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Шановні миколаївці! 70 років відділяє нас від тієї
незабутньої весни 1945 року, коли наші діди у жор-
стокій битві вирвали долю рідної землі з пазурів на-
цистів. За це наш народ заплатив непомірну ціну —
понад вісім мільйонів українців не повернулися до
своїх домівок з війни. І сьогодні ми низько схиляємо
голови перед тими, хто поклав на вівтар Великої Пе-
ремоги свої життя та здоров’я.
Дорогі ветерани! Ви пройшли крізь горе, яке дов-

ше за життя. Подарували світу тишу та дали можли-
вість матерям спокійно голубити дітей, на колиски
яких сьогодні не лягає тінь смерті. Ми не забудемо
пережитого вами, і день 9 травня ніколи не стане
звичайним весняним днем. Ми щиро вдячні вам за
священний подвиг, за твердість духу, за вірність жи-
ттєвому девізу, який ви передаєте нам у спадок.
Сьогодні ми вдячно вклоняємося і працівникам ти-

лу — ваш подвиг не менш важливий, адже своєю пра-
цею ви наближали перемогу. Ви допомагали бійцям,
годували, лікували їх, працювали на півзруйнованих
фабриках і заводах.
Вітаємо зі святом Перемоги дітей війни, які стали

свідками жахливих кровопролитних подій, а у після-
воєнні роки відбудовували зруйновану країну.
У цей весняний, радісний і водночас сумний день,

щиро бажаємо вам здоров’я, добра й благополуччя.
Хай завжди над Україною буде мирне небо!
З повагою,
голова Миколаївської облдержадміністрації
Вадим МЕРІКОВ,
голова Миколаївської обласної ради
Володимир ЛУСТА.

***
Дорогі ветерани, шановні жителі Доманівщини! Від

щирого серця вітаємо вас із 70-ю річницею Великої
Перемоги!
Минають роки, але подвиги воїнів-переможців, як і

події Другої світової війни, непідвладні часу, і ніколи
не зникнуть з пам’яті народу. Саме з метою гідного
вшанування подвигу українського народу, його виз-
начного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції
у Другій світовій війні, висловлення поваги усім бор-
цям проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих
воїнів, жертв війни, депортацій та злочинів проти
людяності, скоєних у роки війни, 8-9 травня в
Україні відзначають День пам'яті та примирення і
День перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні.
Ми вшановуємо всіх, хто, пройшовши крізь тяжкі

випробування, виявив самовідданість, мужність та
героїзм, врятував світ від фашизму, подарував май-
бутнє нам і нашим нащадкам. З цієї світлої нагоди
звертаємось до кожного з вас, бійців фронту і праці-
вників тилу, зі словами довічної і щирої вдячності за
ваш безсмертний подвиг, за вашу нескорену силу
волі і духу, святу жертовність в ім’я Перемоги над
ворогом. Прийміть з нагоди цього пам’ятного дня
найтепліші побажання міцного здоров’я, затишку та
благополуччя, мирного неба над нашою землею.
Схилімо голови перед подвигом наших батьків і

дідів. Вічна пам’ять тим, хто не повернувся з фрон-
тів, і слава та земний уклін живим ветеранам війни!
З повагою,
голова райдержадміністрації В.М. ІВАНЧЕНКО,
голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

***
Дорогі ветерани! Шановні жителі Доманівського

району! Дозвольте мені щиро привітати вас з Вели-
кою Перемогою — днем, який став для мільйонів лю-
дей визначним на століття, бо поставив крапку в
найзапеклішій боротьбі Європи з фашизмом. І пере-
могу ту принесли ви!
Низький уклін вам, дорогі ветерани, за безсмерт-

ний подвиг. Слова — зайві, тому скажу так: ви завжди
можете розраховувати на мою підтримку. Всім хочу
побажати миру. Нехай небо над головами кожного з
нас буде чистим, помисли — світлими. Всім — добро-
го здоров’я та щасливої долі.
Зі святом! З Днем Перемоги!
З повагою,
народний депутат України Олександр ЛІВІК.

***
Дорогі ветерани, учасники Великої Вітчизняної вій-

ни, жителі Доманівщини! Сердечно вітаю всіх з Днем
доблесті і героїзму — 70-ю річницею Великої Пере-
моги над німецько-фашистськими загарбниками!
День Перемоги назавжди залишиться символом ге-
роїчного минулого, величі духу, стійкості, мужності і
самовідданості старшого покоління на полях битв і
на трудовому фронті. Щороку свято 9 травня служи-
тиме нагадуванням — немає більшої цінності, ніж
радість життя на вільній землі!

Прийміть найтепліші побажання міцного здоров’я,
довгих років активного життя, родинного затишку і
тепла. Нехай зігріває всіх нас незгасне світло Пере-
моги, додає сил та наснаги для добрих справ в ім’я
щасливого майбутнього рідної землі. Мирного неба
вам і вашим родинам!
Депутат Миколаївської обласної ради
М.В. КОСІНЧУК.

***
Дорогі ветерани, учасники бойових дій, трудівники

тилу, солдатські вдови!
Щиро вітаю вас та всіх жителів Доманівщини зі

світлим і радісним святом Перемоги над фашистсь-
кими загарбниками! Бажаю вам, добра і радості,
оптимізму і непохитної віри у те, що завтрашній день
буде світлішим і щасливішим!
Земний уклін усім, хто бився на фронтах Великої

Вітчизняної, виніс роки окупації та пекло концтабо-
рів, хто піднімав з руїн і відроджував рідний край.
Подвиг ваш — безсмертний, пам’ять про вас, живих і
мертвих, — нетлінна, вдячність народу — безмежна.
Бажаю вам, дорогі ветерани, міцного здоров’я, ба-

дьорості духу, довгих років активного життя, тепла
людських стосунків та родинного затишку!
Мирного неба вам та вашим родинам!
З повагою,
депутат Миколаївської облради, голова Возне-

сенської МПО «ВО «Батьківщина»
Е.Ю. ГРИГОРЯН.

***
Від усього серця вітаю ветеранів війни, всіх жителів

Доманівщини з Днем Перемоги — святом, яке було,
є і буде завжди. Міцного вам здоров'я, мирного
неба, святого хліба на столі, світлих помислів у
серці.
Р.О. ОСАДЧУК.
Голова районної ради ветеранів війни та праці.

***
Від щирого серця вітаємо шановних ветеранів

війни та праці, усіх трудівників нашого сільгосппідп-
риємства, молодь з 70-ю річницею Великої Пере-
моги. Нехай над нами завжди буде мирне небо, а в
кожній сім'ї — благополуччя, злагода, любов.
Дирекція, профспілковий комітет ПСП імені

Щорса.
***

Дорогі наші ветерани, шановні земляки! Сердечно
вітаємо вас з величним святом — 70-ю річницею Ве-
ликої Перемоги. Бажаємо міцного здоров'я, щастя,
добробуту, мирного неба над головою.
Дирекція, профспілковий комітет ТОВ імені

Богдана Хмельницького.
***

Шановні ветерани війни, всі члени нашого акці-
онерного товариства. Прийміть найщиріші вітання з
нагоди знаменної дати — 70-річчя Великої Перемоги.
Бажаємо вам міцного здоров'я, довгих і щасливих
років життя, родинної злагоди і благополуччя.
Правління, профспілковий комітет СПрАТ "Україна".

***
Шановні працівники та пенсіонери Маринівського

професійного аграрного ліцею, жителі села Маринів-
ка! Щиро вітаємо вас зі світлим і радісним святом —
Днем Перемоги над фашистськими загарбниками!
Світла пам’ять про минулу війну залишиться з нами
як високий зразок мужності, сили духу, самопожерт-
ви, тяжкої ратної праці, а водночас вічної скорботи
за тими, хто віддає життя за свободу Вітчизни. Тому
для нас, нащадків солдатів Великої Перемоги, найви-
щим законом буття є вірність священній справі, довічна
шана і повага. Щиро бажаємо всім міцного здоров’я,
злагоди та спокою в родинах, нехай ваші оселі пов-
няться достатком! Чистого та мирного неба всім!
  Адміністрація та профспілковий комітет Мари-
нівського професійного аграрного ліцею.

Є події, які не залежать від свого радісного чи сумного змісту. Вони
гідні того, щоб згадувати про них без усіляких умовностей. Дорогою
ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю
світову історію війні 1941-1945 років. Сувора її правда назавжди за-
лишиться з нами. Вона навічно у нашій пам’яті — загальнонародній,
родинній, індивідуальній.
Воїни-переможці проявили чудеса героїзму, стійкості, мужності, би-

лися за кожен клаптик рідної землі, вистояли і перемогли. Доманівці
пам’ятають, що в роки війни на фронт було призвано близько 10
тисяч жителів Доманівського та колишнього Мостівського районів, з
них 4,5 тис. загинули. Їх прізвища занесені до Книги Пам’яті України.
Хоробро воювали вони на всіх ділянках фронту. 911 з них нагород-

жені бойовими орденами Слави, Червоного Прапора, Червоної Зірки,
Богдана Хмельницького. Ми пишаємося нашими земляками-Героями
Радянського Союзу. Це — І.С. Андрейко, М.І. Грабовенко, Ю.П.
Дорош, М.Н. Кирток, І.М. Лихий, А.С. Твердохлібов, І.С. Цибенко,
М.Ф. Шварцман. Повними кавалерами ордена Слави стали О.Ф. Дов-
женко і Я.П. Збарацький.
Пам’ятає наша земля і своїх героїв-визволителів. У 24 братських

могилах поховано більше 500 воїнів, які загинули, звільняючи наш
район. Лише у селі Виноградний Сад, у братській могилі, яка є тре-
тьою за кількістю похованих в Миколаївській області, покоїться прах
228 воїнів. За мужність і героїзм при форсуванні річки Південний Буг
у березні 1944 року 16 воїнам 93-ї,113-ї, 223-ї, 74-ї стрілецьких ди-
візій присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Схилімо голову пе-
ред загиблими за нашу свободу і мирне життя!
Історія війни — історія, написана кров’ю хоробрих. Вона не знає

невдач, відступу, здачі територій та позицій. Вона дає ніби кінцеву,
переможну формулу всієї війни. Її своєрідність у тому, що проходить
через серця бійців, героїв. А вони через дітей та онуків, правнуків
бережуть священну пам'ять про величний подвиг, силу духу нашого
народу. Сьогодні з нами свято Великої Перемоги зустрічають лише 14
учасників бойових дій, що проживають у районі, 437 учасників війни,
77 солдатських вдів, більше 2,2 тисяч дітей війни. Хай шана і любов наша
зігрівають ваші серця, здоров’я вам міцного, щастя, миру і злагоди!
Жива людська пам’ять, не старіє вона з роками, не тьмяніє. Вона

стукає в наші серця … І доки існуватиме наш рід, існуватиме і пам’ять,
бо без неї немає в нас майбутнього. Ця пам'ять трепетно зберігалася
і зберігається протягом десятиліть, адже фронтовики, які повернулися
з війни і в мирний час віддавали свою часточку душі та серця, пере-
давали юному поколінню силу і дух народу-переможця. Це були люди
незвичайної стійкості і оптимізму, працювали з честю. Всі вони до
бойових нагород приєднали нагороди за трудові подвиги. Хай земля
їм буде пухом, а наша пам'ять — вічною!
Добрим словом хочу згадати наших краєзнавців, пошуковців, які

докладали і докладають чимало зусиль, щоб залишилася пам'ять,
зберегти іноді по краплинці зібраний унікальний матеріал, спогади,
вписати славні сторінки історії рідного краю.
З метою збереження священної пам’яті, пробудження високих пат-

ріотичних почуттів, в районі у рамках відзначення 70-річчя Великої
Перемоги проходять різноманітні заходи. Серед них — районні учнів-
ські конференції «Весна визволення», «Народ — творець власної дер-
жави», районна естафета «Вони відстоюють незалежність та свободу
України», фестиваль патріотичної пісні «З Україною у серці». Міжві-
домчою комісією у справах увічнення пам’яті жертв війни та полі-
тичних репресій знайдено у лютому 2015 року втрачену братську мо-
гилу у колишньому селі Семихатки. А членами молодіжної колегії при
голові райдержадміністрації за підтримки Богданівської сільської
ради могилу упорядковано. Районною організацією ветеранів війни та
праці спільно з громадською радою виготовлено карту району з на-
несенням братських, одиночних могил воїнів, місць масового роз-
стрілу мирних жителів, створено фотоальбом братських могил з пріз-
вищами загиблих визволителів. У селі Мостовому встановлено мемо-
ріальні дошки землякам-учасникам бойових дій, які померли в мирний
час. В районі проходить акція «Маки пам’яті». У районному історич-
ному музеї знайомляться мешканці та гості Доманівки з експозицією
«Доманівщина в 1941-1944 роках».
Усе далі від нас відходять грізні роки війни і, здавалося, поступово

заживають рани. Але, на жаль, слово «війна» знову повернулося до
нас. Події на сході України глибоко турбують всіх. Мужність, героїзм
і готовність до самопожертви наших воїнів вражають, а воля до
перемоги є духовним стрижнем. Вогонь славетного визвольного духу
ветерани передали молодому поколінню. Серед наших земляків-
учасників АТО є 7 нагороджених орденами Богдана Хмельницького
та «За мужність» ІІІ ступеню.
Дух безмежного патріотизму сьогодні сколихнув наш район. І дуже

добре, що з кожним днем зростає число небайдужих людей, які свої-
ми діями і вчинками надають нашим військовим неоціненну допомогу.
Їх об’єднує любов до Батьківщини, яка тримає нас разом, це енергія,
яка заряджається добром, позитивними емоціями, підтримує всіх нас.
Дорогі ветерани, шановні жителі району! Свято Перемоги — великий

день для всього українського народу, свята традиція, яку передали
нам батьки 70 років тому. Щиро вітаю зі святом Великої Перемоги!
Зичу миру і спокою, злагоди та добробуту! Хай пам'ять буде вічною!
А сила духу та віра стануть прикладом для всіх поколінь! Вічна слава
переможцям!

В. ІВАНЧЕНКО.
  Голова Доманівської районної державної адміністрації.
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І сьогодні, як більше семи десятиліть тому, на
українській землі точиться війна, гримлять ви-
бухи, свистять кулі, гинуть люди. Кращі сини і
доньки України, гідні ратної слави своїх дідів-
прадідів, що в жорстокому двобої зламали хре-
бет фашистському звіру в найкровопролитні-
шій із воєн ХХ століття, із зброєю в руках муж-
ньо боронять свою землю, відстоюючи право
України бути справді незалежною, гордою дер-
жавою, захищаючи її суверенітет і територіаль-
ну цілісність.
Одним із перших наших односельчан, які піш-

ли захищати рідну землю в зону АТО, був ви-
пускник нашої школи 2007 року Леонід Ласов-
ський. На його долю випали важкі бої під Іло-
вайськом. З честю він пройшов це випробу-
вання. Прибувши додому у відпустку, завітав до
школи, де його з радістю зустріли учні та
вчителі. Всім селом була зібрана сума коштів,
достатня для забезпечення нашого бійця необ-
хідними речами у зоні АТО.
Педагогічний колектив та учні вирішили про-

вести шкільний благодійний ярмарок і на ви-
ручені кошти надати грошову допомогу одно-
сельчанам-воїнам АТО. Зібрані кошти були пе-
редані бійцям Леоніду Ласовському, Віктору
Онищаку, Михайлу Ковальчуку, Олегу Бурячен-
ку.
Сухобалківська сільська рада, фермери, гро-

мада села постійно підтримують наших одно-
сельчан — учасників АТО. Працівники сільської
ради неодноразово передавали теплі речі, про-
дукти, дитячі малюнки, грошові кошти бійцям
Сергію Караману, Михайлу Ковальчуку та ін-
шим учасникам АТО.
Ми дуже пишаємося нашими односельча-

нами — добровольцями, що служать у зоні АТО.
Це — Юрій Курчицький, Олег Буряченко, Віктор
Онищак, Олександр Балабій, Андрій Павлусів,
Олег Пах.
Декілька слів хотілося б присвятити доброво-

льцю Михайлу Ковальчуку. Останнім часом він
працював робітником у нашій школі. Всі знають
його як добру і порядну людину, відповідально-
го працівника та майстра на всі руки. Народив-
ся він у 1978 році в Одеській області. Після за-
кінчення дев'яти класів пішов навчатися на во-
дія. Адже це була його мрія з дитинства. Після
строкової військової служби працював за фа-
хом у місті Одесі. Зустрів там гарну дівчину з
нашого села, вони покохали один одного і од-
ружилися. Згодом переїхали в Суху Балку. Ма-
ють двох донечок, дівчатка — учениці початко-
вих класів нашої школи, дружина Наталя пра-
цює у місцевому відділенні Укрпошти операто-
ром-листоношею. Перебуваючи у відпустці,
Михайло відвідав нашу школу, передав прапор
від бойових побратимів та розповів про нелегкі
бойові будні. Тепер він на передовій під Доне-
цьком, щемить серце у дружини і дітей, та вони
підтримують його рішення захищати рідну зем-
лю. Громада села теж активно підтримує Ми-
хайла Ковальчука та його сім’ю.
Нещодавно відбулася тепла зустріч із випуск-

ником нашої школи, а нині військовослужбов-
цем, Олександром Балабієм, який, закінчивши
строкову службу в армії, залишився захищати
кордони нашої держави.
З честю виконують свій військовий обов'язок

на сході України випускники Сухобалківської
школи, жителі села Лідіївки Олександр Подо-
рога, Сергій Караман, Євген Чернявський, Ігор
Демченко, Олег Валах. Низький їм за це уклін
від усіх земляків.
Зараз, як ніколи, наша армія потребує до-

помоги від нас, і не тільки матеріальної, а й мо-
ральної. Воїни мають бути впевненими, що лю-
ди, за яких вони воюють, за яких віддають своє
життя, боронять від ворога, їх люблять, про них
не забувають, підтримують і допомагають. Вже
багато намальовано малюнків і написано листів
для солдатів, виготовлено оберегів, частина
подарунків передана у військовий шпиталь міс-
та Миколаєва та безпосередньо бійцям 79-ої
Миколаївської окремої аеромобільної бригади.
Незважаючи на усі негаразди, що відбуваю-

ться зараз, ми прагнемо одного — миру, міцної
та квітучої держави і чистого неба над головою.
Я вірю, я знаю: здійсниться бажання,
Немає у мене й піщинки вагання.
І в серці у мене вогник надії горить,
Що будем у мирі і щасті ми жить.

Н. ОНИЩАК.
  Вчитель історії Сухобалківської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ст.

 Спадкоємність поколінь Пам'яті вічний вогонь

ДУДАР Анатолій Терентійович
Народився у 1926 році на хуторі Новому.

Після звільнення району від окупантів мобілі-
зований райвійськкоматом до лав Червоної
Армії.
Воював на 3-му Українському фронті. Учас-

ник боїв під час Яссо-Кишинівської операції.
Потім були бої за визволення Болгарії, Угор-
щини, Югославії, Австрії. На озері Балатон
був тяжко поранений, у госпіталі й зустрів
звістку про Перемогу.
У 1950 році демобілізувався, повернувся до-

дому і до виходу на пенсію працював у рідно-
му колгоспі. Трудився, як кажуть, «на славу»,
по-фронтовому. Неодноразово був відзначе-
ний за доблесну працю. Нині проживає в
Доманівці. «Війна наздогнала моїх товаришів
і вдома. З 26 учасників бойових дій села За-
бари залишився, на жаль, я один, решта через
рани та контузії передчасно пішли з життя.
Пам’ять про них священна!», — такі хвилюючі
слова Анатолія Терентійовича про своїх поб-
ратимів.

КАЛЕНИЧ Архип Власович
Фронтова біографія Архипа Власовича роз-

почалася з березня 1944 року. Перший бій но-
вобранця відбувся біля села Червоний Кут, що
на Одещині. Було це буквально в перші дні
його перебування на фронті, навіть у військову
форму молодих солдат ще не встигли одягти.
Потім знаменита Яссо-Кишинівська операція.
Тут він отримав свою першу бойову нагороду
— медаль «За бойові заслуги». Був піхотин-
цем, кулеметником.
У складі 3-го Українського фронту бойовий

шлях проліг у Трансільванію. Потім було ліку-
вання у польовому лазареті і знову бій. В Уго-
рщині — друге поранення. День Перемоги зус-
трів у госпіталі в м. Баку.
Батьківщина високо оцінила бойові подвиги

Архипа Власовича. Він нагороджений ордена-
ми Вітчизняної війни І ст., «За мужність»,
медалями «За відвагу», «За бойові заслуги»,
має чотири подяки Верховного Головнокоман-
дуючого, понад 10 ювілейних медалей.
У жовтні 1945 року демобілізувався, повер-

нувся в рідну Петрівку Доманівського району.
Все своє свідоме трудове життя, близько 50
років, Архип Власович присвятив дітям — був
учителем, останні 22 роки — директором
Анетівської 8-річної школи.
Разом з дружиною виховали двох синів, ма-

ють онуків, правнуків та праправнучку.

КИПОРУК Павло Степанович
  Народився у 1924 році в с. Гольма-2 Балтсь-
кого району Одеської області. Пізніше родина
переїхала в с. Павлівка Врадіївського району.
Під час окупації був членом підпільної органі-
зації. Після звільнення від фашистських оку-
пантів в квітні 1944 року був призваний до лав
Червоної Армії, воював танкістом.
  Солдатська доля закинула Павла Степанови-
ча в Східну Європу. Найбільше випробування
чекало його в Угорщині. Жорстокі бої біля
озера Балатон. Там в січні 1945 року був
важко поранений, лікувався у госпіталі в м.
Тбілісі, де й застала його радісна звістка про
Перемогу.
  В 1947 році демобілізувався, повернувся до-
дому, працював у місцевому колгоспі. В 1981
році з сім'єю переїхав у Доманівку, де і меш-
кає досі. Бере активну участь у військово-пат-
ріотичному вихованні підростаючого поко-
ління.

КИРТОК Григорій Петрович
Народився в далекому 1921 році в с. Мари-

нівка Доманівського району. У 1940-му був
призваний на дійсну військову службу, яку
проходив у Азербайджані. Тут і застала війна.
Знаходився в діючій армії, яка захищала

Кавказ, займався спорудженням військових
об’єктів, охороняв нафтопереробні заводи,
нафтопроводи. Був старшиною, помічником
командира взводу зв’язку. Нагороджений ме-
далями «За оборону Кавказу», «За Перемогу
над Німеччиною», орденом «За мужність» та
іншими відзнаками.
У 1950 році демобілізувався. 21 рік працю-

вав в районних органах влади, 11 років — го-
ловою Доманівської селищної ради. За свою
трудову діяльність нагороджувався Почесними
грамотами, був учасником ВДНГ, нагородже-
ний орденом «Знак Пошани». Кирток Григорій
Петрович був і є інтелігентною, делікатною,

скромною, порядною та доброю людиною.
Разом з дружиною Лідією Федорівною прожи-
вають у Доманівці.

ПАВЛЕНКО Євгенія Іванівна
Народилася і виросла в м. Баку. У 1941 році

вступила до Азербайджанського державного
університету, а в квітні 1942-го, у 19 років,
разом з усією студентською групою доброві-
льно пішла на фронт. Служила в 3-му прожек-
торному полку Закавказького фронту зв’яз-
ківцем. У 1943 була направлена в окремий ба-
тальйон Бакинської армії ППО начальником
експедиції. Нагороджена медалями «За обо-
рону Кавказу», «За Перемогу над Німеччи-
ною», орденом «За мужність» та 15 меда-
лями.
У 1945 році демобілізувалась. Приїхала до

місця проживання чоловіка в Доманівський
район. Більшість свого життя присвятила праці
на педагогічній ниві, в Маринівській та Дома-
нівській школах. Відмінник народної освіти,
має медаль «За трудову доблесть».
Разом з чоловіком виростили двох синів, ма-

ють онуків, правнуків. Євгенія Іванівна — ак-
тивіст ветеранського руху.

ПІЩАНИЙ Микола Андрійович
Народився в селі Веселий Роздол у 1923

році. Був призваний на фронт у березні 1944.
Воював у складі 113-ї стрілецької дивізії, яка
звільняла від окупантів і наш район. На фронті
був санітаром, виносив з бою поранених бій-
ців та відправляв їх з передової до госпіталю.
Довелося йому брати участь в Яссо-Кишинів-

ській операції, звільняти Румунію, Болгарію,
Угорщину, Югославію. Двічі поранений. Має
бойові нагороди.
У 1947 році був демобілізований, повернув-

ся в Доманівку, і з того часу до 1985 року
працював на одному підприємстві: в районно-
му вузлі зв’язку радіомонтером. За добросо-
вісну і сумлінну працю Миколу Андрійовича
нагороджено орденом «Знак Пошани». На
таких, як він, кажуть, і світ тримається.

ФІШЕР Микола Романович
Батьківщина Миколи Романовича — село Ко-

стянтинівка Миколаївського району Одеської
області. У 1938 році сім’я переїздить в колиш-
ній Мостівський район, де й закінчив 7 класів
Лідіївської школи. У липні 1941 року був при-
званий в армію.
Микола Романович згадує: «Дійшли до Вар-

варівки, потрапили в оточення, вимушений був
повернутися додому». А з липня 1944 року
воював на 3-му Українському фронті, у 20-й
гвардійській стрілецькій дивізії, був кулемет-
ником. Зі зброєю в руках визволяв країни
Східної Європи. Має бойові нагороди. Інвалід
війни І групи.
У 1946 році демобілізувався і повернувся на

Одещину. Скрізь працював на совість, по-
фронтовому, показував приклад і в праці, і в
побуті. Інвалід-фронтовик ніколи не падає
духом, завжди з трепетом згадує свою бойову
юність і з радістю ділиться спогадами.

ЛУК’ЯНЧУК Марія Володимирівна
Родом Марія Володимирівна із с. Богданів-

ка, де народилася у 1923 році в родині учас-
ника громадянської війни. З 18-річного віку
службу проходила в Закавказькому військово-
му окрузі, в 989-й інженерній частині.
Багато лиха пізнала за час війни. Хоч і ка-

жуть, що у війни не жіноче обличчя, але
довелось їй бачити на власні очі і смерть, і
каліцтво, і відступати, і наступати, разом з
чоловіками долати ненависного ворога. Має
ветеран бойові нагороди і подяки Верховного
Головнокомандуючого.
У 1945 році повернулась в рідне село, пра-

цювала в колгоспі. Разом з чоловіком вирос-
тили трьох синів та двох доньок, мають онуків,
правнуків. Марія Володимирівна любить по-
езію, сама пише вірші, завжди рада поділити-
ся своїми спогадами з молодим поколінням.

САВЧЕНКО Іван Хомич
Народився у 1923 році в с. Юхни Миронівсь-

кого району, що на Київщині. Потім доля
закинула його в с. Мостове, звідки у квітні
1944 року був призваний до лав Червоної
Армії.
Воював на 3-му Українському фронті, у

складі 20-ї гвардійської стрілецької дивізії, був
піхотинцем. Цю дивізію на фронті особливо

поважали, її воїни завжди були на передньому
краї, воювали мужньо і хоробро. Згадує ве-
теран, як наші війська оточили під Яссами і
Кишиневом велике угруповання німецьких і
румунських військ, у ліквідації яких довелося
брати участь і Івану Хомичу. Зі зброєю в руках
звільняв Румунію, Угорщину, там був поране-
ний. Має бойові нагороди.
День Перемоги зустрів біля озера Балатон,

в Угорщині. У 1947 демобілізувався. Всі роки
до виходу в 1984 році на пенсію працював у
колгоспі «Україна». Нині проживає в селі Мос-
товому.

КОЛПАКОВ Іван Іванович
Іван Іванович народився у 1927 році в с.

Жовтневе. У листопаді 1944 року призваний
до лав Червоної Армії, воював до Перемоги.
Після війни ще служив в армії до 1953 року.
Демобілізувавшись, працював в місцевому

колгоспі ім. Суворова у селі Прибужжя, за су-
млінну працю неодноразово нагороджувався
грамотами, дипломами.
Разом з дружиною Ганною Семенівною ви-

ростили чотирьох дітей, радіють онукам. Горе,
біду, радість — все ділять порівну, зберегли
любов і повагу один до одного. «Життя про-
жите не дарма» — вважає Іван Іванович.

КУДІН Іван Іванович
Із самого народження, 1927 року, Іван Івано-

вич проживає в с. Копані. Призваний на дійсну
військову службу в 1944 році. Службу прохо-
див в м. Миколаєві. Має ювілейні нагороди.
Коли у 1951 році демобілізувався, відразу ж

повернувся в рідне село. Все життя вирощував
хліб, працював механізатором, потім механі-
ком тракторної бригади. Має трьох дітей,
онуків і правнуків.
Сильний духом ветеран разом з дружиною

Надією Федорівною ще порається по господа-
рству, цінують щасливі моменти життя, пере-
живають за долю України.

ВАСИЛЕНКО Микола Спиридонович
Народився у 1927 році в с. Романова Балка

Первомайського району. У грудні 1944 року
призваний до лав Червоної Армії. Службу
проходив спочатку у Миколаєві, потім в Одесі.
У складі діючої армії був в Молдавії, Румунії.
Демобілізувався у 1951 році.
Все життя присвятив будівельній справі. Ме-

шкав у селі Володимирівці Щасливської сіль-
ської ради, де залишив після себе не одну
споруду, яка нагадує йому молодість, працю в
ім’я Батьківщини. Нині проживає у сина в
Підмосков’ї.

БІЛАШ Семен Сазонович
Для нього війна стала великою школою му-

жності й героїзму, назавжди залишилася в йо-
го пам’яті. Народився в 1928 році в с. Полтав-
ка (тепер Катеринка) Первомайського району.
У 1945 році, після Перемоги, переїжджає у с.
Богданівка, працює кіномеханіком. А згодом
перейшов працювати слюсарем у радгосп
«Богданівка». Виховав дітей, живе для онуків.
У роки війни та в післявоєнний час він пов-

ною мірою здійснив велику місію — стояв на
стороні добра, миру та збереження життя.

ТИМОЩУК Володимир Кононович
Володимир Кононович родом із Житомир-

щини, Новоград-Волинського району, с.Дубни-
ки. Народився у 1929 році, а з 2009 року
проживає в Доманівці, у своєї племінниці. Ін-
валід війни, був партизаном у загоні, який діяв
на Житомирщині. Під час однієї з військових
операцій втратив око. Після війни працював на
фарфоровому заводі.
Пам’ять про війну, її сувора правда зали-

шається з ним як приклад мужності, патріотиз-
му, важкої ратної праці і вічної скорботи за
тими, хто віддав заради Перемоги найдорожче
— своє життя.

Дякуємо вам, дорогі переможці та виз-
волителі, за те, що тримали на своїх плечах
фронт і рід людський, за сьогоднішній
день, за весну, за життя! Міцного здоров’я,
мирного неба, благополуччя!
Вклоняємося вам низько і доземно, сла-

вимо та пишаємося вами, наші дорогі ве-
терани!
З народним святом — 70-річчям Великої

Перемоги!

Знову у травні квітне бузок, червоно салютують тюльпани, зранку мчать до школи діти, а ви з
хвилюванням одягаєте фронтові нагороди.
Сімдесят літ триває урочистий похід людської пам’яті до братських могил і обелісків, до

порослих травою окопів, до пам’ятників та пам’ятних знаків.
Сьогодні у колі живих побратимів ви стоїте, слухаєте слова вдячності, пісні своєї юності, і очі стають

вологими. Гірка сльоза котиться по зораній роками щоці. Ви стримували її, коли боляче обпікали вас
ворожі кулі, коли ви залишали на фронтових шляхах найближчих друзів, бачили зруйновану рідну
домівку… А нині ваше серце плаче і не соромиться сліз. І нам так хочеться підійти до вас ближче,

заглянути в очі, взяти за руку, щоб відчути стукіт вашого стомленого серця, зрозуміти ваші біль і радість.
  Згадуючи 1985 рік, 40-річчя Перемоги, з нами, жителями Доманівщини, розділяли щасливі хвилини більше 1300
фронтовиків-земляків. На превеликий жаль, 70 років Великої Перемоги дочекалися тільки 14 — мужніх, сміливих,
відважних солдатів та солдаток. Саме про них сьогодні розповідь.

 Вдячна громада Доманівського району.
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Вітаємо!
  3 травня свій день народження відсвяткував депу-
тат Доманівської районної ради, перший заступ-
ник голови Доманівської районної державної ад-
міністрації ДЕЛІ Георгій Васильович. Від щирого
серця вітаємо його з цією знаменною подією, бажа-
ємо вагомих здобутків у праці, 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, миру і здоров'я,
  Добробуту, кохання, довгих літ.
  Доманівська районна рада.

  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.

До відома аграріїв району!
  Згідно ст. 37 Закону України "Про бджільництво", фізичні та юридичні
особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних
рослин, зобов’язані не пізніше, ніж за три доби до початку обробки, чepeз
засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких зна-
ходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При
цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії
токсичності препарату. Порушення цих норм тягне за собою дисциплінар-
ну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.
  Управління агропромислового розвитку Доманівської райдержадміністрації.

Управління соціального захисту населення
Доманівської райдержадміністрації

оголошує повторний конкурс на заміщення вакантної посади провідного
спеціаліста фінансово-господарського відділу.
Вимоги до кандидатів на посаду: громадянство України; повна вища

освіта за рівнем спеціаліста (магістра) за спеціальністю бухгалтерський
облік, економіка, фінанси; стаж роботи за фахом на державній службі не
менше одного року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки
не менше двох років; доскональне знання державної мови; володіння ПК
на рівні впевненого користувача.
Перелік документів: заява, особова картка П-2ДС, автобіографія,

копія паспорта, копія документів про освіту, копія військового квитка
(для військовозобов’язаних), декларація про доходи (форма №001ДС)
за минулий рік, дві фотокартки.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, роз-

міру та умов оплати праці надається за тел. 9-15-47.
  Документи подаються за адресою: смт. Доманівка, вул. Леніна, 55 про-
тягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

  2 травня відсвяткував свій перший
ювілей — 5 рочків любий синочок,
милий онучок і хрещеник МАРІЯН
Ян Олександрович.
  Вітаємо нашого дорогого іменинни-
ка з Днем Народження. Бажаємо,
щоб ріс здоровеньким, щасливень-
ким, розумненьким хлопчиком. Хай
тобі, любий наш, всміхаються ранки,
сонечко голубить твою голівоньку, високе синє мирне

небо окутує тебе своєю благодаттю,
рясні дощики омивають тебе, щоб ти ріс
на радість батькам, на утіху дідусю і
бабусі.

Мама, тато, бабуся Ліля, дідусь
Стасік, хрещена Анюта.

  Свідоцтво №25 на право власності на житловий будинок, роз-
ташований за адресою: с. Прибужжя, вул. Шевченка, 46, видане
25.08.1990 р. виконавчим комітетом Прибузької сільської ради
на ім'я Станчева Сергія Вікторовича, вважати втраченим.

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

  Свідоцтво №21 на право власності на житловий будинок, розташований
за адресою: с. Кузнецове, вул. Суворова, 6, видане 1.07.2003 р. ви-
конкомом Щасливської сільради на ім'я Кожуленка Олега Івановича,
вважати втраченим.

  Продаю м'який розкладний диван, майже новий. Ціна —
1500 грн. Телефони: 0992941849, 0975057842.

11 травня виповнилось би 38 років АРТЕМЕНКУ
Ігорю Вікторовичу, але не судилось.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых синих глаз.
Зачем же, Игоречек, так рано ты ушел от нас.
Не сможем мы тебя поздравить,
Не сможем мы тебя обнять,
Пускай Господь тебя поздравит,
Пускай обнимет Божья Мать.
Мы желаем тебе счастья и удачи
В том неизвестном мире,
Чтобы не было тебе одиноко,
Чтобы ангелы от тебя не отходили.
Прости, что нам под небом звездным
К твоей плите носить цветы,
Прости, что нам осталось солнце, воздух,
Каким не надышался ты.
Божьей милости и царства небесного
Тебе у Господа всегда прошу.
Прости, что я тебя пережила.
Любим и помним, ты всегда с нами. Вечная и светлая память.
Хто знав мого сина Ігоря — пом'яніть, а хто забув — згадайте
добрим словом.

Мама, брат, рідні.

Повідомлення
  Відомості про майно, доходи і зобов'язання фінансового
характеру за 2014 рік Ковтун Олени Михайлівни, секретаря
Фрунзенської сільської ради.
  Загальна сума сукупного доходу декларанта становить 29228
грн., в тому числі заробітна плата з нарахуванням — 29228 грн.
Дохід членів сім'ї декларанта — 12000 грн.
  У власності декларанта є житловий будинок площею 68 кв.м,
земельна ділянка для ведення ОСГ — 1,35 га, земельна ділянка
площею 5,22 га (пай).
  У власності та оренді членів сім'ї декларанта є земельні ді-
лянки площею 30,54 га, трактор МТЗ-80 1991 року випуску, тра-
ктор МТЗ-892 2014 року випуску.

***
  Відомості про майно, доходи і зобов'язання фінансового
характеру за 2014 рік Конак Світлани Миколаївни, секретаря
Акмечетської сільської ради.
  Загальна сума сукупного доходу декларанта становить 34187
грн., в тому числі заробітна плата — 34187 грн.
  Дохід  членів сім'ї декларанта — 20000 грн. З даного доходу
сплачено податку — 1800 грн., до Пенсійного фонду — 5191,50 грн.
  У власності декларанта є земельна ділянка площею 2 га, у
членів сім'ї — земельна ділянка площею 7,77 га, квартира пло-
щею 88 кв. м, нежитлове приміщення — 24,3 кв.м.

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

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

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

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

  Продаю будинок зі всіма зручностями в Доманівці, по
вулиці Новоселів, 21. Телефон 0662650985.

  Продається будинок в Доманівці, по вул. Кірова, 112.
Є газ, вода, город. Телефон 0995455361.

  Продається будинок в Доманівці, по вул. Пастера, 21/1, з усіма зручностями,
або здається в найм на довготривалий час. Тел.: 0505538256, 0992674209.

Звернення Управління СБУ в Мико-
лаївській області до громадськості

Доманівського району
   Шановні жителі Доманівського району! Управління Служби
Безпеки України в Миколаївській області закликає вас
повідомляти про відомі вам факти прибуття та перебування у
районі підозрілих осіб, про факти чи наміри здійснення ними
сепаратистської, терористичної, диверсійної або розвідувально-
підривної діяльності проти України цілодобово за телефоном
"довіри" Управління СБУ: (0512) 49-03-22 та чергового ОУ СБУ:
(0512) 37-00-70, чергового Вознесенського МРВ УСБУ: (05134)
4-21-54, (099) 787-77-46. Крім того, ви можете надати наявну у
вас інформацію про факти підготовки та втілення протиправних
дій терористичного чи диверсійного характеру 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.

 З відділення ДАІ

  Правоохоронці закликають
кожного учасника дорожнього
руху проявляти пильність та
увагу. У разі виявлення підо-
зрілих осіб, які поводяться аг-
ресивно, мають при собі пред-
мети з ознаками зброї чи спе-
цзасобів, негайно повідомляй-
те до міліції за номером «102».
  Крім того, нагадуємо, що ні
в якому разі не слід наближа-
тися до підозрілих предметів!
Не відкривайте виявлені паке-
ти і сумки, не чіпайте їх і
попередьте людей, які знахо-
дяться поруч, про можливу не-
безпеку. Якщо ви запам'ятали
прикмети людини, яка залиши-
ла підозрілий предмет, пові-
домте про це співробітникам
міліції. Цим ви допоможете в
пошуку зловмисників.

  Також працівники ДАІ закли-
кають перевізників звертати
увагу на виявлення фактів пе-
ревезення небезпечних ванта-
жів або осіб, поведінка чи зов-
нішній вигляд яких викликає
підозру. Якщо ви помітили та-
кий факт, негайно повідомляй-
те про це будь-якому праців-
нику міліції чи до чергової час-
тини УДАІ УМВС України в
Миколаївській області за но-
мером: (0512) 21-20-91 або 102.
  Пильні і грамотні дії кожного з
нас здатні врятувати життя і здо-
ров'я як вам, так і іншим людям.
  С. ЛИСЕНКО.
  Інспектор з адмінпрактики
ВДАІ з обслуговування Дома-
нівського району УДАІ УМВС
України в Миколаївській обла-
сті, старший лейтенант міліції.

З Доманівської дитячо-юнацької спор-
тивної школи

2 травня на спортивному
майданчику Доманівської ди-
тячо-юнацької спортивної шко-
ли звучали фанфари, запро-
шуючи випускників різних по-
колінь, вболівальників спорту
і всіх бажаючих взяти участь у
традиційному гандбольному
турнірі “Зустріч поколінь”, як
завжди в ці травневі дні, при-
свяченому Дню Перемоги.
Доманівщино, краю полів і

пшениць!
Доманівщино — краю лю-

бові!
Понад квітом весни, у теплі

зоряниць,
Молодій у красі світанковій!
Так звучать слова кращих

випускників спортивної школи
цього навчального року Шев-
цова Олександра та Дерев'я-
нко Дар'ї, що служать проло-
гом параду-відкриття. Шикую-
ться команди-учасниці. Тради-
ційно право підняти Держав-
ний Прапор України надається
капітанам команд.
Зі словами-привітаннями

звертаються до учасників тур-
ніру шановні гості. Це — го-
лова Доманівської райдержад-
міністрації Іванченко В.М., До-
манівський селищний голова
Дога О.О., заступник голови
райдержадміністрації Фалько
Н.І., начальник відділу освіти
райдержадміністрації Святчен-
ко І.К.
В знак шани і вічної пам’яті

про подвиг героїв війни право
покласти квіти до братської
могили загиблим воїнам на-
дається кращим спортсменам
школи — Цехоцькому Володи-
миру та Кисельовій Діані. Як
завжди, хвилиною мовчання

було вшановано світлу пам’ять
тих товаришів по спорту, які
пішли у Вічність.
За доброю традицією, яка

склалася в спортивній школі,
її директор Власюк В.Д. приві-
тав випускників 2015 року. Во-
ни були нагороджені грамота-
ми, отримали посвідчення про
присвоєння спортивних розря-
дів, пам’ятні вимпели та свідо-
цтва про закінчення дитячо-
юнацької спортивної школи.
Володимир Дмитрович поба-
жав всім вихованцям та трене-
рам нових досягнень у спорті,
міцного здоров’я, оптимізму
та удач!
А далі почалося захоплюю-

че дійство — гандбольна гра…
Ці миттєвості незабутні та
хвилюючі, адже тільки раз на
рік на спортивному майданчи-
ку спортивної школи можна
побачити ветеранів доманівсь-
кого гандболу та молоде по-
коління. Перші з них — це уже
давно не юнаки, а зрілі і доро-
слі люди, та дуже приємно
бачити, як вони завжди готові
зустрітися, згадати спортивну
юність, поспілкуватися та про-
демонструвати молоді свою
ще не втрачену спортивну май-
стерність. А для молодого по-
коління спортсменів наш тур-
нір — це можливість проде-
монструвати свою вправність,
спортивний запал і показати
старшим товаришам, що вони
— їх гідне майбутнє.
За підсумками зіграних ігор

суддівською колегією кращим
воротарем турніру був визна-
ний Вінярський Сергій, кра-
щим гравцем серед ветеранів
— Короп Віктор, наймолод-
шим гравцем турніру — Білоус
Андрій. Вони були нагородже-
ні грамотами та пам’ятними
подарунками. А призові ко-
мандні місця розподілилися
таким чином: І місце виборола
команда гандбольного клубу
«Доманівка, ІІ місце — коман-
да «Ветерани», третє місце —
«ДЮСШ». Команди-перемож-
ці були нагороджені грамота-
ми відповідного зразка та ку-
бками.
Традиційне спортивне свято

колектив Доманівської дитячо-
юнацької спортивної школи,
як завжди, провів на високому
організаційному та професій-
ному рівні.
  Сьогодні жоден спортивно-
масовий захід неможливо про-
вести без фінансової, спонсор-
ської підтримки. Дирекція
школи висловлює слова щирої
вдячності за надану допомогу
депутату Доманівської район-
ної ради Власюку В.Д.

  3 травня в Доманівській ди-
тячо-юнацькій спортивній шко-
лі відбулася відкрита першість
ДЮСШ з шахів. Змагання про-
водилися по колу, згідно пра-
вил Федерації шахів України.

  На шаховий турнір був за-
прошений шановний гість —
колишній тренер Доманівської
спортивної школи, майстер
спорту України з шахів Крав-
чук В. П. Віталій Петрович пос-
пілкувався з учасниками турні-
ру, розповів цікаві історії з
«шахового життя» та провів
сеанс одночасної гри з учасни-
ками першості школи з шахів.

О.ЦЕХОЦЬКА.
  Методист Доманівської дитя-
чо-юнацької спортивної школи.


