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  Шановні жителі району! 7 квітня
розпочалася передплата на районну
газету "Трибуна хлібороба" на друге
півріччя 2015 року.
  Передплатна ціна на нашу газету не
зросла і складає на місяць 6 грн. 00
коп., на три місяці – 18 грн. 00 коп.,
На  півроку — 36 грн. 00 коп. (без
вартості оформлення передплати).
  Передплату приймають без обме-
жень селищне та сільські відділення
зв'язку, листоноші.
  Якщо бажаєте регулярно одержува-
ти інформацію про події місцевого життя, цікаві поради,
програми телебачення, поспішіть передплатити нашу газету.
Вона буде бажаною гостею у кожному домі.
  "Трибуна хлібороба" — це ваша газета!

  Редакція газети "Трибуна хлібороба".

 Передплата-2015

Про затвердження звіту виконання бюд-
жету Маринівської сільської ради за 2014 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалте-

ра Павлової Н.П. про виконання бюджету Маринівської сільсь-
кої ради за 2014 рік, відповідно до пункту 23 частини 1 глави
1 розділу 2 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядува-
ння в Україні”, сільська рада відмічає, що виконання місцевого
бюджету за 2014 рік по доходах загального фонду складає
104,10%, спеціального фонду — 100,69%. Видаткова частина
сільського бюджету виконана по загальному фонду на 98,88
відсотка, спеціальному фонду — на 56,02 відсотка.
Розглянувши підсумки виконання місцевого бюджету за 2014

рік, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію головного бухгалтера Маринівської сільської

ради Павлової Н.П. про підсумки виконання місцевого бюджету
за 2014 рік взяти до відома.

2. Звіт про виконання місцевого бюджету за 2014 рік зат-
вердити.

3. Затвердити виконання місцевого бюджету за 2014 рік по
доходах загального фонду — 1268296 грн. 17 коп., спеціально-
го фонду —162704 грн. 12 коп. (Додаток №1).

4. Затвердити виконання місцевого бюджету за 2014 рік по
видатках загального фонду — 1299293 грн. 72 коп., спеціаль-
ного фонду — 161892 грн. 71 коп. (Додатки №2, №3).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постій-
ну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фі-
нансів.
  Маринівський сільський голова      В.М. БРОЙЧЕНКО.

 РішенняМаринівської сільської
ради від 18 березня 2015 року №1

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відомості про майно, доходи і зобо-

в'язання фінансового характеру за 2014
рік Доги Олександра Олексійовича, До-
манівського селищного голови.
Загальна сума сукупного доходу дек-

ларанта становить 73048 грн. (в тому
числі заробітна плата – 67307 грн.,
пенсія – 5741 грн., з даного доходу
сплачено податку 8911 грн.).
У декларанта у власності є квартира

загальною площею 58.5 кв.м, земельна
ділянка для гаражного будівництва
площею 0,067 га та у користуванні зе-
мельна ділянка для дачного будів-
ництва площею 0,10 га.
Доходи членів сім'ї декларанта –

45350 грн., в т.ч. заробітна плата –
41357 грн., з даного доходу сплачено
податку 6392 грн. У власності членів
сім'ї декларанта є автомобіль TOUOTA/
CAMRU, квартира площею 41 кв.м,
нежитлове приміщення 14 кв.м, земе-
льний пай площею 5.520 га.

***
Відомості про майно, доходи і зо-

бов'язання фінансового характеру за
2014 рік Шульгіної Галини Володими-
рівни, секретаря Доманівської селищ-
ної ради.
Загальна сума сукупного доходу дек-

ларанта становить 51086 грн. (в тому
числі заробітна плата – 51086 грн., з
даного доходу сплачено податку 5678
грн.).
У власності декларанта є житловий

будинок загальною площею 77.2 кв.м,
земельні ділянки площею 0.1255 га та
2.0 га. У власності членів сім'ї декла-
ранта є земельна ділянка площею 2.0 га
та в оренді земельна ділянка площею
5.7730 га.

***
Відомості про майно, доходи, витра-

ти і зобов'язання фінансового характе-
ру за 2014 рік Гулича Володимира
Володимировича, заступника Доманів-
ського селищного голови по виконав-
чій роботі.
Загальна сума сукупного доходу дек-

ларанта у 2014 році складає 273512 грн.
(в тому числі заробітна плата – 45998

грн., спадщина – 196471 грн.), членів
сім'ї – 31043 грн.
У власності декларанта є легковий

автомобіль ЗАЗ-1103 2006 р.в., трактор
МТЗ-80 1990 р.в., причіп легковий
2003 р.в., житловий будинок 62,5 кв.м
(співвласність), земельні ділянки пло-
щею 125549 кв.м та 56321 кв.м.
У членів сім'ї декларанта є житловий

будинок площею 78,6 кв.м, присадибна
ділянка 700 кв.м, легковий автомобіль
CHEVROLET LACETTI 2008 р.в. а також
земельна ділянка площею 68900 кв.м.

***
Відомості про майно, доходи і зобо-

в'язання фінансового характеру за 2014
рік Літвіна Василя Миколайовича, Во-
лодимирівського сільського голови.
Загальна сума сукупного доходу дек-

ларанта становить 53776,64 грн., утри-
мано податку – 7481,68 грн., заробітна
плата – 47382,82 грн. Є земельна
ділянка площею 20000 кв.м. У власно-
сті декларанта є автомобілі Пежо – 309
- 1,3, 1987 року випуску, Шкода фабія -
1,4, 2002 р.в.

Сума доходу членів сім’ї декларанта
– 32000,00 грн. У власності членів сім’ї
є земельні ділянки площею 207275 кв.м
та 1043 кв.м, житлові будинки площею
83,5 кв.м та 70,1 кв.м, автомобіль МАЗ-
500, 11160 куб см, 1967 р.в.

***
Відомості про майно, доходи і зобо-

в'язання фінансового характеру за 2014
рік Пастушенко Світлани Георгіївни,
Мостівського сільського голови.
Загальна сума сукупного доходу дек-

ларанта становить 72678,38 грн., у тому
числі заробітна плата – 55630,88 грн., з
них перераховано в бюджет – 7835,59
грн. Пенсійні виплати – 15969,27 грн.,
соціальні виплати – 1078,23 грн.
У власності декларанта є земельна ді-

лянка площею 1,75 га.
  Сума доходу членів сім’ї декларанта
становить 57031 грн. У власності чле-
нів сім’ї є земельна ділянка площею 2,0
га, житловий будинок площею 121
кв.м, автомобіль OPEL ASTRA (об'єм
двигуна – 1400 куб. см) 2005 року
випуску.

 З райдержад-
міністрації

8 квітня у районній держав-
ній адміністрації відбулася на-
рада з сільськими та селищним
головами. Провів її голова рай-
держадміністрації В.М. Іванчен-
ко.
Першим на нараді було роз-

глянуто питання "Про забезпе-
чення дотримання вимог Зако-
ну України "Про адміністратив-
ні послуги". Доповідала завіду-
вач сектору-державний адміні-
стратор адміністративно-доз-
вільних процедур райдержад-
міністрації М.В. Чепіжко.
У своєму виступі на нараді

керівник апарату райдержадмі-
ністрації О.М. Максютенко тор-
кнулась питання охорони гро-
мадського порядку на території
Доманівського району, наголо-
сивши на необхідності широкої
участі громадян у цій роботі,
створення на території селищ-
ної та сільських рад громадсь-
ких формувань з охорони по-
рядку, що дуже важливо, зва-
жаючи на ті події, які відбу-
ваються на сході нашої дер-
жави.
Начальник управління соці-

ального захисту населення рай-
держадміністрації Н.А. Мазало-
ва виступила з інформацією
про порядок та підсумки нада-
ння послуг при оформленні
державних соціальних допомог
за 2014 рік, а також про зміни
до порядку призначення жит-
лових субсидій та пільгового
законодавства. Пояснення що-
до оформлення житлових суб-
сидій надали представники До-
манівського відділення Перво-
майської ОДПІ, філії ПАТ "Ми-
колаївобленерго" Доманівсько-
го району, комунального підп-
риємства "Доманівське".
На необхідності посилення

ролі громадськості в забезпе-
ченні прозорості й відкритості
у діяльності органів виконавчої
влади та органів місцевого са-
моврядування акцентувала ува-
гу в своєму виступі голова гро-
мадської ради при райдержад-
міністрації Р.О. Осадчук. Вона
повідомила про початок реалі-
зації проекту "Громадськість та
місцева влада — ефективні ме-
ханізми співпраці", спрямова-
ного на підвищення ефективно-
сті участі громадян у вирішенні
конкретних проблем громад і
сприяння більшій відкритості,
прозорості та відповідальності
органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядува-
ння в районі. Відповідно до
проекту, буде складено рей-
тинг найбільш ефективних гро-
мад.
На нараді з сільськими та

селищним головами були та-
кож розглянуті питання щодо
мобілізації військовозобов'яза-
них та демобілізації воїнів, ді-
яльності Миколаївської регіо-
нальної філії ДП "Центр дер-
жавного земельного кадастру",
охорони праці, реєстрації ре-
чових прав на нерухоме майно,
роботи відділень поштового
зв'язку тощо.
  У роботі наради взяв участь
голова Доманівської районної
ради Т.Л. Кушнір.

 Вітаємо!

 Çíîâó â ÷èñë³ ë³äåð³â ãàëóç³
  Вже другий рік поспіль комунальне підприємство "Доманівське" за підсумками незалежного оці-
нювання Національного бізнес-рейтингу "Лідер галузі 2015" зайняло перше місце у Миколаївській
області в номінації "Показники ефективності використання ресурсів", що відповідає Золоту рейтингу.
  Крім того, комунальне підприємство "Доманівське" увійшло в ТОП-100 в Україні за показником
"Чистий прибуток", зайнявши 42-е місце, що відповідає Сріблу рейтингу.
  Таким чином, як відзначено в листі голови оргкомітету Національного бізнес-рейтингу України
І.В. Хлівної, комунальне підприємство "Доманівське" має право отримати офіційний статус "Лідер
галузі 2015".

7 квітня відбулося засідання ради волонтерів
при Доманівській райдержадміністрації за уча-
стю голови районної державної адміністрації
В.М. Іванченка та заступника голови райдерж-
адміністрації Н.І. Фалько. У ході засідання його
учасники обговорили основні шляхи співпраці
волонтерського руху Доманівщини з органами
влади, надання допомоги Збройним Силам Ук-
раїни та вимушеним переселенцям.
Відкриваючи засідання, В.М. Іванченко від-

значив плідну співпрацю волонтерів та органів
влади у наданні допомоги військовослужбов-
цям та вимушеним переселенцям.

— Саме з початком окупації Криму Росією та
антитерористичної операції на сході України на
Доманівщині активізувався волонтерський рух.
Спочатку це були молодіжні флешмоби, а
потім волонтери почали збирати та надавати
допомогу безпосередньо нашим землякам-вій-
ськовослужбовцям та бійцям, які зазнали пора-
нень, захищаючи нашу Батьківщину від росій-
сько-терористичних військ. Мені дуже приємно
чути про високу оцінку на обласних нарадах
діяльності доманівських волонтерів — підкрес-
лив керівник району.
Голова ради волонтерів О.О. Дога доповів

про проведену роботу протягом останніх тиж-
нів. Зокрема, 2 квітня волонтери надали допо-
могу у вигляді продуктових наборів сім`ям вій-
ськовослужбовців Ю. Величка та М. Прокоф`є-
ва. 4 квітня передали військову форму мобілі-
зованим землякам Ю. Луценку, Л. Гусаренку,
М. Козловцю, О. Бикову, П. Гвоздецькому, П.
Кіпняку, О. Скуратовському. Кошти на придба-
ння форми надали Мостівська та Сухобалківсь-
ка сільські ради, жителі та підприємства ра-
йону: В. Рипянчин, О. Шкурченко, В. Базарен-
ко, А. Славінський, ПСП «Едем» (керівник С.
Бесараб), фермер Л. Подерня, грошову допо-

могу у сумі 1000 грн. для воїна В. Федана зіб-
рали однокласники, а керівник ПСП ім. Щорса
С. Зборовський виділив 5000 грн. на лікування
пораненого військовослужбовця. Вихованці ре-
абілітаційного центру для дітей з обмеженими
фізичними можливостями «Промінець» переда-
ли для військовослужбовців власноруч виготов-
лені обереги та малюнки.
В свою чергу, Н.І. Фалько відмітила позитив-

ний приклад інформаційного висвітлення діяль-
ності волонтерів, звітування про використані
кошти у наданні допомоги землякам-захисни-
кам в засобах масової інформації та інтернет-
ресурсах:

— Коли мешканці, фермери та підприємці на-
шого району мають змогу ознайомитися із зві-
том про витрачені кошти та надану допомогу,
вони по іншому сприймають діяльність волон-
терів. І таку практику потрібно продовжувати та
розвивати — зауважила вона.
З метою допомоги військовим члени ради ви-

рішили провести районну весняну акцію щодо
придбання господарчого інвентаря «Допоможи
земляку», до якої може приєднатися кожен
небайдужий житель Доманівського району.
Всіх бажаючих надати посильну допомогу

просимо звертатися до волонтерів, які знахо-
дяться в приміщенні Доманівської селищної ради.

* * *
  10 квітня від жителів Доманівського району у
м. Миколаїв було направлено більше 250 кг
продовольчої допомоги (борошно, крупи, ово-
чі, олія) для мешканців Донецької та Лугансь-
кої областей, а також військовослужбовців, які
несуть службу у зоні проведення АТО. До збо-
ру гуманітарного вантажу долучилися СФГ
«Алекс» (керівник Шкурченко О.), ПСП «Едем»
(керівник Бесараб С.), СФГ «Жайворонок» (керів-
ник Подерня Л.), СФГ «Адоніс» (керівник Яки-
мів С.), СФГ ім. Т. Шевченка (керівник Гошта О.).
  Також цього дня волонтери відправили три
посилки (продуктові набори, форму та взуття)
нашим військовослужбовцям Федану В., Щер-
бині О., Стойді В. Допомогу для формування
посилок волонтерам надали Зборовський С.,
Могилевський Д., Якимів С., Рибченко О., Сла-
вінський А., Курчак Р.
Інформація надана Доманівським волон-
терським центром.
  Сектор з питань внутрішньої політики,
зв’язків з громадськими організаціями та
засобами масової інформації апарату рай-
держадміністрації.

  АТО: мобілізація сили і волі
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Графік особистого прийому громадян
начальником відділу освіти Доманів-
ської райдержадміністрації на 2015 рік

  *Примітка: у відділі освіти працює «телефон довіри» за
номером 9-17-96, щоденно (крім святкових та вихідних днів), з
8.00 до 12.00, з 13.00 до 16.00.

«Гаряча телефонна лінія» відділу освіти
райдержадміністрації

  У відділі освіти Доманівської райдержадміністрації прово-
дитимуться сеанси прямого телефонного зв’язку “гаряча лінія”
начальником відділу освіти Святченко Іриною Костянтинівною:
21 травня 2015 року, з 9.00 до 12.00, 22 жовтня 2015 року, з
9.00 до 12.00.

Посада, прізвище,
ім'я, по батькові

Дні та години
прийому,
телефони

Місце
проведення

При-
мітки

Начальник відділу
освіти райдержад-
міністрації
СВЯТЧЕНКО Ірина
Костянтинівна

1-й, 3-й
четвер,
з 9.00 до

12.00, 9-16-97,
9-17-96

смт.Доманів-
ка, вул.Космо-
навтів, 7,
кабінет

начальника

2-й, 4-й
четвер —
виїзний
прийом
громадян

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до законодавства України, Козубівський сільський

голова Чуприн П.І. подав декларацію про майно, доходи і зо-
бов’язання фінансового характеру за 2014 рік.
Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу декла-

ранта у 2014 році складає 71787 грн., в тому числі заробітна
плата з нарахуванням — 62688 грн., дохід від викладацької
діяльності — 7775 грн., дохід від передачі в оренду майна —
1289 грн. З них сплачено податків 10164 грн.
Дохід членів сім'ї становить 53541 грн. З них сплачено по-

датків 7731 грн.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві

користування декларанта: житловий будинок площею 61 кв.м,
земельні ділянки загальною площею 4,00 га. Чуприн П.І. є
власником автомобіля ВАЗ-21063, 1988 року випуску (об’єм
двигуна — 1300 куб. см), автомобільного причепу ПФ-01 «Фер-
мер» 2001 року випуску.

***
Відповідно до законодавства України, секретар Козубівської

сільської ради Башара Н.М. подала декларацію про майно,
доходи і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.
Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу декла-

ранта у 2014 році складає 64186 грн., в тому числі заробітна
плата з нарахуванням — 50407 грн., дохід від передачі в оренду
майна — 1233 грн., інші види доходів — 12523 грн. З них спла-
чено податків 7252 грн.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві

користування декларанта: житловий будинок площею 121,7 кв.м,
земельні ділянки — 4,07 га.
  Фінансові зобов’язання декларанта: погашення основної суми
позики (кредиту) — 4998 грн., погашення суми процентів за по-
зикою (кредитом) — 2272 грн.

***
  Відомості про майно, доходи і зобов'язання фінансового ха-
рактеру за 2014 рік Бройченка Володимира Миколайовича, Ма-
ринівського сільського голови.
  Загальна сума сукупного доходу декларанта становить
46704,46 грн., в тому числі заробітна плата — 42048,46 грн.
  У власності декларанта є житловий будинок площею 85,4 кв.м,
земельна ділянка площею 5,49 га, автомобіль ВАЗ-2103 випуску
1974 року (об'єм двигуна 1500 куб. см), трактор ЮМЗ-61 випус-
ку 1982 року (об'єм двигуна 4940 куб.см).
  У власності членів сім'ї декларанта є земельні ділянки зага-
льною площею 12,69 га.

***
  Відомості про майно, доходи і зобов'язання фінансового ха-
рактеру за 2014 рік Леонової Валентини Семенівни, секретаря
Маринівської сільської ради.
  Загальна сума сукупного доходу декларанта становить 37631
грн., в тому числі заробітна плата — 33861 грн.
  У власності декларанта є земельна ділянка площею 5600 кв.м.
Фінансове зобов'язання декларанта складає 1900 грн. (погашен-
ня позики).
  Доходи членів сім'ї декларанта — 46663 грн. У власності членів
сім'ї декларанта є автомобіль Нексія, житловий будинок площею
1722 кв.м. Фінансове зобов'язання членів сім'ї декларанта
складають 22000 грн. (погашення позики).

***
  Відповідно до законодавства України, Олександрівський сільський
голова Топузанов Сергій Олександрович подав декларацію про май-
но, доходи і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.
  Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу Топу-
занова С.О. становить 94151 грн., з них заробітна плата –
62478 грн. З даного доходу сплачено податку 14120 грн. Дохо-
ди членів сім’ї становлять 59913 грн., з даного доходу сплачено
податку 12043 грн.
  У власності сільського голови є житловий будинок загальною
площею 66,7 кв.м, земельна ділянка площею 2,00 га для веден-
ня ОСГ, автомобіль Шевроле Такума випуску 2005 року (об’єм
двигуна 2000 куб. см) та в користуванні автомобіль Фіат-Уно
випуску 1992 року (об’єм двигуна 1400 куб. см). У власності
дружини є земельна ділянка площею 200 га для ведення ОСГ.

***
  Відомості про майно, доходи і зобов'язання фінансового ха-
рактеру за 2014 рік Гавриленко Лариси Володимирівни, секре-
таря Олександрівської сільської ради.
  Загальна сума сукупного доходу декларанта становить 67013
грн., в тому числі заробітна плата — 45007 грн., дохід від
передачі в оренду земельної ділянки — 4320 грн., інші доходи
— 11061 грн. Доходи членів сім'ї — 4700 грн.
  У власності декларанта є житловий будинок площею 76 кв.м,
земельна ділянка площею 7,14 га.
  Фінансові зобов'язання декларанта складають 13944 грн. (по-
гашення позики).

***
  Відомості про майно, доходи і зобов’язання фінансового ха-
рактеру за 2014 рік Шевченко Жанни Михайлівни, Цареда-
рівського сільського голови.
  Загальна сума сукупного доходу декларанта становить
53322,03 грн. (у тому числі заробітна плата — 53322,03 грн.),
членів сім'ї — 0.
  У власності декларанта є земельна ділянка площею 4,84 га, у
членів сім'ї — 7,60 га.

 З районно-
го управління
юстиції

  У рамках реформи реєст-
раційної служби, а також де-
централізації відбувається пе-
редача частини державних
функцій з реєстрації майна та
бізнесу на місця. В майбут-
ньому за державою планує-
ться залишити лише функції:
власника і адміністратора
реєстрів; надання суб’єктам
реєстрації допуску до даних
реєстрів; визначення стан-
дартів надання послуг з ре-
єстрації. Всі інші функції з
реєстрації, по мірі готовності
приймаючих суб’єктів, мають
бути передані місцевим орга-
нам влади, нотаріусам, а з
часом — банкам.
  З 1 квітня нотаріуси отри-
мали право проводити реєст-
рацію договорів оренди зе-
мельних ділянок сільгосп-
призначення. В Україні пра-
цюють понад 7000 держав-
них та приватних нотаріусів.
Нотаріальна спільнота має
своїх представників навіть у
невеликих населених пунктах.
  Реєстрація договорів орен-
ди земельних ділянок сільго-
сппризначення завжди була
однією з найгостріших проб-
лем аграрних регіонів. 2014
року було зареєстровано по-
над 860 тис. прав оренди
земель сільськогосподарсь-
кого призначення. З початку
2015 року зареєстровано по-
над 175 тис. договорів. До
запровадження змін селяни
повинні були вистоювати в
безкінечних чергах, шукаю-
чи можливості пришвидшити
цей процес за «додаткову
плату».
  Переваги нової системи ре-
єстрації договорів оренди сі-
льгоспземель:
  — розширення за рахунок
7000 нотаріусів кількості пун-
ктів, де можна провести
реєстрацію;
  — громадяни зможуть само-
стійно обирати чи звернутися
їм до державного реєстрато-
ра, чи до нотаріуса;
  — ліквідація черг при реєс-
трації договорів оренди сіль-
госпземель;
  — збільшення оперативнос-
ті реєстрації і якості послуг
за рахунок збільшення кон-
куренції;
  — ліквідація корупційної
складової за «пришвидшення
процесу».
  Т. ВОЙТОВИЧ.
  В.о. начальника Доманівсь-
кого районного управління
юстиції.

Ïðîêóðàòóðà
âèìàãàº äîñòðî-
êîâî ðîç³ðâàòè
äîãîâ³ð îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ãðàí³òíîãî
êàð’ºðó ïëîùåþ
ìàéæå 34 ãà
  Прокуратурою Доманівсь-
кого району до суду пред’яв-
лено позов про дострокове
розірвання договору оренди
земельної ділянки площею
майже 34 га через невикона-
ння орендарем договірних
зобов’язань. Як встановлено,
у 2006 році Доманівська рай-
держадміністрація уклала з
місцевим товариством з об-
меженою відповідальністю
договір оренди зазначеної
земельної ділянки для добу-
вання граніту. Проте, почина-
ючи з 2013 року, товариство
систематично не сплачувало
орендну плату за користуван-
ня ділянкою.
  З метою захисту інтересів
держави прокуратурою заяв-
лено позов до господарсь-
кого суду Миколаївської об-
ласті, який наразі перебуває
на розгляді.
  К. ЛЬОВІН.
  Прокурор прокуратури До-
манівського району.

 З прокура-
тури району

28 березня в нашому районі стартувала еста-
фета «Вони відстоюють свободу та незалежніс-
ть України», присвячена 71-й річниці визволен-
ня Доманівщини від фашистських загарбників.

7 квітня на урочистій лінійці учні Доманівсько-
го районного навчально-виховного комплексу
«Доманівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 — Центр дитячої
та юнацької творчості» передали символи еста-
фети — альбом із зібраними матеріалами про
учасників антитерористичної операції — жителів
Доманівщини та синьо-жовтий український пра-
пор, підписаний воїнами Миколаївської 79-ї ок-
ремої аеромобільної бригади — учням Доманів-
ської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2.
На урочисту передачу естафети завітали во-

лонтери Олесандр Дога та Валерій Білоус, які
докладають чимало зусиль для забезпечення
всім необхідним не лише наших земляків, які
служать в українській армії, а й плідно спів-
працюють з командуванням 79-ї бригади.

«Нам є що розповісти про своїх земляків, ад-
же у багатьох з нас рідні та близькі, батьки,
брати, друзі воювали і зараз воюють в зоні про-
ведення АТО. Служать там і учні наших шкіл.
Давайте разом, хто — на фронті, хто — в тилу,
захищати честь і незалежність нашої Батьківщи-
ни!», — зазначила Олена Гнатенко, педагог-
організатор Доманівського РНВК.
За час перебування символів естафети в До-

манівській ЗОШ І-ІІІ ст. №2 учні ознайомляться
з матеріалами, зібраними їхніми товаришами з

Доманівського РНВК, та поповнять його власними.
22 квітня альбом з матеріалами та прапор пе-

редадуть Зеленоярській ЗОШ І-ІІ ст. Естафета
завершиться 28 жовтня 2015 року, в День звіль-
нення України від фашистських загарбників.
Символи естафети — альбом і прапор — будуть
передані до районного історичного музею.
  І. ГЕОРГІЄНКО.

 Військово-патріотичне виховання

Патріотизм — це любов та відповідальність.
Любов до землі, на якій ти народився, та відпо-
відальність за її долю.
Весь народ нашої держави об`єднався для пе-

ремоги над російсько-терористичними загарбни-
ками. Багато жителів Доманівського району му-
жньо воюють на Сході України. А ще є і ті, хто
за покликом серця займається допомогою на-
шим військовим — це волонтери. Словом, кожен
із нас всіма силами намагається підтримати
захисників своєї держави.
Виховання патріотизму — це кропітка щоденна

робота педагогів, до якої долучилися військово-
службовці, що беруть участь у антитерористич-
ній операції, та волонтери. Саме з такою метою
8 квітня до Маринівської загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ст. на запрошення педагогів на зустріч з
учнями завітали волонтери Олександр Дога, Ва-
лерій Білоус та кавалер ордена Богдана Хмель-
ницького, десантник 79-ї Миколаївської окремої
аеромобільної бригади Іван Базаренко.
Учні з нетерпінням чекали на зустріч з капіта-

ном Базаренком, адже він, ризикуючи власним

життям, побував у самому пеклі гібридної війни,
виконував бойові завдання у терміналах Доне-
цького аеропорту.
Герой-«кіборг» з болем в серці розповідав

про нелегкі бойові будні, проведені на передо-
вій, про бойових побратимів, які мужньо та са-
мовіддано відбивали нескінченні атаки терорис-
тів. Іван у своєму виступі подякував волонтерам
за допомогу, яка вкрай важлива в зоні бойових
дій, та дітям за патріотичні листи й обереги, що
зігрівали серце і надихали на подвиги.
Відповідаючи на численні запитання учнів та

вчителів, гість розповів про своє ставлення до
подій, до настроїв місцевих жителів Донбасу.
Багато говорили про патріотизм. Герой переко-
наний: «Свою державу потрібно захищати, на-
віть якщо ціна — твоє життя!»
Учасники зустрічі згадали про воїнів, які заги-

нули у боротьбі за краще майбутнє, ушанувавши
їх пам`ять хвилиною мовчання.
На знак вдячності почесним гостям учениця 9

класу Інна Самчук заспівала пісню «Мальви», а
Анна Пліш прочитала свій вірш «Лист воїнам
АТО».
Учні 10 класу Сергій Гросул та Дмитро Шинка-

ренко вручили волонтерам посилку для воїнів
АТО, до якої, крім продуктів, також поклали
дитячі малюнки та обереги.
Після зустрічі учні та вчителі ще довго роздив-

лялися фотоальбоми про волонтерську роботу,
а на світлинах з пересувної фотовиставки «Наші
герої», яку представили волонтери, учні впізнали
своїх знайомих земляків-захисників.
В. МИКОЛАЄНКО.

  На фото: під час зустрічі.

Нам доводиться жити в дуже непростий час.
Наша країна переживає тяжкі часи, але люди не
втратили людяності, душевності, здатності спів-
чувати і підтримувати один одного. В своїй шко-
лі ми виховуємо патріотів, небайдужих, щирих,
відкритих, справжніх громадян нашої держави.
І жителі нашого села допомагають виховувати

почуття патріотизму у наших дітей. Хочу подяку-
вати всім односельчанам, які не були байдужими
до чужого горя та долучились до акції збору
коштів для пораненого героя, яку проводили
учні Сухобалківської загальноосвітньої школи
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Наш колишній учень Цехмест-
рук Віктор під час боїв за Дебальцеве був
поранений і перебував на лікуванні в Київському
військовому шпиталі. Почувши цю звістку, учні
нашої школи не могли залишитись осторонь і

тому відразу ж
в и г о т о в и л и
скриньки для
проведення ак-
ції. Найактивні-
шими виявились
учні 6 класу Зва-
рич Дмитро та
Кулик Наталія.
Всі зібрані

кошти були пе-
редані Віктору для подальшого лікування. А
самого Віктора ми завжди будемо раді бачити в
нашій школі. Ми пишаємось тобою, наш герою!
М. СІРОМАШЕНКО.

  Вчитель біології Сухобалківської загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ступенів.

  Війна на Сході України торкнулася кожного з
нас. Всі ми відчуваємо її жахи, переживаємо за
кожного бійця української армії. І наше село
Кузнецове не оминула війна. Жителі села з
високою честю та гідністю виконують свій війсь-
ковий обов’язок у зоні АТО.
  Недавно в Кузнецівській загальноосвітній шко-
лі І-ІІІ ст. відбулася зустріч учнів 9-11 класів
з воїнами-земляками, які повернулися із зони
АТО — Солодаєвим Станіславом Миколайовичем
та Федоренком Віктором Вікторовичем. Як хло-
пці, так і дівчата із захопленням слухали розпо-
відь бійців, які повернулися з війни, про життя
військових на передовій, ситуацію, що склалася,

про те, як важливо та необхідно в нинішній час
захищати територіальну цілісність Батьківщини.
Діти, спочатку сором’язливо, а потім сміливіше,
задавали питання, які їх цікавили. Федоренко
В.В. продемонстрував дітям фотографії, які він
привіз з війни, та нагороду, яку він отримав.
  Хвилиною мовчання присутні вшанували па-
м'ять загиблих.
  Діти були дуже вдячні воїнам за зустріч, а осо-
бливо за те, що вони, ризикуючи своїм життям,
захищають незалежність нашої держави. Вони
оплесками зустрічали і проводжали героїв. А в
кінці зустрічі побажали нашим захисникам здо-
ров’я та удачі.
  С. ДУНЧЕВА.
  Учитель історії Кузнецівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст.
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ТОВ "ТД "АТОН АГРО"
пропонує :

Стимулятор росту рослин:
Квадростим — передпосівна обробка насіння та позакоренева

обробка рослин.

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

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

дефіциту бору.

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

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

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

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

ТОВ «Юг-Автозапчастина»
пропонує  запчастини  до :

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

НАСІННЯ ВІД ТЕРРА-ЮГ
  Соняшник: Мир, Люкс, Дозор, Кардинал, Ясон,
Жалон, та інші.
  Кукурудза: Дніпровська СВ181,Оржиця МВ 237, Кри-
ничанська СВ257. Гірчиця, льон, суданка, та інші.
  УВАГА! Ми знаходимося за адресою: м. Миколаїв,
вул. Кірова, 238.

тел.          (050) 988-41-08       (067) 440-10-26
тел/факс   (0512) 48-97-08       (098) 573-08-73

   Ліц. АВ №332599 від 16.11.07 р.

  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.

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

  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.

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

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

Родина потребує допомоги
  У складній життєвій ситуації опинилась родина Олександра та На-
талії Шевченків з с. Володимирівка, в якій виховуються шестеро ма-
лолітніх дітей. Доходи сім'ї невеликі, батьки залишилися без роботи.
Олександр тривалий час хворіє, потребує комплексного медичного
остеження та лікування, на що коштів немає. Можливо, відгукнуться
небайдужі, чуйні люди і допоможуть багатодітній родині. Кошти
слід направляти на картковий рахунок Шевченко Наталії Михай-
лівни в "Райффайзен Банк Аваль" № 4149501086126357.

До уваги громадян, яку переселились
із зони АТО та АР Крим!

  Доманівський районний сектор Управління державної міграцій-
ної служби України в Миколаївській області інформує про необ-
хідність внесення до довідки про взяття на облік особи, яка пе-
реміщується з тимчасово окупованої території або району про-
ведення антитерористичної операції, протягом 10 днів відомо-
стей про фактичне місце проживання, а також про зміну фактич-
ного місця проживання або повернення до покинутого місця
проживання. Довідка не є дійсною без проставлення на зворот-
ньому боці відмітки про фактичне місце проживання Дома-
нівським РС УДМС України в Миколаївській області.
  Прийом громадян щодня, крім неділі та понеділка, з 9.00 до 18.00.
  Доманівський РС УДМС України в Миколаївській області.

Вітаємо!
  Сьогодні свій день народження відзначає депутат
Доманівської районної ради БУДЕНЧУК Юрій Сер-
гійович. Від щирого серця вітаємо його з цією зна-
менною подією, бажаємо вагомих здобутків у спра-
вах, в депутатській  роботі, богатирського здоров'я,
миру і злагоди, здійснення усіх мрій і сподівань.
Хай серце зігрівається любов'ю,
Хай радує веселий, добрий світ,
Натхнення, щастя, спокою, здоров'я,
Добробуту, надії, довгих літ.

Доманівська районна рада.

  Колектив Мостівської амбулаторії загальної практики сімейної
медицини глибоко сумує з приводу смерті колишнього праців-
ника СТОЛЯРЕНКА Віктора Григоровича і висловлює співчуття
рідним та близьким покійного.

  Оголошення про втрачений державний акт на право власності на земе-
льну ділянку МК №083092 на ім'я Швець Віри Євгеніївни, опубліковане в
газеті "Трибуна хлібороба" №17 від 9.04.2015 р., вважати недійсним.

Звернення керівництва
Миколаївських магістральних

електричних мереж
Кожна людина знає, що електроенергія до наших осель по-

трапляє лініями електромереж. А от про те, що від електростан-
цій до крупних населених пунктів струм подається під дуже
великою напругою — 220-330-750 кВ — знають, як виявилось, не
всі. Якщо ж розвести багаття безпосередньо під високовольт-
ною лінією, може утворитися так звана «дуга». Дим, ніби
графітовий стрижень, буде слугувати провідником струму. Як
правило, у таких випадках на електростанціях і в самій елект-
росистемі виникають аварійні ситуації: автоматика просто
відключає дільницю, де сталася позаштатна ситуація. Без
світла можуть залишитися цілі міста і навіть райони та
області.
Тож спалювання під лініями електропередач пожнивних

відходів, бур’яну та очерету, крадіжки металевого кутника з
опор ПЛ, грозозахисного дроту, або проведення інших робіт в
охоронній зоні призводять до аварійних відключень ліній
електропередач, що в цілому порушує енергетичну безпеку Пів-
денного регіону України та стійку роботу Об’єднаної Енергетич-
ної Системи України. Це веде до масового знеструмлення
об'єктів промисловості та населених пунктів Миколаївської
області, господарств та підприємств, а також викликає великі
незручності в житті простих людей.

  З метою підтримання в робочому стані державних та міждер-
жавних високовольтних ліній електропередач, Миколаївські МЕМ
звертаються до всіх землекористувачів та населення Мико-
лаївської області про недопустимість нанесення матеріальних
збитків державі внаслідок пожеж під високовольтними лініями
електропередач, що проходять по Миколаївській області.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 209, під високо-

вольтними лініями електропередач без узгодження з Миколаїв-
ськими МЕМ
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
— будівництво та знесення будівель і споруд;
— здійснення вантажно-розвантажувальних робіт, вирубування

дерев, поливання сільськогосподарських культур;
— проїзд механізмів з вантажем або без нього висотою понад

4,5 метра від поверхні дороги;
— розпалювати вогнища, складувати різні горючі або негорючі

матеріали;
— здійснювати зупинки усіх видів транспорту, крім за-

лізничного.
Осіб, що вчиняють такі дії, притягують до адміністративної

відповідальності, або до кримінальної відповідальності за ст.188
Кримінального кодексу України з позбавленням волі на термін
від 5 до 10 років, а якщо крадіжку учинила група людей і це
призвело до особливо важких наслідків,— на термін від 8 до 15
років. Варто також пам'ятати, що, згідно з статтею 36 Закону
України вiд 09.07.2010 № 2480VI «Про землі енергетики та
правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів», засто-
сування заходів дисциплінарної, цивільно-правової, адміністра-
тивної або кримінальної відповідальності не звільняє винних від
відшкодування заподіяної шкоди.
Особливо наголошуємо — дуже великих збитків народному

господарству завдає спалювання сміття, сухої трави, що
призводить до відключення повітряних ліній і, як наслідок, зне-
струмлення населених пунктів Миколаївської та інших областей
України.
Громадяни, які порушують правила охорони електричних

мереж високовольтних ліній електропередач, несуть мате-
ріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність за
свої дії.

Адміністрація Миколаївських МЕМ.

Світла пам’ять про світлу людину
  21 квітня минає півроку, як зупинилось серце отця
Володимира (Власюка Володимира Остаповича),
на 78 році життя, а з них служінню Богу віддав 23
роки. Його особистість і діяльність багатогранні. До
55 років — електрик, а ще умілий садівник, зварник,
муляр, водій. За його ініціативою відроджувалась
церковна парафія Доманівки. Два роки церква мала

юридичну адресу у його власному будинку. Тут і проводились
вечірні служби, літургії, хрещення. Сам шукав шлях до свідомос-
ті атеїстичного чиновництва, щоб закласти новий храм. І, зреш-
тою, купував будматеріали, вантажив бут, заливав фундаменти,
склив вікна храму. Коли я сьогодні стою біля цього храму, то в
піднебессі, під шатром купола, ніби бачу його (підстрахованого
мотузкою), зі склом та штапиками в сумці через плече і цвяшка-
ми в губах. Отець Володимир відроджував храми зовсім в занедба-
них та непридатних для церкви спорудах у Новоселівці, Царедарівці,
Захарівці, Фрунзе. Власноруч зварював столики, жертовники, ана-
лої, брами, огорожі (тільки в Захарівці 250 п/м звареної ним огорожі).
  Бог обирає собі священиків для служіння. Вони є посередни-
ками між Богом і людьми. Головним акцентом в релігії є Любов,
як сукупність досконалості. В той же час священик досконало
повинен володіти майстерністю проповідника, як служитель цер-
кви, а ще бути психологом, господарником, будівельником, архі-
тектором, хормейстером, співаком, вчителем, режисером і орга-
нізатором всіх житейських та церковних справ. Всіма цими
якостями Бог наділив отця Володимира. Ще о. Володимир був
55 років люблячим чоловіком, мудрим батьком, дідусем і все
життя високопорядною, мудрою Людиною.
  Молімось, щоб врата Царства Небесного були відкриті для нього.
  Лариса ЩЕРБИНА.  Терміново продам 3-кімнатну квартиру в центрі Доманівки, по

вул. Піонерській, 72, з усіма зручностями (газ, вода, м/п вікна,
парове опалення). Телефон 0509185564.

Допомогти воїну
  Наш земляк з Доманівки, воїн української армії, який мужньо бо-
ронив Вітчизну в зоні АТО, Михайло Шуляк отримав важку травму
хребта. Йому конче потрібна складна операція, на що необхідні зна-
чні кошти. Родина солдата звертається до керівників сільгосп-
підприємств, фермерських господарств, усіх добрих людей з прохан-
ням про фінансову допомогу на лікування. Кошти слід направляти
на картковий рахунок матері воїна Шуляк Наталії Михайлівни
в "Райффайзен Банк Аваль" № 5168757250389758.

 Ваше здоров’я

Інфаркт міокарда є дуже по-
ширеним захворюванням і час-
то стає причиною раптової
смерті. При інфаркті відбу-
вається омертвіння тканин сер-
ця. У чоловіків ризик інфаркту
набагато зростає після 40 ро-
ків. Жінкам ризик інфаркту за-
грожує після настання мено-
паузи з 50-55 років. Вони пе-
реносять інфаркт важче, ніж
сильна половина людства.
Підвищення артеріального

тиску сприяє появі атероскле-
розу і підвищенню потреби
серця в кисні. Дуже часто ате-
росклероз викликає механічне
пошкодження судин і утворен-
ня тромбів, внаслідок чого
блокується приплив крові і ро-
звивається інфаркт міокарда
серця. Щоб уникнути інфаркту
міокарда, треба дотримувати-
ся здорового способу життя, а
це — правильне харчування,
фізична активність, виключен-
ня куріння і помірне споживан-
ня алкоголю.
Розвитку інфаркту сприяють

підвищений артеріальний тиск,
цукровий діабет, ожиріння і
збільшення вмісту холестерину
в крові. Якщо у вас є хоча б
один із симптомів даних захво-
рювань або у вас в роду у
когось були інфаркти, то прид-
байте прилад для контролю
тиску і постійно перевіряйте
тиск, а також здавайте аналіз
для визначення рівня холесте-
рину в крові.
Особливо рекомендується

спостерігати за своїм здоро-
в'ям всім людям старше 50
років. Намагайтеся дотримува-
тися таких правил:

1. Тримати рівень артеріаль-
ного тиску на рівні 130/80,
140/90 мм.рт.ст.

2. Не додавати у вазі; якщо
вага вище норми, то поступово
знижувати її.

3. Відмовитися поступово від
шкідливих звичок.

4. Вести рухливий спосіб
життя.

5. Відводити більше часу від-
починку і уникати стресових
ситуацій.
Інфаркт завжди несподіван-

ка, як для самого хворого, так
і його близьких. Як не розгу-
битися при серцевому нападі і
вчасно розпізнати інфаркт?
Якщо раптом ви відчули болі
в області серця, то це ще не
привід для страху про те, що
у вас серцевий напад. Болі
можуть бути викликані міжре-
берною невралгією і остео-
хондрозом.
Передвісниками інфаркту

найчастіше бувають відчуття
дискомфорту і тяжкості за
грудиною під час швидкої хо-
дьби або фізичній напрузі.
Після відпочинку такий стан
проходить і біль зменшується.
Дуже часто біль відчувається
не в грудях, а в лівій руці, в
шиї, лікті, спині і навіть в нозі.
Іноді людина може відчувати
зубний біль в лівій щелепі. Ба-
гато людей не розуміють, що
болі пов'язані з серцем і втра-

чають дорогоцінний час. Якщо
болі в серці посилюються при
навантаженні, то це серйозний
сигнал, щоб швидше звернути-
ся до лікаря. Стенокардія пе-
редує інфаркту.
Головна ознака інфаркту —

дуже сильний кинджальний
біль за грудиною. У багатьох
хворих при інфаркті з'являєть-
ся холодний піт, шкіра прий-
має блідо-сірий колір, відчува-
ється слабкість і запаморо-
чення, задишка і почастішання
пульсу. Біль при інфаркті силь-
ний і затяжний, а напади йдуть
по 10-15 хвилин. Намагатися
перетерпіти біль не можна,
при інфаркті будь-яке зволі-
кання небезпечне. Тому термі-
ново необхідно викликати
швидку допомогу. Не слід бі-
гати по кімнаті в очікуванні
швидкої, краще:
— припинити всі активні дії,
сісти, спершись на спинку сті-
льця або крісла;
— якщо біль не проходить про-
тягом 4-5 хвилин, потрібно
лягти і покласти під язик таб-
летку нітрогліцерину і дочека-
тися її повного розчинення.
Нітрогліцерин швидко всмок-
тується і практично миттєво
потрапляє в кров. Якщо перша
таблетка не принесла полег-
шення або біль до кінця не
пройшов, можна через 5 хви-
лин прийняти ще таблетку, але
не більше трьох. Нітрогліце-
рин може призводити до різ-
кого зниження артеріального
тиску, тому одночасно з ним
приймати гіпотензивні препа-
рати (препарати, які знижують
тиск) слід тільки під контро-
лем тиску;

— розжувати півтаблетки ас-
пірину;

— заспокоїтися, не піддава-
тися паніці і страху; якщо
«нерви здають», можна випити
30-40 крапель валокордина.
Всі хворі з гострим інфарк-

том міокарда або з підозрою
на нього повинні бути госпіта-
лізовані в спеціалізоване
відділення.
Близько половини померлих

від інфаркту хворих не чекаю-
ть приїзду швидкої допомоги.
Це пов'язано з тим, що бі-
льшість хворих лякаються сме-
рті і намагаються самостійно
дійти до стаціонару або полік-
лініки. Рухатися, спускатися і
підніматися по сходах при
інфаркті не слід. Це і є при-
чиною смерті багатьох під час
серцевого нападу. Якщо нада-
ти грамотну медичну допомогу
хворому протягом 40 хвилин,
то повноцінне життя можливе
і після інфаркту. Сьогодні бли-
зько 80% людей, які пере-
несли інфаркт, через 4-6 мі-
сяців виходять на роботу і
повертаються до нормального
життя.

О. БОЛГАР.
  Лікар-терапевт Доманівсь-
кого районного центру пер-
винної медико-санітарної до-
помоги.


