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Отримуєте пенсію
або соціальну допомогу?

АТ "Райффайзен Банк Аваль" запрошує
Вас та Ваших друзів прийняти участь в
Акції «Приведи друга»*!

Приймаючи участь в Акції, Ви та Ваші
друзі маєте можливість отримати грошове
заохочення**.

Умови Акції та детальну інформацію Ви
можете отримати на сайті Банку
www.aval.ua або у співробітників відділень
Банку та за номером Інформаційного
центру 0 800 500 500 (Цілодобово. Усі дзвінки зі
стаціонарних телефонів України безкоштовно).

Чекаємо на Вас із друзями!
*Акція діє з 12.05.2015 р. по 30.09.2015 р. Строк дії
Акції може бути продовжений або скорочений за рі-
шенням банку. Акція діє на території України (крім
території АР Крим та зони проведення АТО у Доне-
цькій та Луганській областях).
**Під грошовим заохоченням маються на увазі грошові
кошти у розмірі 50 грн, що будуть зараховані на
відкриті в банку рахунки переможців Акції. Кількість
таких заохочень обмежена.

70 років нині минає від того пам'ятного
дня 1945 року, коли завершилася найжор-
стокіша, найкровопролитніша із воєн
двадцятого століття та було піднято над
світом прапор Великої Перемоги.
Сім десятиліть відділяє нас від того пе-

реможного травня. Під мирним небом вже
виросли нові покоління. Але ми повинні
завжди пам'ятати, яку непомірно високу
ціну заплатив наш багатостраждальний
народ за своє невід'ємне право на свободу

і незалежність. На вівтар перемоги було
покладено життя мільйонів наших співвіт-
чизників — оборонців і визволителів рідної
землі.
На жаль, спадкоємцям творців Великої

Перемоги, як колись їх дідам-прадідам,
доводиться в наш час вже другий рік із
зброєю в руках боронити рідну україн-
ську землю. Тільки агресор прийшов вже
не із заходу, а зі сходу. Але він такий же
сильний, жорстокий, підступний. Та правда
за нами, ми вистоїмо, ми переможемо!

***
Незважаючи на складні часи, Доманів-

щина гідно відзначила 70-у річницю слав-
ної перемоги у минулій війні, віддала да-
нину шани і поваги її славним творцям —
полеглим і живим.

6 травня у Доманівці, в районному бу-
динку культури, відбулося урочисте зібра-
ння за участю ветеранів війни та праці,
представників трудових колективів, мо-
лоді. На вході до глядачевої зали кожному
вручили вітальну листівку з нагоди 70-рі-
ччя Великої Перемоги у вигляді солдат-
ського трикутника, виготовлену сектором
з питань внутрішньої політики, зв'язків з
громадськими організаціями та ЗМІ апа-
рату райдержадміністрації.
Виступаючи на урочистому зібранні, го-

лова районної державної адміністрації
В.М. Іванченко від імені усіх жителів ра-
йону висловив щиру синівську вдячність
ветеранам минулої війни за їх безсмертний
подвиг, привітав усіх з святом Великої Пе-
ремоги, побажав миру і спокою, злагоди й
добробуту.

— Мужність, героїзм, готовність до само-
пожертви ветеранів минулої війни — зазна-
чив Василь Миколайович, — це той духо-
вний стрижень, який вони змогли передати
молодому поколінню, і який допомагає
сьогодні усім нам згуртуватися, мобілі-
зувати всі наші зусилля на відсіч ворогу,
на захист суверенітету та територіальної
цілісності України.
Сердечно привітав зі святом Перемоги

учасників зібрання голова Доманівської
районної ради Т.Л. Кушнір, побажав міц-
ного здоров'я, щастя й благополуччя.
За вагомий особистий внесок в справу

соціального захисту ветеранів війни та
праці грамотою організації ветеранів Ук-
раїни була відзначена голова первинної
ветеранської організації Доманівської се-
лищної ради В.А. Славич. Подякою голови
районної ради відзначені працівники упра-
вління соціального захисту населення рай-
держадміністрації В.В. Бершадська та Т.Г.
Довжок. За активну волонтерську роботу
пам'ятні медалі "З Україною в серці"
отримали О.О. Дога, В.О. Білоус, В.П. Фе-
доренко, пам'ятний знак "Волонтер" —
А.В. Бензар та Д.В. Кінаш.
Хвилиною мовчання вшанували учасники

урочистого зібрання пам'ять про всіх тих,
хто поліг за свободу і незалежність Украї-
ни.
Самодіяльні аматори сцени району по-

дарували ветеранам, усім присутнім прек-
расну концертну програму.

***
А 8 травня, в День пам'яті і примирення,

затвердженим нещодавно Указом Прези-
дента України Петра Порошенка, в рамках
заходів з відзначення 70-річчя Великої Пе-
ремоги, у Доманівці відбулася свічкова хо-
да. Її учасники — представники трудових
колективів, громадських організацій рай-
центру, ветерани, молодь — пройшли із за-
паленими свічками та лампадками від ра-
йонного будинку культури до Стели загиб-
лим воїнам-визволителям та полеглим зем-
лякам-фронтовикам. Хвилиною мовчання
вшанували учасники цієї акції пам'ять про
наших славних воїнів-героїв, які у роки ми-
нулої війни віддали своє життя в боротьбі
за честь, свободу і незалежність нашої Ба-
тьківщини. Благочинний Доманівського ок-
ругу, настоятель храму Святого Олександ-
ра Невського отець Віктор відслужив
панахиду за воїнами, що полягли в боях за
рідну нашу землю, за Україну.

***
9 травня сотні жителів Доманівки та

гостей нашого селища зібралися біля Сте-
ли загиблим воїнам-визволителям та зем-
лякам-фронтовикам, де цього дня запалав
Вогонь пам’яті, на урочистий мітинг з
нагоди 70-річчя Великої Перемоги.
Виступаючи на мітингу, голова Дома-

нівської районної державної адміністрації
В.М. Іванченко та голова Доманівської ра-
йонної ради Т.Л. Кушнір відзначили вели-
чезний внесок українського народу у спі-
льну перемогу над нацизмом. Лише з на-

Зак. на 4 стор.

Свято Великої Перемоги у Доманівці

Візити ввічливості до учасни-
ків бойових дій, які були запла-
новані в рамках відзначення
70-річчя Великої Перемоги,
розпочалися в районі з села
Мостового, де проживає фро-
нтовик Савченко Іван Хомич.
Гарного погожого дня 6 трав-
ня завітали до ветерана го-
лова райдержадміністрації Іва-
нченко В.М., Мостівський сіль-
ський голова Пастушенко С.Г.,
заступник голови райдержад-
міністрації Фалько Н.І., завіду-
вач сектору культури райдер-
жадміністрації Маценко О.О.,
голова районної ради ветера-
нів війни та праці Осадчук
Р.О., волонтер, Доманівський
селищний голова Дога О.О.,
працівники районного будинку
культури Плєц Т.Д. та Коломо-
єць Ж.М.
Від усіх жителів району Іван-

ченко В.М. подякував Івану
Хомичу за подвиг, за мужність
в роки війни, за трудову доб-
лесть у післявоєнний час.
Квіти та привітальні листів-

ки, слова вдячності та пісні

далекої юності зворушили 92-
річного фронтовика. Він зга-
дав свій бойовий шлях, побра-
тимів та передав вітання фро-
нтовику з Доманівки Фішеру
Миколі Романовичу, з яким
разом пройшли бойовими шля-
хами, звільняючи Румунію, Угор-
щину та Австрію від фашизму.
З такими ж візитами ввічли-
вості керівники району, культ-
працівники побували також у
всіх учасників бойових дій в
роки минулої війни, що меш-
кають у нашому районі.
  Сектор з питань внутріш-
ньої політики, зв’язків з
громадськими організація-
ми та засобами масової ін-
формації апарату райдерж-
адміністрації.

 Візити ввічливості

Триває чергова хвиля мобі-
лізації до лав Збройних Сил
України, і жителі нашого ра-
йону продовжують надавати
допомогу нашим мобілізова-
ним землякам. Так, 30 квітня
волонтери Доманівщини нап-
равили на полігон «Широкий
Лан» чергову допомогу війсь-
ковослужбовцям на суму 10100
грн. Це — господарчий ін-
вентар (лопати, сокири, пилки,
електричні кабелі, цвяхи, шу-
рупи, відра та миски), продук-
ти харчування (крупи, цукор,
солодощі, консерви, чай та ка-
ва, бутильована вода), засоби
особистої гігієни, одяг та взуття.
Допомогу для формування

посилок волонтерам надали
Подорога В., Зборовський С.,

Могилевський Д., Боєв В., Со-
ловей В., Тюхтій А., Чорний
М., Чабанюк І., Резніченко М.,
Куліковський Д., Сідей В., Ку-
рчак Р., Полторан В., Лаба Ю.,
а також Доманівська селищна
та Фрунзенська сільська ради.
Бажаючих надати допомогу

військовослужбовцям просимо
звертатися до волонтерів, які
знаходяться в приміщенні До-
манівської селищної ради.
Інформація надана Домані-
вським волонтерським цент-
ром.
  Сектор з питань внутріш-
ньої політики, зв’язків з
громадськими організаці-
ями та засобами масової
інформації апарату рай-
держадміністрації.

 АТО: мобілізація сили і волі
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12, 13, 14.05.2015 с.Мостове — 8.00
15.05.2015 с.Олександрівка, с.Грибоносове, с.Івано-Федо-

рівка — 8.00, с.Веселе — 14.00
18.05.2015 с.Суха Балка — 8.00
19, 20.05.2015 с.Прибужжя — 8.00
21.05.2015 с.Жовтневе — 8.00, с.Акмечетські Ставки — 14.00
22.05.2015 с.Щасливка — 8.00, с.Володимирівка — 14.00
25.05.2015 с.Зелений Гай — 8.00, с.Вікторівка — 14.00
26.05.2015 с.Зелений Яр — 8.00, с.Кузнецове — 14.00
27.05.2015 с.Володимирівка (А) — 8.00, с.Новоолександ-

рівка — 14.00
28, 29.05.2015 с.Богданівка — 8.00
02.06.2015 с.Богданівка — 8.00, с.Мар’ївка — 14.00
03.06.2015 с.Маринівка — 8.00
04.06.2015 Маринівський ліцей — 8.00,

с.Антонівка, с.Довженки — 14.00
05.06.2015 с.Царедарівка — 8.00, с.Копані — 14.00

Графік проведення флюорографічного
обстеження населення району пересувним
флюорографом з 12.05.2015 по 5.06.2015

Відповідно до статей 2, 6, 22
Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», з ме-
тою виконання рішення район-
ної ради від 26.04.2013 № 5
«Про затвердження Районної
соціальної програми протидії
захворюванню на туберкульоз
на 2013-2016 роки»:

1. Затвердити графік прове-
дення флюорографічного об-
стеження населення району пере-
сувним флюорографом з 12.05.2015
по 05.06.2015 (додається).

2. Рекомендувати селищному
та сільським головам сприяти
комунальному закладу «Дома-
нівський районний центр пер-
винної медико-санітарної допо-
моги» в проходженні флюоро-
графічного обстеження грома-
дянами відповідної територі-
альної громади.

3. Рекомендувати керівникам
підприємств різних форм влас-
ності надавати спонсорську до-
помогу комунальному закладу
«Доманівський районний центр
первинної медико-санітарної
допомоги» паливно-мастильни-
ми матеріалами для забезпече-
ння безперебійної роботи пере-
сувного флюорографа.

4. Рекомендувати районному
відділу управління Міністерства
внутрішніх справ України в Ми-
колаївській області (Гарастюку)
забезпечити участь дільничних ін-
спекторів міліції при проведенні
флюорографічного обстеження.

5. Рекомендувати філії Дома-
нівського району північного ок-
ругу публічного акціонерного
товариства енергопостачальної
компанії «Миколаївобленерго»

(Канюченку) забезпечити без-
коштовне підключення пересув-
ної флюорографічної установ-
ки до електромереж сільських
населених пунктів за графіком.

6. Рекомендувати головному
лікарю центральної районної
лікарні Остапенку О.Г. створити
мобільну групу лікарів для ро-
боти разом із пересувним флю-
орографом з метою проходже-
ння комплексного медичного
обстеження населення відпові-
дних територіальних громад.

7. Рекомендувати головному
лікарю комунального закладу
«Доманівський районний центр
первинної медико-санітарної
допомоги» Подоляну П.І.:

1) Взяти під особистий конт-
роль проходження флюорогра-
фічного обстеження:

— декретованої групи населе-
ння району;

— мешканців району, які не
проходили обстеження 2 і бі-
льше років.

2) Інформувати сектор конт-
ролю апарату райдержадмініст-
рації про хід виконання цього
розпорядження до 10 грудня
2015 року.

8. Визнати таким, що втрати-
ло чинність, розпорядження го-
лови райдержадміністрації від
06.05.2014 №97 «Про флюоро-
графічне обстеження населен-
ня району в 2014 році».

9. Контроль за виконанням
цього розпорядження покласти
на заступника голови райдерж-
адміністрації Фалько Н.І.

  Голова райдержадміністрації
  В.М.ІВАНЧЕНКО.

 Розпорядження голови Доманівсь-
кої районної державної адміністрації
від 29 квітня 2015 року №106

Графік особистого прийому громадян Сухо-
балківським сільським головою у 2015 році
Посада Дні та

години
прийому

Місце
проведення,
телефон

Примітка

Сухобалківський
сільський голова
БАБАНСЬКА
Надія
Володимирівна

1-й та 3-й
четвер, з
9.00 до
17.00.

с.Суха Балка, вул.
Центральна, 9, ка-
бінет сільського го-
лови, тел. 9-31-11.

2-й та 4-й чет-
вер —  проведе-
ння виїзних при-
йомів в селах Лі-
діївка, Іванівка.

  Затверджений розпорядженням Сухобалківського сільського
голови від 15.12.2014 р. №62.
  У Сухобалківській сільській раді за номером 9-31-11 діє "гаряча теле-
фонна лінія" з сільським головою Бабанською Надією Володимирівною:
14.01.2015 р., 15.04.2015 р., 17.07.2015 р., 14.10.2015 р., з 9 до 12 години.
  В Сухобалківській сільській раді працює щоденно, крім вихідних, “те-
лефон довіри” за номером 9-31-11, з 9.00 до 12.00, з 13.00 до 17.00.

Графік особистого прийому громадян
Козубівським сільським головою на 2015 рік

Посада Дні та години
прийому,

Місце прове-
дення, телефон

Примітка

ЧУПРИН Петро
Іванович,
Козубівський
сільський
голова

1-й та 3-й
четвер, з 9.00
до 17.00

с.Козубівка,
вул. Леніна, 23,
сільська рада,
тел. 9-61-60.

2-й та 4-й
четвер —
виїзний при-
йом в селах
Новоканта-
кузівка і
Горянка.

  "Гаряча телефонна лінія" — 30 січня, 19 травня, 23 жовтня, з
9.00 до 12.00, тел. 9-61-60.
  Працює “телефон довіри” за номером 9-61-40.

 З Миколаївської облдержадміністрації

«Майже 3 тисячі демобілізо-
ваних, це ті люди, які поверну-
лися до цивільного життя. Ми
з вами повинні бути ліками для
них, ми повинні знати кожного
демобілізованого, пораненого,
кожну родину військовослуж-
бовців, загиблих в зоні прове-
дення бойових дій. Ми з вами
в цьому ключі повинні працю-
вати дуже злагоджено, бути
єдиною командою. Турбота
про тих, хто ціною життя захи-
щав Україну, — першочергове
завдання для кожного керівни-

ка на місцях. Уся відповідаль-
ність лежить на вас» — ак-
центував увагу голова обл-
держадміністрації Вадим Ме-
ріков під час наради з голо-
вами РДА.
Керівник області поінформу-

вав, що в обласну Комплексну
програму «Турбота» внесено
зміни, згідно з якими з облас-
ного бюджету для оздоровлен-
ня демобілізованих і поране-
них виділено 2,280 млн. грн.

«Це наш перший етап, тому
я звертаюся до вас з прохан-
ням — переглянути програми
на місцях і на найближчій сесії
вже внести зміни до бюджетів
для того, щоб передбачити
кошти для демобілізованих,
поранених, інвалідів» — зая-
вив Вадим Меріков.
За словами директора де-

партаменту соціального захис-
ту населення облдержадмініст-
рації Ольги Сивопляс, сьогодні
в області 88 сімей загиблих
військовослужбовців, 73 сім'ї
вже отримали по 50 тисяч гри-
вень, 55 сімей — по 609 тисяч
гривень з державного бюдже-
ту, 76 людей вже отримали
статус учасників бойових дій,
44 — інвалідів, 97 демобілізо-
ваних вже звернулися в центри
зайнятості, 93 з них — отрима-
ли статус безробітних, а 3 вже
працевлаштовані. Вона акцен-
тувала увагу, що всі демобілі-
зовані можуть звертатися в
управління соціального захисту
за місцем проживання, де
зможуть отримати консульта-
цію та всі види соціальної
допомоги.
  У свою чергу, начальник управ-

ління охорони здоров'я обл-
держадміністрації Маргарита
Капуста поінформувала, що
станом на 24 квітня, за надан-
ням медичної допомоги звер-
нулися 5061 демобілізований
військовослужбовець — учас-
ник АТО, 1795 — пройшли ста-
ціонарне лікування, 3266 — ам-
булаторне, у тому числі психо-
логічну допомогу отримали 394
людини. За її словами, у війсь-
ковому госпіталі пройшли ліку-
вання 3425 чоловік, а це 67 %
пролікованих. У госпіталі інва-
лідів війни створений реабілі-
таційний центр, якому активно
допомагають волонтери. За її
словами, найближчим часом на
навчання будуть спрямовані
психологи, які проводитимуть
реабілітацію демобілізованих
та учасників АТО.

Про це повідомив військовий
комісар Миколаївської області
Олександр Іванов на нараді го-
лови облдержадміністрації Ва-
дима Мерікова з головами рай-
держадміністрацій. Так, за чо-
тири черги часткової мобіліза-
цій нашою областю було приз-
вано та направлено у війська
9263 військовозобов'язаних, у
тому числі 974 особи офіцерів
запасу і 126 одиниць техніки.
За четверту хвилю мобілізації
було поставлено 2566 осіб і 93
одиниці техніки.
Веселинівський і Новоодесь-

кий райони є лідерами у прове-
денні мобілізації, але мобіліза-
цію так само виконали в пов-
ному обсязі Березнегуватский,
Новобузький, Баштанський ра-
йони, Вознесенський і Брат-
ський об'єднаний військовий
комісаріат, Очаківський район
і практично виконали Доманів-
ський і Снігурівський райони.
Також він відзначив райони,

які до цього питання підійшли
без належної уваги — Березан-
ський, Єланецький, Кривоозер-
ський, Жовтневий і Казанківсь-
кий райони, Заводський район

міста Миколаєва.
Олександр Іванов додав, що

з 22 квітня проводиться п'ята
черга мобілізації та сьогодні
ешелон у складі 186 осіб при-
буває до Львівської області
для проходження служби.

«Практично всі райони впо-
ралися з поставленим завдан-
ням мобілізації 5-ї хвилі, за
винятком Березанського райо-
ну — 15%, Єланецького району
— 14%, Жовтневого району —
17%, Корабельного району —
16%, Кривоозерського району
— 18%. У період цієї хвилі
мобілізації нами будуть комп-
лектуватися Національна гвар-
дія України — військова части-
на №3039 та навчальні центри
— 198-й навчальний центр Вій-
ськово-Морських Сил України,
235-й навчальний центр Сухо-
путних військ і навчальний центр
міста Старичі Львівської облас-
ті. Так само перед нами стоїть
завдання щодо поставки 43
одиниць техніки» — підсумував
головний комісар області.
Крім цього, Олександр Іва-

нов розповів про успіхи райо-
нів області у проходженні при-

зову на строкову військову слу-
жбу. За результатами — Баш-
танський район — 70%, Бере-
занський район — 31%, Берез-
негуватский район — 70%,
Веселинівський район — 75%,
Вознесенський район — 61%,
Доманівський район — 84%,
Єланецький район — 56%,
Жовтневий район — 47%,
Заводський район — 39%,
Казанківський район — 35%,
Корабельний район — 38%,
Кривоозерський район — 45%,
Ленінський район — 52%,
Новобузький район — 87%,
Новоодеський район — 58%,
Очаківський район — 49%,
Первомайсько -Врадіївский
об'єднаний військовий коміса-
ріат — 89%, Снігурівський ра-
йон — 86%, Центрально-Мико-
лаївський — 35%, Южноукра-
їнськ — 59%, і всього в сумі
60% укомплектованих команд.
Так само він додав, що наша
область перебуває в числі тих
областей, які не зірвали жод-
ної відправки на військову службу.
Голова облдержадміністрації

Вадим Меріков зазначив, що
мобілізація — питання, яке за-

лишається гострим і важливим
для України. Він попросив го-
лів районних адміністрацій взя-
ти на замітку підсумки мобілі-
зації та призову на строкову
службу: «Ви повинні взяти на
замітку ці речі — проводьте
наради, проводьте зустрічі з
керівниками підприємств, зап-
рошуйте трудові колективи.
Дуже багато залежить від ке-
рівника районної адміністрації,
і я впевнений, що там, де є
результати, це результати ро-
боти голів адміністрацій і во-
єнкомів». Крім того, він дав
попередження голові Березан-
ського району про невідповід-
ну якість проведеної роботи:
«Я не бачу результатів. Ситуа-
цію в районі потрібно термі-
ново виправити. Я повинен
бачити результати роботи, яку
ви виконуєте. І не перекладай-
те ні на кого свої посадові
обов'язки».

  Департамент інформацій-
ної діяльності та комуніка-
цій з громадськістю Мико-
лаївської облдержадмініст-
рації.

 Вокальний фестиваль-конкурс української пісні

30 квітня за ініціативи педагогів район-
ного Будинку дитячої творчості та за під-
тримки голови райдержадміністрації В.М.
Іванченка в приміщенні районного Будин-
ку культури відбувся І вокальний фести-
валь-конкурс української пісні «З Ук-
раїною в серці». Цього року він був при-
свячений патріотичній пісні і проходив в
рамках відзначення 70-річчя Великої Пе-
ремоги.
Свято творчості, таланту, натхнення

об’єднало майже 60 учасників із 14 навча-
льних закладів району. На розсуд глядачів
та кваліфікованого журі (до складу якого
входили заступник голови райдержадміні-
страції Н.І. Фалько, директор районного
будинку культури Т.Д. Плєц, завідувач
сектором культури райдержадміністрації
О.О. Маценко, начальник відділу освіти
райдержадміністрації І.К. Святченко, ди-
ректор районного Будинку дитячої твор-

чості Н.К. Дудко, викладачі дитячої музич-
ної школи) було представлено 67 творів
про Україну, рідний край, козаків, бійців,
героїв, визволителів, патріотів… Виконавці
виборювали перемогу в 4 вікових катего-
ріях. Діти демонстрували виконавську
майстерність, емоційність, творчу індиві-
дуальність.
Окрасою фестивалю-конкурсу стали

учасники І вікової категорії (5-8 років). Та-
лановито виконали пісні учні Доманівської
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Сергій Степчук (ІІ місце)
та Дарина Тарасова (ІІІ місце). А пере-

можцем став учень Лідіївсь-
кої ЗОШ І-ІІ ст. Ярослав Кор-
чинський.
У другій віковій категорії

(9-10 років) змагалися між
собою учні лише Лідіївської
ЗОШ І-ІІ ст. Тож місця розпо-
ділилися наступним чином: ІІІ
місце — Вікторія Кречун, ІІ
місце — Юлія Гордієнко, а
переміг квартет «Дзвіночок».
У третій віковій категорії (11-13 років)

точилася запекла боротьба. Між собою
конкурували як постійні учасники багатьох
районних заходів, так і нові імена. За май-
стерне виконання пісень ІІІ місце у фести-
валі-конкурсі виборола учениця Жовтне-
вої ЗОШ І-ІІ ст. Алла Пригарина, ІІ місце
посіла учениця Доманівської ЗОШ І-ІІІ ст.
№2 Олександра Марусенко, а впевнену
перемогу здобула учениця Богданівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Діана Клос.
Найбільше учасників було у четвертій ві-

ковій категорії (14-17 років). Високим се-
ред них був і рівень виконавської май-
стерності. Кращими у старшій віковій
категорії стали: учениця Доманівської
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Інна Волошина (І місце)
та учениці Маринівської ЗОШ І-ІІІ ст. Вік-
торія Пашинська (ІІ місце) і Яна Стебліна
(ІІІ місце).
Учасники фестивалю-конкурсу були на-

городжені грамотами лауреатів у таких
номінаціях:

— «Юне обдарування» — учениця При-
бузької ЗОШ І-ІІІ ст. Софія Орловська;

— «За найкраще розкриття образу» —
ансамбль «Веселий передзвін» (учні Царе-
дарівського НВК);

— «За патріотичне ставлення до істо-
ричної спадщини нашого народу» — квартет
«Диво» (вихованці Доманівського ДНЗ №2);

— «За популяризацію творів патріотич-
ної тематики» — учениця Доманівської
ЗОШ І-ІІІ ст. №2  Юлія Гришина;

— «За яскравий виступ на фестивалі-
конкурсі» — учениця Фрунзенської ЗОШ
І-ІІІ ст. Аліна Мальована.
Найбільш почесною нагородою вокаль-

ного фестивалю-конкурсу «З Україною в
серці» стало Гран-Прі, яке за філігранне
виконання творів отримала учениця Царе-
дарівського НВК Антоніна Зборовська.
Всі учасники І вокального фестивалю-кон-
курсу «З Україною в серці» на згадку
отримали пам’ятні сувеніри.
Щира вдячність за підготовку учасників

фестивалю-конкурсу їх керівникам. Орга-
нізатори мистецького заходу в подальшо-
му планують проводити вокальний фести-
валь-конкурс «З Україною в серці» щорічно.

Н. ДУДКО.
Директор районного Будинку дитячої

творчості.
   На фото: під час фестивалю-кон-
курсу української пісні «З Україною в
серці».
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  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.

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

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

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

25 років світлої пам'яті
  13 травня 2015 року виповнилося 25 років, як
пішов з життя учасник бойових дій у роки Вели-
кої Вітчизняної війни, наш дорогий чоловік, ба-
тько, дідусь ГОРОБЕЦЬ Микола Миколайович
(28.11.1925 р. — 13.05.1990 р.).
  Час минає, а біль не стихає від думки, що його
немає поряд з нами. Залишається тільки пам'ять, яка
береже все найдорожче і найпрекрасніше, пов'язане з його життям.
  Пам'ятаємо, сумуємо!

Дружина, діти, онуки, правнук, сестра Люба.

Вітаємо!
  9 травня відсвяткував свій день народження депу-
тат Доманівської районної ради ВЛАСЮК Віктор
Дмитрович. Сердечно вітаємо шановного іменинни-
ка, зичимо йому міцного здоров’я, довголіття, успіхів
у роботі, в особистому житті, щастя й благополуччя.
Хай ладиться скрізь: і в роботі, й в родині,
Хай радість несе Вам кожна хвилина,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!

Доманівська районна рада.

  Управління Державної казначейської служ-
би України у Доманівському районі Мико-
лаївської області оголошує конкурс на заміщення вакант-
ної посади головного казначея та головного спеціаліста (тимча-
сова посада).
  Вимоги до претендентів: повна вища освіта в галузі економіки
та фінансів, володіння державною мовою, знання ПК.
  Термін надання документів — 30 календарних днів з дня вихо-
ду оголошення. Конкурс відбудеться за адресою: смт. Доманів-
ка, вул. Леніна, 35. Додаткова інформація за телефоном 9-29-38.

  Терміново продаю будинок в Доманівці, по вул. Радянська, 57.
Є газ, велика присадибна ділянка. Тел.: 9-22-54, 0660306034.

  Увага!!! ЗНО Англійська мова. Пропонуємо пройти курс підготов-
ки до ЗНО з англійської мови для учнів 10-11 класів. Центр "Alex
English Class" (м. Миколаїв) навчає англійській мові відповідно до
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Запис у групу під-
готовки до ЗНО за телефонами: 0500389968, 0992116221, 0938095051.
  Заняття проводяться у малокомплектних групах (до 15 осіб) у смт.
Доманівка. Початок навчання з 1 червня 2015 року. Ліцензія АВ 328704.

  Продаємо фабричне вугілля. Працюємо
також з бюджетними організаціями за го-
тівку та безготівковий розрахунок.
  Телефони: 0966815596, 0968124725.

ших Доманівського та колишнього Мостів-
ського районів пішли на фронт близько 10
тисяч захисників Вітчизни. Майже полови-
на із них не повернулася до рідного поро-
гу. Вічна їм пам'ять! Безмежна вдячність
їм, полеглим і живим, за їх безсмертний
подвиг.
На жаль, онукам і правнукам тих, хто

кував Велику Перемогу, довелося сьогодні
взяти до рук зброю, щоб відстояти наше
невід’ємне право жити у вільній, демо-
кратичній країні. І як тоді, в 45-ому, ми
неодмінно переможемо!
На урочистому мітингу також виступили

Доманівський селищний голова О.О. Дога,
який вручив ветеранам пам’ятні медалі «70
років Перемоги», учасник бойових дій П.С.
Кипорук, Доманівський районний військо-
вий комісар Ю.А. Кучер.
Від юного покоління зі словами вдячнос-

ті за щасливе, мирне дитинство до сивочо-
лих ветеранів звернулася учениця 5-А кла-
су Доманівського районного навчально-ви-
ховного комплексу «Доманівська загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 — Центр ди-

тячої та юнацької творчості» Єлизавета
Козачок. Їм, героям-переможцям, адре-
суються вірші, пісні, що прозвучали на мі-
тингу, їм — букети весняних квітів і наш
низький уклін.
Хвилиною мовчання вшанували присутні

пам’ять про загиблих за нашу землю, за
нашу свободу. На їх честь звучить салют.
До підніжжя Стели, до пам’ятного знака
нашим землякам-Героям Радянського Со-
юзу та до обеліска Герою Радянського Со-
юзу І.М. Лихому лягають квіти, квіти па-
м’яті. Ми — пам’ятаємо, ми — перемага-
ємо!
Після мітингу для ветеранів війни та вої-

нів, що беруть участь в антитерористичній
операції на сході України, було накрито
святковий стіл. Всі бажаючі мали змогу
переглянути фотовиставку про доманівців,
що захищають сьогодні нашу землю на
сході України, та волонтерів, послухати
патріотичні пісні, а також пригоститися
солдатською кашею із польової кухні.

В. ДМИТРЕНКО.
  На фото: під час урочистостей з наго-
ди 70-річчя Великої Перемоги.

Зак. Поч. на 1 стор.

Несе нащад-
кам травень
спогади свої
І живуть у пам’яті народу
Його вірні дочки і сини,
Ті, що не вернулися з походів
Грізної, великої війни.
Їх життя, їх помисли високі,
Котрим не судилось розцвісти,
Закликають мир ясний і спокій,
Як зіницю ока, берегти.
9 травня 2015 року в селі Ново-

олександрівка пройшов мітинг, при-
свячений 70-й річниці Великої Пе-
ремоги. Біля обеліска зібралися уч-
ні, вчителі, діти війни, місцеві жите-
лі та директор місцевого підприєм-
ства ПП "Веселий роздол" М.О. Мо-
лдованенко. Звучала музика фрон-
тової тематики.
Урочистість розпочалася свічко-

вою ходою. Школярі та вчителі Но-
воолександрівського навчально-ви-
ховного комплексу з запаленими
лампадками пройшли селом та ви-
шикувались біля пам’ятника. Вічний
вогонь нагадав кожному про ті бу-
ремні роки, про живих і загиблих,
які відстояли наше майбутнє в най-
кривавішій війні ХХ століття.
Зі щирими словами привітання до

усіх присутніх звернувся Михайло
Олександрович Молдованенко, який
згадав полеглих односельців і при-
святив віршовані рядки Дню Пере-
моги та усім загиблим у цій війні.
Також привітала усіх присутніх зі
святом Перемоги директор Новоо-
лександрівського НВК А.В.Кульчи-
цька, при цьому наголосивши, що
День Перемоги є символом героїч-
ного минулого наших батьків і ді-
дів, висловила подяку полеглим і
живим за мир на українській землі,
який панув до теперішнього часу.
Ми вдячні їм всім серцем і душею,
Мільйонам тих, що віддали життя
За мирне небо, що над нашою землею,
За те, щоб ми ішли у майбуття...
За крапельку роси, що на світанні
Виблискує у сонячнім промінні,
За славне Свято Перемоги в травні,
За мужність, за пожертву, за тер-
піння!
По закінченню урочистого мітингу

присутні вшанували пам’ять загиб-
лих воїнів хвилиною мовчання, діти
випустили в небо жовто-блакитні
кульки та поклали квіти до обеліс-
ка. Після цього традиційно всіх при-
сутніх директор місцевого підпри-
ємства ПП "Веселий Роздол" запро-
сив до місцевої їдальні, а учням
було вручено солодкі пакунки.

О. СЕРБУЛ.
  Педагог-організатор Новоолек-
сандрівського навчально-виховного
комплексу.

 З Новоолек-
сандрівського нав-
чально-виховного
комплексу

 З нагоди свята

Напередодні великого свята Перемоги на-
родний депутат України Олександр Петрович
Лівік поздоровив жителів району зі святом, а
учасникам бойових дій, інвалідам війни, вої-
нам-інтернаціоналістам, вдовам загиблих, сі-
м'ям загиблих, учасникам війни були вручені
подарунки від депутата. Жителі району дуже
вдячні Олександру Петровичу, якого вони по-
важають і цінують як людину доброї душі,
щирого серця, за синівську турботу до людей
поважного віку.

Хочеться висловити ще й щиру подяку лю-
дям, які допомагали в організації вручення
подарунків. Особлива подяка Доманівському
селищному голові Догі О.О., голові районної
ради Кушніру Т.Л., сільським головам Ляхо-
вець Л.Г., Мартиновій О.М., Топузанову С.О.,
секретарям сільських рад Леоновій В.С., Кор-
нєвій Т.О., начальнику відділу освіти рай-
держадміністрації Святченко І.К., директорам
шкіл Поспєлову О.В., Богдану В.В., Онищаку
В.М., Оніщенко О.Ю., заступникам директорів
Лукащук О.Г., Нестеру В.Г., Помазунову Е.А.,
вчителям Зоріній Л.П., Пакліній О.О., Міхень-
ку А.С., щирим, хорошим людям Рогальсько-
му І.В., Косу П.Т., Кішінському С.В., Тирпаку
П.С., Терешонок Л.І., Бабій В.О., волонтерам
Білоусу В.О., Чумаку С.В. та іншим. Щиро
вдячна всім тим, хто відкликнувся допомогти
розвезти подарунки. Як сказав підприємець
Тирпак П.С., якого я знаю як чуйну, добру
людину більше 30 років, що допомагати вете-
ранам повинні всі, що благодійність надає
сили і натхнення жити і працювати.
Т.КЛИМЕНКО.

  Помічник народного депутата України О.П.
Лівіка.

На початку травня відсвяткували свій день
народження учасники бойових дій Кирток
Григорій Петрович (3 травня відзначив 96-річ-
чя) та Піщаний Микола Андрійович (4 травня
йому виповнилося 92 роки), які проживають
у Доманівці.
Фронтовиків вітали з днем народження рід-

ні та друзі, учні Доманівського РНВК та пред-
ставники органів влади. Голова районної ра-
ди ветеранів війни та праці Р.О. Осадчук по-
бажала ветеранам сили і стійкості духу, подя-
кувала за патріотичну роботу як членів прези-
дії районної ради ветеранів війни та праці.
Заступник Доманівського селищного голови
В.В. Гулич відзначив, що головне завдання
іменинників сьогодні — бути здоровими, від-
чувати турботу і шану від вдячних нащадків.
Заступник голови райдержадміністрації Н.І.

Фалько зауважила: «У районі нині про-
живають 14 учасників бойових дій, сім з яких
— у Доманівці. Відзначаючи 70-річчя Великої
Перемоги, ми з вдячністю згадуємо про под-
виг наших дідів та прадідів, з гордістю пере-
даємо юному поколінню їх визвольний дух, а
молоді захисники Вітчизни з честю виконують
свій військовий обов'язок сьогодні на Сході
України».
До речі, з нагоди 70-річчя Великої Перемо-

ги Кирток Григорій Петрович нагороджений
грамотою Миколаївської обласної організації
ветеранів війни та праці.

Сектор з питань внутрішньої політики,
зв’язків з громадськими організаціями та
засобами масової інформації апарату рай-
держадміністрації.
  На фото: (справа наліво) заступник голо-
ви райдержадміністрації Н.І. Фалько, вете-
ран війни М.А. Піщаний, заступник Дома-
нівського селищного голови В.В. Гулич.

 З нагоди свята


