
Доманівська районна газета Видається з 1932 р. Четвер, 2 липня 2015 року №29 (10146) Передплатна ціна на місяць – 6 грн. 00 коп.

Минулої п'ятниці в Доманівці, у сесійній
залі районної ради, відбулося урочисте зіб-
рання представників трудових колективів,
громадських організацій, молоді, присвячене
Дню Конституції України та Дню молоді.
Сердечно привітав присутніх з дев'ятнадця-

тою річницею від дня ухвалення Конституції
України — головного документа, який окрес-
лює основні права і свободи людини, визна-
чає найважливіші суспільні відносини, тери-
торіальний устрій держави, демократичні
засади її розвитку — голова Доманівської ра-
йонної державної адміністрації В.М. Іван-
ченко.

— Сьогодні наша Конституція потребує
внесення значних змін та доповнень — під-
креслив Василь Миколайович. — Вони стосу-
ються, перш за все, розширення прав гро-
мад, принципів організації місцевої влади,
бюджетної децентралізації. Реформування
завжди було важким процесом, а особливо
коли реформи проводяться в умовах неого-
лошеної війни. Для того, щоб їх успішно
реалізувати, нам усім потрібні підвищена від-
повідальність, самовіддана праця заради од-
нієї мети — процвітання України як циві-
лізованої європейської держави.
В.М. Іванченко вручив Почесні грамоти

райдержадміністрації кращим виробнични-
кам, громадським активістам за високий про-
фесіоналізм, сумлінне виконання службових
обов'язків, активну життєву позицію, ваго-
мий особистий внесок у розвиток і зміцнення
демократичної, соціальної та правової Ук-
раїни. Голова райдержадміністрації також
вручив пам'ятний знак "Волонтер" О.Л. Ус-
тименку за активну волонтерську роботу.
Зі словами щирих вітань з нагоди Дня

Конституції України та Дня молоді до учас-
ників урочистого зібрання звернувся голова
Доманівської районної ради Т.Л. Кушнір.
Тарас Леонідович побажав усім міцного здо-
ров'я, благополуччя, а найголовніше — миру
в нашій славній Україні. Він також вручив
грамоти районної ради ряду працівників
установ райцентру, якими вони відзначені за
високі трудові здобутки, активну участь в
громадському житті району.
Окрасою святкового урочистого зібрання

став виступ самодіяльних аматорів сцени.
  В. ДМИТРЕНКО.

 З Миколаївської
облдержадміністрації

 Урочисте зібрання в Доманівці

Вадим Меріков про
актуальні питання
області

25 червня голова облдержадміністрації Вадим
Меріков провів прес-конференцію, під час якої
обговорив з журналістами питання аграрного
сектору, перерозподілу бюджету, ремонт доріг.
Так, за словами Вадима Мерікова, на сьо-

годнішній день вже зібрано урожай на більше,
ніж 6 тисячах гектарів землі, а це більше на 15% в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«Це ячмінь і озимі, збір яких дасть хороший
результат. Я впевнений, що жнива у нас і надалі
пройдуть на високому рівні», — заявив Вадим Меріков.
Крім того, він повідомив, що на найближчій

сесії обласної ради планується перерозподілити
більше 40 мільйонів гривень. Ці кошти будуть
спрямовані на охорону здоров'я, спорт, капі-
тальне будівництво, ремонт шкіл і лікарень, і
багато інших важливих сфер нашої області.
За словами Вадима Мерікова, одне з найваж-

ливіших питань сьогодні — ремонт доріг. Більше
12 мільйонів гривень планується направити на
проведення ямкового ремонту доріг в області.
Мова йде про напрямки «Миколаїв-Снігурівка»,
«Снігурівка-Березнегувате», «Миколаїв-Очаків»
і «Миколаїв-Баштанка».

«Те, що за ці три місяці зробила Миколаївська
область — облавтодор, обладміністрація, район-
ні адміністрації, підприємці, керівники великих
підприємств — не зроблено в жодній з областей
України», — зазначив Вадим Меріков.
  Всього ж на ремонт доріг у Миколаївській об-
ласті необхідно понад 1,3 мільярда гривень. За
його словами, завдяки підрядним організаціям
та представникам бізнесу сьогодні вдається ре-
монтувати основні магістралі в області. Як при-
клад він навів ремонт дороги «Миколаїв-Нова
Одеса». Також, за його словами, протягом мі-
сяця буде завершено ремонт дорожнього пок-
риття ортотропної плити на Інгульському мосту.

До Сєвєродонецька
відправлено гуманітарну
допомогу від жителів
Миколаївщини

24 червня до Сєвєродонецька Луганської об-
ласті був відправлений гуманітарний вантаж,
який був зібраний жителями всієї Миколаївської
області.
Відправлення гуманітарної допомоги проходи-

ло за участі голови облдержадміністрації Вади-
ма Мерікова, першого заступника голови обл-
держадміністрації Миколи Романчука, Миколаїв-
ського міського голови Юрія Гранатурова та
дворазової бронзової призерки Перших Євро-
пейських ігор Діани Шелестюк.
За ініціативи голови облдержадміністрації Ва-

дима Мерікова до збору вантажу були залучені
усі райони області і в результаті було зібрано
близько 40 тонн продуктів харчування (бакалія,
овочі, консервація, кондитерські вироби, питна
вода) та засобів гігієни.
За словами Вадима Мерікова, це вже 6 допо-

мога від Миколаївської області для військових
та громадян, які постраждали від бойових дій
на Донбасі.

"Крім того, сьогодні передаємо продукти хар-
чування і нашим військовим, які роблять все,
щоб зупинити агресора, щоб було мирне небо
над головою", — сказав керівник області.
  Із сайту Миколаївської облдержадмініст-
рації.

12 червня 2015 року на XXX поза-
черговій сесії обласної ради шостого
скликання депутати більшістю голосів
ухвалили Перспективний план форму-
вання територіальних громад Мико-
лаївщини. Відповідно до Закону Ук-
раїни «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» та Методики
формування спроможних територі-
альних громад, затвердженої поста-
новою Кабінету Міністрів України від
8 квітня 2015 р. № 214, завершено
перший етап на шляху формування
спроможних територіальних громад.
При цьому хочеться зауважити, що
Перспективний план — це не догма, а
стратегія для обговорення.
За своєю суттю Перспективний план

— це бачення державою ефективного
територіального устрою на базовому
рівні в межах відповідної області. Він
розробляється з метою формування
територіальних громад (за відпо-
відними типами — сільські, селищні,
міські), органи місцевого самовряду-
вання яких спроможні виконувати всі
функції, покладені законом на них.
Перспективний план охоплює всю те-
риторію області, розробляється і при-
ймається для того, щоб у регіоні не
залишалося неспроможних громад —
таких, чиї органи місцевого самовря-
дування не мають власного ресурсно-
го забезпечення, достатнього для ви-
конання власних повноважень з вирі-
шення питань місцевого значення.
Зважаючи на те, що Перспективний

план — це не догма, а стратегія для

обговорення, слідуючим етапом в ро-
боті райдержадміністрації щодо фор-
мування спроможних територіальних
громад буде проведення роз’ясню-
вальної роботи серед жителів району.
Для цього розробляється графік зу-
стрічей членів робочої групи з під-
тримки та впровадження заходів з
добровільного об’єднання територі-
альних громад з жителями селищної
та сільських рад. При проведенні та-
ких зустрічей громадяни повинні зро-
зуміти в чому суть перетворень, що
пропонує децентралізація, як після
реформи місцеві громади отримають
не лише повноваження, а і належні
ресурси. Головним завданням форму-
вання дієздатних територіальних гро-
мад має стати поліпшення забезпе-
чення потреб громадян, оперативне
та якісне надання їм базових соціаль-
них та адміністративних послуг, по-
ліпшення умов сталого розвитку від-
повідних територій, більш ефективне
використання бюджетних коштів та
інших ресурсів і створення передумов
для удосконалення системи органів
місцевого самоврядування на відпо-
відній територіальній основі. Держава
не змушує об’єднуватись, вона від-
криває можливості для того, аби гро-
мади могли більше отримувати дохо-
дів і, відповідно, на свій розсуд ними
розпоряджатися.

О. УЛЬЯНОВ.
  Завідувач юридичного сектору апа-
рату райдержадміністрації.

Незабаром настане найвідпо-
відальніший та найбільш напру-
жений період в сільськогоспо-
дарському виробництві — зби-
рання врожаю ранніх зернових та
зернобобових культур, заготівлі
грубих кормів. Необережність в
поводженні з вогнем у цей період
може привести до великого лиха.
Для запобігання виникненню

пожеж роботодавцю необхідно:
— провести навчання із знань

та вміння користуватися засо-
бами пожежогасіння;

— підготувати хлібні масиви
до збирання (розбити масиви
на ділянки, зробити прокоси,
обкоси, оборення);

— встановити цілодобове чер-
гування на хлібних масивах;

— встановити відповідні попе-
реджувальні знаки;

— підготувати до використан-
ня пожежну та пристосовану
для пожежогасіння техніку;

— забезпечити постійне зна-
ходження біля збиральних площ
трактора з плугом;

— визначити місця розташу-
вання майданчиків для ремонту
та заправлення пальним техні-
ки, для відпочинку та харчу-
вання жниварів;

— прийняти комісійно підго-
товлену до збирання техніку
(забезпеченість іскрогасниками,
засобами пожежогасіння).
Необхідно пам’ятати, що ви-

палювання стерні, рослинних
решток, сухої рослинності є по-
рушенням ст. 20, 25 Закону Ук-
раїни «Про охорону навколиш-
нього природного середов-
ища». Особи, винні у здійсненні
цих протизаконних дій, притя-
гуються до адміністративної від-
повідальності за ст. 77-1КУпАП
«Самовільне випалювання рос-
линності або її залишків».
Недотримання вимог «Правил

пожежної безпеки в Україні»,
«Правил охорони електроме-
реж» в охоронній зоні повітря-
них ліній магістральної мережі
ПЛ-330 кв ЮУ АЕС може поз-
бавити електроенергії ряд насе-
лених пунктів.
Шановні жителі Доманівщи-

ни! Будьмо пильними, не дамо
вогню знищити природу нашого
краю та плоди напруженої пра-
ці хліборобських рук.
О. КОВАЛЕНКО.

  Начальник управління агро-
промислового розвитку райдер-
жадміністрації.

 Перспективний план об'єднання громад  Пожежна безпека на жнивах

До відома жителів району!
  3 липня 2015 року, з 14.00 до 16.00, в приміщенні Доманівського РВ УМВС
України в Миколаївській області відбудеться виїзний прийом громадян зас-
тупником начальника управління — начальником міліції громадської безпеки
УМВС України в Миколаївській області полковником міліції КОБОЮ В.Б.
  Попередній запис громадян здійснюється за тел. 9-14-32 (чергова частина райвідділу).

  На фото: під час урочистого зібрання з нагоди Дня Конституції України та Дня
молоді.
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 ЮУАЕС без закритих тем

НАСЕЛЕННЯ – «ЗА»
З березня по червень 2015 року керівники ві-

домств і підприємств, депутати, журналісти,
члени громадських екологічних організацій і
просто небайдужі співвітчизники Арбузинсько-
го, Братського, Вознесенського, Первомайсько-
го, Доманівського районів і міста-супутника
АЕС Южноукраїнська були учасниками громад-
ських слухань, на яких обговорювалося одне з
найактуальніших на сьогодні для Южно-Україн-
ської атомної станції та всієї країни питання: чи
дати шанс на друге життя ще одному енерго-
блоку-ветеранові?

Мешканцям Миколаївської області відомо, що
позитивний вплив Южно-Української АЕС на
соціально-економічний розвиток регіону не об-
межується лише надійним електропостачанням
споживачів. Державні адміністрації районів, що
входять у зону спостереження атомної станції,
аргументовано, з цифрами в руках підтверджу-
ють переваги, які одержує громадськість від
сусідства з АЕС. З 2010 року населення, яке
проживає в 30-км зоні впливу атомної станції,
отримує 1% від загального обсягу реалізації
електроенергії, що виробляється ДП НАЕК
«Енергоатом», у якості соціально-економічної
компенсації ризику проживання в зоні спостере-
ження АЕС. На жаль, через незалежні від ВП
ЮУАЕС і енергокомпанії причини, у 2014 році
ця державна субвенція перестала надходити на
місця, хоч НАЕК з 2010 року і понині виконує
свої зобов'язання перед законом і перераховує в
державну казну вказаний відсоток збору. Лише
в 2014-му сума склала 224 мільйони гривень.
Місцеві бюджети Миколаївської області в ці-
лому недоотримали більше 37 мільйонів суб-
венції.
Більшість жителів 30-км зони добре розумі-

ють, що подальша безпечна експлуатація трьох
блоків атомної станції, перш за все, дає надію
вирішити соціальні проблеми, яких, у зв'язку з
мізерним наповненням місцевих бюджетів, у
кожного району накопичилося чимало. Усі свої
пропозиції та сподівання земляки, які взяли уча-
сть у громадських слуханнях, виклали в листі-
зверненні до Прем'єр-міністра України. І їх надії
виправдалися: в кінці квітня 2015 року Кабінет
Міністрів прийняв рішення направити на фіна-
нсування соціальних об'єктів прилеглих до АЕС
територій близько 112 млн грн, у тому числі й
Южно-Українській атомній станції – 19 мільйо-
нів 429 тисяч гривень. На Миколаївщині кошти
розподілені так:
Миколаївська область – 5828,9 тис. грн.;
Арбузинський район – 1995,1 тис. грн.;
Братський район – 1093,3 тис. грн.;
Вознесенський район – 1462,3 тис. грн.;
Доманівський район – 2161,8 тис. грн.;
Первомайський район – 459,7 тис. грн.;
м.Вознесенськ – 3514,2 тис. грн.;
м.Южноукраїнськ – 2914,5 тис. грн.
Відповідно до постанови Кабміну, субвенцію

місцевим бюджетам буде спрямовано, переду-
сім, на фінансування об'єктів спеціальної соці-
альної інфраструктури, в т.ч. на реалізацію про-
ектів будівництва, реконструкції, капітального
та поточного ремонтів навчальних закладів, ус-
танов охорони здоров'я, культури, фізичної ку-
льтури та спорту, об'єктів житлово-комунально-
го господарства, автомобільних доріг і систем
зв'язку. До списку також увійшло будівництво
та ремонт захисних споруд цивільного захисту,
закупівля засобів індивідуального захисту орга-
нів дихання і препаратів стабільного йоду, нав-
чання населення користуванню об'єктами спеці-
альної соціальної інфраструктури та засобами
індивідуального захисту органів дихання, а та-
кож погашення кредиту, що утворився по суб-
венції в попередні роки і зареєстрований орга-
нами Казначейства.
Як бачимо, рішення проблем спільно – атом-

никами, місцевою владою, депутатським корпу-
сом на місцях і жителями регіону – приносить
позитивний результат.

ДУМКИ ФАХІВЦІВ
ЕКОНОМІКА. Керівництво Южно-Українсь-

кої АЕС і представники місцевого самоврядува-
ння районів, демонструючи під час громадських
слухань матеріали з обґрунтування безпеки, під-
креслювали необхідність продовження розраху-
нкового терміну служби другого енергоблоку
ЮУАЕС за умови дотримання необхідного рів-
ня його безпеки. Для подальшого стабільного
розвитку економіки Миколаївської області та
для надійного енергопостачання регіону про-
довження його терміну експлуатації вкрай важ-
ливе. Кожна година роботи одного южно-укра-
їнського енергоблоку на номінальній потужнос-
ті забезпечує виробіток 1 млн кВт-г електро-
енергії. Аби й надалі безпечно виробляти елект-
роенергію, під час планово-попереджувального
ремонту (стартував у травні і триватиме сім мі-
сяців) на другому енергоблоці ЮУАЕС продов-
жено виконання низки заходів з оновлення та за-
міни обладнання систем, важливих для безпеки.
Воно має бути приведене у відповідність до на-
ціональних стандартів та норм безпеки. Саме ці
показники безпеки нададуть Державній інспек-
ції ядерного регулювання України підставу дати
«мільйоннику», що відслужив країні 30 років,
друге життя, тим самим вписавши новий рядок
у новітню історію АЕС, яка розпочалася в 2013
році з подовження експлуатації першого южно-
українського енергоблоку ВВЕР-1000.

Користь продовження демонструють і цифри:
якщо витрати на будівництво нового блоку за
міжнародною практикою становлять від 2 до 10
млрд дол, то подовження терміну експлуатації,
за оцінками експертів, складе трохи більше 3,5
млрд грн. Економічна доцільність продовження
очевидна, оскільки відкриває широкі перспекти-
ви подальшого розвитку всього регіону. До того
ж сьогодні, на жаль, держава не має фінансів
для заміщення атомних блоків, проектний
термін служби яких підійшов до 30-річного
віку.
БЕЗПЕКА. Сучасні системи радіаційного кон-

тролю викидів і скидань Южно-Української
АЕС успішно контролюють усі відомі радіонук-
ліди, суміші радіоактивних благородних (інерт-
них) газів, радіойодів і довгоживучих радіонук-
лідів. Розрахунковий показник впливу ВП
ЮУАЕС на навколишнє середовище в 2014 році
склав 0,0127% від усієї дози опромінення, сфор-
мованої природним фоном і медичним опромі-
ненням при нормі 0,51 мкЗв/рік. Принцип гли-
бокоешелонованого захисту, що лежить в основі
забезпечення безпеки АЕС, дозволяє забезпе-
чувати її рівень вище встановленого сучасними
вимогами, як українськими, так і міжнародни-
ми, – запевняють у відділі ядерної безпеки
Южно-Української АЕС.
ЕКОЛОГІЯ. До нинішнього часу Южно-Ук-

раїнський енергокомплекс вже виробив понад
515 млрд кВт-годин електроенергії, щодня під-
тверджуючи своєю надійною роботою безпеку
та екологічну чистоту атомної енергетики.
У процесі нормальної експлуатації АЕС її

вплив на природне середовище мінімальний, –
підтверджують фахівці відділу охорони навко-
лишнього середовища ВП ЮУАЕС. Виробницт-
во електроенергії на атомних електростанціях у
світі визнане одним з найбільш перспективних і
екологічно чистих. Забруднення довкілля «від-
ходами виробництва» практично відсутнє, оскі-
льки відходи АЕС не викидаються в зовнішнє
середовище. Ні під час роботи станції, ні після
її зупинки. Багаторічні результати спостережень
за станом довкілля в районі розташування Юж-
но-Українського енергокомплексу за весь період
експлуатації свідчать, що атомна станція не чи-
нить істотного впливу на навколишнє середо-
вище регіону та є екологічно безпечним об'єк-
том для населення. Проте такої думки дот-
римуються не всі.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬ-
КИХ ДІЯЧІВ-ЕКОЛОГІВ
Досвід продовження та безпечна експлуатація

в подальшому блоку, чий життєвий цикл пере-
валив за третє десятиліття, добре відомий не
лише атомникам Южно-Української АЕС, а й
міжнародним експертам. У той час, як фахівці
підтверджували екологічну безпеку першого
южно-українського енергоблоку, що отримав у
2013 році ліцензію на експлуатацію ще на 10 ро-
ків, представники «зелених» організацій повсяк-
часно ширили чутки про те, наскільки згубно
впливає на природу та людину експлуатація
блоку з подовженим життям.

Сьогодні ситуація не
змінилася: чим ближче
дата завершення проект-
ного терміну служби дру-
гого енергоблоку, тим го-
лосніше звучать пророцт-
ва різних екологічних ка-
тастроф і катаклізмів. Те-
пер «зелені» виступають
проти того, щоб вже дру-
гий «мільйонник» ЮУАЕС
працював понад встанов-

лений термін. Маніпулюючи неповною, неправ-
дивою та часто недостовірною інформацією,
ставлячи під сумнів висновки вітчизняних і за-
рубіжних експертів-атомників у царині ядерної
безпеки, вони говорять про неможливість і пря-
му небезпеку продовження виробничого життя
цього ядерного блоку. Приміром, багато хто з
них досі запевняє, що атомні енергоблоки-вете-
рани викидають у атмосферу величезну кіль-
кість радіоактивних речовин або можуть вибу-
хати подібно до ядерної бомби. Очевидно, що ці
та інші чутки нічого спільного з дійсністю не
мають. Їх швидке поширення відбувається зав-
дяки міфам і «страшилкам». Відсутність у насе-
лення реальних знань про атомну енергетику –
ось одна з головних причин того, що люди так
легко піддаються впливу різного роду небилиць.
На слуханнях затяті супротивники атомної

енергетики виступали з різних позицій. Наприк-
лад, представник громадської організації «Еко-
клуб» з м.Рівне однозначно висловився проти
продовження життя енергоблокам-ветеранам, не
лише ЮУАЕС, а й у цілому в Україні, мотивую-
чи це порушенням вимог Конвенції про оцінку
впливу на навколишнє середовище в трансгра-
ничному контексті (Конвенція Еспо), в якій бере
участь наша країна.
Представниця «Національного екологічного

центру України» порушила питання диверсифі-
кації ядерного палива. Вона, зокрема, поставила
під сумнів енергетичну незалежність України,
оскільки на вітчизняних енергоблоках досі ви-
користовуються твели російського виробницт-
ва. Представник центру також розкритикувала
тариф на електроенергію, що виробляється ато-
мними станціями, сказавши, що він не покриває
всі витрати АЕС. Зі слів еколога, серед різних
проблем Южно-Української атомної станції
нібито стоїть складне завдання зі зберіганням
рідких і твердих радіоактивних відходів на май-
данчику АЕС, що обов'язково призведе в
подальшому до радіаційної аварії. На думку
захисника екології, для вирішення всіх назрілих
питань необхідно збільшити тариф на елект-
роенергію, проте, як наслідок, він тоді вже не
буде найнижчим в електроенергетиці.
Під час діалогу фахівці АЕС і представники

громадськості також торкалися питань пору-
шень у роботі атомної станції, рівнів захворюва-
ності населення, яке проживає в зоні спосте-
реження АЕС, екологічного стану річки Півден-
ний Буг, пільг з оплати за електроенергію, від-
рахувань за ризик проживання в 30-кілометро-
вій зоні АЕС та ін.
Деякі супротивники атомної енергетики та

продовження проектного терміну життя енерго-
блоків, у принципі, визнавали користь, яку при-
несе подальша експлуатація енергоблоків-мі-
льйонників Южно-Української АЕС. Проте во-
ни закликали посилити екологічну безпеку ук-
раїнських підприємств, які вже виробляють або
планують виробляти електроенергію продовже-
ними блоками.
Слід зауважити, що на кожне питання тих, хто

виступав на громадських слуханнях, фахівці
АЕС представили вичерпну інформацію щодо

обґрунтування продовження виробничого життя
другого южно-українського «мільйонника». Чиї
аргументи були вагоміші та переконливіші, про-
демонстрували результати голосування. Біль-
шістю голосів учасники слухань підтримали ді-
яльність ДП НАЕК «Енергоатом» з продов-
ження терміну експлуатації другого блоку
ЮУАЕС за умови забезпечення належного рівня
його безпеки та збереження встановлених зако-
нодавством соціально-економічних компенса-
цій ризику населення зони спостереження. Аль-
тернативні резолюції, що закликали вислови-
тися проти продовження експлуатації блоку №2
ЮУАЕС, серед учасників слухань підтримки не
знайшли.

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
Заступник голови Братської районної дер-

жавної адміністрації Андрій Бунько:
«Ці слухання відображають те, про що ми

говорили зі сцени та про що люди думають у за-
лі. Адже атомна станція останні п'ять років є
стратегічним партнером Братського району, і
навіть цей зал у районному будинку культури
відбудовано за рахунок коштів субвенції. Так,
це той один відсоток, про який йшла мова на
громадських слуханнях і який ми пропонуємо
збільшити. Повірте, без цієї допомоги районний
бюджет не витримав би такого фінансового
навантаження».

Міський голова м.Вознесенська Віталій
Луков:

«Головне сьогодні те, що ми даємо шанс
НАЕК «Енергоатом» зробити так, щоб наш ре-
гіон був безпечним і розвиненим. Атомна енер-
гетика – один з небагатьох спадків  Радянського
Союзу, який ми змогли утримати і, мало того,
ще й розвинути. Це один з тих напрямків роз-
витку економіки та науки, де у нас є можливість
бути серед кращих країн світу».
Багато в чому завдяки відкритості фахівців

Южно-Української АЕС, готовності до діалогу з
представниками громадськості та обговоренню
під час круглих столів і екскурсій роботи щодо
постійного та безперервного вдосконалення
систем безпеки трьох енергоблоків станції,
поступово змінюється і ставлення населення до
АЕС. Від неприйняття та побоювання атомної
енергетики люди, переконавшись в її безпеці і
екологічності, приходять до спокійного обгово-
рення її ефективності та економічності.
Так, атомна енергетика, незважаючи на всі

свої переваги, як і раніше, викликає побоювання
у багатьох людей. Так, атомна станція дійсно
має справу з потужними внутрішніми силами
природи, контролює, експлуатує та управляє ни-
ми. Саме тому вона вимагає підвищеної уваги та
обережності, як, втім, і будь-який інший об'єкт,
що виробляє таку величезну кількість енергії.
Про це южно-українські атомники завжди па-
м'ятають та неухильно виконують усі вітчизняні
і міжнародні норми з безпечної експлуатації
АЕС.

Повертаючись до теми про довіру, хочеться
підкреслити, що вона закінчується там, де
обіцянки не виконуються або ґрунтуються лише
на ілюзорних проектах. Южно-Українська атом-
на електростанція одними розмовами ніколи не
обмежувалася. Атомники завжди відкриті для
конструктивної співпраці, день за днем вкла-
даючи в скарбничку дружніх стосунків з гро-
мадськістю позитивні результати своєї діяль-
ності.

Наталя КАРТАШОВА,
  відділ роботи з громадськістю та ЗМІ ВП
ЮУАЕС.

Усі людські взаємини починаються з довіри. У соціальному середовищі нам здається, що вірити можна лише тому, кого ми
добре знаємо. А чи можна довіряти підприємству, зокрема, фахівцям атомної електростанції?
  Створення атмосфери відкритості та довіри — саме те, до чого прагне колектив Южно-Української АЕС. Атомники
усвідомлюють, що секрет довіри такий же простий, як і секрет хороших стосунків: хочеш більше — вкладай. Цього принципу
в своїй роботі ЮУАЕС дотримувалася завжди. Круглі столи, екскурсії, діалог з громадськістю, публікації та телевізійні новини
в регіональній пресі — все це основа хороших добросусідських взаємин із земляками. Проте чи готові земляки, всупереч
недовірі до атомної станції, що складалася роками, змінювати свою думку? Як показав час, готові: близько півтори тисячі
осіб, які проживають у населених пунктах, що розташовані в зоні впливу атомної станції, більшістю голосів підтримали
продовження розрахункового терміну служби другого енергоблоку, довіривши атомникам і надалі експлуатувати блок з 30-
річним стажем.
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  Продається газифікований будинок в Доманівці, по вул. Ка-
лініна, 23. Є гараж, літня кухня. Тел. 0677760075, 0994384748.

  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.

  Терміново продам газифікований будинок з усіма зру-
чностями в Доманівці, по вул. Лихого, 14. Є гараж, госп-
будівлі. Ціна – договірна. Телефон 0661019391.

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

  ТОВ "ЮГ-РЕГІОН-ПЛЮС" закупляє велику рогату худобу.
  Телефони: 0952549020, 0977264530.

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

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

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

  Державна прикордонна служба України проводить набір на
військову службу за контрактом осіб віком від 18 до 40 років в
підрозділи охорони кордону на території Миколаївської та
Херсонської областях. Безкоштовне навчання, стабільна заро-
бітна плата, повний соціальний пакет та пільги.
  За детальною інформацією звертайтесь за тел. 0962398005.

Вітаємо!
У червні свій день народження відзначили члени на-

шого трудового колективу: тракторист МОРДАС Ва-
силь Миколайович (4), технік-електрик ДІМІТРАШ
Віктор Володимирович (5), електрозварювальник
ТІНІТОВСЬКИЙ Олександр Володимирович (5),
тракторист-машиніст ТАЮНДА Сергій Савич (6),
завідуюча складом ТАРАСЕНКО Катерина Сергіївна
(8), телятниця СПРИНЧАН Галина Дмитрівна (11),
слюсар-ремонтник СИНОВЕЦЬ Сергій Олександро-
вич (12), слюсар доїльного залу ДЕМЧЕНКО Дмитро
Ігоревич (13), завідуючий током ЯРУСЕВИЧ Василь
Семенович (17), сторож БОЙЧЕНКО Анатолій Гри-
горович (26).
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".

  Державний акт на право приватної власності на земельну ділянку
площею 7,53 га МК №058736, виданий 3.12.2003 р. на ім'я Полякова Юрія
Михайловича і зареєстрований за №597, вважати втраченим.

З днем народження!
30 червня відсвяткував свій

день народження народний де-
путат України Олександр Пет-
рович ЛІВІК — людина доброї
душі, щирого серця, добре ві-
дома і глибоко шанована в на-
шому районі.
Шановного Лівіка Олександра

Петровича, народного депутата
України, сердечно вітаю із 45-річчям. Бажаю невичерп-
ної енергії, нових звершень у справі служіння народу
та нових здобутків в ім’я великого майбутнього Ук-
раїни.
Нехай наступні роки будуть сповнені творчим натхнен-

ням, життєвою енергією, добром, злагодою, впевненіс-
тю в завтрашньому дні нашої держави!
У цей святковий день зичу Вам миру і злагоди,

міцного здоров’я, добробуту та благополуччя!
З повагою, голова Доманівської райдержадмініст-

рації
 В.М. ІВАНЧЕНКО.

***
Шановний Олександре Петровичу! Прийміть щиросер-

дечні поздоровлення з Днем народження! Вітаючи Вас
з цим чудовим святом, зичу Вам здійснення всіх планів
та задумів!
Бажаю, щоб підґрунтям щасливого життя і плідної ро-

боти було міцне здоров’я, а віра, надія та любов завжди
були вірними супутниками на Вашому життєвому шляху.
Нехай тепло, добробут і затишок родинної оселі надійно

захищають Вас від негараздів, а в майбутньому на Вас
чекають довгі роки, наповнені земними радощами і ко-
рисними справами!
Впевнений, що людська шана буде подякою Вам за

плідну працю, чуйність, людяність, уміння творити доб-
ро! Нехай доля і надалі збагачує Вас мудрістю, енер-
гією, натхненням та радістю сьогодення!
З повагою, голова Доманівської районної ради
Т.Л. КУШНІР.

***
Від щирого серця вітаю шановного Олександра Пе-

тровича ЛІВІКА — народного депутата України — із зна-
менним днем у його житті і бажаю міцного здоров’я та
довголіття, успіхів у його нелегкій праці на благо
жителів свого виборчого округу, удачі у всіх справах,
бадьорого настрою та безмежного щастя і благополуччя
на довгі роки.
Бажаю миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
З повагою, С.А. ЗБОРОВСЬКИЙ, депутат Доманів-

ської районної ради, директор ПСП імені Щорса.
***

  Сердечно вітаємо шанованого народного депутата
України Олександра Петровича ЛІВІКА з днем народ-
ження, зичимо йому міцного здоров’я, довголіття, успі-
хів у депутатській роботі на благо всіх жителів Дома-
нівського району, в особистому житті, щастя, творчої
наснаги, миру і благополуччя.
Щоб кожен день був радісним і світлим,

Щасливим, без турбот і без проблем,
Щоб успіхами Ваші будні квітли,
Добром, удачею і сонячним дощем.
Хай доля Вам дарує щастя,
Достаток, радість і добро,
Все, що задумалось, хай вдасться,
Щоб у житті завжди було тепло.
З почуттям великої поваги, Т. КЛИМЕНКО, І. МІХЕ-

НЬКО, О. ДОГА, О. ПОСПЄЛОВ, П. БЕСАРАБ.
***

Шановний Олександре Петровичу! Від імені праців-
ників соціальної сфери району вітаю Вас з Днем народ-
ження. Бажаю Вам міцного здоров'я, плідної праці у
відстоюванні інтересів народу, мирного неба!
Хай здоров'я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує Вам багато літ!

  З повагою, начальник управління соціального за-
хисту населення райдержадміністрації
  Н.А. МАЗАЛОВА.

***
  Освітяни Доманівського району сердечно вітають на-
родного депутата України ЛІВІКА Олександра Петро-
вича з днем народження. Щиро бажаємо
шановному імениннику міцного здоров'я
та довголіття, успіхів у депутатській діяль-
ності, щастя й благополуччя.
  Відділ освіти райдержадміністрації та
районна рада профспілки працівників
освіти.

  Випускники Фрунзенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 2000
року випуску глибоко сумують з приводу тяжкої втрати — смерті
однокласниці ЯКУБОВОЇ Сніжани Петрівни і висловлюють
співчуття її рідним та близьким.

Любимо і не забуваємо
  Минає 40 днів, як пішла з життя племінниця,
сестра, тітка ДМИТРІЄВА Людмила Анатоліївна.
  Одна мить — і перестало битися серце,
смерть забрала тебе від нас. Плаче серце,
болить душа — як тебе усім нам не виста-
чає. Хай твій спокій оберігають краплини роси
— це наші сльози. Спи спокійно, люба, ріднень-
ка наша, ти заслужила Божого тепла. Лебединим пухом
тобі земля, вічна пам'ять душі — Царство Небесне. Навіщо
так рано покинула нас, ми не в силі змиритися з долею і
плачемо за тобою.
  Всіх, хто знав її, просимо пом'янути добрим словом.
  Вічно сумуючі рідні — родина Рибалків.

  Колектив редакції районної газети «Трибуна хлібороба»
глибоко сумує з приводу смерті колишнього працівника редакції
КОРЗУНА Анатолія Васильовича і висловлює співчуття його
рідним та близьким.

  Цікава, інтелектуальна робота, власний бізнес в майбутньому.
  Тел.: (050)665-98-94; (093)87-83-798; (05152) 9-11-13.

  Продам КАМІНЬ-РАКУШНЯК та ПІНОБЛОК (в шту-
ках). Розмір: 10х30х60см, 20х30х60см і т.д., а також ЦЕГ-
ЛУ червону. Тел.: 0973141399, 0662922541, 0506913434.

3 роки світлої пам'яті
  7 липня минає 3 роки, як трагічно загинув мій
син АРТЕМЕНКО Ігор Вікторович.
Из жизни ты ушел мгновенно, а боль оста-
лась навсегда.
Горе нежданное, горе безмерное,
Самое главное в жизни потеряно.
Жаль нам, что жизни нельзя повторить,
Чтобы тебе ее вновь подарить.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
И в мире том живи спокойно,
Любимый мною человек.
Тебя я очень любила, тобой жила, тобой гордилась.
Прости меня, сынок мой милый,
Что я тебя не сберегла, что я тебя пережила.
Когда тебя забудут люди,
Забудут все твои друзья,
Тебя лишь сердце помнить будет,
И этим сердцем буду я.
Отдала б сердце я тебе свое
Лишь вновь забилось бы твое.

  Вечная и светлая тебе память и Царство небесное тебе, родной
наш Игорек.
  Кто помнит — помяните, кто забыл — вспомните.
  Завжди любимо, завжди пам'ятаємо мама, брат, рідні.

Пам'ятаємо
  5 липня виповнилось би 50 років БОЛОД Во-
лодимиру Володимировичу.
Дорогой наш!
На могилу к тебе мы придем,
Цветы положим, слезами их польем...
Не сможем мы тебя поздравить,
Не сможем мы тебя обнять,
Пускай Господь тебя поздравит,
Пускай обнимет Божья мать.
Тебя так рано смерть забрала,
И без тебя чужим стал дом,
Мы без тебя одни остались,
И будем вечно о тебе скорбить.
Вечная тебе память,
Лебединым пухом земля,
А душе твоей — Царство Небесное.
Кто забыл — вспомните,
Кто помнит — помяните.
Любим, помним, скорбим.

  Вічно сумуючі дружина, діти, онуки і вся рідня.

 Спорт

Щедрим був на шахові зма-
гання поточний червень. Це —
«Всеукраїнський рейтинговий
турнір з швидких шахів», «Ша-
хові надії України», «Міжна-
родний шаховий фестиваль
«Інгульські мости»», які про-
йшли при сприянні обласної
шахової федерації.
У змаганнях взяли участь і

представники Доманівщини.
Так на опен-турнірі в Южноук-
раїнську приємно порадував
грою першорозрядник з Дома-
нівки Сергій Гараджій, який
повернувся до активних шахів
після тривалої перерви, і від-
разу завоював приз та медаль,
як найуспішніший дебютант.
Його рейтинг зріс за один
турнір на 54 пункти. Лише ми-
колаївець Віктор Надінський
та одесит Володимир Андреєв
за два турніри змогли повтори-
ти цей ріст.

А ось досвідчений Віталій
Кравчук з Петрівки, незважаю-
чи на те, що одержав перший
ветеранський приз в Южноук-
раїнську (сім перемог, дві
поразки) і третій ветеранський
в Миколаєві (чотири перемоги,
дві нічиї, три поразки) втратив
у рейтингу 22 бали.
Перемогу на фестивалі «Ін-

гульські мости» (пройшов з 20
по 27 червня) одержав міжна-
родний майстер Олександр
Бортник, який родом із Зеле-
ного Яру Доманівського райо-
ну. Нині він студент Миколаїв-
ського кораблебудівного уні-
верситету. Сашко вже тричі ви-
конав норму міжнародного
гросмейстера і наступний ве-
ресневий конгрес ФІДЕ офі-
ційно це підтвердить.
О. МАРТИНЮК.

  Президент шахової федера-
ції Миколаївської області.

 Небезпечна хвороба

У червні 2015 року в смт.
Доманівка захворіло троє
людей на трихінельоз після
вживання м'яса свинини,
закупленого в домогоспода-
рстві. Ветеринарна санітар-
на експертиза м'яса не про-
водилась.
Що таке трихінельоз? Це ду-

же небезпечна гельмінтозна
хвороба тварин і людей, що
визвана гельмінтами, живород-
ною нематодою роду Трихіне-
ла. Статевозрілі гельмінти па-
разитують у кишечнику людей
і тварин, а личинкова — у попе-
речно-смугастих м'язах. Твари-
ни заражаються при поїданні
інвазованого личинками трихі-
нел м'яса та знезаражених
продуктів забою свиней (обрі-
зь, кухонні відходи, субпро-
дукти), а також інвазованих тру-
пів собак, котів, щурів, мишей.
Розповсюдженню інвазії сприя-
ють не обладнані скотомогиль-
ники, звалища, занедбані тери-
торії ферм, населених пунктів.
Основним джерелом зара-

ження трихінельозом є свини-
на (м'ясо, сало, продукти за-
бою), конина, а також м'ясо
диких кабанів, ведмедів, яке
містить у собі личинки трихінел.
Ветеринарно-санітарній екс-

пертизі м'яса на трихінельоз
піддаються всі туші свиней, ко-
ней, кабанів, ведмедів, борсу-
ків, нутрій, яких забивають на
бойнях, м'ясокомбінатах, забі-
йно-санітарних пунктах госпо-

дарств, подвірному забої, по-
люванні.
Люди мають дуже велику

сприйнятливість до зараження
трихінельозом. Клінічні ознаки
захворювання залежать від
інтенсивності інвазії.
У шлунково-кишечному ка-

налі людини через 2-4 доби
після вживання інвазованого
м'яса личинки стають статево-
зрілими. Самки живуть 28-45
діб. Кожна самка за цей пе-
ріод народжує до 1500 личи-
нок, які током крові і лімфи
розносяться у м'язи діафрагми
язика, гортані, жувальні м'язи,
міжреберні, грудні, м'язи кін-
цівок і там знаходяться до кін-
ця життя людини.
Личинки трихінел гинуть при

прогріванні до 71 градуса С в
товщі шматка м'яса протягом
60 хвилин. При заморожуванні
при температурі -15 градусів С
протягом 20 діб при товщині
шматка м'яса 15 см.
Звертаємо вашу увагу: м'ясо

свинини, яке використовується
для харчування людей, закупо-
вуйте в спеціально відведених
місцях, де гарантовано прове-
дення ветеринарно-санітарної
експертизи м'яса. При приготу-
ванні м'ясо піддавайте терміч-
ній обробці при кипінні не ме-
нше однієї години.
Телефони для додаткової

інформації: 9-11-84, 9-11-86.
  Ветеринарна служба Дома-
нівського району.


