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Районне свято до Дня захисту дітей
«Ми діти твої, Україно!»

Щороку прекрасна літня пора розпочинається чудовим святом —
Міжнародним днем захисту дітей, яке спонукає дорослих думати
про підростаюче покоління.
Тож запрошуємо всіх бажаючих на районне свято «Ми діти твої,

Україно!», яке відбудеться 5 червня 2015 року в Доманівці, на
стадіоні ім. 30-річчя Перемоги, початок о 17.00.
Програма заходу передбачає: концертну програму, флеш-моб, ма-

люнок на стіні, спортивні естафети, вогнище та святкову дискотеку.
Оргкомітет.

 6 червня — День журналіста
  Шановні працівники районної газети «Трибуни хлібороба»! Прийміть
щирі вітання з вашим професійним святом — Днем журналіста.
  Саме від вашої праці залежить публічність діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, завдяки
вам мешканці Доманівщини дізнаються про найважливіші новини
з життя району. Тож нехай професійне, самовіддане, чесне слу-
жіння вами обраній справі винагороджується вдячністю і повагою
усіх, кому ви адресуєте газетне слово, додаєте віри і впевненості
у завтрашньому дні.
  У цей святковий для вас день бажаємо об’єктивності у творчості,
свободи та незалежності у професійній діяльності, добрих новин,
поповнення аудиторії читачів газети, а також міцного здоров’я, сімей-
ного благополуччя, нових цікавих тем, гострого пера, сміливих проек-
тів та наполегливості у досягненні нових висот на ниві журналістики.
  Голова райдержадміністрації                 В.М. ІВАНЧЕНКО.
  Голова районної ради                             Т.Л. КУШНІР.

Ось і закінчився ще один
навчальний рік. Для школярів
та їх наставників він був наси-
чений яскравими подіями, за-
лишив багато вражень. Першо-
класники відкрили для себе
новий шкільний світ, старші уч-
ні збагатилися знаннями, а ви-
пускники у ці дні попрощалися
зі своєю другою домівкою.
Загальноосвітні навчальні за-

клади району в цьому році
закінчили 138 випускників, з
них 122 учні денної школи та
16 — вечірніх класів. 29 та 30
травня в урочистій обстановці
усім їм було вручено атестати
про повну загальну середню
освіту.
Серед випускників 11 наго-

роджено медалями: 4 отрима-
ли золоту медаль, 7 — срібну.
Ці учні гідно витримали дер-
жавну підсумкову атестацію,
на високому рівні склали ви-
пробування з української мови
у формі зовнішнього оціню-

вання.
Золоті медалі отримали:

1) ЧЕПІЖКО Владислав —
учень Доманівського районно-
го навчально-виховного комп-
лексу "Доманівська загально-
освітня школа І-ІІІ ст. №1 —
Центр дитячої та юнацької
творчості";

2) БОДАРЄВА Лілія — уче-
ниця Доманівської загально-
освітньої школи І-ІІІ ст. №2;

3) БУДЕНЧУК Катерина —
учениця Прибузької загально-
освітньої школи І-ІІІ ст.;

4) КОРНЄВА Ольга — уче-
ниця Богданівскої загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ст.
Срібними медалістами стали

такі випускники:

1) ШУМЕЙ Андрій — учень
Доманівської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ст. №2;

2) БАРАНЧИКОВА Лілія —
учениця Козубівської загаль-

ноосвітньої школи І-ІІІ ст.;
3) ТРОФИМЕНКО Єлизаве-
та — учениця Доманівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. №2;

4) ЧЕПІЖКО Станіслав —
учень Доманівського районно-
го навчально-виховного комп-
лексу "Доманівська загально-
освітня школа І-ІІІ ст. №1 —
Центр дитячої та юнацької тво-
рчості";

5) УДИЧ Дмитро — учень
Доманівського районного нав-
чально-виховного комплексу
"Доманівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №1 — Центр
дитячої та юнацької творчості";

6) БАБІНЕЦЬ Маргарита —
учениця Маринівської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ст.;

7) ГЕРМАН Анна — учениця
Маринівської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ст.
За роки навчання випускники

навчальних закладів району

здобули нові знання, пізнали
радість перемог. Вони захи-
щали честь школи на олімпі-
адах, конкурсах, оглядах, спо-
ртивних змаганнях. Ними пи-
шалися батьки, вчителі, ці здо-
бутки були приємними для них
самих. Тож хай цікавими й
легкими будуть нові сходжен-
ня на життєві вершини. Хай
допомагає Бог тим, хто впевне-
но пройшов перший етап
зовнішнього незалежного оці-
нювання, і надалі отримувати
високі бали.
Хай доброю згадкою у серці

залишиться школа та вчителі,
які несли не лише знання, а й
щедро дарували тепло власної
душі. Натхнення вам і незлам-
ної віри в успіх ваших почи-
нань!

С. МИРОНЮК.
  Методист райметодкабінету
відділу освіти райдержадміні-
страції.

 Депутат на окрузі

Народний депутат Ук-
раїни О.П. Лівік 27 трав-
ня 2015 року побував в
селі Богданівці, де про-
вів особистий прийом
громадян.
На території Богданів-

ської сільської ради ме-
шкають понад 2,5 тисячі
жителів. Багатьох із них,
а особливо людей пова-
жного віку, турбує те,
що села залишились без апте-
ки, як і де люди можуть прид-
бати собі ліки? Це питання
порушив учасник війни, ветеран
праці В.П. Самойленко. А ще
ветеранів війни і праці турбує
проблема підняття тарифів на
електроенергію, високі ціни на
вугілля, на ліки, навіть першої
необхідності. Олександр Пет-
рович пообіцяв допомогти у ви-
рішенні цих питань.
Голова батьківського коміте-

ту Богданівської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів Гуценко
С.В. просив допомогти придба-
ти для школи сучасний комп'ю-
тер, так як основний комп'ю-
тер, де зберігалася вся база
даних, яка використовувалась
для ведення ділової документа-
ції, вийшов з ладу. Сімейний
лікар Діордієва І.О. попросила
відремонтувати електрокардіог-
раф (12-канальний). А ось Бог-
данівського сільського голову
Бесараба П.Б. тривожить пита-
ння територіальної реформи,
чи краще після її проведення
житиметься мешканцям терито-
ріальної громади? Зверталися
люди до народного депутата
України і з питаннями про на-
дання допомоги на лікування,
просили, щоб Олександр Пет-
рович посприяв у тому, аби не
відраховували 20% з депозитів

у пенсіонерів, якщо у них вкла-
ди до 15 тисяч гривень.
За результатами проведеного

особистого прийому громадян
народний депутат України виді-
лив кошти на відвід дощової
води від будівлі Богданівської
школи, для придбання сучасно-
го комп’ютера та тонометра
для медичного кабінету школи,
а також на подарунки малюкам
Богданівського дошкільного
навчального закладу та учням
школи до Міжнародного дня
захисту дітей. Олександр Пет-
рович також надав кошти воло-
нтерам, які на них придбали
військову форму, взуття, пред-
мети гігієни, продукти харчува-
ння для учасника АТО Павлюка
О.В. Грошову допомогу від
О.П. Лівіка передано також на
лікування одного із учасників АТО,
а ще онкохворій молодій жінці,
матері двох малолітніх дітей.
Багато добрих справ для жи-

телів району робить народний
депутат України на своєму ок-
рузі. Надіємось, що позиція йо-
го як доброї і чуйної людини,
мецената, захисника простих
людей ніколи не зміниться.
Т.КЛИМЕНКО.
Помічник народного депутата

України О.П. Лівіка.
  На фото: під час особистого
прийому громадян.

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 ра-
йонної ради, з проектом порядку денного:

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

2. Про хід виконання Комплексної програми соціального захисту
людей похилого віку, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, на 2010-2015 роки («Турбота»).

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

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

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

 З відділу освіти райдержадміністрації

Минулої п’ятниці в загальноосвітніх
школах району, як і всієї України, пролу-
нав останній дзвінок. Для випускників він
дійсно останній у стінах рідної школи.
Для них починається новий, незвіданий
етап у їхньому становленні, пошук свого
місця у самостійному житті. А всіх інших
школярів попереду чекає весела, радісна
пора — літні канікули. Вони матимуть
можливість добре відпочити, набратися
сил з тим, щоб 1 вересня знову сісти за
парти і продовжити свою захоплюючу по-
дорож в Країну Знань.
На урочисту лінійку з нагоди свята ос-

таннього дзвінка вишикувалась Доманів-
ська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2.
Незважаючи на похмуру погоду, прийшли
чимало гостей.
Під бадьору мелодію козацького маршу

урочисто вноситься Державний Прапор
України. Звучить Державний Гімн України.

Кращим учням нада-
ється почесне право
покласти квіти до
обеліска Герою Ра-
дянського Союзу
І.М. Лихому та ме-
моріальної дошки,
встановленої на чес-
ть колишнього випу-
скника школи О.І.
Ливадара, як знак
глибокої поваги до
тих, хто віддав своє

життя за рідну українську землю, за сво-
боду, незалежність і територіальну ціліс-
ність нашої держави. Вічна слава героям!
Сердечно привітав учнів, їх батьків, пе-

дагогічний колектив з успішним завершен-
ням навчального року директор школи
А.А. Макогоненко, побажав усім міцного
здоров’я, успіхів, миру й благополуччя.
Звертаючись до випускників, а їх цього
року 20, побажав юнакам і дівчатам
світлої життєвої дороги, не забувати
ніколи рідної школи, своїх наставників-
учителів, які разом із знаннями віддали їм
і часточку свого серця, стати справжніми
громадянами України. Варто зазначити,
що троє нинішніх випускників школи за
результатами зовнішнього незалежного
оцінювання та державної підсумкової ате-
стації стали медалістами. Золотої медалі
удостоєна Лілія Бодарєва, срібної —
Єлизавета Трофименко та Андрій Шумей.
Зі щирими словами привітань та найкра-

щих побажань до випускників, усіх школя-
рів звертаються керівник Центру надання
адміністративних послуг райдержадмініст-
рації М.В. Чепіжко, методист відділу ос-
віти райдержадміністрації С.В. Миронюк,
начальник районного сектору ГУ ДСНС
України в Миколаївській області О.В. Бра-
танчук, директор районного Будинку ди-
тячої творчості Н.К. Дудко, представники
Миколаївського Національного аграрного
університету.
За підсумками 2014-2015 навчального

року велика група школярів була відзна-
чена похвальними листами за високі дося-
гнення у навчанні, а також грамотами,
дипломами за перемогу в творчих кон-
курсах, предметних олімпіадах, змаган-
нях, активну участь у волонтерській ро-
боті тощо.
Свою майстерність, артистичний талант

на святі продемонстрували юні танцюрис-
ти, вокалісти.
І ось завершальний акорд свята — лунає

останній у нинішньому навчальному році
шкільний дзвінок.
А наступного дня у школі відбувся ви-

пускний бал. Щасти тобі, юнь, в омріяно-
му самостійному житті!

В. ДМИТРЕНКО.
  На фото: свято останнього дзвінка в
Доманівській загальноосвітній школі
І-ІІІ ст. №2.

 Останній дзвінок
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 Радить лікар

Туберкульоз — це інфекційне зах-
ворювання, яке відоме з давніх часів,
але, на жаль, і сьогодні залишається
небезпечним. За оцінками Всесвітньої
організації охорони здоров’я, від ту-
беркульозу вмирає більше людей, ніж
від усіх інших інфекцій і паразитарних
хвороб разом узятих.
Мікобактерією туберкульозу інфіко-

вано близько третини населення пла-
нети. Однак у більшості з них ніколи
не розвивається захворювання. Це від-
бувається лише у людей з ослабленою
імунною системою, коли мікобактерії
туберкульозу переборюють захисні ба-
р’єри організму, розмножуються і викли-
кають захворювання. Всесвітня організа-
ція охорони здоров’я назвала туберку-
льоз глобальною небезпекою людства.
Основним джерелом туберкульозу є

хвора людина, яка виділяє мікобак-
терії туберкульозу з повітрям при ди-
ханні й особливо при кашлі. Відомо,
що хворий з відкритою формою ту-
беркульозу виділяє у зовнішнє середо-
вище від 20 млн. до 6 млрд. мікобак-
терій. Під час кашлю, голосної розмо-
ви палички Коха розповсюджуються
від хворої людини на відстань від 1 до
5 метрів. Заразитись можна будь-де та
зовсім не обов’язково в результаті тіс-
ного контакту з хворою людиною.
Збудник туберкульозу — паличка Ко-

ха вирізняється високою стійкістю до
холоду, тепла, вологи та світла. За від-
сутності сонячного світла вона може

зберігати свою життєдіяльність протя-
гом декількох місяців. На сторінках
книжок вона може залишатися живою
протягом 3-х місяців, у вуличному пилу
— до 2-х тижнів, на пасовищах і в ґру-
нті, забруднених хворими на туберку-
льоз тваринами, — до 3-9 років. Пряме
сонячне проміння вбиває мікобактерії
туберкульозу влітку за 60 хвилин,
взимку — за 2 години. При кип’ятінні
загибель збудника відбувається за кі-
лька хвилин.
Хто найбільше уразливий до тубер-

кульозу? Це — діти та підлітки, які бу-
ли в контакті з хворими на туберку-
льоз; діти, котрі страждають на хро-
нічні рецидивні захворювання, що зни-
жують захисні можливості організму,
часті застудні захворювання, хвороби
носоглотки, цукровий діабет та інші;
діти, інфіковані вірусом імунодефіциту
людини; підлітки, які палять, вживають
алкоголь, наркотики. Особливо ураз-
ливі до туберкульозу діти раннього
віку, які були в контакті з хворими на
туберкульоз.
Як проявляється захворювання? Ту-

беркульоз може маскуватися під різні
хвороби. Однак є деякі ознаки, що
дозволяють запідозрити туберкульоз.
До них відносяться: постійна слабкіс-
ть, підвищена втомлюваність, погірше-
ння або відсутність апетиту, втрата ва-
ги, тривала лихоманка (частіше з неви-
сокими показниками температури тіла
до 37-37,5 градусів), пітливість (пере-

важно вночі), тривалий кашель (протя-
гом 3-х тижнів і більше), задишка,
кровохаркання.
Як вчасно виявити туберкульоз у ди-

тини? Сьогодні проба Манту — це єди-
ний діагностичний тест, що дозволяє
виявити туберкульоз у дитини ще на
стадії інфікування, раннього періоду
первинної туберкульозної інфекції. Ду-
же часто батьки дитини запитують: а
чи можна замінити пробу Манту іншим
методом обстеження, наприклад, рен-
тгенологічним? Відповідь: ні! Лише ді-
агностична туберкулінова проба Манту
дозволить своєчасно виявити у дитини
латентну туберкульозну інфекцію, і
проведення її лікування попередить
захворювання на туберкульоз. Проба
Манту — це тест, що не має збудника
інфекції й не викликає змін у сис-
темному імунітеті дитини.
Проба Манту проводиться щорічно

тільки здоровій дитині. При виявленні
позитивної проби Манту дитина обсте-
жується у фтизіатра. Поряд з іншими
методами обстеження проводиться
рентгенологічне, що дозволяє своєчас-
но виявити хворобу на ранній стадії
захворювання. При відсутності змін в
органах грудної клітки дитині призна-
чається профілактичне лікування, яке,
за бажанням батьків, проводиться вдо-
ма або в умовах спеціалізованих сана-
торіїв (лікування проводиться безкош-
товно). Якщо дитина хворіла, то пробу
Манту роблять не раніше, ніж через

місяць після повного одужання.
При проведенні реакції Манту відмі-

чаються наступні явища:
— місцева або ін’єкційна реакція (ха-

рактеризується виникненням на місці
введення туберкуліну змін у вигляді
припухлості, почервоніння чи навіть
пухирців);

— загальна реакція (може виникати
головний біль, підвищення температу-
ри тіла, біль у суглобах і м’язах, інші
прояви — від незначних до чітко вира-
жених). Ці реакції не повинні лякати
батьків, вони всі минають без негатив-
них наслідків для здоров’я дитини, але
це є приводом для обов’язкового по-
глибленого обстеження дитини у фти-
зіатра й отримання належного профі-
лактичного лікування.
На тлі загальної реакції можуть ви-

никнути так звані вогнищеві зміни, що
свідчать про формування активного
специфічного ураження. Наприклад,
якщо основне вогнище інфекції лока-
лізується в легенях, то запальні зміни
видимі на рентгенограмі. Тому дитину
потрібно терміново направити на
обстеження до фтизіатра. Підліткам,
крім проби Манту, з 15 років щорічно,
з метою раннього виявлення туберку-
льозу, проводиться флюорографічне
обстеження органів грудної клітки.
Треба пам’ятати, що у разі відмови

від туберкулінових проб у дитини не-
можливо своєчасно виявити первинне
інфікування, направити її на рентгено-

логічне обстеження, провести профі-
лактичне лікування. Неможливим стає
виявлення неускладнених форм тубер-
кульозу на ранній стадії розвитку.
Деякі форми туберкульозу в дітей
можуть себе не проявити, і їх виявлять
під час звернення з приводу інших
захворювань.
Як можна запобігти захворюванню

на туберкульоз? Протитуберкульозна
імунізація —вакцинація і ревакцинація
БЦЖ все ще залишається одним із ос-
новних методів специфічної профілак-
тики туберкульозу. Доведена висока
захисна дія вакцини БЦЖ. Якісне про-
ведення імунізації запобігає не тільки
розвитку захворювання, а й інфікуван-
ню на туберкульоз. Також необхідно
підвищувати захисні сили організму,
забезпечити дитині раціональне харчу-
вання, загартування організму, дотри-
мання особистої гігієни, бувати на сві-
жому повітрі. Категорично уникати
підліткам можливості залучення до
шкідливих звичок (паління, вживання
або вдихання токсичних речовин). Не-
гайно звертатись до лікаря при вияв-
ленні симптомів, схожих на туберку-
льоз, або в разі контакту з хворим на
туберкульоз.
Пам’ятайте! Своєчасно виявлений ту-

беркульоз виліковується без залишко-
вих змін.
Л. ПИЛИПЮК.

  Завідувач Прибузькою амбулаторією
загальної практики сімейної медицини.

 Із Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Вже 16 років працює у нашому районі Центр
соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Промі-
нець", який надає послуги з педагогічної, пси-
холого-педагогічної та соціальної реабілітації,
професійної орієнтації та підготовки дітей до
школи. Нинішнього року його відвідували 23
дітей з обмеженими фізичними можливостями
не лише з Доманівки, а й з інших населених
пунктів району.

28 травня у "Промінці" відбулося свято з на-
годи чергового випуску вихованців. Їх – шес-
теро. Троє досягли повноліття, а троє 1 верес-
ня підуть до школи, стануть першокласни-
ками.
Випускників, їх батьків, а також педагогів та

вихованців Центру соціальної реабілітації ді-
тей-інвалідів сердечно привітали з святом, по-
бажали міцного здоров'я, щасливого майбут-
нього, миру й благополуччя, а також вручили
подарунки голова Доманівської районної дер-
жавної адміністрації В.М. Іванченко, голова
Доманівської районної ради Т.Л. Кушнір, на-
чальник Доманівського районного відділу

УМВС України в Миколаївській області А.М.
Гарастюк. Порадували дітей подарунками і
спонсори: Н.М. Парческу, О.А. Рибалко та
Т.О. Бойко.
Зі словами вітань та найкращих побажань

звернулась до винуватців свята начальник уп-
равління соціального захисту населення рай-
держадміністрації Н.А. Мазалова. Батьки вру-
чили їм хліб-сіль.
Вихованці Центру, хвилюючись і в той же

час з дитячою безпосередністю, продемонст-
рували гостям свої артистичні таланти: танцю-
вали, співали, читали віршовані рядки, за що
були щедро нагороджені оплесками. Тепло
сприйняли всі учасники свята також виступи
юних танцюристів і вокалістів з районного Бу-
динку дитячої творчості, РНВК "Доманівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 – Центр
дитячої та юнацької творчості", Доманівсько-
го дитячого садка №2.

Н. МОРОЗ.
Директор Центру соціальної реабілітації

дітей-інвалідів "Промінець".
  На фото: під час свята в "Промінці".

 З Миколаївської облдержадміністрації

Голова облдержадміністрації Вадим Меріков
прокоментував набуття чинності Закону України
«Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарного режи-
мів та заборону пропаганди їхньої символіки».

«Цей Закон принципово важливий для Украї-
ни. Озираючись на новітню історію України та
інших країн колишнього СРСР, можна побачити,
що радянська культура, яка мала на меті заполо-

нити та витіснити будь-яку самобутність, націона-
льну ідентичність, вплинула на світогляд та
оцінки великої кількості населення. Нам не вис-
тачало культурної ідентифікації та незалежності.
Пропагандистським спорудам та іменам функці-
онерів було надано псевдокультурного сенсу,
ними заплямовано всі мапи і забудови. Сьогодні
ми маємо звільнитися від радянських тоталітар-
них пережитків у назвах вулиць, міст, селищ. Ук-
раїна має своїх героїв, іменами яких ми сміливо
та з гордістю можемо називати парки, сквери,
вулиці та населені пункти. Такі назви матимуть
відлуння в серцях людей, відображатимуть спра-
вжні цінності українців».
  Крім того, за словами Вадима Мерікова, цей
Закон потрібен для протидії гібридній війні:
«Після Революції Гідності ми самоствердилися
як нація, як народ, як європейська держава, і
цей Закон — один з головних кроків на шляху
відновлення імен тих, хто присвятив себе
служінню Україні або поклав своє життя за
Україну, за її майбутнє. Це дієвий інструмент
для протидії в інформаційній війні, розпоча-
тій російською владою проти народу Украї-
ни».

Про це розповів голова облдержадміністрації
Вадим Меріков. Раніше облдержадміністрацією
були направлені ряд листів містам-побратимам з
проханням про сприяння в оздоровленні дітей
вимушених переселенців і дітей учасників АТО.
Жупан Карловацької жупанії Іван Вучич надіслав
у відповідь лист, в якому підтверджується їх го-
товність прийняти 50 дітей з 16 червня по 3 лип-
ня цього року. «Ми усвідомлюємо важливість
турботи і догляду за цими дітьми і надаємо
можливість проведення ними корисного і

гарного відпочинку в Хорватії», — йдеться в лис-
ті.
«Такий добрий жест з боку нашого міста-побра-
тима, з боку європейської держави говорить не
тільки про підтримку, але й розуміння всім сві-
товим співтовариством тих подій, які зараз від-
буваються в Україні. Від імені області я дякую
Івану Вучичу і всій хорватській громаді за те, що
відгукнулися і знайшли можливість оздоровити
наших дітей. Сподіваємося і на подальшу плідну
співпрацю», — зазначив Вадим Меріков.

23 травня у Миколаєві пройшов наймасштабні-
ший парад у вишиванках. Більше 2 тисяч микола-
ївців та жителів області у національному одязі, з
прапорами та українською символікою зібралися
біля пам’ятного хреста на Садовій. Ходу благо-
словив митрополит Миколаївський і Богоявлен-
ський Володимир, учасники заходу заспівали
Державний Гімн України.
Колона під українські пісні, патріотичні вигуки

та заклики пройшла вулицями Садовою, Адмі-
ральською, Соборною, а на «фестивальній» пло-
щі учасників вітали творчі колективи Миколаїв-
щини.
Кульмінацією стало переодягнення військово-

службовця, відомого кіборга Валентина Тимофє-
єва у вишиванку. Молодь одягнула вишиванку на
Героя, як символ захисту, оберегу для всіх вої-
нів, зі словами: «Повертайтеся живими».
Площа біля обласного Палацу культури пере-

творилася дійсно на фестивальну: пісні, танці,
музика, справжнє свято.
  Заступник голови облдержадміністрації Оксана
Янішевська зазначила: «Вишиванка — наш гене-
тичний код! Сьогодні, пройшовшись таким гран-
діозним маршем, ми вкотре показали нашу єд-
ність, нашу неподільність, ще раз довели, що
Миколаїв — це Україна. Вишивка —  це молитва
без слів, це оберіг для кожного українця».

  Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Миколаївської
облдержадміністрації.

Вадим Меріков щодо декомунізації:
"Цей Закон мав бути ухвалений давно"

50 дітей з Миколаївської області
відправляться на відпочинок до Хорватії

Мегамарш у вишиванках: "Повертайтеся
живими!"
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В.Д. КВИШКО.

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

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

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

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

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

Вітаємо!
  У травні відзначили свій день народження члени на-
шого трудового колективу: механізатор ПАЛАМАР-
ЧУК Анатолій Якович (1), різноробоча ГНАТЮК Лю-
дмила Дмитрівна (1), водій ЮРЕСКУЛ Валентин
Михайлович (2), сторож ЗІНІН Віталій Геннадійо-
вич (3), доярка ПАЩЕНКО Тетяна Володимирівна
(4), доярка АРНАУТ Ірина Сергіївна (22), сторож
ПАЩЕНКО Людмила Романівна (24), різноробоча
КАРАПІРЯ Анна Іванівна (26), водій ШУЛЯЧЕНКО
Олександр Анатолійович (30), а механізатори ЯЦЕ-
НКО Святослав Борисович (16) та ГАЙДАЄНКО Во-
лодимир Васильович (31) відсвяткували своє відпо-
відно 45-річчя та 20-річчя.
  Щиро вітаємо іменинників, бажаємо
міцного здоров’я, довголіття, успіхів у
праці й особистому житті.
Дирекція та профспілковий комітет
ТОВ імені Богдана Хмельницького.

Вітаємо!
  У травні свій день народження відзначили члени на-
шого трудового колективу: тракторист ГОРБАНЕНКО
Олександр Іванович (3), тракторист КАМНАЦЬКИЙ
Валерій Петрович (5), слюсар-ремонтник ТІНІТОВ-
СЬКИЙ Володимир Іванович (6), тракторист РЕЗО-
ГЛАЗ Сергій Валерійович (8), головний економіст
ПАСЮТІНСЬКА Надія Володимирівна (11), опера-
тор заправної станції МОРДАС Людмила Сергіївна
(14), тракторист БАРАБАШ Сергій Іванович (17),
слюсар ГАЛАГУТА Віктор Петрович (18), водій КІН-
ЗЕРСЬКИЙ Микола Олексійович (22), головний аг-
роном ЦЕХМЕСТРУК Петро Іванович (30), сторож
МИКИТІН Микола Матвійович (31).
  Від щирого серця вітаємо шановних іменинників,
бажаємо міцного здоров’я, довголіття, щастя, благо-
получчя. Хай доля дарує довгі та щасливі
літа, а в серці хай живе любов і доброта.
Миру вам, щастя й благополуччя.
Правління та профспілковий комітет

СПрАТ "Україна".

  Продається будинок в Доманівці, по вул. Горького, 26.
  Тел. 0505625882 (Таня), 0955730800 (Юля), 9-12-29.

  Продається газифікований будинок в Доманівці, по вул. Ка-
лініна, 23. Є гараж, літня кухня. Тел. 0677760075, 0994384748.

З ювілеєм!
  1 червня відзначив своє 50-річчя КУДІН Олег Ми-
колайович — авторитетна й шанована людина, надій-
ний товариш, директор Царедарівського навчально-
виховного комплексу.
  Сердечно вітаючи ювіляра із цією знаменною датою
в його житті, бажаємо йому міцного здоров'я, довго-
ліття, успіхів у праці, безмежного щастя й родинного
благополуччя.
  Бажаємо миру і світлої долі,
  Запалу, енергії, сили доволі,
  Творчого вогнику, віри й наснаги,
  Щедрості серця, людської поваги.
  Родина ЛЯХОВЕЦЬ.
  с. Фрунзе.

  Куплю гантелі, гирі, штангу. Тел. 0680829328.

  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.

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

  Свідоцтво на право власності на житловий будинок в с. Бог-
данівка, по вул. Гагаріна, 9, видане 3.08.1988 р. на ім'я Мірош-
ниченка Анатолія Миколайовича, вважати недійсним.

  Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯК №281388,
виданий 16 січня 2012 р. на ім'я Денисниченко Катерини Сергіївни і
зареєстрований за № 482270001001175, вважати втраченим.

  Державний акт на право власності на земельну ділянку ІV-МК
№014794, виданий 19.04.2002 р. на ім'я Стеценко Олени Михай-
лівни і зареєстрований за №239, вважати недійсним.

  Загублений диплом ІБАР №024667, виданий 20.06.2000 р. Пет-
рівським державним аграрним технікумом на ім'я Зозулі Сергія
Миколайовича, вважати недійсним.

  Продається терміново, недорого будівля (дискотека) по вул.
Горького, 3, є документація щодо реконструкції. Тел. 0996112998.

Річниця світлої пам'яті
Забути не можна, повернути неможливо.

ТУЗ Іван Іванович (1.11.1954 — 7.06.2014 рр.).
  6 червня минає рік, як перестало битися серце
нашого дорогого чоловіка, батька та дідуся. Як
нам всім не вистачає твоєї любові, турботи, пос-
мішки, слів, які завжди заспокоювали, радили.
Серце стискається від болю, жалю і скорботи.
Тебе ніколи не забудем,
Назавжди в наших ти серцях.
Прости, що не змогли тобі допомогти,
Прости, що не змогли ми врятувати,
Прости, що не змогли тебе спасти,
Сто тисяч раз прости, прости, прости!

  Згадайте та пом'яніть в цей день нашого Ваню всі, хто його
знав, любив, поважав, працював та жив поряд.

Зі скорботою дружина, діти, онуки і вся рідня.

  Як уже повідомлялося, другий рік поспіль комунальне
підприємство "Доманівське" за підсумками незалежно-
го оцінювання Національного бізнес-рейтингу "Лідер
галузі 2015" зайняло перше місце у Миколаївській об-
ласті в номінації "Показники ефективності використан-
ня ресурсів", що відповідає Золоту рейтингу. А нещо-
давно воно отримало офіційний статус "Лідер галузі
2015", Національний сертифікат та медаль відповідного
зразка.
  На фото: директор КП "Доманівське" А.А. Ков-
бель з нагородами колективу підприємства.

 Рішення виконавчого коміте-
ту Доманівської селищної ради
від 25 травня 2015 року № 22

Про затвердження калькуляції
на вивіз рідких нечистот
Керуючись пп 2 п а) ст. 28 Закону України „Про місце-

ве самоврядування в Україні" та розглянувши клопотання
директора КП "Доманівське" про затвердження каль-
куляції на вивіз рідких нечистот для населення, для підп-
риємств, установ всіх форм власності, виконком Дома-
нівської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити калькуляцію на вивіз рідких нечистот:
— для населення — 143 гривні 78 копійок;
— для підприємств та установ всіх форм власності —

156 гривень 85 копійок.
2. Комунальному підприємству «Доманівське» опри-

люднити дане рішення в районній газеті «Трибуна хлі-
бороба».

3. Це рішення набирає чинності з 1 червня 2015 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти

на директора КП „Доманівське".
  Доманівський селищний голова     О.О. ДОГА.

 Рішення виконавчого коміте-
ту Доманівської селищної ради
від 25 травня 2015 року № 24
Про затвердження ціни по
завезенню води населенню,
підприємствам та установам всіх
форм власності комунальним
підприємством „Доманівське"
Керуючись пп 2 п а) ст. 28 Закону України „Про місце-

ве самоврядування в Україні", законами України „Про
питну воду та питне водопостачання" „Про Загальнодер-
жавну програму „Питна вода України" на 2006-2020 ро-
ки", розглянувши клопотання директора КП "Доманівсь-
ке" та калькуляцію про надання послуг КП „Доманівське"
по завезенню води жителям смт. Доманівка, виконком
Доманівської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити ціну на завезення води комунальним під-

приємством „Доманівське":
— для населення смт. Доманівка бочка ємкістю 4 куб.м

— 125 гривень 22 копійки;
— для підприємств та установ всіх форм власності —

134 гривні 16 копійок.
2. Комунальному підприємству «Доманівське» оприлю-

днити дане рішення в районній газеті «Трибуна хлібо-
роба».

3. Це рішення набирає чинності з 1 червня 2015 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти

на директора КП „Доманівське”.
  Доманівський селищний голова      О.О. ДОГА.

В післявоєнній Царедарівці, з
приходом нового голови колгоспу
Чеботарьова Андрія Никифорови-
ча (невисокого зросту, фронтовик,
орденоносець, з великим органі-
заційним талантом), був, як нині
кажуть, господарський бум. Толо-
кою, всім селом, робили кіньми
великі заміси, у формах ліпили
лампач (саман), зводили стіни ко-
нюшень, корівників. Для розселен-
ня сімей із Львівської області бу-
дували хати під двоскатною ши-
ферною покрівлею. Без фундамен-
ту, без горішнього перекриття, але
кожна з 15 сімей таки вже мала
дах над головою.
Колгоспним бригадиром-полево-

дом був Щербина Василь Спири-
донович, бригадиром-садоводом —
Щербина Павло Афанасійович, ди-
спетчером і заправником — Щер-
бина Юхим Спиридонович, кова-
лем — Щербина Федір Спиридоно-
вич, бригадиром-конюхом — Щер-
бина Петро Афанасійович, водієм
самого голови — Щербина Григо-
рій Афанасійович. І ще було де-
сятка зо два щербин, щербиняток.
Одні були водовозами, інші випа-
сали ночами колгоспних коней,
найменші — біля телят. Мабуть, до-
бра слава розійшлася далеченько
за межі села, бо приїхали в село
гості із Кубані — теж Щербини-
бригадири, передовики вироб-
ництва. Гостювали, випивали, спі-
вали. А пісні знані були всіма Щер-
бинами: і кубанськими, і цареда-
рівськими. "Ой, горе тій чайці, ча-
єчці-небозі.." — лунало багатого-
лосся над ставочком. Наші красу-
ні-жіночки ще виспівували романс:
Місяць на небі, зіроньки сяють,
Тихо по морю човен пливе,
В човні дівчина пісню співає,
А козак чує — серденько мре.
Кубанці раділи славній господар-

ності, щирій гостинності і смачним

наїдкам наших земляків, та й зап-
росили приїхати до них, на Кубань.
Вирішили, що весною поїде Ва-

силь, наймолодший. Але на час
від’їзду його так "вкрила" екзема
на ногах, що він не зміг вирушити
в дорогу. З Василевими паперами
(паспортів тоді село ще не мало)
поїхав Федір — мій батько. Він
навіть не мав куртки — поїхав у
шинелі. Повіз пишну і запашну хлі-
бину, запечене порося і ще деякі
смаколики.
Зустріли його радо. Підміну там,

здається, і не помітили. Спиридо-
нович, то й Спиридонович. Показу-
вали йому свої поля, скакунів і,
звичайно, всіх Щербинів. Батько
каже до них: "Та ви такі ж пло-
довиті, як і наші: у Юхима — 7
дітей, у Павла — 7, у Василя —5, у
Петра — 5, у Григорія — 5. Цікавив-
ся технологією щеплення садових
дерев, винограду. Там трохи інші
за формою вози і одноконки —
теж придивлявся. Примітив, що
чорнявих красунь там більше, як у
нас. Мова — українська, пісні —
теж. Кукурудзу називають «почат-
ки», рушники на покуті, борщ теж
на славу.
Зустрічало з Кубані батька все

село. Балакучий та спостережли-
вий, він розповідав землякам про
далекі кубанські краї, про звичаї
нащадків запорозьких козаків.
Привіз звідти плетену паляницю,
великий шмат сала, запеченого в
гірчиці з червоним перцем, ще
дещо до такого скарбу.
Його питають: "І як це ти, Федо-

ре, не проговорився, що ти не Ва-
силь?" А він відповідає: "А я точні-
сінько, як Василь, співав з ними
«Несе Галя воду» і «Їхали козаки
із Дону додому». Їм сподобався
мій спів, а хто співає — Василь чи
Федір, не так і важливо".
  Лариса ЩЕРБИНА.

 З Мостівського НВК

Розпочалося все з батьківських
зборів, які Яхимець А.О. (вихова-
тель середньої групи) провела у
жовтні минулого року. Саме на них
вона оголосила про початок про-
екту «Мій родовід». Минуло півро-
ку, протягом якого сім’ї, які зголо-
силися взяти участь у проекті, готу-
валися до родинного свята.
І ось цей день настав. 22 травня

у святковій, по-родинному прибра-
ній залі дитячого садочка Мостів-
ського навчально-виховного комп-
лексу відбулося родинне свято
«Мій родовід», в якому взяли уча-
сть 3 сім’ї: Онищаків, Трофименків
та Шумекових.
Кожна сім’я по-своєму цікаво

представила своє «Родинне дере-
во», розповіла «З гордістю про
себе». Особливо веселим видався
конкурс для татусів «Хто швид-

ше?». Ще на святі лунали пісні у
виконанні юних українців (вони бу-
ли такі красиві в яскравих україн-
ських костюмах), були веселі танці
та багато цікавих конкурсів.
На завершення свята кожна сім’я

отримала свою медаль: сім’я Они-
щаків — «Найвеселіша сім’я», сім’я
Шумекових — «Найдружніша сі-
м’я», сім’я Трофименків — «Найак-
тивніша сім’я».
Батьки висловлюють велику по-

дяку вихователю Яхимець А.О. та
помічнику вихователя Павленко
Ю.С. за організацію та проведення
такого потрібного свята, за те, що
змусили задуматись, наскільки
важливим є знати свій родовід.

  Н. ШУМЕКОВА, К. КРИВОВЯ-
ЗЕНКО, В. ОНИЩАК.
  с. Мостове.

 Бувальщина


