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  Шановні жителі району! Триває пе-
редплата на районну газету "Трибуна
хлібороба" на друге півріччя 2015
року.
  Передплатна ціна на нашу газету не
зросла і складає на місяць 6 грн. 00
коп., на три місяці – 18 грн. 00 коп.,
На  півроку — 36 грн. 00 коп. (без
вартості оформлення передплати).
  Передплату приймають без обме-
жень селищне та сільські відділення
зв'язку, листоноші.
  Якщо бажаєте регулярно одержува-

ти інформацію про події місцевого життя, цікаві поради,
програми телебачення, поспішіть передплатити нашу газету.
Вона буде бажаною гостею у кожному домі.
  "Трибуна хлібороба" — це ваша газета!

  Редакція газети "Трибуна хлібороба".

 Передплата-2015

До відома депутатів Доманівської
районної ради та жителів району!

ХХХІІІ сесія Доманівської районної ради шостого скликання
відбудеться 5 червня 2015 року, о 10 годині, у залі засідань
районної ради, з проектом порядку денного:

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

2. Про хід виконання Комплексної програми соціального за-
хисту людей похилого віку, осіб які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, на 2010-2015 роки («Турбота»).

3. Про план роботи районної ради на ІІ півріччя 2015 року.
4. Про затвердження технічної документації нормативної гро-

шової оцінки земельних ділянок, що передаються у власність та
надаються в оренду.

5. Різне.
  Голова районної ради                         Т.Л. КУШНІР.

24 травня — День слов'янської писем-
ності і культури

24 травня, в день святих рівноапостольних Кирила та Мефо-
дія, Україна разом з усіма слов’янськими країнами відзначає
День слов’янської писемності і культури. Духовний подвиг от-
ців-просвітителів, котрі заклали підвалини української писем-
ності, сприяв долученню нашого народу до кращих надбань
слов’янства. Тож утверджуймо імідж високоосвіченої українсь-
кої нації та плекаймо неоціненний скарб — нашу мову солов’їну.
Адже лише любов до власної історії, примноження культурної
спадщини свого народу є основами морального та духовного
розвитку суспільства.
Відзначаючи цю пам’ятну дату, маємо надію, що слов’янські

народи, в яких би країнах вони не жили, зберігатимуть між
собою взаємоповагу, мир, злагоду, толерантність і порозумін-
ня.
Голова райдержадміністрації           В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Голова районної ради                        Т.Л. КУШНІР.

 Засідання робочої групи

  12 травня в райдержадміні-
страції відбулось перше засі-
дання робочої групи з під-
тримки та впровадження захо-
дів з добровільного об’єд-
нання територіальних громад,
створеної розпорядженням
голови райдержадміністрації
від 29.04.2015 року №107
«Про заходи з підготовки до
виконання Закону України
«Про добровільне об’єднання
територіальних громад» у До-
манівському районі». Очолю-
ють цю групу голова райдерж-
адміністрації В.М. Іванченко та

голова район-
ної ради Т.Л.
Кушнір. Крім
членів робочої
групи, в засіда-
нні взяли учас-
ть заступник
начальника від-

ділу Держземагентства у До-
манівському районі І.М. Юр-
чак, експерт-тренер, член Все-
української громадської орга-
нізації «Комітет виборців Ук-
раїни» А.В. Доля, селищний
та сільські голови.
  Учасники засідання обгово-
рили конкретні пропозиції до
проекту перспективного плану
формування територіальних
громад Миколаївської області
та підтримали пропозицію До-
манівського селищного голови
О.О. Доги щодо проведення
широкої роз'яснювальної ро-
боти серед населення району
з питання добровільного об’є-
днання територіальних громад.
  Сектор з питань внутріш-
ньої політики, зв'язків з
громадськими організація-
ми та засобами масової ін-
формації апарату райдерж-
адміністрації.

Все далі і далі від нас той священний день
незабутньої весни 1945 року, коли наші ба-
тьки, діди у жорстокій боротьбі вирвали до-
лю рідної землі із пазурів нацистів. За вели-
ку Перемогу український народ заплатив
непомірну ціну — понад 8 млн. українців не
повернулися до рідних домівок, були вбиті,
померли від ран, пропали безвісті.
Сьогодні ми низько схиляємо голови пе-

ред тими, хто поклав на вівтар Перемоги
своє життя та здоров’я. Ми уславлюємо тих,
хто в тилу самовідданою працею наближав
розгром ворога. Низько вклоняємося та
складаємо глибоку шану дітям війни, які на
своїх плечах винесли тягар у воєнні роки і
підняли країну з руїн.
Святий обов’язок сучасних і прийдешніх

поколінь не забувати, якою ціною здобуто
Перемогу. З метою збереження священної
пам’яті, пробудження високих патріотичних
почуттів мостівчани активно включилися в
акцію «Ніхто не забутий, ніщо не забуто». В
рамках цієї акції проводилося багато захо-
дів: догляд за могилами загиблих воїнів,
упорядкування кургану Слави та пам’ятника
загиблим воїнам, пам’ятника розстріляним
євреям у роки війни, поширювався волон-
терський рух.
Було вирішено увіковічнити пам’ять наших

фронтовиків, учасників бойових дій, які ві-
дійшли у вічність у мирний час. За ініціати-

вою Мостівського сільського голови Пасту-
шенко С.Г. та матеріальної підтримки голови
правління СПрАТ «Україна» Сіроштана О.В.
було виготовлено та 9 травня відкрито ме-
моріальні дошки, на яких викарбувано пріз-
вища фронтовиків-односельчан, які померли
в післявоєнний час.
Відкрито меморіальну дошку подяки всім

тим, хто виборов нам Велику Перемогу, яка
була виготовлена за кошти ТОВ ім. Б. Хме-
льницького, директором якого є Антіпов
В.Г.
Від сільської ради встановлено пам’ятник

на могилі нашого земляка-фронтовика Да-
ниленка М.С. та його бойового побратима,
ім'я якого невідоме.
А право відкрити ці меморіальні дошки

було надано кращим учням Мостівського
навчально-виховного комплексу.
Громада висловлює велику подяку і тим

людям, які допомагали встановлювати мемо-
ріальні дошки та упорядковувати територію,
а саме: Петренку І.В., під керівництвом
якого проходили всі роботи по упорядкуван-
ню пам’ятного комплексу; Науменку Р.Л. та
Бібену В.В. за вчасне проведення будівель-
них робіт.

В. БОРИСЕНКО.
  Голова ради ветеранів Мостівської сільсь-
кої ради.

Експрес-інформація з
райдержадміністрації

13 травня в Мостівській бібліотеці
відбулася зустріч слухачів «Універ-
ситету третього віку» із заступ-
ником голови райдержадміністрації
Н.І. Фалько, Мостівським сільським
головою С.Г. Пастушенко, директо-
ром територіального центру соці-
ального обслуговування (надання
соціальних послуг) райдержадміні-
страції В.В. Тесляром, учнями Мос-
тівського навчально-виховного ком-
плексу, присвячена Дню матері.

15 травня представники Зелено-
гайської загальноосвітньої школи І
ст. передали естафету пам'яті
«Вони відстоюють свободу і неза-
лежність України» учням Кузнеців-
ської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів. На передачі естафети па-
м’яті були присутні заступник голо-
ви райдержадміністрації Н.І. Фаль-
ко, начальник відділу освіти рай-
держадміністрації І.К. Святченко,
завідувач сектором культури рай-
держадміністрації О.О. Маценко,
методист районного методкабіне-
ту Н.П. Могилевська, педагогічні
працівники, учні шкіл та жителі Куз-
нецового.
Наказом Держземагентства Ук-
раїни від 8 квітня 2015 року №254-
кт/а Людмилу Новак-Павлову звіль-
нено з посади начальника Відділу
Держземагентства у Доманівсько-
му районі.
Більш детальна інформація на
сайті Доманівської райдержадміні-
страції http://domanivka.mk.gov.ua/
  Сектор з питань внутрішньої полі-
тики, зв’язків з громадськими орга-
нізаціями та засобами масової ін-
формації апарату райдержадмініст-
рації.

 З Мостівської сільської ради

Економічна децентралізація дала можли-
вість збільшити приріст бюджетів, як у
містах обласного значення, так і в райо-
нах. Про це розповів голова облдержад-
міністрації Вадим Меріков під час розши-
реного засідання робочої групи з підтрим-
ки та впровадження заходів з добровіль-
ного об'єднання територіальних громад
Миколаївської області.

«Я згадую прийняття бюджету області в
2015 році. Скільки було критики від депу-
татів і експертів. Говорили про те, що з
таким бюджетом ми не зможемо існувати,
наші громади загинуть, закриються дит-
садки та школи. На сьогоднішній день ми
бачимо зовсім іншу ситуацію. Сьогодні
перший етап децентралізації влади — еко-
номічний, вже дав позитивні результати.
Ми вже спостерігаємо, що місто Миколаїв,
місто Первомайськ не беруть кредити на
ремонт доріг».
За його словами, в Миколаєві приріст

надходжень до бюджету порівняно з 2014
роком — 33,3%, в Первомайську — 65%,
така ж тенденція спостерігається і в райо-
нах, він розповів, що у Веселинівському —
69%, а в Кривоозерському — 64% при-
росту.

«Проводити реформи в такий складний
час дуже непросто, але треба розуміти, що
альтернативи реформі місцевого самовря-

дування немає. Дана реформа важлива і
необхідна для соціально-економічного ро-
звитку нашого регіону та України», — заз-
начив Вадим Меріков.
Вадим Меріков акцентував увагу, що ре-

форми дадуть можливість на місцях ство-
рити самодостатні територіальні громади,
які отримують всі необхідні права і повно-
важення для розвитку певної території.
«Громада сама визначатиме, як наповню-
вати свої бюджети і як їх використовувати.
Жителям громади завжди легше визначити
пріоритети, поставити завдання і контро-
лювати виконання».
Про реалізацію реформ на місцях роз-

повіли і керівники районів. Так, за словами
голови Жовтневої РДА Вікторії Москален-
ко, підготовлено ряд пропозицій. Так, по
проекту в районі передбачається 4 терито-
ріальні громади.
Як розповів голова Веселинівської РДА

Анатолій Філімонов, у проекті району пла-
нується 6 об'єднаних територіальних гро-
мад.
За словами голови Березнегуватської

РДА Владислава Дмитріва, який сам був
сільським головою, дуже важливо, щоб
громада самостійно могла вирішувати свої
проблеми. На сьогодні, згідно перспектив-
ного плану, в районі може бути створено
5 громад, які будуть самодостатніми.

Всі керівники районів зазначили, що є
нерозуміння з боку сільських голів, які бі-
льшою мірою переживають за свої робочі
місця і зарплати, і не думають про пере-
ваги об'єднання.
У свою чергу, голова облдержадмініст-

рації Вадим Меріков акцентував увагу, що
рішення буде за громадою. А також ска-
зав: «У 2013 році на площі вийшли мільйо-
ни людей, в 2014 році пролилася кров за
наше з вами майбутнє, за майбутнє Украї-
ни, за соціально-економічний розвиток
України. Зараз нам треба не тільки надо-
лужувати цей час, а й приводити рішення
до дії. І робити це треба у співпраці з
місцевими громадами».
  Департамент інформаційної діяльнос-
ті та комунікацій з громадськістю Мико-
лаївської облдержадміністрації.

 З Миколаївської облдержадміністрації
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Рішення Козубівської сільської ради від
20 квітня 2015 року №1
Про затвердження звіту про виконання
бюджету Козубівської сільської ради за
І квартал 2015 року
Заслухавши і обговоривши звіт про виконання бюджету

Козубівської сільської ради за І квартал 2015 року, керуючись
пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», сільська рада відзначає, що виконання місцевого
бюджету за І квартал 2015 року по доходах загального фонду
складає 194 відсотка до плану звітного періоду, по спеціальному —
31,1 відсотка до річних призначень. Видаткова частина бюджету
сільської ради по загальному фонду виконана на 85,4 відсотка до
плану звітного періоду.
Розглянувши підсумки виконання бюджету Козубівської сільської

ради за І квартал 2015 року, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт про виконання бюджету Козубівської сільської ради за І

квартал 2015 року затвердити.
2. Затвердити виконання дохідної частини місцевого бюджету за І

квартал 2015 року в сумі 165616,78 грн., з них по загальному фонду
— 162503,61 грн., по спеціальному фонду — 3113,17 грн. (додаток 1).

3. Затвердити виконання видаткової частини бюджету сільської
ради за І квартал 2015 року в сумі 135553,77 грн., з них по
загальному фонду — 131451,76 грн., по спеціальному фонду —
4102,01 грн. (додатки 2, 3).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
  Козубівський сільський голова                  П.І. ЧУПРИН.

 Прес-реліз

Оплата населенням житлово-комунальних
послуг та електроенергії
У січні-березні 2015 року населенню району нараховано до сплати

за надані житлово-комунальні послуги (без урахування сум субсидій
та пільг) 2,5 млн. грн., що на 28,2% більше, ніж за відповідний
період 2014 року. Населенням району за означений період сплачено
за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попе-
редніх періодів, 2,8 млн. грн.(109,4% нарахованих за цей період
сум).
По видах послуг рівень сплати у січні-березні 2015 року склав

110,2% за послуги з газопостачання, 100% — за централізоване
водопостачання та водовідведення.
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг з

початку року зменшилась на 237,5 тис. грн. і на кінець березня
становила 265,6 тис. грн. Середній термін заборгованості за всі
послуги склав 0,3 місяця. В структурі заборгованості борг 3 і більше
місяців за газопостачання мали 2,3% власників особових рахунків,
централізоване водопостачання та водовідведення — 0,6%.
Крім того, упродовж січня-березня 2015 року жителями району

сплачено за електроенергію 2,2 млн. грн., при цьому на кінець бере-
зня відмічено 100-відсоткову оплату нарахувань поточного періоду
та часткове (233,8 тис. грн.) погашення боргу попередніх періодів.

Реалізація промислової продукції
За даними Головного управління статистики, за січень-березень

2015 року підприємствами Доманівського району реалізовано про-
мислової продукції (товарів, послуг) на 17,2 млн.грн., або 0,2% від
загальнообласного обсягу реалізації. Більше половини в обсязі
реалізації району складала продукція переробної промисловості.
  У розрахунку на одну особу населення обсяг реалізованої проми-
слової продукції становив 0,7 тис.грн. при середньообласному показ-
никові 5,9 тис.грн.

Надання субсидій населенню
  За інформацією, узагальненою Головним управлінням статистики,
упродовж січня-березня 2015 р. субсидії на відшкодування оплати
житлово-комунальних послуг призначені всім 186 домогосподарст-
вам Доманівського району, що звернулися за ними. Загальна сума
призначених субсидій становила 4,7 тис. грн. Середній розмір приз-
начених субсидій на одне домогосподарство у березні 2015 р. ста-
новив 13,9 грн., проти 5 грн. у березні 2014 р.
  Крім цього, у січні-березні субсидії готівкою на відшкодування вит-
рат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного по-
бутового палива призначені 191 домогосподарству. Субсидії цього
виду призначені всім домогосподарствам, які за ними звернулись.
Загальна сума призначених субсидій становила 259,7 тис. грн. Се-
редній розмір призначених субсидій на одне домогосподарство у
березні 2015 р. становив 1359,8 грн. проти 899,9 грн. у відповідному
місяці минулого року.

Громадські об’єднання
  Відповідно до звітності, наданої районним управлінням юстиції у
Доманівському районі, на кінець 2014 р. в районі налічувалося 73
громадських організації, зареєстрованих та утворених шляхом пові-
домлення відповідно до Закону України “Про громадські об’єд-
нання”.
  У їх складі 52 од. — центральні органи громадських об’єднань, з
яких 96,2% мали статус юридичної особи і 21 од. — відокремлені
підрозділи громадських організацій.
  За напрямами діяльності громадські організації розподілились та-
ким чином: 6 (8,2%) — оздоровчі та фізкультурно-спортивні орга-
нізації, 4 (5,5%) — об’єднання ветеранів та інвалідів, 2 (2,7%) —
молодіжні організації, по 1 — об’єднання професійної спрямова-
ності, освітні, культурно-виховні, дитячі організації, жіночі орга-
нізації, організації по захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС
та 56 — інші.
  Крім того, у регіоні відповідно до законів України: “Про профе-
сійні спілки, їх права та гарантії діяльності” — легалізовано 130
організаційних ланок профспілок; “Про політичні партії в Україні” —
зареєстровано 383 структурних утворень політичних партій; “Про
благодійну діяльність та благодійні організації” — зареєстровано 3
благодійні організації.

Дошкільні навчальні заклади
На кінець 2014 року в районі налічувався 21 дошкільний навчаль-

ний заклад. Із загальної кількості закладів 19 (90,5%) розташовані
у сільській місцевості. Упродовж року, що минув, кількість дітей у
дошкільних закладах зросла на 5,5% та на 1 січня поточного року
становила 1034 дитини.
Із загальної кількості дітей, які відвідували дошкільні заклади,

70,4% мешкали у сільській місцевості. При цьому, у сільській місце-
вості на кожні 100 місць припадало 125 дітей, тоді як у районному
центрі цей показник був значно вищим і становив 168 дошкільнят.
Серед вихованців дошкільних закладів 46,9% становили дівчатка.
Важливу роль у вихованні дітей у дошкільних навчальних закладах

відіграє укомплектованість кадрами та освітній рівень педагогічних
працівників. На кінець 2014 року у системі дошкільних закладів ра-
йону було передбачено 201 посаду, з яких зайнятими були 97,8%.
Вихованням дітей займалися 82 педагогічних працівники, з них 55

— вихователі, 6 — музичні керівники, 2 — вихователі-методисти, по 1
— вчителі-логопеди та практичні психологи.
У вихованні дошкільнят використовувалась державна мова.

  Відділ статистики у Доманівському районі.

 Із Зеленоярської загальноосвітньої школи

В Україні вже стало доброю
традицією відзначати в другу
неділю травня День Матері, бе-
регині сім'ї, духовної опори ро-
ду. Вона береже звичаї своїх
предків, встановлює власні ро-
динні традиції, творить неписа-
не законодавство стосунків у
своїй маленькій державі, ім'я
якій — родина. До матері при-
слухаються, її поважають. Де
вона в пошані, там лад і спокій.
Споконвічні закони народної
моралі українців возвели жінку
на п'єдестал і водночас покла-
ли на неї найвищу відповідаль-
ність — за родину, рід, народ,
його історичне майбутнє.
Мама... Це саме прекрасне

слово на землі, перше слово,
яке промовляє людина. Воно
звучить всіма мовами світу од-
наково ніжно. У мами самі доб-
рі і ласкаві руки, вони все вмі-
ють, у мами саме вірне і чуйне
серце — в ньому ніколи не зга-
сає любов. І скільки б не було
тобі років — п'ять чи п'ятдесят
— тобі завжди потрібна мама,
її ласка, її увага, її погляд. І чим
більша твоя любов до матері,
тим світліше і радісніше життя.
Живемо ми, всьому приходить час,.
Та з юних літ й до самого прощання
Із серця вічно б'ється в нас

Народжене любов'ю слово «мама».
Воно горить, як лагідна зоря,
Із тисяч слів — це особливе слово,
Його не старять, не дрібнять літа,
Воно завжди і трепетне, і нове.
Саме про ніжне і трепетне

материнське серце йшла мова
на святі Матері, яке відбулося
в нашій школі. В затишній залі
мами учнів школи, запрошені
мами тих хлопців та чоловіків,
які зараз перебувають в зоні
АТО. Їм особлива шана і подя-
ка, бо їхні діти боронять нашу
країну, щодня і щохвилини ри-
зикуючи власним життям. А ма-
ми чекають, моляться і споді-
ваються на те, що всі вони по-
вернуться живими і здоровими.
Свято розпочала директор

школи Арматраут Л.П. вітальни-
ми словами та найщирішими
побажаннями всім присутнім.
Учні і вчителі школи створили

стенд, який має назву “Вони
для нас живуть на світі, для
миру б’ються їх серця”. На ньо-
му фотографії учасників АТО.
Цей стенд є наочним прикла-
дом для наших дітей, ми горди-
мося тим, що ці люди є жителя-
ми нашого села, дехто нашими
колишніми учнями, а сьогодні
вони захисники Батьківщини.
Честь їм, хвала та людська вдя-

чність. В нашому районі саме із
Зеленого Яру найбільше доб-
ровольців та мобілізованих, з 9
нагороджених орденами —
троє з нашого села.
З хвилюванням ведучі назва-

ли імена наших героїв, побажа-
ли їх рідним, і в першу чергу
мамам, мужності, витримки. Зі
сльозами гордості, щемом у
серці всі присутні переглянули
фільм, присвячений односель-
чанам-воїнам АТО, створений
вчителькою Корзун Т.І.
На прохання директора шко-

ли отець Іоан передав всім ма-
мам, чиї діти служать в АТО,
ікони з ликами святих та поба-
жання миру.
Учні школи, ансамбль жінок

села, тріо вчителів від щирого
серця декламували вірші, співа-
ли пісні, танцювали для присут-
ніх на святі мам.
До привітань від імені депута-

тського корпусу долучилася се-
кретар сільської ради Дмитрен-
ко О.М.
Свято закінчилося, але щоде-

нне формування почуття поваги
до мами, розуміння її пережи-
вань, турбот, бажання приноси-
ти їй тільки радість повинно
бути постійним для всього на-
шого суспільства.
Кожна людина буде щасли-

вою, якщо пам’ятатиме слова:
Можна у світі чимало зробити:
Перетворити зиму на літо,
Можна моря й океани здолати,
Гору найвищу штурмом узяти,
Можна пройти крізь пустелі і хащі,
Тільки без мами не можна
нізащо,
Бо найдорожче стоїть за
словами —
В світі усе починається з мами.
Г. АРМАТРАУТ.

  Вчитель Зеленоярської зага-
льноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

Охороняти природу. Охоро-
няти навколишнє середовище.
Ці слова чуємо сьогодні все
частіше і частіше. Вони лунають
з трибун, на зборах і симпозіу-
мах учених, у розмовах людей
і, звичайно, на шкільних уро-
ках. Любов до природи не мо-
же бути споглядальною. Вона
невід’ємно зв’язана з бережли-
вим ставленням до неї, з осо-
бистою відповідальністю кож-
ного із нас за її збереження.
Від усіх нас в цілому і від кож-
ного зокрема залежить, чи бу-
де лунати пісня солов’я, чи бу-
дуть дихати прохолодою про-
зорі джерела, чи буде хлюпа-
тися риба в чистій воді річок та
озер, чи буде над нами блакит-
на синь неба.
Саме такі питання розгляда-

лись у нас на тематичній клас-
ній годині, яка була присвячена
Дню Землі. В центрі актової
зали зображення планети Зем-
ля. Вона сірого кольору, пох-
мура. Ведмедик і Лисичка роз-
повідають про забруднений ту-
ристами ліс. Водяник скаржи-
ться на погану екологію річки.
Журяться, що скоро не буде їм
де жити. Діти вирішують навес-
ти порядок в імпровізованому
лісі, на річці. Дружно приби-
рають сміття, садять квіти, де-
рева. Планета поступово пере-
творюється на барвисту, вбрану
квітами, а головне — чисту, та
дякує дітям за чисті ліси і про-
зорі водойми.
Учні, передаючи модель Зем-

лі із рук в руки, говорять їй
компліменти. І ось фінал свята

— подарунок Землі. Діти зама-
льовують долоні кольоровими
фарбами і біля зображення Зе-
млі ставлять відбитки своїх до-
лонь. Такий флеш-моб діти на-
зивають «Долоні, які збережуть
Землю». Всі жителі Землі по-
винні розуміти і пам’ятати, що
це наш дім і іншого у нас ні-
коли не буде. Кожному з нас
треба докласти хоча б мінімум
зусиль для збереження власно-
го дому: не ламати і не нищити

дерева, не забруднювати по-
вітря, річки, моря, не викидати
сміття де кому заманеться. Тоді
планета наша буде квітуча і ми
будемо жити в казці, а не на
сміттєзвалищі.
Звертаємось до всіх жителів

району:
Бережімо, люди, землі, води,
Кожну квітку в лузі, деревце,
Вбивцею не стань краси-при-

роди.
Пам’ятаймо, люди, й ми про це.
Л. ЗОЛОТНИК.

  Класний керівник 9 класу Зе-
леноярської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів.

 З Доманівської загальноосвітньої школи №2

З 14 по 18 квітня в Мостівському
навчально-виховному комплексі
проходив тиждень фізики. Всі за-
ходи відбувалися за планом, який
підготувала, оголосила і втілила в
життя вчитель фізики та астрономії
Шумекова Н.М.
Тиждень був дуже насиченим. 14

квітня Ніна Миколаївна провела лі-
нійку, присвячену Дню космонавти-
ки під назвою "Серця віддали кос-
мосу", протягом якої виступали учні
8 класу. Учні НВК дізналися багато
цікавого про найвідоміших космо-
навтів світу.

15 квітня у фізичному кабінеті
була проведена вікторина для стар-
шокласників"Фізика навколо нас",
участь у якій взяли учні 10 та 11
класів. Вікторина вимагала від уч-
нів найпростіших знань з фізики та
астрономії.

16 квітня вчитель фізики разом з
учнями та бібліотекарем В.К. На-
уменко організували фотогалерею
"Явища природи". До фотогалереї
входили найяскравіші фото різно-
манітних явищ природи.
Цікаві факти із життя відомих фі-

зиків були презентовані 17 квітня.
За допомогою інформаційно-кому-
нікативних технологій прищеплюва-
лись почуття поваги до життя та
діяльності відомих фізиків. Цього ж
дня проводилась й інтелектуальна
гра "Що? Де? Коли?", ідентична
відомій телепередачі. Перемогу
здобула збірна команда учнів 8 та
9 класів, давши правильні відповіді
на 4 запитання із запропонованих
шести.
А завершився тиждень фізики 18

квітня. Заключним став позаклас-
ний захід "Дивовижні досліди". Уч-
ні 8 класу допомогли підготувати та
провести демонстрацію цікавих
дослідів для молодших школярів.
В. ПЕТРЕНКО.

  Учениця 11 класу Мостівського
навчально-виховного комплексу.

 З Мостівського
навчально-виховно-
го комплексу

Ми пам’ятаємо, якою страш-
ною трагедією для українців
була друга світова війна. Ми
пам’ятаємо, що агресора зу-
пинили спільними зусиллями
об’єднані нації. Ми пам’ятає-
мо, що той, хто захищає свою
землю завжди перемагає. Ця
пам'ять робить нас сильнішими.
Вона — запорука неминучості
нашої перемоги сьогодні.
На світанку 22 червня 1941

року на мирні оселі, безмеж-
ні пшеничні поля впали пер-
ші фашистські бомби. Радіо
принесло страшну звістку,
чорні крила війни закрили
голубе небо.
Кров’ю і пожежами котила-

ся війна по нашій рідній зем-
лі, залишаючи згарища на
місці сіл, чорні руїни там, де
зовсім недавно вирувало ща-

сливе життя.
Сльози і горе в ці дні ніби

полонили кожну сім’ю. Біль і
розпач в очах матерів і зако-
ханих. Рішучість бити ворога
до останньої краплі крові
об'єднала всіх. На захист
своєї Батьківщини піднялися
чоловіки і жінки, дорослі й ді-
ти. Одним з таких захисників
була Євгенія Іванівна Павленко.
Учні 9-Б класу Доманівсь-

кої ЗОШ I-III ступенів №2,
класний керівник Паламарчук
Т.А., кожного року вітають з
Днем Перемоги Павленко Є.І.
З перших днів війни Євгенія
Іванівна пішла добровольцем
до лав Червоної Армії, де
вона була розвідником, зв’яз-
ківцем. З великим захоплен-
ням слухали ми розповідь ве-
терана.
Пам’ятайте про тих, що

безвісті пропали,
Пам’ятайте про тих, що не

встали, як впали,
Такі чисті і чесні, як повітря

прозоре,
Пам’ятайте про тих, що за

правду повстали,
Пам’ятайте про тих, що ляг-

ли на заставах,
Пам’ятайте про тих, що

стрибали під танки...
Є в місцях невідомих неві-

домі останки,
Є в лісах, є у горах, і є під

горою,
Менше в світі могил, ніж

безсмертних героїв.
Пам’ятайте про них і у

праці, і в пісні —
Хай відомими стануть всі

герої безвісні.
Кому судилось крізь війну

пройти, хто нині носить ім’я
ветерана, хто сонце Перемо-
ги засвітив — низький уклін і
всенародна шана.
Д. ГОНЧАРЕНКО, Є. ПО-

ДОРОГА.
Учні 9-Б класу Доманівсь-

кої ЗОШ I-III ступенів №2.
  На знімку: в гостях у ве-
терана.

Втрата духов-
ності рівнознач-
на втраті людя-
ності. Батьки та
вчителі формую-
ть систему мора-
льних цінностей
дітей, виховуючи
їх людяними та
всебічно розви-
неними. А наш священик отець Іван Іванович
Сабадош дбає, щоб учні не забували право-
славні християнські заповіді, які є актуальни-
ми для всіх релігій світу. Він ніколи не відмо-
вляє у зустрічі ні випускникам, ні вихованцям
табірної зміни, часто, чим може, допомагає
школі.
У цьому році за ініціативи отця Івана та при

підтримці адміністрації школи було започат-
ковано конкурс дитячих малюнків серед шко-
лярів на тему: «Великдень», в якому діти взя-
ли активну участь. Всі малюнки було пере-
дано до храму для визначення переможців.
Традиційно в честь Свята Воскресіння Ісуса

Христа збираються односельчани і приїжджі
у місцевому храмі Святого Духа на всеношну

службу. Після служби та освячення великод-
ніх кошиків прихожан отець Іван оголосив,
що кожен з присутніх на службі має можливі-
сть проголосувати за малюнок, який сподо-
бався. Односельчани та гості з цікавістю та
задоволенням взяли участь у голосуванні.
Для переможців отець Іван підготував призи
— освячені великі ікони, а всім учасникам
конкурсу — освячені іменні іконки.
Переможцями стали Анастасія Онуфрієнко

та Надія Онищак. Активними учасниками бу-
ли Світлана Сіромашенко, Діана Баханець,
Наталя Гошівська, Костянтин Драбинюк, Да-
рія Ніконова, Леонід Орловський, Анна Са-
бат, Іван Сабадош, Андрій Хмелюк, Петро Ру-
денко, Гюнель Мухтарова, Катерина Драби-
нюк, Дарина Сабадош, Вадим Онищак, Лолі-
та Зелінська, Надія Сабадош, Олена Бернацька.
З відповідальністю і з Божим благословен-

ням учні взяли участь у цьому конкурсі. Наді-
ємось, що цей конкурс стане щорічною тра-
дицією у справі навернення молодого поко-
ління до джерел духовності.
Н. ОНИЩАК.

  Вчитель історії Сухобалківської загально-
освітньої школи І-ІІІ ст.

 Із Сухобалківської загальноосвітньої школи
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2 роки світлої пам'яті
ШМАРГОВСЬКИЙ Микола Йосипович

(20.12.1945 — 26.05.2013 рр.)
  Ты ушел из жизни слишком рано,
  Нашу боль не выразят слова.
  Спи, родной, ты наша боль и рана,
  Память о тебе всегда жива.
  Сім'я Шмарговського Василя Йосиповича.

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

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

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

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

  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.

  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.

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

Шановні мешканці Доманівщини!
  В смт. Доманівка, за адресою вул. Будівельна, 36, працює гро-
мадська приймальня Доманівської районної партійної організації
політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ». Тут можна щоденно, ок-
рім вихідних та святкових днів, з 9.00 до 17.00, оформити запити
та звернення до народних депутатів України, депутатів обласної
й районної рад від ПП «НАРОДНИЙ ФРОНТ», отримати консуль-
тації юридичного характеру, щодо оформлення громадянам
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг тощо.

  Продаю пісок, камінь, щебінь, відсів.
  Телефони: 0665947605, 0666626608.

  Атестат про середню освіту МК №42112479, виданий
12.05.2012 р. Богданівською ЗОШ І-ІІІ ст. на ім'я Хижняк
Марини Валеріївни, вважати недійсним.

 З Доманівської дитячо-юнацької спортивної школи

14 травня на базі Доманівської дитячо-
юнацької спортивної школи відбулася
першість Миколаївської області з гандбо-
лу серед учнів спортивних шкіл — юнаків
та дівчат 2000-2001 років народження і
молодших. У ній взяли участь команди з
смт. Криве Озеро, смт. Веселинове, с.
Ольшанське Миколаївського району, Жо-
втневого району, Корабельного району м.
Миколаєва та смт. Доманівка.

Розпочалися змагання урочистим пара-
дом-відкриттям. Право підняти Держав-
ний Прапор України надається капітанам
команд. З привітанням до учасників зма-
гань звернувся головний суддя змагань,
директор Доманівської дитячо-юнацької
спортивної школи Власюк В.Д.

На змаганнях був присутній провідний
спеціаліст Миколаївського обласного від-
ділення (філії) Комітету з фізичного вихо-
вання та спорту Міністерства освіти і нау-
ки України Ключник С.Р.

Ігри проводилися за коловою систе-
мою, згідно правил Федерації гандболу

України. Беззаперечними лідерами зма-
гань були вихованці Доманівської дитячо-
юнацької спортивної школи.

В результаті зіграних ігор призові місця
розподілилися таким чином: чемпіонами
Миколаївської області стали юнаки
Доманівської дитячо-юнацької спортивної
школи (тренери Цехоцький В.О. та Дашко
В.П.), друге місце вибороли хлопці Жовт-
невого району, третє — гандболісти Ми-
колаївського району (с. Ольшанське).

Серед дівчаток перше місце вибороли
веселинівці, друге місце посіли гандбо-
лістки Доманівської дитячо-юнацької спо-
ртивної школи, а третє дісталося команді
Корабельного району м. Миколаєва.

Команди-переможці були нагороджені
дипломами Миколаївського обласного ві-
дділення Комітету з фізичного виховання
та спорту МОН України.

  Першість Миколаївської області з ганд-
болу серед спортивних шкіл, як завжди,
пройшла на високому організаційному
рівні.

Протягом квітня проходили обласні
змагання з футболу на призи клубу «Шкі-
ряний м’яч» — Кубок «Кока-Кола» у віковій
групі 2001-02 років народження. У відбір-
кових (зональних) змаганнях, які прово-
дилися в місті Первомайськ, брала участь
збірна команда Доманівського району під
керівництвом тренерів-наставників Дере-
в'янка І.Л. та Шуляченка С.В. В результаті
зіграних ігор юні доманівці вибороли
право представляти Доманівщину у фіна-
льній частині змагань, яка відбулася в м.
Баштанка. Право поборотися за почесні
трофеї, окрім юних доманівських фут-
болістів, здобули також їх ровесники з
Корабельного (м. Миколаїв), Баштанського,
Очаківського та Снігурівського районів. У
запеклій боротьбі призові місця розподіли-
лися таким чином: І місце вибороли баштан-
ці, друге місце дісталося команді Очаківсь-
кого, третє — Доманівського районів. Орга-
нізатори змагань нагородили переможців
грамотами та медалями відповідного зразка.
Бронзовими призерами обласних зма-

гань з футболу на призи клубу «Шкіряний
м’яч» — Кубок «Кока-Кола» у віковій групі
2001-02 років народження стали: Кушнір
Артем, Пузиревський Дмитро, Фаюк Анд-
рій, Оніщак Іван, Константінов Василь,
Шестов Олександр, Стефанко Олексій,
Шинкаренко Дмитро, Макаренко Дмитро,
Єрентюк Ярослав, Руденко Іван, Гуровсь-
кий Вадим, Дем'янівський Владислав,
Мокросноп Віталій.

О. ЦЕХОЦЬКА.
  Методист Доманівської дитячо-юнацької
спортивної школи.

  Заготівля худоби (бички, коні, корови, молод-
няк). Тел.: 0976220381, 0668990765. Анатолій.

 Заготовляємо худобу (бички, коні, корови, молод-
няк). Тел.: 0978986495, 0509312408. Валентин.

  М'ясопереробний комплекс заготовляє живність (бич-
ки, корови, коні, молодняк).
  Тел.: 0968442096, 0660640688. Петро Анатолійович.

 Нам пишуть

  Час невблаганний. Вже і 70
років минуло з Дня Великої
Перемоги, про яку в ті, тепер
вже далекі, часи, мріяли і
дорослі, і діти. На жаль, все
більше учасників бойових дій
відходить від нас. Вічна їм
слава і пам'ять. Але ще зали-
шаємося ми, діти війни, які
пережили всі страхіття воєн-
ного часу, окупацію, відбудо-
ву народного господарства.
Малеча гостріше, ніж дорос-
лі, переносила всі негаразди,
що випали на долю нашого
багатостраждального народу,
посильно допомагала стар-
шим і в боротьбі проти воро-
га, і в буденній роботі, тому, я
вважаю, заслужила дещицю
уваги і поваги з боку нащадків.
  І нам на радість – це на-
справді так. Взяти хоча б свя-
ткування 70-ї річниці Великої
Перемоги. Напередодні свята
я і ще декілька односельчан
відвідали урочисте зібрання у

районному будинку культури
з нагоди цієї знаменної події
разом з нашим сільським го-
ловою Василем Миколайови-
чем Літвіном, де вшанували
подвиг наших земляків у роки
війни.
  Не менш хвилюючим був
мітинг і вшанування живих та
полеглих односельчан у на-
шій Володимирівці у День
Перемоги 9 травня. Було ба-
гато щирих слів, квітів, після
урочистої частини нас запро-
сили до столу, де були і чу-
дова юшка, і солодощі. На за-
вершення були вручені пода-
рунки.
  Хочеться висловити подяку
за гарно організоване святку-
вання визначної події нашому
сільському голові Василеві
Миколайовичу Літвіну, пра-
цівникам сільської ради.

  Г. МАЛЯРАН.
  с. Володимирівка.

З настанням теплої погоди на автошляхах
з'являється все більше мотоциклів, скутерів і
мопедів. В умілих руках професіонала ця
швидкохідна, легка і маневрена машина —
надійна і зручна. Але, як і будь-який тран-
спортний засіб, мотоцикл — це джерело під-
вищеної небезпеки.
Небезпека дорожньо-транспортних пригод

за участю мототранспорту полягає в тому, що
мотоцикл, на відміну від автомобіля, в силу
конструктивних особливостей має низьку па-
сивну безпеку. Тому навіть незначне зіткнен-
ня призводить до того, що водії і пасажири
мотоциклів отримують серйозні травми. Ос-
новною причиною дорожньо-транспортних
пригод є недотримання Правил дорожнього
руху водіями мотоциклів, мопедів та скутерів.
Крім того, часто даними транспортними
засобами керують особи, які не володіють
навичками водіння.
Державтоінспекція звертається до водіїв

мототранспорту! Перш за все, щоб не стати
жертвою дорожньо-транспортної пригоди,
слід виконувати всі вимоги Правил дорож-
нього руху. Найголовніше — завжди одягайте
шолом. Він захистить при падінні від травм
голови. Шолом повинен не тільки відповідати
загальноприйнятим стандартам, а й бути зру-
чним особисто для вас. Уважно дивіться на
дорогу, адже навіть незначна нерівність в
дорожньому полотні може спровокувати па-
діння.
Крім того, пам'ятайте, що мотоцикл, мопед

або скутер набагато складніше побачити в
потоці транспорту і безпомилково визначити
швидкість його руху. Це пов'язано з тим, що
їх розміри значно менші, ніж розміри інших
транспортних засобів.
Необхідно пам'ятати і про те, що абсо-

лютно всі сигнальні пристрої транспортного
засобу мають бути справними. Це стосується
звукових сигналів, сигналів гальмування, по-
кажчиків повороту та інших пристроїв.
Правильне положення в транспортному по-

тоці теж дуже важливо для того, щоб мото-
цикліст не залишився непоміченим. Не варто
також забувати про безпечну дистанцію. Не
слід занадто близько під'їжджати до тран-
спортного засобу, що їде попереду. Для того,
щоб забезпечити собі необхідний час для
пошуку найбільш безпечною траєкторії виїзду
з незручної ситуації в скупченні машин, мо-
тоцикліст повинен намагатися не під'їжджати
впритул до автомобілів.
Будьте уважні і бережіть себе!
С. МАЛАНІЧ.

  Начальник ВДАІ з обслуговування Доманів-
ського району УДАІ УМВС України в Мико-
лаївській області, капітан міліції.

 З відділення ДАІ За здоровий спосіб життя

У рамках Всеукраїнсь-
кого тижня планування
сім’ї у Доманівському
РНВК «Доманівська
ЗОШ І-ІІІ ст. – Центр ди-
тячої та юнацької твор-
чості» та Доманівській
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 прове-
дені тренінгові заняття
«Дорослішай на здоров'я
та плануй своє майбут-
нє» з метою привернен-
ня уваги молоді до ви-
рішення проблем плану-
вання сім’ї та репродук-
тивного здоров’я. Захід
відбувся у рамках про-
екту «Майбутнє варто
планувати», що реалізо-
вується Благодійним фо-
ндом «СОРОКА» на чолі
з Президентом Фонду
Наталією Сабліною.
Людина, її життя і здо-

ров'я є найвищими соці-
альними цінностями, ви-
значеними Конституцією України. Сис-
темно реалізується державна політика
щодо збереження здоров'я молодого
покоління, формування у дітей та мо-
лоді навичок здорового способу життя.
Формування ціннісного ставлення до
свого здоров'я та здорового способу жи-
ття виступає важливою умовою сформо-
ваності у підлітків та молоді активної
життєвої позиції, вміння цінувати себе
як носія фізичних, духовних, душевних
та соціальних сил.
Безперечно, проблема збереження ре-

продуктивного здоров'я молоді виходить
далеко за межі сфери медицини та охо-
рони здоров'я. Тільки системний підхід
до вирішення проблеми може дати ці-
лісне уявлення про шляхи її вирішення,
забезпечити взаємодію між окремими
ланками і фахівцями та надати нові мо-
жливості щодо реалізації профілактич-
них заходів.
Завданням тренінгових занять є фор-

мування зрілої, гармонійної особистості;
досягнення підлітками психологічного

комфорту; націленість на створення сі-
м'ї, народження і виховання дітей;
профілактика незапланованої вагітності,
інфекцій, що передаються статевим
шляхом. А метою – популяризація серед
підлітків і молоді здорового способу жи-
ття й важливості цих аспектів для стану
репродуктивного здоров'я у майбутньо-
му; сприяння усвідомленню ними нео-
бхідності збереження та зміцнення здо-
ров'я як важливої складової успішного
дорослого життя; формування відпові-
дального ставлення та мотивації до збе-
реження сімейних цінностей, закладен-
ня основ відповідального батьківства.
Проведення тренінгів – це співпраця

Доманівської районної дитячої асоціації
«Чиста вода» та благодійного фонду
«Сорока» в рамках Території розвитку
«Школи локальної демократії» АХАЛАР
м. Чернігів.

К. ЗАЄЦЬ.
Голова Доманівської районної дитячої

асоціації «Чиста вода».
  На фото: під час тренінгових занять.

  Ніколи не сумнівайтеся в тому, що маленька група свідомих, відповіда-
льних громадян може змінити світ, насправді тільки це його й змінює.


