся мітинг за участю пред-
ставників трудових колективів, громад-
ських організацій, молоді, присвячений
71-й річниці визволення Доманівщини
від фашистських окупантів.
Незважаючи на прохолодну дощову

погоду, на площі поряд із Стелою за-
гиблим радянським воїнам зібралися
чимало жителів нашого селища, щоб
віддати данину шани й поваги тим, хто
у вікопомному березні 1944 року приніс
на багатостраждальну доманівську зем-
лю світлу радість визволення від загар-
бників. Понад п’ятсот солдатів і офі-
церів поклали за це своє життя. Пам’ять
про полеглих героїв учасники мітингу
вшанували хвилиною мовчання. На їх
честь пролунав салют.
На жаль, так сталося, що українсько-

му народу в його новітній історії випало
боронити від ворога свою свободу, не-
залежність та територіальну цілісність
не лише на полях жорстоких битв у ро-
ки Великої Вітчизняної війни, звідки не
повернулися додому понад 4,5 тисячі
фронтовиків-доманівців. І сьогоднішні
покоління українців знають про жахіття

війни, про кров і сльози, загибель своїх
бойових побратимів, на жаль, не лише
з розповідей ветеранів, книг та кінофі-
льмів. Бо їм теж довелося взяти до рук
зброю, щоб відстояти суверенітет Ук-
раїни, беззаперечне право нашого на-
роду на вільний, демократичний розви-
ток, на європейське майбутнє. Тільки
ворог тепер інший, але такий же під-
ступний, жорстокий. Агресор анексував
Крим, захопив частину Донбасу, прагне
поневолити всю Україну.

— Онуки і правнуки тих, хто поборов
фашистську нечисть у Великій Вітчизня-
ній, сьогодні з честю виконують свій
ратний обов’язок на Сході України, що
переконливо свідчить про спадкоєм-
ність поколінь, — сказав, виступаючи на
мітингу, голова районної державної ад-
міністрації В.М. Іванченко. — Серед них
десятки наших земляків, які за покли-
ком свого серця пішли боронити Вітчиз-
ну, хоробро несуть свою службу в зоні
АТО. Широкого розмаху набув у районі
волонтерський рух. Допомагають вої-
нам і дорослі, і діти. Тільки разом, спі-
льними зусиллями ми досягнемо миру в
Україні, досягнемо перемоги. Правда за
нами, і ми обов’язково переможемо — за-
вершив свій виступ Василь Миколайович.
Сердечно привітав ветеранів минулої

війни, усіх доманівців з 71-ю річницею
визволення району від фашистських
окупантів та побажав міцного здоров’я,
миру, добра й благополуччя Доманівсь-
кий селищний голова, волонтер О.О.
Дога. Прозвучала пісня для ветеранів у
виконанні Ігоря Коршенка. Учасник бо-
йових дій у роки Великої Вітчизняної
війни П. С. Кипорук прочитав вірш «За-
повіт» генія українського народу, нашо-
го національного пророка Тараса Гри-
горовича Шевченка.
Все менше і менше залишається се-

ред нас колишніх фронтовиків. На днях
пішли з життя учасники бойових дій у
роки минулої війни Дмитро Самойлович
Ізовіт, Ольга Семенівна Божок та Ольга
Олександрівна Кулаковська. Вічна їм
пам’ять!
На мітингу було дано старт військово-

патріотичній естафеті «Вони відстоюю-
ть свободу та незалежність України»,
яка триватиме до 28 жовтня нинішнього
року — 71-ої річниці визволення Украї-
ни від фашистських загарбників. Пер-
шими естафетний альбом прийняли із
рук голови райдержадміністрації учні
районного навчально-виховного комп-
лексу «Доманівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №1-Центр дитячої та юна-

цької творчості». Під час проведення
естафети її учасники збиратимуть мате-
ріали про наших воїнів-земляків, які
гідно виконують свій військовий обов’я-
зок в зоні антитерористичної операції,
про діяльність волонтерів. До речі, з
фотовиставкою на цю тему після мітин-
гу його учасники мали змогу ознайо-
митися.

...Лягають квіти до підніжжя Стели за-
гиблим воїнам-визволителям та нашим
односельцям, що не повернулися з
фронтів Великої Вітчизняної війни. Ни-
зький вам уклін і вічна шана від вдячних
доманівців!

В. ДМИТРЕНКО.
  На фото: під час мітингу з нагоди
71-ї річниці визволення Доманівсь-
кого району від фашистських оку-
пантів.

 Мітинг у Доманівці

 Передплата-2015

  Шановні жителі району! Хто не встиг
передплатити районну газету "Трибуна
хлібороба" на 2015 рік, це не пізно
зробити й зараз. Передплативши газету
в квітні, ви отримуватимете її з травня.
  Передплатна ціна на нашу газету
складає на місяць 6 грн. 00 коп., до
кінця року відповідно — 48 грн. 00
коп. (без вартості оформлення пе-
редплати).
  Передплату приймають без обмежень
селищне та сільські відділення зв'язку,
листоноші.
  Якщо бажаєте регулярно одержувати
інформацію про події місцевого життя, цікаві поради, програми
телебачення, поспішіть передплатити нашу газету. Вона буде ба-
жаною гостею у кожному домі.
  "Трибуна хлібороба" — це ваша газета!
  Редакція газети "Трибуна хлібороба".
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 З Доманівського райвійськкомату

  Нещодавно у нашій області бу-
ло створено громадську органі-
зацію "Миколаївський обласний
союз ветеранів та учасників анти-
терористичної операції". Голов-
ною метою її діяльності є консо-
лідація і координація зусиль ве-
теранів та учасників антитерорис-
тичної операції, членів сімей за-
гиблих, поранених, їх об'єднання
для більш ефективного викорис-
тання наявних можливостей в за-
безпеченні захисту своїх закон-
них політичних, економічних, со-
ціальних прав, надання оздоров-
чої, медичної, психологічної, мо-
ральної допомоги своїм членам,
в першу чергу інвалідам та сім'ям
загиблих, створення умов для со-

ціальної та професійної адаптації
воїнів, звільнених в запас або
відставку, сприяння забезпечен-
ню подальшої реалізації їхнього
інтелектуального та організацій-
ного потенціалу.
  В Доманівському районі зараз
формується осередок союзу ве-
теранів та учасників антитерорис-
тичної операції. Бажаючим всту-
пити до цієї громадської органі-
зації слід звернутися у Доманів-
ський райвійськкомат. Довідки за
тел. 9-15-22, 0669374766.
  В. ЛОТОЦЬКИЙ.
  Старший офіцер мобілізацій-
ного відділення Доманівського
районного військового комісаріа-
ту, капітан.

Органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядуван-
ня, підприємства, установи і орга-
нізації незалежно від форми вла-
сності, об'єднання громадян, а
також окремі громадяни можуть
сприяти у здійсненні заходів з
попередження насильства в сім'ї.
Підставами для вжиття захо-

дів з попередження насильст-
ва в сім'ї є:

— заява про допомогу жертви
насильства в сім'ї або члена сім'ї,
стосовно якого існує реальна за-
гроза вчинення насильства в сі-
м'ї;

— висловлене жертвою насиль-
ства в сім'ї або членом сім'ї, сто-
совно якого існує реальна загро-
за вчинення насильства в сім'ї,
бажання на вжиття заходів з по-
передження насильства в сім'ї у
разі, якщо повідомлення або
заява надійшли не від нього
особисто;

— отримання повідомлення про
застосування насильства в сім'ї
або реальної загрози його вчине-
ння стосовно неповнолітнього чи
недієздатного члена сім'ї.
Орган, до якого надійшла зая-

ва або надійшло повідомлення
про вчинення насильства в сім'ї
або реальну загрозу його вчине-
ння, розглядає заяву чи повідом-
лення та вживає в межах своїх
повноважень передбачені зако-
нодавством заходи з попередже-
ння насильства в сім'ї.
Спеціально уповноважений

орган виконавчої влади з пи-
тань попередження насильства
в сім'ї:

— бере участь в розробленні та
реалізує державну політику щодо
попередження насильства в сім'ї;

— координує діяльність служби
дільничних інспекторів міліції,
кримінальної міліції у справах не-
повнолітніх, органів опіки і піклу-
вання у питаннях попередження
насильства в сім'ї;

— визначає потребу регіонів у

створенні спеціалізованих уста-
нов для жертв насильства в сім'ї;

— здійснює контроль за органі-
зацією і діяльністю спеціалізова-
них установ для жертв насильст-
ва в сім'ї;

— здійснює збір та узагаль-
нення даних про насильство в
сім'ї відповідно до законодавст-
ва;

— організовує і проводить соці-
ологічні, психолого-педагогічні та
кримінологічні дослідження на-
сильства в сім'ї;

— надає органам виконавчої
влади та органам місцевого са-
моврядування, підприємствам, ус-
тановам і організаціям незалеж-
но від форми власності, об'єд-
нанням громадян, окремим гро-
мадянам методичну і практичну
допомогу, консультації з питань
попередження насильства в сім'ї;

— організовує і проводить про-
світницьку та роз'яснювальну ро-
боту серед членів сім'ї, де вини-
кає реальна загроза вчинення
насильства в сім'ї або де було
вчинено насильство в сім'ї, про
права, заходи і послуги, якими
вони можуть скористатися;

— звертається до центральних
і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого само-
врядування за наданням відпові-
дної допомоги жертвам насильст-
ва в сім'ї;

— приймає і розглядає заяви та
повідомлення про вчинення наси-
льства в сім'ї і реальну загрозу
його вчинення;

— направляє жертв насильства
в сім'ї та членів сім'ї, стосовно
яких існує реальна загроза його
вчинення, до спеціалізованих ус-
танов для жертв насильства в
сім'ї.

І. БІГУН.
  Інспектор по роботі з населен-
ням та громадськими формуван-
нями Доманівського РВ УМВС,
капітан міліції.

Останнім часом збільшилась кі-
лькість випадків шахрайств, при
яких зловмисники, представляю-
чись по телефону працівниками
міліції, вимагають гроші за виз-
волення родичів, яких нібито за-
тримано за скоєння тяжких зло-
чинів. Мета одна — виманити з
вас гроші, які ви повинні, «ряту-
ючи» родича, переказати на пев-
ний банківський розрахунок або
перевести на названу шахраями
сім-карту.
В разі надходження такого те-

лефонного дзвінка, не впадайте
в паніку і не поспішайте викону-
вати умови аферистів. Попросіть
людину, яка представилася пра-
цівником міліції, назвати прізви-
ще, ім'я, по батькові і дату на-
родження затриманого родича.
Практично в 100 відсотках випад-
ків такою інформацією злочинці
не володіють і ваш номер набра-
ли шляхом випадкового набору.
Уточніть у зловмисників, в якому
саме відділі міліції знаходиться
ваш син або родич. Спробуйте

якнайскоріше передзвонити то-
му, хто «потребує негайної допо-
моги», або людям, які можуть в
даний момент бути поруч з ним,
щоб підтвердити або спростувати
факт його затримання.
І неодмінно у ситуації, коли не-

знайомі люди, представляючись
міліціонерами, вимагають у вас
гроші за вирішення тих чи інших
проблем, негайно дзвоніть у мілі-
цію (телефон чергової частини —
102). Цим ви або убезпечите себе
від шахраїв, або, якщо вимагач
дійсно є працівником міліції, до-
поможете очистити наші лави від
випадкових людей.
  Пам'ятайте: якщо ви намага-
тиметесь виручити своїх близьких
за допомогою хабара, то самі
стаєте винними у злочині, перед-
баченому ст. 369 Кримінального
кодексу України. Ні в якому разі
не переказуйте коштів на розра-
хункові рахунки, які вказують
зловмисники, та не передавай-
те їх шахраям в інший спо-
сіб.

 З райвідділу УМВС України

 З Миколаївської облдержадміністрації

Про це голова облдержадміністрації
заявив 23 березня, під час вручення вип-
лат сім'ям військовослужбовців, загиблих
в зоні АТО.
Вадим Меріков зазначив, що в Мико-

лаївській області загинуло 86 Героїв: «Ці
люди кращі — не тільки тому, що вони
захищали нашу Батьківщину, а просто
тому, що вони українці, і багато з них
добровольці. З часом їх іменами будуть
названі школи та інші установи, вулиці,
площі, будуть відкриті пам'ятники».
Нагадаємо, що прийнято ряд змін до

бюджету, спрямованих на допомогу і
підтримку учасників АТО. Так, в обласну

програму «Турбота» внесено зміни, згід-
но з якими більше 40 дітей загиблих вій-
ськовослужбовців вже отримали матері-
альну підтримку. Також за допомогою
меценатів і просто небайдужих людей
Миколаївської області вже 51 родина от-
римала по 50 тисяч гривень. Сьогодні
500 тисяч гривень для 10 сімей військо-
вослужбовців, загиблих в ході бойових
дій, передав Благодійний фонд Василя
Капацини.
Вадим Меріков запевнив, що сім'ї за-

гиблих військовослужбовців можуть роз-
раховувати на допомогу і підтримку з бо-
ку обласної влади.

«Я розумію, що вам, як близьким, рід-
ним, ніщо не замінить ваших коханих,
але ми зі свого боку намагаємося дбати
про сім'ї, про близьких тих людей, які
загинули за Україну і за мирне небо над
головою, як у Миколаївській області, так
і в цілому в Україні. Сьогодні ви можете
розраховувати на нашу підтримку у
вирішенні будь-яких проблем, які б у вас
не виникали, я завжди відкритий і гото-
вий допомогти», — заявив керівник області.
  Також для нього було важливо почути
від членів сімей, як представники влади
на місцях надають їм допомогу і під-
тримку різного характеру.

Вадим Меріков сім'ям загиблих військовослужбовців:
"Ви можете розраховувати на нашу підтримку"

19 березня на прес-конференції голо-
ва облдержадміністрації Вадим Меріков
зупинився на важливих для області пита-
ннях. Так, за його словами, мобілізація
на сьогоднішній день виконана на 63%
від заданого плану. «Воєнкоми усіх ра-
йонів працюють над поставленим завдан-
ням, яке обов'язково буде виконано до
кінця», — зазначив він.
Також він звернув увагу на велику кі-

лькість осіб в області, які ухиляються від
призову. Так, подано в розшук УМВС
України в Миколаївській області 6228
осіб, порушено 49 кримінальних справ, 2
з яких передано до суду.
Глава області відзначив, що сьогодні

ситуація дуже нестабільна — працюють
російські спецслужби і "п'ята колона".

«Перемир'я на сході дуже крихке. Але,
незважаючи на все це, наші герої-воїни
повинні повернутися після року бойових
дій в свої сім'ї, до цивільного життя», —
відзначив голова облдержадміністрації.
Переходячи до питання про демобіліза-
цію, Вадим Меріков зазначив, що Ми-

колаївська область очікує більше 3 тисяч
демобілізованих військовослужбовців.
Він додав, що саме завдяки їм — мирне
небо в нашій області і в Україні в цілому.

«Ми повинні забезпечити їх повернен-
ня. Не повинні бути порушені законодав-
чі норми про демобілізованих», — заявив
Вадим Меріков. За його словами, на
сьогоднішній день спільно з обласною
радою готується Програма підтримки та
реабілітації військовослужбовців — учас-
ників антитерористичної операції, в рам-
ках якої розроблено ряд конкретних
заходів. Програма передбачає не тільки
фізичну, але й психологічну реабілітацію,
а також соціальну адаптацію. Зараз на
території Миколаївщини визначаються
пансіонати та оздоровчі комплекси для
оздоровлення поранених військовослуж-
бовців.
Для реалізації заходів з реабілітації

демобілізованих військовослужбовців
планується внесення змін до бюджету
Миколаївської області. Оскільки за лю-
тий-березень фінансовий план виконаний

на 121%, це дає можливість перерозпо-
діляти кошти на соціальні потреби. Так,
планується виділення 576 тисяч гривень
для центру реабілітації, створеного на
базі обласного госпіталю інвалідів війни.
Крім цього, передбачається внесення
змін до обласної програми «Турбота» —
на лікування та оздоровлення воїнів (а
серед них — 500 поранених і 28 інвалі-
дів) буде виділено 2 млн. 180 тисяч гри-
вень.
  Також перерозподіл коштів бюджету
передбачає виділення 700 тисяч гривень
для обласної дитячої лікарні, що дасть
можливість придбати лікувальне харчува-
ння для дітей, хворих на фенілкетонурію.

Більше 2 мільйонів планується виділити на реабілітацію
поранених військовослужбовців

До територіальних підрозділів Держзе-
магентства у Миколаївській області та
органів місцевого самоврядування ста-
ном на 19 березня звернулися 2512 вій-
ськовослужбовців — учасників антитеро-
ристичної операції.
За результатами розгляду звернень

прийнято 953 рішення про надання доз-
волу на розробку проектів землеуст-
рою щодо відведення земельних діля-
нок загальною кількістю 1329 земель-
них ділянки на площі 1758,5638 га в
тому числі:
для будівництва і обслуговування жит-

лового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) — прийня-
то 103 рішення про надання дозволу на
розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок загальною
кількістю 479 земельних ділянок на пло-
щі 47,1338 га;

 для ведення особистого селянського
господарства — прийнято 850 рішень за-
гальною кількістю 850 земельних ділян-
ки на площі 1711,43 га.
Крім цього, прийнято 6 рішень про зат-

вердження проектів землеустрою щодо
відведення 6 земельних ділянок на площі

51,95 га для ведення фермерського
господарства та 2 рішення про надання
дозволу на розробку проектів землеуст-
рою щодо відведення 2 земельних ді-
лянок для сінокосіння та випасу худоби
на площі 22,5 га.
Також прийнято 101 рішення (наказів)

про затвердження проектів землеустрою
та надання у власність земельних діля-
нок на загальну площу 197,3009 га.
  Решта 1174 звернення знаходяться на
розгляді та підготовці рішень органами
виконавчої влади та місцевого самовря-
дування.

Більше 2,5 тисяч військовослужбовців-учасників АТО
звернулися для отримання земельних ділянок

До Миколаївщини прибуло більше 8,6
тисяч вимушених переселенців. Про це
розповіла заступник голови облдержад-
міністрації Оксана Янішевська.
За її словами, на сьогоднішній день в

Миколаївській області зареєстровано
8660 вимушених переселенців, це 5319
сімей, в яких 2227 дітей. З цих людей 98

вже змінили місце тимчасового перебу-
вання, 20 — були зняті з обліку за від-
повідною заявою, 9 — знято з обліку у
зв’язку зі смертю.

4857 сімей звернулося до органів
соціального захисту за призначенням ад-
ресної грошової допомоги. 4371 сім’ї
таку допомогу було призначено. Доку-
менти 28 сімей зараз перебувають на
розгляді, 137 сім’ям — відмовлено, 321
родині припинено виплати.
Заступник голови облдержадміністра-

ції розповіла, що станом на 19 березня
за медичною допомогою в заклади охо-
рони здоров’я області звернулось 5709
вимушених переселенців, серед яких
2555 — це діти. Госпіталізовано для от-

римання стаціонарної допомоги — 1022
особи, в т.ч. 436 дітей. Пройшли лікуван-
ня амбулаторно 2317 осіб, з них 908
дітей. За останню добу до медичних
закладів області звернулося 20 осіб.
  В навчальних закладах області вихову-
ються та навчаються 1666 дітей, перемі-
щених з тимчасово окупованої території
та районів проведення антитерористич-
ної операції. 453 дитини виховуються у
дошкільних навчальних закладах та 1065
учнів навчаються у загальноосвітніх нав-
чальних закладах. У вищих навчальних
закладах Миколаївщини здобувають ос-
віту 114 студентів, у професійно-техніч-
них навчальних закладах навчається 34
дитини-переселенця.

До Миколаївщини прибуло більше 8,6 тисяч вимушених
 переселенців

21 березня до Сєверодонецька був
доставлений гуманітарний вантаж, який
збирався по всій Миколаївський області.
За ініціативи голови Миколаївської обл-
держадміністрації Вадима Мерікова до
збору гуманітарного вантажу долучилися
всі райони області, в результаті — зіб-
рано 60 тонн продуктів харчування та
засобів гігієни, які на трьох вантажівках
були привезені до Луганської області.
Вантаж доставили народні депутати

України від Миколаївщини Тарас Кремінь
і Ігор Бриченко.

«Гуманітарний вантаж від жителів Ми-
колаївської області — це наша щиросер-
дна гуманітарна підтримка Луганщині. Я
маю надію, що ця допомога допоможе
людям віднайти віру і справедливість у
нашій державі» — відзначив нардеп Та-

рас Кремінь.
Зустрічала делегацію заступник голови

Луганської обласної військово-цивільної
адміністрації Ольга Лішик.

«Це вже не перша допомога від Мико-
лаївщини. Така постійна підтримка гово-
рить про те, що ми разом, ми єдині і в
нас вже з’явилися справжні друзі, яким
ми безмежно вдячні. Одна з фур з гума-
нітарною допомогою сьогодні ж поїде
до Старобільська, де проживає багато
внутрішньо переміщених осіб» — відзна-
чила Ольга Лішик.
Депутати також відвідали нещодавно

відкрите відділення всеукраїнського бла-
годійного фонду «Поліський оберег»,
якому активно допомагає громада Мико-
лаївщини та народний депутат Ігор Бри-
ченко. Примітно, що відділення Фонду

знаходиться в будівлі проектного інсти-
туту азотної промисловості і продуктів
органічного синтезу «ГІАП», у якому
раніше була штаб-квартира сепаратис-
тів.
  За матеріалами Луганської обласної
військово-цивільної адміністрації.

До Сєверодонецька доставлено гуманітарний вантаж,
зібраний миколаївцями та жителями нашої області

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської облдержадміністрації.
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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.

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

  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.

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

МАРУСЕНКО Олександр Іванович
з Доманівки.

(27.05.1960 — 29.03.1990 р. р.).
  Рано Ти пішов від нас, це непоправна втрата
для нашої родини. Ти був працьовитим, Люди-
ною величезної душі, безсумнівної честі, сум-
ління та чистої селянської гордості, Людиною
життя. Світ став порожнім без Тебе. Ми
Тебе ніколи не забудемо. Низько схиляємо
голови над Твоєю могилою. Вічного життя Тобі у Царстві
Небеснім та спокою Твоїй душі.
  Просимо всіх, хто знав Марусенка Олександра Івановича,
пом'янути добрим словом.
  Сумуючі мама, брат Леонід з дружиною, дочка, онуки, рідні.

Вітаємо!
  У березні відзначили свій день народження члени
нашого трудового колективу: механізатор ОЦЕЛ Гри-
горій Дмитрович (2), завідуючий машинним двором
ТРОФИМЕНКО Анатолій Якович (11), бригадир ТА-
РАСОВ Сергій Валерійович (14), бухгалтер ТИХО-
ЛАЗ Віра Всеволодівна (17), механізатор ЧЕРЧУ-
КАН Володимир Володимирович (31), а механіза-
тор ПАЩЕНКО Юрій Олександрович (3) відсвятку-
вав своє 50-річчя.
  Щиро вітаємо іменинників, бажаємо міц-
ного здоров’я, довголіття, успіхів у праці й
особистому житті.

  Дирекція та профспілковий комітет
ТОВ імені Богдана Хмельницького.

Вітаємо!
  В березні свій день народження відзначили члени
нашого трудового колективу: водій ФІЗІЛЬЧЕНКО
Валерій Віталійович (5), тракторист ГРИБОНОС
Анатолій Миколайович (10), тракторист БАРАБАШ
Олег Іванович (11), сторож ДЕМЕШИН Леонід Лео-
нідович (12), сторож ЮРЕСКУЛ Олександр Михай-
лович (19), зоотехнік ЧОРНОБРИВЕЦЬ Юрій Арка-
дійович (23), сторож ГОНЧАРУК Надія Миколаївна
(26), тракторист ДЕНИСНИЧЕНКО Володимир Єв-
генович (28).
  Від щирого серця вітаємо шановних іменинників,
бажаємо міцного здоров’я, довголіття, ща-
стя, благополуччя. Хай доля дарує довгі та
щасливі літа, а в серці хай живе любов і
доброта. Миру вам, щастя й благополуччя.
Правління та профспілковий комітет

СПрАТ "Україна".

Шановного директора Кузнецівської загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ст. ОНИЩАКА Віктора Микола-
йовича сердечно вітаємо з днем народження і ба-
жаємо йому міцного здоров'я, довголіття, творчої
наснаги, миру й благополуччя.
Щоб кожен день був радісним і світлим,
Щасливим, без турбот і без проблем,
Щоб успіхами Ваші будні квітли,
Добром, удачею і сонячним дощем.
Хай доля Вам дарує щастя,
Достаток, радість і добро,
Все, що задумалось, хай вдасться,
Щоб у житті завжди було тепло.

Колектив Кузнецівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

Елітнасінгосп «Золотий колос»
реалізує насіння власного виробництва: ячменю, кукуруд-
зи, сорго зернового, гірчиці білої і жовтої, коріандру, роз-
торопші, льону, сафлору, проса білого, червоного, кана-
реєчника, чумизу, люцерни, суданки, еспарцету. Соняшники.
 Можлива часткова оплата, відстрочка платежу, доставка.
  Тел.: 0512-42-44-49, 42-45-39, 58-95-07, 0933942860,
0933942900, 0679333449, 0952565978.

  Продам КАМІНЬ-ПІНОБЛОК (в штуках). Розмір:
10х30х60см, 20х30х60см і т.д., а також ЦЕГЛУ ЧЕР-
ВОНУ. Тел.: 0973141399, 0662922541, 0506913434.

  Свідоцтво (без номера) на право комунальної власності на
комплекс будівель дошкільного навчального закладу, розташо-
ваний за адресою: с. Мостове, вул. Набережна, 33, видане
2.07.2002 р. територіальній громаді села Мостове в особі Мос-
тівської сільської ради на підставі рішення Доманівської район-
ної ради від 29.03.2000 р. №15, вважати втраченим.

  Продаю нітроамофоску. Тел. 0667650940. Ігор.

 Куплю соняшник, сою, кукурудзу, ячмінь.
 Телефон 0665115443.

  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.

  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.

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.

  НАСІНБАЗА РЕАЛІЗУЄ ВІД 100 КГ НАСІННЯ
СИДЕРАТУ, СУДАНКИ, ЕСПАРЦЕТУ, ВИКИ, ЛЮПИ-
НА, СТОКОЛОСУ, КУКУРУДЗИ, ФАЦЕЛІЇ, КОНЮШИ-
НИ, ПРОСА, ГРЯСТИЦІ, РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ, РАЙГРА-
СУ, ГІРЧИЦІ, ВІВСЯННИЦІ, ТИМОФІЇВКИ, РОСТОРО-
ПШІ, СОРГО — КОРМОВЕ ТА ВІНИЧНЕ. СОНЯШНИКУ
— ГІБРИДИ: ЯСОН, ФОРВАРД, РОМАНС, КОВЧЕГ,
СОРТИ: ЛАКОМКА, МИР, РОДНІК, СПК, ОРЕШЕК,
ПРОМЕТЕЙ, ЧУМАК, СУР-70ДІБ ТРИФОЛІН.

  Сайт — www.sembaza.com.ua

  Тел. моб.: 0505750072, 0963059796. ФАКС (05549) 43395.

  Доманівська районна рада ветеранів війни та праці глибоко
сумує з приводу смерті учасника бойових дій у роки Великої
Вітчизняної війни КУЛАКОВСЬКОЇ Ольги Олександрівни і
висловлює співчуття її рідним та близьким.

  Доманівська районна рада ветеранів війни та праці глибоко
сумує з приводу смерті учасника бойових дій у роки Великої
Вітчизняної війни БОЖОК Ольги Семенівни і висловлює
співчуття її рідним та близьким.

  Доманівська районна організація профспілки працівників АПК
висловлює глибоке співчуття Н.Я.Тицькій з приводу тяжкої втра-
ти — смерті сина ТИЦЬКОГО Олександра Тимофійовича.

  Г.З.Баранова, О.С.Бриченко, Є.І.Павленко висловлюють глибо-
ке співчуття Н.Я.Тицькій з приводу тяжкої втрати — смерті сина
ТИЦЬКОГО Олександра Тимофійовича.

  Дирекція, профспілковий комітет, трудовий колектив ТОВ імені
Богдана Хмельницького висловлюють глибоке співчуття Н.Я.
Тицькій з приводу тяжкої втрати — смерті СИНА.

  Колектив управління агропромислового розвитку райдержад-
міністрації глибоко сумує з приводу смерті колишнього праців-
ника управління ТИЦЬКОГО Олександра Тимофійовича і
висловлює співчуття його рідним та близьким.

  Доманівська районна рада ветеранів війни та праці глибоко
сумує з приводу смерті учасника бойових дій у роки Великої
Вітчизняної війни ІЗОВІТА Дмитра Самойловича і висловлює
співчуття його рідним та близьким.

  Свідоцтво (без номера) на право власності на житловий будинок,
розташований за адресою: с.Мостове, вул. Івана Франка,21, видане
24.12.1990 р. виконавчим комітетом Мостівської сільської ради на
ім'я Житченка Петра Андрійовича, вважати втраченим.

 З Доманівської дитячо-юна-
цької спортивної школи

22 березня в м. Миколаєві
відбувся відкритий чемпіонат
Миколаївської області пам'яті
легендарного тренера з ганд-
болу Бойченка М.Г. (до речі,
Микола Григорович працював
в Доманівській ДЮСШ трене-
ром та був головою спортив-
ного товариства «Колос» в
уже далекі 80 роки минулого
століття).
У меморіалі пам'яті взяли

участь чоловічі команди вете-
ранів-гандболістів — викладачі
Миколаївського педагогічного
університету, друзі, колеги та
вихованці Бойченка М.Г.
Доманівщину представляла

команда ветеранів, справжніх
«фанатів» такого красивого
виду спорту, як гандбол. Ко-
манда складалася з нинішніх

та колишніх тренерів-виклада-
чів Доманівської дитячо-юна-
цької спортивної школи, адже
саме вони були вихованцями
свого тренера-наставника.
Меморіал пам'яті Бойченка

М.Г. був проведений обласною
федерацією гандболу за під-
тримки відділу з питань фізич-
ної культури і спорту обл-
держадміністрації та відділен-
ня НОК України в Миколаївсь-
кій області.
  Поїздка ветеранів-гандболіс-
тів Доманівщини відбулася за-
вдяки фінансовій підтримці де-
путата Доманівської районної
ради Власюка В.Д.
О. ЦЕХОЦЬКА.

  Методист Доманівської ди-
тячо-юнацької спортивної шко-
ли.

  Продається будинок в Доманівці, по вул. Кузнеч-
ній, 24 (70 кв.м), ділянка — 7 соток. Ціна — 200 тис. грн.
  Тел. 0956943600. Олександр.

Щовесни, коли тануть сніги,
І у небі засяє веселка,
Ми вшановуємо пам’ять
Шевченка…
Щороку на початку березня

в Мостівському навчально-ви-
ховному комплексі відбуваєть-
ся низка заходів, які традицій-
но називають Шевченківським
тижнем. Учителі словесності
Волочнюк І.В., Савченко А.В.,
Трофименко О.О. завжди го-
тують і проводять заходи, при-
свячені пам’яті великого сина
України — Т.Г. Шевченка. Не
став винятком і цей навчаль-
ний рік. З метою вшанування
творчої спадщини Кобзаря, ві-
дродження національної куль-
тури й духовності, збереження
традицій, у навчальному закла-
ді було проведено Шевченків-
ський тиждень.
Він розпочався урочистою

лінійкою під назвою «Тобі, Та-
расе, шану складаємо», яку
підготували і провели учні 9
класу.
Протягом тижня учителі ук-

раїнської мови і літератури та
вчителі початкових класів на
уроках використовували ди-
дактичний матеріал «Сторінка-
ми життя Кобзаря» та ін-
формаційні хвилинки «Незабу-
тній Шевченко». Учні мали
змогу дізнатись нову корисну
інформацію про Тараса Григо-
ровича, переглянути презента-
ції, відеофільми.
Бібліотекар Науменко В.К. у

своєму Царстві Книг створила
книжковий вернісаж художніх
і мистецьких творів, фото, при-
свячених життю й діяльності
Кобзаря, «Ми чуємо тебе, Коб-
зарю, крізь століття». Під час
проведення години безперерв-
ного читання творів Т.Г.Шевче-
нка «Невгасима Шевченківська
свіча» бібліотекар пропонува-
ла дітям, передаючи один од-
ному запалену свічу, читати ві-
рші українського Пророка.
Кращими читцями були Сав-
ченко Марина, Панченко Ната-
лія, Науменко Анатолій, Жов-
нір Анна, Давидова Катерина,
Складан Владислав, Пузирев-
ський Дмитро.
У рамках Тижня проведено

конкурс читців-декламаторів
поезій Кобзаря «Нас єднає
Тарасове слово», у якому ви-
сокий рівень виконання пока-
зали Плохотнюк Юрій, Биков-
ський Віталій, Грибонос Ольга,
Чорба Олена, Михалко Мари-
на, Савченко Марина, Хариши-
на Яна, Бордя Лариса, Кравче-
нко Дарина, Струтінська Анна
— учні основної школи, а та-
кож — Михалко Марія, Шуля-
ченко Олександра, Трофимен-
ко Владислав, Луковець Те-
тяна, Шестова Вікторія — учні
початкових класів.

16 березня урочисто підбили
підсумки Шевченківського ти-
жня. Нагороджено кращих уч-
нів, учасників виховних захо-
дів.
Ми переконані, що Шевчен-

кове слово у наших учнів не
тільки на вустах, а й у серці.

І. ВОЛОЧНЮК.
Учитель української мови і

літератури Мостівського нав-
чально-виховного комплексу.
  На фото: під час Шевчен-
ківського тижня.

  Із Мостівського НВК


