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Шановні жителі Доманів-
щини! Від щирого серця ві-
таємо вас із Днем міжнарод-
ної солідарності трудящих.
Це свято було і залишає-

ться одним із найулюблені-
ших свят, що символізує бу-
яння весни, кличе до змін на
краще. У цей день ми вша-
новуємо представників усіх
професій, складаючи гімн їх
невтомній праці, що спря-
мована на побудову високо-
розвиненого суспільства,
яке ґрунтується на принци-
пах соціальної справедливо-
сті та стабільності. Нехай чу-
дове свято Весни, Миру та
Свободи надихає всіх нас на
створення добробуту та ща-
сливого майбутнього.
Бажаємо вам мирного не-

ба, міцного здоров’я, родин-
ного благополуччя, оптиміз-
му та впевненості у завтраш-
ньому дні нашої молодої ук-
раїнської держави.
Голова райдержадмініст-

рації
В.М. ІВАНЧЕНКО.
Голова районної ради
Т.Л. КУШНІР.

***
Шановні жителі Доманівсь-

кого району! Щиро вітаю вас
з Першотравнем — святом
миру і праці. У ці весняні дні
світ навколо наповнюється
світлими почуттями, новими
надіями та планами. 1 Трав-
ня — свято для всіх, хто сво-
єю щоденною працею ство-
рює завтрашній день, про-
цвітання і добробут рідного
краю та України.
Бажаю вам, вашим рідним

і близьким гарного настрою,
міцного здоров’я, щастя і
благополуччя. Успіху, радос-
ті, натхнення і сил для здій-
снення всіх планів та почи-
нань. Хай панує мир, злагода
та добробут у ваших оселях.
Народний депутат України
Олександр ЛІВІК.

***
  Від щирого серця вітаю зі
святом 1 Травня! Зі святом
весни, єднання й миру: на
планеті й у душі! Зичу щастя,
здоров’я, весняного тепла!
Натхнення, творчої праці!
Незліченних прибічників ва-
шим починанням, безмежно-
го піднесення у здійсненні
задуманого! Хай першотрав-
неві свята принесуть вам і
вашим близьким радість та
задоволення! Хай панує мир,
злагода та добробут у ваших
оселях!
  З повагою,
  депутат Миколаївської
облради, голова Вознесе-
нської МПО «ВО «Батьків-
щина»
  Е.Ю. ГРИГОРЯН.

***
Сердечно вітаю працівни-

ків сільськогосподарської га-
лузі, усіх жителів району з
Міжнародним днем солідар-
ності трудящих. У ці чудові
весняні дні добре усвідом-
люєш справжню ціну миру,
злагоди, стабільності. Ба-
жаю вам щастя, здоров'я,
добра й благополуччя.
Г.З. БАРАНОВА.

  Голова районної проф-
спілки працівників агро-
промислового комплексу.

1 травня — День
міжнародної солі-
дарності трудящих

Повідомлення про проведення громадських
слухань в смт. Доманівка з розгляду
матеріалів з обґрунтування безпеки
продовження терміну експлуатації

енергоблоку №2 Южно-Української АЕС
5 червня, о 13.00, в приміщенні районного будинку культури

смт. Доманівка, відбудуться громадські слухання з розгляду ма-
теріалів з обґрунтування безпеки продовження терміну експлу-
атації енергоблоку №2 Южно-Української АЕС. Вхід вільний.
З інформацією щодо громадських слухань, а також з матері-

алами з обґрунтування безпеки продовження терміну експлу-
атації енергоблоку №2 Южно-Української АЕС ви можете озна-
йомитись на офіційному інтернет-сайті ВП «Южно-Українська
АЕС» за адресою www.sunpp.mk.ua (вкладка меню «Продов-
ження терміну експлуатації».
  Перед початком громадських слухань відбудеться патріотич-
ний проф-флеш «Україна — понад усе!» у виконанні артистів-
аматорів палацу культури «Енергетик» м. Южноукраїнська.
  Доманівська райдержадміністрація.

 Пам'ятний знак в Мостовому

  У селі Мостовому відкрито пам’ятний знак
борцям за соборність України, що возвеличує
силу духу, самопожертву, відданість національ-
ній ідеї та патріотизм.
  Від задуму і до втілення в життя у ініціаторів
Руслана Науменка та Олександра Солов’я пішло
п’ять місяців. Підтримали активістів Олексій
Околович, Василь Ярушевич, Володимир Коч-
мар та багато інших патріотів України. Сесією
Мостівської сільської ради було визначено міс-
це для встановлення пам’ятного знаку. І розпо-
чалася робота. Громадою села упорядкували
сквер, вивезли сміття, провели освітлення.
  І ось погожого весняного дня, 24 квітня, зіб-
ралися мостівчани та гості села великою друж-
ньою родиною, щоб разом відкрити пам’ятний
знак, вшанувати героїв, які захищали і захи-
щають свою Вітчизну.
  Завітали на захід мати, дружина та донька Ан-
дрія Матвієнка, який загинув у липні 2014 року,
воїни — учасники АТО, історик, член громад-
ської організації «Орлик Миколаївщини» Денис
Абубакіров, представники органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування.
  У своєму виступі голова райдержадміністрації
Василь Іванченко зазначив: «Сьогодні у Мосто-
вому подія, яка увійде в історію Доманівського
району. Цей скромний і душевний пам’ятник є
прикладом того, як треба вкладати душу і кош-
ти простих людей для увічнення людської па-
м’яті. На мою думку, саме він, як і пам’ятний
знак воїнам-афганцям, стане ще однією патрі-

отичною традицією нашого району».
  Мостівський сільський голова Світлана Пасту-
шенко подякувала всім людям, які долучились
до цієї справи, за те, що пам'ятають і вшано-
вують. Адже народ живе, поки пам'ятає свою
історію і своїх героїв! Зворушив всіх виступ Во-
лодимира Федоренка, який запропонував подя-
кувати мамі загиблого Андрія Матвієнка за ви-
ховання сина-героя. Всі присутні стали на колі-
на… Дружина Ірина подякувала всім, хто під-
тримав і підтримує їхню сім’ю, підкреслила важ-
ливість саме такого заходу на її рідній Доманів-
щині (нині вони з дочкою проживають у Кірово-
граді).
  Варто відзначити, що урочисту мить — відкрит-
тя знаку здійснили воїни-земляки — учасники
АТО.
  Настоятель місцевого храму Святого Миколая
отець Миколай освятив пам’ятний знак, закли-
кав всіх пам’ятати та молитися за захисників.
  Учні Мостівського НВК запевнили присутніх,
що молоде покоління завжди буде пам’ятати
своїх героїв, продовжувати їх справу.
  З цікавістю присутні переглянули фотовистав-
ку «Наші герої» представлену доманівськими
волонтерами Олександром Догою та Валерієм
Білоусом, яка розповідає про військові будні
наших земляків-учасників АТО та волонтерську
роботу у районі. Також вони провели бла-
годійну акцію «Маки пам’яті», зібрано понад
1400 грн.
  Н. ІВАНЕНКО.

 Військово-патріотичне виховання

  Учні Доманівської ЗОШ І-ІІІ
ст. №2 в урочисто передали
учням Зеленоярської школи
символи естафети — альбом та
синьо-жовтий прапор з підписами
та побажаннями земляків-вій-
ськовослужбовців, які беруть
участь у антитерористичній
операції на сході країни. Пе-
редача естафети відбулася за
участі заступника голови рай-
держадміністрації Наталії Фа-
лько, Доманівського селищно-
го голови, волонтера Олексан-
дра Доги, голови районної
ради ветеранів війни та праці
Раїси Олександрівни Осадчук.
  Під час передачі учні двох
шкіл провели патріотичний
флеш-моб та висловили слова
вдячності землякам-захисни-
кам, що боронять українську
землю від російсько-терорис-

тичних загарб-
ників.
  «Метою еста-
фети є збір ма-
теріалів про наших земляків-
учасників антитерористичної
операції в Донецькій та Луган-
ській областях, які відстоюють
незалежність України та права
і свободу українського народу.
Проведення такої краєзнавчої
роботи є одним із методів пат-
ріотичного виховання молоді
та поваги до учасників антите-
рористичної операції. Зеленоя-
рська земля щедра на героїв,
з семи орденоносців Доманів-
ського району троє є вашими
земляками і цим варто пиша-
тися», — сказала Наталія Фаль-
ко у своєму зверненні до учас-
ників заходу.
  Олександр Дога розповів про

пересувну фотовиставку «Наші
Герої», яка ілюструє проведе-
ну волонтерську роботу щодо
допомоги воїнам-землякам,
учні звернулися до волонтера
з проханням представити фо-
товиставку у Зеленому Яру.
  На згадку про зустріч почес-
ним гостям учні школи вручили
виготовлені власноруч маки —
символ перемоги українського
народу над фашизмом.
  На фото: під час передачі
районної естафети пам'яті.
  Сектор з питань внутрішньої
політики, зв’язків з громадсь-
кими організаціями та засоба-
ми масової інформації апара-
ту райдержадміністрації.

Минулої п'ятниці, напередодні 29-ї річниці
аварії на Чорнобильській АЕС, у Доманівці від-
бувся мітинг-реквієм. До пам'ятного знака геро-
ям-чорнобильцям прийшли представники трудо-
вих колективів, учасники ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, учні доманівських
шкіл, щоб згадати ту трагічну дату в нашій
історії, віддати данину шани й поваги тим, хто
безстрашно кинувся в атомне пекло, рятуючи
ціною свого здоров'я і життя світ від ядерного
апокаліпсису.
Виступаючи на мітингу, голова Доманівської

районної ради Т.Л. Кушнір, заступник голови
Доманівської районної державної адміністрації
Н.І. Фалько, голова Доманівської районної ор-
ганізації Всеукраїнської громадської організації
"Союз. Чорнобиль. Україна" Л.І. Щербина від
усієї доманівської громади висловили слова
безмежної вдячності героям-чорнобильцям, і
мертвим, і живим, учасникам ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС за їх героїзм, са-
мопожертву в ім'я нинішніх і майбутніх поколінь.
Хвилиною мовчання вшанували учасники мі-

тингу-реквієму пам'ять про всіх героїв-чорноби-
льців, кого вже немає серед нас, хто в перші

години і дні після аварії приборкував "мирний"
атом. А також тих, хто брав участь в ліквідації
наслідків найбільшої в світі техногенної катаст-
рофи ХХ століття. Серед ліквідаторів було й
чимало жителів Доманівського району.
До підніжжя пам'ятного знака героям-чорно-

бильцям лягають живі квіти…
В. ДМИТРЕНКО.

  На фото: під час мітингу-реквієму в Дома-
нівці з нагоди 29-ї річниці аварії на Чорно-
бильській АЕС.

Мітинг-
реквієм

 До 70-річчя Великої Перемоги

 Експрес-інформація з
 райдержадміністрації
  22 квітня заступник голови райдержадміністрації Н. Фалько і
голова громадської ради Р. Осадчук відвідали Зеленоярську
ЗОШ І-ІІ ст., де ознайомилися з матеріально-технічною базою
закладу, відвідали шкільний музей та гуртки під керівництвом Т.
Гаврильчак.

  22 квітня голова райдержадміністрації В. Іванченко зустрівся
з прокурором Доманівського району С. Соловйом. Обговорені
питання співпраці райдержадміністрації та прокуратури з питань
проведення мобілізації в районі, покращення взаємодії щодо
проведення інвентаризації захисних споруд та їх готовності до
прийняття людей, участі представників прокуратури в роботі ко-
ординаційних рад, комісій та інших консультативно-дорадчих
органів райдержадміністрації тощо.

  23 квітня голова райдержадміністрації В. Іванченко та голова
районної ради Т. Кушнір зустрілися з заступником Генерального
директора ВП «Южноукраїнська АЕС» В. Авраменком. На зуст-
річі розглядалися питання подовження терміну експлуатації дру-
гого енергоблоку Южно-Української АЕС та проведення гро-
мадських слухань з цього питання в Доманівському районі.

  23 квітня заступник голови райдержадміністрації Н. Фалько
та виконуюча обов’язки завідувача сектору культури райдерж-
адміністрації Т. Шевцова взяли участь у семінарі-практикумі для
сільських бібліотечних працівників.

  Більш детальна інформація на сайті Доманівської райдержад-
міністрації http://domanivka.mk.gov.ua/

  Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громад-
ськими організаціями та засобами масової інформації апа-
рату райдержадміністрації.

  До 70-річчя Великої Перемо-
ги за ініціативи волонтерів та
підтримки райдержадміністра-
ції, Доманівської селищної ра-
ди у районі проводиться акція
«Маки пам’яті».
  Червоні маки — символ па-
м’яті про тих, хто загинув під

час Другої світової та гине на
сході України у боротьбі за
незалежність. Саме ці квіти є
нагадуванням про тих, хто від-
дав своє життя, захищаючи
свою Вітчизну. Пам’ять про
події, які відбувалися на нашій
землі, робить нас сильнішими,
має оберігати від помилок
минулого і допоможе пере-
могти сьогодні.
  Виготовлені власноруч сим-
воли будуть розповсюджува-
тися серед населення Дома-
нівщини. До акції вже долучи-
лися працівники відділу освіти
райдержадміністрації, учні Зе-
леноярської ЗОШ І-ІІ ст. Зак-
ликаємо всіх заради пам’яті
подвигу наших земляків, слави
і шани героїв приєднатися до
акції. Придбати маки можна у
волонтерському центрі за адре-
сою: Доманівка, вул. Леніна, 44.
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Соціально-економічне
становище Доманівського
району за січень-березень
2015 року
Сільське господарство. За розрахунками, на 1 квітня 2015

р. в усіх категоріях господарств району ярі культури (з ура-
хуванням пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах)
посіяно на площі 4213 га, що на 11,8% більше, ніж на 1 квітня
2014 р. Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) по
ярому клину посіяно на площі 3585 га (на 22,1% більше ), з
них ячменю 2785 га (на 21% більше).
За січень-березень 2015 р. усіма категоріями господарств

реалізовано на забій 3,6 тис.ц худоби та птиці (у живій вазі),
що на 12% менше січня-березня 2014 р., вироблено 40,6
тис.ц молока (на 2,7% менше), одержано 1,5 млн.шт. яєць (на
4,1% більше).
За розрахунками, на 1 квітня 2015 р. загальне поголів’я ве-

ликої рогатої худоби становило 10,7 тис. голів, що на 2,1%
менше порівняно з 1 квітня 2014 р., у т.ч. корів — 5,5 тис.
голів (на 5,3% менше), свиней — 7,4 тис. голів (на 3% біль-
ше), овець та кіз — 2,1 тис. голів (на 9,4% більше), птиці —
88,6 тис. голів (на 4,6% менше).
Загальний обсяг реалізації аграрної продукції сільськогос-

подарськими підприємствами (крім малих) за січень-березень
2015 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року
зріс на 9,3%, у т.ч. продукції рослинництва — на 5,9%, про-
дукції тваринництва — на 46,6%. Середні ціни продажу аграр-
ної продукції за всіма напрямами зросли в 2 рази, зокрема на
продукцію рослинництва — в 2,1 раза, на продукцію тва-
ринництва — на 43,7%.

Промисловість. За січень-лютий 2015 р. підприємствами ра-
йону реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на
9,2 млн. грн. Більше половини в обсязі реалізації району скла-
дала продукція переробної промисловості. Обсяг реалізованої
промислової продукції у розрахунку на одну особу становив
0,4 тис.грн. при середньообласному показнику — 3.7 тис.грн.

Транспорт. За січень-березень 2015 р. перевезення ванта-
жів у районі здійснювалось тільки фізичними особами-підпри-
ємцями, ними перевезено 4,8 тис.т вантажів, що на 30,4%
менше, ніж за відповідний період минулого року. Вантажо-
оборот автомобільного транспорту по району зменшився на
31,1% і становив 1 млн. ткм.
Послугами автомобільного пасажирського транспорту райо-

ну (з урахуванням перевезень фізичними особами-підпри-
ємцями) скористалися 53 тис. осіб, що на 0,8% більше, ніж за
січень-березень 2014 р. Пасажирооборот зменшився на
23,8% і становив 2,5 млн. пас. км.

Ціни і тарифи. Індекс споживчих цін за січень-березень по
Україні становив 120,3% (без урахування тимчасово окупова-
ної території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та
частини зони проведення антитерористичної операції), по
області — 118,9%.
На споживчому ринку області продукти харчування та без-

алкогольні напої подорожчали на 27,3%. Фрукти зросли в ціні
в 1,8 раза, олія соняшникова — в 1,6 раза, овочі — в 1,5 раза,
цукор — на 47,4%, чай — на 44%, хліб і хлібопродукти — на
38%, риба та продукти з риби — на 34,7%, безалкогольні
напої — на 29,9%, маргарин — на 28,8%, шоколад — на
26,6%.
На ринку непродовольчих товарів та послуг у сфері тран-

спорту ціни зросли на 24,1%, відпочинку і культури — на
22%, охорони здоров’я — на 15,4%, ресторанного та готе-
льного бізнесу — на 12,7%, освіти — на 7%, зв’язку — на
2,9%, предмети домашнього вжитку, побутова техніка подо-
рожчали на 16,3%, різні товари та послуги — на 12,1%, одяг
і взуття — на 11,3%. Оплата за житло, воду, електроенергію,
газ та інші види палива в цілому підвищилась на 2,8%.

Стан виплати заробітної плати. Згідно наданої державної
статистичної звітності з праці, сума заборгованості із виплати
заробітної плати працівникам підприємств, установ, організа-
цій району (без урахування найманих працівників статистично
малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців)
упродовж лютого 2015 р. збільшилась на 8,4%, або на 74,4
тис. грн., і станом на 1 березня 2015 р. становила 957,7 тис.
грн., що на 45,5%, або на 299,7 тис. грн., більше обсягу
заборгованості на початок 2015 р.
Вагома частина заборгованості (86,6%) припадає на суб’є-

кти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, решта (13,4%) — на економічно активні підпри-
ємства.
Кількість працівників економічно активних підприємств, які

вчасно не отримали заробітну плату, станом на 1 березня
2015 р. складала 32 особи, кожному із них не виплачено в
середньому по 4021,88 грн.
Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підп-

риємств-банкрутів, упродовж лютого 2015 р. зросла на 14,7%
та на 1 березня 2015 р. складала 829 тис. грн.

Ринок праці. За даними державної служби зайнятості, кі-
лькість зареєстрованих безробітних по району на кінець бере-
зня 2015 р. становила 547 осіб, що на 10% менше, ніж на
кінець відповідного місяця минулого року.
За сприяння служби зайнятості у березні 2015 р. було пра-

цевлаштовано 46 осіб, що на 52,6% менше, ніж у березні
2014 р. Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних
у зазначеному місяці становив 7,3%.

Демографічна ситуація. Станом на 1 березня 2015 р., у
районі, за оцінкою, проживало 25,5 тис. осіб, у т.ч. у смт.
Доманівка — 6,1 тис., сільській місцевості — 19,4 тис. Упро-
довж січня-лютого 2015 р. чисельність наявного населення
скоротилася на 22 особи. Зменшення населення відбулось
виключно за рахунок природного скорочення, яке становило
28 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст 6 осіб.

Криміногенна ситуація. За повідомленням прокуратури
області, за січень-березень 2015 р. по району обліковано 94
кримінальних правопорушення (на 16% більше, ніж за січень-
березень 2014 р.), з яких 31,9% — тяжкі та особливо тяжкі.

  Відділ статистики у Доманівському районі.

 З відділу статистики у Дома-
нівському районі

 Президент України Петро Порошенко на Миколаївщині

  «Миколаїв став надійним форпостом Ук-
раїни на півдні», — сказав Президент Петро
Порошенко під час свого недавнього візиту
на Миколаївщину, виступаючи перед вете-
ранами Другої світової війни, учасниками
антитерористичної операції та волонтера-
ми. «Навіть не віриться, що рік тому тут ще
намагалися посіяти насіння «Русской вес-
ны». Не вийшло: грунт є українським», —
наголосив Президент.
  Петро Порошенко додав, що для Одеси,
Дніпропетровська, Херсона та Миколаєва
готувалася доля так званих «ДНР» та
«ЛНР», де нині панують терор, безправ’я,
насильство, тисячі загиблих і сотні тисяч
біженців, розграбовані банки та зупинені
підприємства, людей позбавлено зарплат і
пенсій. «Вони і зараз не полишають цих
спроб. Кожного дня ми перекриваємо ка-
нали, якими з Росії намагаються експорту-
вати тероризм в Україну», — підкреслив
Президент. Зокрема, нещодавно СБУ про-
водила операцію з затримки терористично-
го угрупування, яке готувало знищення
політичних діячів, терористичні акти та під-
риви громадських масових зібрань.
  Глава держави додав, що ворог хотів
протиставити українців одне одному, однак
важкі випробування, навпаки, згуртували
народ в сучасну українсько-європейську
політичну націю.
  Президент зазначив, що Україна для сво-
го захисту та оборони створює сильну та
професійно підготовлену армію. Саме для
цього проводяться навчання, зокрема на
полігоні Широкий Лан, в яких глава держа-
ви взяв участь. «Десантура — наша гордіс-
ть. Досвід АТО засвідчив, що на її почат-
ковому етапі найбільш підготовленими до
відбиття агресії з боку Росії виявилися са-

ме підрозділи високомобільних десантних
військ та спецпризначення», — наголосив
Петро Порошенко. Зокрема, під запеклими
обстрілами і без жодних ротацій утриму-
вали гору Карачун, брали участь в звіль-
ненні від бойовиків Слов’янська та його
околиць, у штурмі кургану Савур-Могили,
взяття якого на той час дозволило вряту-
вати життя багатьох українських воїнів.
«Сьогодні підрозділи високомобільних де-
сантних військ продовжують виконувати
завдання на найбільш відповідальних діля-
нках лінії розмежування в зоні проведення
антитерористичної операції», — наголосив
глава держави.
  Окремо Президент відзначив героїзм та
мужність офіцерів і солдатів 79-ї Миколаїв-
ської окремої аеромобільної бригади, мор-
ських піхотинців, «морських котиків» з 73-
го морського центру спеціальних операцій
з Очакова, батальйону спеціального приз-
начення «Миколаїв», 19-го батальйону те-
риторіальної оборони, військових льотчи-
ків, Нацгвардії. «342 добровольці під час
4-ї хвилі мобілізації демонструє потужний
патріотичний дух миколаївців. Честь і слава
вам», — додав глава держави.

  Президент також подякував волонте-
рам, які підтримують бійців на передо-
вій, допомагають їхнім родинам та ді-
тям. «Вихідці із Миколаєва по праву зай-
няли чільні позиції у волонтерському ру-
сі в масштабах всієї України», — сказав
Президент.
  Петро Порошенко вручив нагороди вій-
ськовим, які проявили мужність в захисті
суверенітету та територіальної цілісності
України, а також волонтерам Миколаївсь-
кої області.
  Президент також відзначив нагородами
ветеранів Миколаївщини, які були учасни-
ками бойових дій під час Другої світової
війни. «Не виграли б цієї війни без україн-
ців! Тут нема про що навіть сперечатися!
Факт залишається фактом: вклад українців
в перемогу над нацизмом — величезний. Не
було б без нас перемоги», — сказав Прези-
дент, додавши, що обурливими є заяви ро-
сійського керівництва про те, що Росія ви-
грала б війну і без України. «Такі слова —
то і наруга над пам’яттю загиблих воїнів, і
знущання над почуттями живих ветеранів»,
— зазначив Петро Порошенко.
  Президент нагадав, що у лавах Червоної
Армії воювали близько 6 мільйонів меш-
канців України, в тому числі його обидва
діди. В цілому в країні під час Другої сві-
тової війни загинуло близько 8 млн. людей,
що складає понад 40% загальних втрат
СРСР.
  За словами глави держави, 8 травня ра-
зом з усією Європою українці вшанують
пам’ять загиблих у війні, а 9 травня — буде
відзначено День Перемоги по всій Україні,
від Закарпаття до Луганщини.

  Прес-служба Президента України.

Звернення Управ-
ління СБУ в Мико-
лаївській області
до громадськості
Доманівського

району
  Шановні жителі Доманівсько-
го району! Управління Служби
Безпеки України в Миколаївсь-
кій області закликає вас пові-
домляти про відомі вам факти
прибуття та перебування у ра-
йоні підозрілих осіб, про факти
чи наміри здійснення ними се-
паратистської, терористичної,
диверсійної або розвідувально-
підривної діяльності проти Ук-
раїни цілодобово за телефо-
ном "довіри" Управління СБУ:
(0512) 49-03-22 та чергового
ОУ СБУ: (0512) 37-00-70, чер-
гового Вознесенського МРВ
УСБУ: (05134) 4-21-54, (099)
787-77-46. Крім того, ви може-
те надати наявну у вас інфор-
мацію про факти підготовки та
втілення протиправних дій те-
рористичного чи диверсійного ха-
рактеру на електронну скриньку
Управління: usbu_myk@ssu.gov.ua,
а також передати її особисто
за адресою: м. Миколаїв, вул.
Спаська, 40; м. Вознесенськ,
вул. Кібріка, 16.
  Прес-група Управління СБУ
в Миколаївській області.

Чужого горя не
буває...
Найстрашніше слово у цілому

світі — війна. Вона знищує на
своєму шляху все: дорослих
людей, дітей, тварин, міста, села.
Ми, учні 5 класу Зеленоярсь-

кої загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів, разом з класним ке-
рівником Славінською Світла-
ною Дмитрівною підготували та
провели виховну годину на те-
му "Чужого горя не буває".
У нашому селі та районі є

учасники війни, яка точиться на
сході України, є герої, якими
ми пишаємося. Найбільше нас
вразила розповідь класного ке-
рівника про офіцера Федора
Степаненка. Він отримав важкі
поранення, провів 2 тижні у
реанімації, переніс не одну
складну операцію, а дома бать-
ка чекали двоє маленьких дітей.
Учні нашого класу вирішили

хоч трішки допомогти герою,
на його рахунок перерахували
кошти, а його дружина подяку-
вала нам за допомогу.
А ми тільки бажаємо всім

людям Землі здоров'я, миру,
спокою, чистого неба над голо-
вою.
Вікторія ТКАЧУК.

  Учениця 5 класу Зеленоярської
загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

 Із Зеленояр-
ської школи

 З Миколаївської облдержадміністрації

«Безпека кожного миколаївця і жителя об-
ласті була і є для нас пріоритетним питанням.
Особливу увагу ми приділимо проведенню ма-
сових заходів. Запевняю, ми зробимо все для
того, щоб не допустити провокацій чи диверсій.
Під час травневих свят буде максимально
посилено заходи безпеки», — запевнив голова
облдержадміністрації Вадим Меріков.
Керівник області підписав розпорядження

«Про створення обласного оперативного штабу
з питань забезпечення безпечного проведення
заходів, які заплановані в Миколаївській облас-
ті протягом 7-9 травня».
Згідно з розпорядженням, головам райдерж-

адміністрацій та міським головам рекомендова-
но утворити відповідні штаби та вжити заходів
щодо запобігання проявам незаконних дій,
спрямованих на дестабілізацію ситуації в облас-
ті, а також створити аварійні бригади для опе-
ративного реагування на випадок виникнення
надзвичайних ситуацій.
Управлінню охорони здоров’я облдержадмі-

ністрації доручається забезпечити відповідне
чергування лікарських бригад під час прове-
дення масових заходів.
Крім того, ПАТ «Миколаївобленерго», ПАТ

по газопостачанню та газифікації «Миколаїв-
газ», МКП «Миколаївводоканал» рекомендова-
но вжити заходів щодо посилення безпеки на
підпорядкованих об’єктах, забезпечення без-
перебійної подачі енергоносіїв до громадсь-
ких будівель та житлових приміщень насе-

лення області.
Відповідно до розпорядження, управлінню

Міністерства внутрішніх справ України в Мико-
лаївській області рекомендовано вжити дієвих
заходів щодо забезпечення належного рівня
громадського порядку, Головному управлінню
Державної служби України з надзвичайних си-
туацій у Миколаївській області вжити заходів
щодо протипожежної безпеки під час прове-
дення масових заходів.
  Управлінню Служби безпеки України в Мико-
лаївській області спільно з управлінням Міні-
стерства внутрішніх справ України в Миколаїв-
ській області рекомендовано організувати
взаємодію щодо попередження можливих про-
явів екстремізму та терористичних актів в міс-
цях проведення масових заходів.

23 квітня заступник голови облдержадмініст-
рації Оксана Янішевська взяла участь у пленумі
Миколаївської обласної організації ветеранів
України.

«За ініціативи голови облдержадміністрації та
при підтримці депутатів обласної ради внесено
зміни до Комплексної програми «Турбота», що
дало можливість збільшити розмір одноразової
матеріальної допомоги учасникам бойових дій
у роки війни. Тепер ветеранам двічі на рік — До
Дня Перемоги та річниці визволення України
від фашистських загарбників — виплачувати-
меться по 1 тисячі гривень. Крім того, учасни-
кам бойових дій, які безпосередньо звільняли
Миколаївську область, збільшено щомісячну
виплату вдвічі — з 250 грн. до 500 грн. Кабінет
Міністрів України виділив з державного бюдже-
ту 882 мільйони гривень на виплати ветеранам
та учасникам Другої світової війни до 8 та 9
травня», — розповіла Оксана Янішевська.
Оксана Янішевська зазначила, що всі грошові

виплати, які передбачені Комплексною програ-
мою «Турбота» та постановою Кабміну, до 5
травня будуть виплачені ветеранам.
Вона повідомила, що Указом Президента

«Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річ-

ниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї
річниці завершення Другої світової війни» виз-
начено, що 8 травня відзначається День пам’яті
та примирення, і в цей день згадують загиблих
на війні, а 9 травня — День перемоги над нациз-
мом, свято для ветеранів.
Оксана Янішевська звернулася до керівників

ветеранських організацій: «Хочу зазначити, і
прошу обов’язково проінформувати ветеранів
ваших організацій: 9 травня — наш з вами День
Перемоги, який був і залишається державним
святом. Жодних спекуляцій на цю тему ми не
повинні допускати. Цього року, до 70-ї річниці,
заходів буде дуже багато, вони пройдуть як в
обласному центрі, так і в кожному районі».
Голова обласної ветеранської організації Ми-

хайло Поротніков подякував представникам об-
ласної влади за підтримку і допомогу ветера-
нам та ветеранським організаціям: «Ми вдячні
керівництву нашої області за те, що вони з
великою відповідальністю та повагою віднося-
ться до відзначення дати — 70-річчя Великої
Перемоги».
  Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Миколаївської
облдержадміністрації.
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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.

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

 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.

Фірма "Все для даху" м. Первомайськ
  виробляє металочерепицю та профнастил. Реалізує
водостоки, металопластикові вікна та сайдинг. Є до-
ставка. Тел.: 0958112924, 0930569293, 0977437125.

Ліцензійна картка серії АА №851686 до ліцензії серії АГ №504921 від 18.03.2011 р.

 З Доманівського лісництва

 Щоб не сталося пожежі
  Весною та влітку значно зростає загроза виникнення пожеж у
лісових масивах, зокрема внаслідок необережної поведінки
людей з вогнем. Це може привести до знищення значних площ
лісових насаджень, які вирощувалися десятиліттями. Щоб не
сталося пожежі, будьте обережні з вогнем.
  Л. ВІНКОВСЬКА.
  Лісничий Доманівського лісництва.

  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.

Вітаємо!
  25 квітня свій день народження відсвяткував де-
путат Доманівської районної ради ДУДКО Сергій
Михайлович. Від щирого серця вітаємо його з цією
знаменною подією, бажаємо вагомих здобутків у жит-
ті, в депутатській роботі, богатирського здоров'я, ми-
ру і злагоди, здійснення усіх мрій і сподівань.
  Хай серце зігрівається любов'ю,
  Хай радує веселий, добрий світ,
  Натхнення, щастя, спокою, здоров'я,
  Добробуту,кохання, довгих літ.
  Доманівська районна рада.

Вітаємо!
  У квітні відзначили свій день народження члени
нашого трудового колективу: механізатор МИСЕНКО
Вадим Вікторович (4), завідуючий током ТИМОЩУК
Олег Анатолійович (21), головний економіст ПАН-
ЧЕНКО Людмила Олександрівна (22), водій НЕВ-
МЕРЖИЦЬКИЙ Микола Миколайович (27).
  Щиро вітаємо іменинників, бажаємо
міцного здоров’я, довголіття, успіхів у
праці й особистому житті.
Дирекція та профспілковий комітет
ТОВ імені Богдана Хмельницького.

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ, броньовані двері,
міжкімнатні двері, євроогорожі, ковані ворота та

ворота економ класу, сонцезахисні жалюзі
(горизонтальні та вертикальні). Великий ассортимент.
Якісні меблі від виробника (дивани, спальні, шафи-
купе, дитячі, кухні та кухонні уголки, матраци).
При замовлені корпусної меблі діє знижка 10%.

Можлива розстрочка на 5 місяців, оплата частинами без
першого внеску! На нашому сайті pnx.com.ua

можливий онлайн розрахунок.
тел. (099)-368-13-54 – Олександр
тел. (097)-780-24-40 – Тетяна

  Продається будівля (дискотека) по вул. Горького, 3, є доку-
ментація щодо реконструкції. Тел.: 0996315485, 0996112988.

  Державний акт на право приватної власності на земельну
ділянку ІІ-МК №019677, виданий Плотніковій Олені Миколаївні
1 квітня 2003 р. і зареєстрований за №1085, вважати втраченим.

3 травня минає 40 днів з дня смерті нашого
дорогого брата, сина, чоловіка, батька
ГАЙДАБУРИ Віктора Володимировича

(1.08.1964 р. — 25.03.2015 р.).
  Одна мить — і перестало битися серце. Жор-
стока смерть забрала тебе від нас. Плаче серце
і болить душа. Як ти усім нам потрібний. Хай
твій спокій оберігають краплини роси — то наші
сльози. Спи спокійно, любий, ріднесенький наш,
ти заслужив Божого тепла, Лебединим пухом тобі земля, Вічна
пам'ять, душі — Царство Небесне.

  Навіщо так рано покинув ти нас?
  Твій образ прекрасний навіки погас,
  Не в силах змиритись з судьбою такою,
  І плачемо, рідний, ми за тобою.

  Всіх, хто його знав, просимо пом'янути добрим словом.
  Вічно сумуючі рідні та близькі.

  Загублений державний акт на право власності на земельну ді-
лянку МК №296, виданий 5.02.2002 р. на ім'я Корсака Івана
Казимировича і зареєстрований за №158, вважати недійсним.

Вітаємо!
  В квітні свій день народження відзначили члени
нашого трудового колективу: тракторист ФАЮК
Юрій Іванович (8), сторож ШВЕЦЬ Любов Юріївна
(14), свинар КАМІНСЬКИЙ Олександр Іванович
(21), бухгалтер ГОРБАНЕНКО Ольга Володими-
рівна (21), прибиральниця СУХОРУКОВА Наталя
Олексіївна (22), робітниця СТОРОЖУК Валентина
Григорівна (27), головний бухгалтер ШАХРАЙ Віра
Василівна (28).
  Від щирого серця вітаємо шановних іменинників, ба-
жаємо міцного здоров’я, довголіття, ща-
стя, благополуччя, миру. Хай доля дарує
довгі та щасливі літа, а в серці хай живе
любов і доброта.
Правління та профспілковий комітет

СПрАТ "Україна".

  ПОЇЗДКИ В КАТЮЖАНКУ. Отець Олександр молит-
вами ДОПОМОЖЕ вам позбутися шкідливих звичок:
алкоголізм, куріння, наркоманія. ВИЛІКУВАТИСЯ від
різного роду недуг: епілепсія, безпліддя, ожиріння
і т. д. БЕЗ КОДУВАННЯ І ГІПНОЗУ!
  Телефони: 067-511-48-28, 093-020-40-47.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНА
ДОПОМОГА!

ЧЕРНЮК Юлія, 1994 року
народження.

Терміново потрібна фінансова до-
помога для лікування — 475 000 грн.

Приватбанк № 5168 7556 0445 7990

Раййфайзен Банк Аваль
№ 4149 5012 5941 8896

т. 050-588-67-40, 093-944-68-45

ЩИРА ВДЯЧНІСТЬ!

Повідомлення
Відомості про майно, доходи і зобов'язання фінансо-

вого характеру за 2014 рік Найдьонової Наталі Мико-
лаївни, секретаря Прибузької сільської ради.
Загальна сума сукупного доходу декларанта становить

44679 грн., у тому числі заробітна плата — 40659 грн.
У власності декларанта є житловий будинок заг. пло-

щею 39,5 кв. м, присадибна ділянка площею 0,25 га та
земельні ділянки площею 2 га і 0,0866 га.
  Сукупний доход членів сім’ї — 33412 грн. У членів сім'ї
декларанта є легковий автомобіль ВАЗ 21074 випуску
2002 року.

 З Сухобалківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів

Сучасне навчання… Яким воно
має бути? Про це читаємо, мір-
куємо, дискутуємо. Обираємо
нові прийоми, методи, техноло-
гії. Та при цьому пам’ятаємо, що
основною формою навчання з
часів Яна Каменського зали-
шається урок, зміст якого диктує
час. Тому я частіше замислююся
над тим, як зробити так, щоб,
використовуючи новітні техно-
логії навчання, не втратити осно-
вного призначення уроку — в
зрозумілій і доступній формі до-
нести дитині ті знання, які ста-
нуть надійним фундаментом у її
подальшому житті. Допомогти
вчителю у вирішенні цього не-
простого завдання може поєд-
нання традиційних методів нав-
чання та сучасних інформацій-
них технологій, у тому числі і
комп’ютерних.
Вже давно стало зрозумілим,

що в еру комп’ютерної техніки
неможливо не йти в ногу з ча-
сом. Потреби суспільства вима-
гають дедалі частішого викорис-
тання в навчально-виховному
процесі інформаційно-комуніка-
ційних технологій. Основою цьо-
го є уроки з використанням ком-
п’ютерних засобів навчання. Їх
впровадження привчає учня жи-
ти в інформаційному середови-
щі, сприяє залученню школярів
до інформаційної культури.
На жаль, сільська школа зали-

шилася зі своїми проблемами
наодинці: фінансування майже
немає. Розумію: моя країна пе-

реживає дуже важкі часи. Тому
вирішила самостійно знайти спо-
нсора для придбання ноутбука,
щоби мої уроки були цікавими,
сучасними, відповідали освітнім
вимогам. Адже сільські учні —
творчі, розумні, працелюбні, ви-
могливі, сучасні і гідні найкра-
щих умов для навчання.
За допомогою з придбання

ноутбука звернулася до сільсь-
кого голови нашого села — лю-
дини енергійної, професійної,
яка дуже любить свою роботу,
— Бабанської Н.В. Вона перей-
мається не тільки проблемами
нашого села, а й нашої школи,
вболіваючи за неї всім серцем.
Надія Володимирівна відгук-

нулася на моє прохання, підклю-
чивши до цієї справи фермерів.
Не минуло багато часу, як до
школи завітала сільський голова
з одним із спонсорів і вручила
нам довгоочікуваний подарунок
для учнів початкових класів.
Хочеться висловити слова вдя-

чності за допомогу і підтримку
фермерам Сабату А., Тумку В.,
Ганьковському Я., Ганьковсько-
му М., Кельніку С., Грицюку Л.,
Онуфрієнку В., Цехместруку П.,
Шкоді Р., Горбачу Ю. Незважа-
ючи на важкі часи, вони відгук-
нулися, допомогли.
Дуже добре, коли є люди, які

розуміють і готові допомагати.
Ваша нагорода — посмішка і
вдячне «дякую», яке викликає у
душі неповторні відчуття. І поки
є такі чудові люди, у нашої шко-
ли ще все попереду: нові злети,
нові вершини, які підкорятимуть
наші вчителі, учні, випускники,
уславляючи ТВОЮ, МОЮ,НАШУ
ШКОЛУ, ВИПЛЕКАНУ СЕРЦЕМ!

Н. ПАЛАМАРЧУК.
  Вчитель початкових класів Су-
хобалківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів.

 Нам пишуть

 ßêáè ùå òåëåâ³çîð…
Хочемо поділитися своїми враженнями від перебування в гінеко-

логічному відділенні Доманівської центральної районної лікарні. Тут
працюють гарні спеціалісти (особливо варто відмітити лікаря від
Бога — Очеретного Анатолія Григоровича), приємні, ласкаві та
співчутливі медсестри, які, між іншим, приїздять на роботу з різних
куточків Доманівського району (Кузнецове, Зелений Яр, Мостове,
Новоолександрівка). Ця прекрасна команда чудово справляється з
своїми обов’язками.
У відділені добре піклуються про хворих, забезпечують гарні умо-

ви для лікування (нещодавно зроблено косметичний ремонт, на ви-
сокому рівні облаштована кімната гігієни, трьохразове харчування).
Але існує одне «але» — проводити весь день в палаті — це, звісно,
відпочинок, та хотілось би якусь годинку провести перед телеві-
зором, якого тут, на жаль, немає.
Дуже шкода, що на увесь наш район досі не знайшлося спонсора,

який би підтримав відділення і подарував телевізора. Сподіваємось,
що наш лист не залишить нікого байдужим і вже найближчим часом
хворі гінекологічного відділення будуть проводити свій вільний час
перед новеньким телевізором.
В. ДІДЕНКО, М. БІССУ.

  Вдячні пацієнтки.

 Âäÿ÷í³ çà ï³äâ³ç ëþäåé
  Хочемо через районну газету "Трибуна хлібороба" висловити щиру
вдячність Богданівському сільському голові Петру Борисовичу Беса-
рабу та депутатам Богданівської сільради за належно організований
цього року підвіз людей на сільське кладовище в поминальний день.
Завдяки цьому багато жителів Богданівки, особливо людей похи-
лого віку, а також мешканців сусіднього міста Южноукраїнська змо-
гли відвідати могили своїх рідних та близьких.
  К. ФАРАФОНОВА та ще 10 прізвищ.
  с. Богданівка.


