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До відома депутатів Доманівської районної ради та жителів району!
ХХХ чергова сесія Доманівської районної ради шостого скликання відбудеться 16 січня 2015 року,

о 10 годині, у залі засідань районної ради, з проектом порядку денного:
1. Про затвердження районного бюджету Доманівського району на 2015 рік.
2. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Доманівського району на

2015-2017 роки.
3. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної

власності територіальних громад сіл, селища Доманівського району у спільну власність територіа-
льної громади Доманівської селищної ради.

4. Про затвердження технічної документації нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що
передаються у власність та надаються в оренду.

5. Різне.
  Голова районної ради                    В.Ф. БАЗАРЕНКО.

Графік проведення телефонних “гарячих ліній” головою,
першим заступником, заступником голови та керівником апа-
рату Доманівської районної державної адміністрації у 2015 році

Посада Дні та години прийому Телефон Примітка (місце
проведення)

Голова райдержадміністрації 16.01.2015 р., 10.03.2015 р.,
07.05.2015 р., 18.08.2015 р.,
з 9.00 до 12.00.

9-12-88,
9-15-15

смт.Доманівка, вул.
Леніна, 46, каб.201

Перший заступник голови райдержад-
міністрації з питань економіки, фінан-
сів, промислової та аграрної політики,
транспорту, будівництва та житлово-
комунального господарства

03.02.2015 р., 18.05.2015 р.,
21.07.2015 р., 28.12.2015 р.,
з 9.00 до 12.00.

9-12-77 смт.Доманівка, 46,
каб.203

Заступник голови райдержадміністра-
ції з соціальних, гуманітарних та полі-
тико-правових питань

09.04.2015 р., 17.06.2015 р.,
05.08.2015 р., з 9.00 до 12.00.

9-16-88 смт.Доманівка, вул.
Леніна, 46, каб.101

Керівник апарату райдержадмініст-
рації

20.01.2015 р., 08.09.2015 р.,
06.11.2015 р., з 9.00 до 12.00.

9-13-88 смт.Доманівка, вул.
Леніна, 46, каб.114

 В райдержадміністрації систематично працює «телефон довіри» за номером 9-29-00, години
роботи: щоденно з 9.00 до 17.00.

Графік особистого прийому громадян головою, першим
заступником, заступником голови Доманівської

райдержадміністрації у 2015 році
Посада, прізвище, ім'я та по-батькові Дні та години

прийому
Телефо-
ни для
довідок

Місце
проведення

Голова райдержадміністрації
ІВАНЧЕНКО Василь Миколайович

1-й та 3-й четвер,
з 8.00 до 12.00 або
з 13.00 до 17.00.

9-12-88,
9-15-15,
9-29-00

смт.Доманівка,
вул.Леніна, 46, ІІ
поверх, каб.201.

Перший заступник голови райдержадміністрації з
питань економіки, фінансів, промислової та аграрної
політики, транспорту, будівництва та житлово-кому-
нального господарства
ДЕЛІ Георгій Васильович

2-а та 4-а середа,
з 8.00 до 12.00 або
з 13.00 до 17.00.

9-12-77,
9-15-15

смт.Доманівка,
вул.Леніна, 46, ІІ
поверх, каб.203.

Заступник голови райдержадміністрації з соціаль-
них, гуманітарних та політико-правових питань
ФАЛЬКО Наталія Іванівна

1-й та 4-й вівторок,
з  8.00 до 12.00 або
з 13.00 до 17.00.

9-16-88 смт.Доманівка,
вул.Леніна, 46, І
поверх, каб.101.

  Час визначається додатково згідно з планами основних заходів, що проводяться райдержадмі-
ністрацією щомісяця і затверджуються головою райдержадміністрації
  Затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 15.12.2014 року №303.

Графік проведення виїзних прийомів громадян головою,
першим заступником, заступником голови Доманівської

райдержадміністрації в 2015 році
Голова райдержадміністрації
ІВАНЧЕНКО
Василь Миколайович

січень — Козубівка, Зброшкове, лютий — Маринівка, Щасливка,
березень — Мостове, Лідіївка, квітень — Кузнецове, Вікторівка,
травень — Прибужжя, Жовтневе, червень — Зелений Гай, Воло-
димирівка, липень — Царедарівка, Олександродар, серпень —
Богданівка, Зелений Яр, вересень — Копані, Фрунзе, жовтень —
Володимирівка, Новоолександрівка, листопад — Забари, Ане-
тівка, грудень — Суха Балка, Олександрівка.

Перший заступник голови райдерж-
адміністрації з питань економіки,
фінансів, промислової та аграрної
політики, транспорту, будівництва
та житлово-комунального господар-
ства
ДЕЛІ Георгій Васильович

січень — Мостове, Лідіївка, лютий — Зелений Яр, Кузнецове,
березень — Прибужжя, Жовтневе, квітень — Щасливка, Мари-
нівка, травень — Царедарівка, Олександродар, червень — Копа-
ні, Фрунзе, липень — Зелений Гай, Вікторівка, серпень — Богда-
нівка, Володимирівка, вересень — Суха Балка, Олександрівка,
жовтень — Прибужжя, Акмечетські Ставки, листопад —
Козубівка, Зброшкове, грудень — Забари, Анетівка.

Заступник голови райдержадмініст-
рації з соціальних, гуманітарних та
політико-правових питань
ФАЛЬКО Наталія Іванівна

січень — Щасливка, Маринівка, лютий — Забари, Анетівка, бере-
зень — Прибужжя, Акмечетські Ставки, квітень — Зелений Гай,
Вікторівка, травень — Богданівка, Володимирівка, червень —
Мостове, Лідіївка, липень — Козубівка, Зброшкове, серпень —
Копані, Фрунзе, вересень — Царедарівка, Олександродар, жов-
тень — Прибужжя, Жовтневе, листопад — Суха Балка, Олександ-
рівка, грудень — Зелений Яр, Кузнецове.

  Час та дата визначаються додатково, згідно з планами основних заходів, що проводяться
райдержадміністрацією щомісяця і затверджуються головою райдержадміністрації.
  Затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 15.12.2014 року №303.

Графік особистого прийому громадян керівництвом фінансово-
го управління Доманівської райдержадміністрації на 2015 рік
Посада, прізвище, ім’я та по

батькові
Дні та години
прийому

Телефони Місце проведе-
ння прийому

Виїзні прийоми

Начальник фінансового управління
Зубачевська Ірина Миколаївна

1-й, 3-й четвер,
з 10.00 до 12.00

9-16-87 смт. Доманівка,
вул. Леніна, 44,
2-й поверх

2-й, 4-й четвер,
за окремим
графіком

Заступник начальника, начальник
бюджетного відділу
 Курінська Інна Павлівна

1-й, 3-й вівторок,
з 10.00 до 12.00

9-16-02 смт. Доманівка,
вул. Леніна, 44,
2-й поверх

2-й, 4-й вівторок,
за окремим
графіком

Начальник відділу фінансів виро-
бничої сфери
Рок Світлана Михайлівна

1-а, 3-я середа,
з 10.00 до 12.00

9-17-73 смт. Доманівка,
вул. Леніна, 44,
2-й поверх

  Примітка: У фінансовому управлінні діє телефон довіри — 9-16-02 (з 8.00 до 12.00, з 13.00 до 16.00).

„Гаряча телефонна лінія” фінансового управління
райдержадміністрації на І півріччя 2015 року

  У фінансовому управлінні Доманівської райдержадміністрації проводитимуться сеанси прямого
телефонного зв’язку «гаряча лінія»:
  27 січня, 24 березня 2015 року, з 9 до 12 години, за тел. 9-16-87— начальник фінансового
управління Зубачевська Ірина Миколаївна;
  26 лютого, 11 червня 2015 року, з 9 до 12 години, за тел. 9-16-02 — заступник начальника,
начальник бюджетного відділу Курінська Інна Павлівна;
  21 квітня, 19 травня 2015 року, з 9 до 12 години, за тел. 9-17-73 — начальник відділу фінансів
виробничої сфери Рок Світлана Михайлівна.

 З нагоди свята

Напередодні Нового 2015 року народний де-
путат України Олександр Петрович Лівік пере-
дав для учнів початкових шкіл району дуже гар-
ні новорічні подарунки, які були вручені дітям в
короткий термін.
Крім щирої подяки народному депутату О.П.

Лівіку, хочеться подякувати людям, які, не раху-
ючись з часом, допомогли роздавати подарунки,
зокрема голові Доманівської районної ради Ба-
заренку В.Ф., який з радником районної ради
Міхенько І.В. розвезли в майже половину шкіл
району подарунки, Доманівському селищному
голові Догі О.О., сільським головам Бабанській
Н.В., Топузанову С.О., Матющенку В.В., дирек-
торам шкіл Поспєлову О.В., Кудіну О.М., Кулі-
ковській О.В., Безіній Л.Н., Костомахі В.М., зас-
тупнику директора Новоолександрівського НВК
Нестеру В.Г., активістам Колодію О.В., Зоріній
Л.П., Пакліній О.О., Борисенко В.В., Косу П.Т.
Найщиріші слова подяки директору Доманівсь-
кого РНВК Богдану В.В., заступнику директора
Лукащук О.Г., вчителям фізичної культури Мі-

хеньку А.С., Гнесному С.О., Стухляку О.В., уч-
ням 8-го класу, які допомогли розвантажити
більш як півтори тонни подарунків, до речі, не
в робочий час. Побільше б було в районі таких
керівників шкіл і вчителів, які завжди відгукую-
ться на допомогу людям.

Т. КЛИМЕНКО.
  Член виборчого штабу О.П.Лівіка.

Жителі та підприємці нашого
району продовжують надавати
допомогу на ремонт другого
народного автомобіля УАЗ для
наших військовослужбовців,
який відновлюють волонтери.
Щира вдячність за допомогу

у придбанні запчастин та про-
ведення ремонту цього авто

Томичу М., Феденюку С., Ла-
цановському Т., Московку Є.,
Чабанюк І., Солов’ю В., Радьку
С., Терпаку П., Мазуру В., Том-
ку А., Рипянчину В., Шейку Д.
Також кошти у сумі 575 грн.

волонтерам передали педаго-
гічний та учнівський колективи
Жовтневої загальноосвітньої

школи І-ІІ ст.
Просимо всіх небайдужих

жителів Доманівщини долучи-
тися до ремонту автомобіля та
іншої допомоги нашим воїнам
через волонтерів, які знаходя-
ться в приміщенні Доманівської
селищної ради.
Інформація надана Доманів-
ським волонтерським цент-
ром.
  Сектор з питань внутріш-
ньої політики, зв’язків з гро-
мадськими організаціями та
засобами масової інформа-
ції апарату райдержадмініст-
рації.

 АТО: мобілізація сили і волі

Служба у справах дітей райдержадміністрації
розпочинає новий календарний рік доброю
справою — традиційною акцією «Новорічні по-
дарунки від Діда Мороза та Снігуроньки». Ду-
же приємно приносити радість в дім тим, хто
найбільше чекає подарунків, тим паче тим, хто
уже 13-й рік поспіль знає про відвідування
очікуваних гостей.
Цими гостями є працівники служби — Дід Мо-

роз (завідувач сектору з питань опіки та піклу-
вання служби Чернюк Є.М.) та Снігуронька (за-
відувач сектору захисту прав, свобод і закон-
них інтересів дітей служби Заєць А.М.). Не див-
лячись на погоду, дощ, ожеледицю чи снігопа-
ди, своїм транспортом, під керівництвом нача-
льника служби Вовка Ю.М., подорожують вони
шляхами району, розвозячи новорічні подарун-
ки, солодощі й іграшки, дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, які
виховуються в сім’ях опікунів/піклувальників та
в 6-ти прийомних сім’ях.
Акція не була б вдалою та радісною для ді-

тей, якби не підтримка приватних підприємців,
які надали допомогу, солодощі та іграшки. Це
— Гаврушова, Рибалко, Дочич, Самойленко,
Березанська, Московко, Станіславчук, Васьків,
Тула, Трущенко, Гушпіт, Майорова-Бронтвейн,
Бензарь, Повідіш, Нікіфорова, Маташнюк, Ра-
чинський, Груба, Дудич-Настасюк, Неіщенко,
Максютенко, Панчук, Резніченко, Куліковська,

Бондаренко, Лубік, Осадчук.
Діти отримали радість та задоволення. З ра-

дістю прийняли і вітання від Діда Мороза та
Снігуроньки.
Дякуємо вам, шановні підприємці, за підтрим-

ку, за взаєморозуміння. Нехай вам сторицею
повернеться ваше добре ставлення до цих
дітей, які проживають з опікунами/піклува-
льниками, з прийомними батьками. У народі
кажуть: «Тільки той багатий, хто допомагає
ближньому». Тож надіємося на подальшу спів-
працю дарувати дітям радість.

Н. ФАЛЬКО.
  Заступник голови райдержадміністрації.

 Новорічна акція
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Мене запросив син приїхати до Ки-
єва, а звідти всім разом — до Почає-
ва. Їхати, скажу відверто, мені зовсім
не хотілось: і далеко, і важко бути
три дні в дорозі, проте нічним авто-
бусом я на ранок прибула в Київ, а
вже о 7.30 біля Києво-Печерської
Лаври нас чекав комфортабельний
50-місний автобус (а я гадала, що
доведеться їхати маршруткою).
Молода пара з десятирічним сином

попросила приглянути за їхніми ва-
лізами і десь зникла. Вже сіли всі в
автобус, а їх ще немає. Нарешті при-
бігли, проте на наші з сином місця
вже всілись дві пишнотілих особи і
люб’язно запропонували сісти «ось
там».
Настрій у мене погіршився, тим па-

че, що молода пара, яким я стерегла
речі, сиділа попереду і жіночка весь
час голубила свого чоловіка (обійма-
ла, гладила, цілувала). Ці, що сіли на
наші місця, смоктали соки, хрумкали
чіпси, жували сливи і хотдоги та пам-
пушки, а позаду якась жінка слізно
розповідала іншій про неуважного
роботодавця. Він, мовляв, відверто
не захотів її привітати з 55-річчям, а
вона ж стільки років свого життя від-
дано і старанно трудилась во благо
цього господаря, як же він посмів не
привітати! — плакала вона. Нарешті,
мені на думку прийшло спасенне "Не
суди — і не судимим будеш".
Проїхали Житомир. Їхати стало ці-

каво. Перша зупинка була в смт. Ко-
рець (назва на честь родової колис-
ки князя Богуша Корецького). Тут з
1571 року зводилась фортеця-мо-
настир. Будівництво сімейного родо-
воду закінчив у 1810-му Йосип Чор-
торийський. Головна реліквія жіночо-
го Свято-Троїцького монастиря —
ікона Поручниця, привезена в 1622
році з Греції, перед якою сповідують
гріхи. До цієї ікони у себе на бать-
ківщині прикладалась Марія Єгипет-
ська. Монастир має ставропігійний
статус, тобто пряме підпорядкування
головному патріарху.
Наступна зупинка — через 230 км,

біля св. озера Анни. Вода в ньому
завжди однієї температури: +4. Всі
заходили у воду, тричі занурювались
з головою, щоб не було ніяких болів
та бід. Звідти в Почаїв. Місцевість
рельєфна, зеленіє і квітне там все
довкола. Повсюди протікають рі-
чечки, як в пісні: тече річечка неве-
личечка, схочу — перескочу. На всіх
перехрестях стоять поклінні хрести,
уквітчані від верхівки до землі різно-
кольоровими стрічками, а довкола
обсаджені квітучими жоржинами, ай-
страми і трояндами.
Тернопільщина багата на різні кон-

фесії, а щоб видно було, хто якої ві-
ри, на фасадах протестанти малюю-
ть великий хрест, католики прикріп-
люють скульптурку Божої Матері, а
православні – хрест з іконкою. Са-
диби невеличкі, але там рясно квіт-
нуть квіти і декоративні кущі. Справа
видніється Божа гора. Попереду, на
іншій горі, Почаївська Лавра — сяє
куполами. Свого часу св. Іов насадив
тут липову алею. Нині стоїть лише
один, в три обхвати, стовбур висо-
тою метрів з чотири з молодими гі-
лочками. Тобто дереву понад 500
років.
У Лаврі вже нас чекав обід, талони

на ночівлю і завдання на завтра: о
9.45 бути в автобусі. Розбіглися всі.
Одні на сповідь, інші ознайомитись з
святинями, прикластись до стопи
Божої Матері, треті — придбати воду,
просфори, літературу, іконки, замо-
вити молебень.
Вранці нас керамічним дзвіночком,

ніжно так, розбудили чергові на ран-
кову службу о 4.30. Після служби
причастя, тоді в основному храмі
поклоніння чудотворній іконі Божої
Матері, яку у супроводі хорового спі-
ву опускають з висоти купольного
склепіння на рівень дитячого зросту.
Цю ікону в 1597 році храму передала
Ганна Гойська.
Цікава історія її життя. У середині

XVІ століття на Волині, недалеко від
Почаєва, у маєтку Орел жила право-
славна поміщиця Ганна Єрофіївна
Гойська, що залишилася вдовою піс-
ля кончини свого чоловіка Василя
Богдановича Гойського, земського
судді. У ту пору через Волинь про-
їжджав грецький митрополит Неофіт,
що їздив, як і багато східних ієрархів
того часу, за допомогою в щедру
православну Москву. У 1559 році,
проїжджаючи через маєток Гойської,
він на прохання "її милості" зупинив-
ся в її будинку.

"Богобоязнена" Гойська сердечно
прийняла в себе високого гостя і за

звичаєм проявляла до нього най-
глибшу повагу і "всяке угіддя". На
подяку за її гостинність митрополит
Неофіт на прощання благословив її
древньою іконою Богоматері із Пре-
двічним Немовлям, що привіз із со-
бою з Константинополя. Мабуть, він
узяв цю ікону як родову заповітну
святиню в благословення на далекий
шлях, коли їздив до Патріарха, а по-
тім з його доручення відправився в
Росію, і завжди зберігав ікону при
собі, доки Промисел Божий не підка-
зав залишити її на Волині, в привіт-
ної поміщиці.
Років тридцять простояла отрима-

на Гойською ікона в її замковій моли-
товні. Але от поступово домашні Гой-
ської стали зауважувати, що від ікони
виходить якесь незвичайне світло.
Слуги сповістили про це поміщицю,
але вона довго не хотіла вірити їх
розповідям, поки, нарешті, сама не
побачила уві сні ікону "у великому
світлі".

"Фундушений запис" на будову По-
чаївського монастиря, складений Го-
йською на початку 1597 року, кладе
початок гуртожительному монастирю
на горі Почаївській замість пустель-
ної обителі, що існувала тут уже сто-
літтями. З того ж року чудотворна
ікона знаходиться в Почаївському
монастирі. У 1791 році ікону перено-
сять в Успенський собор. У 1869 році
її прикрашають золотою ризою, по-
сипаною дорогоцінним камінням, і
вставляють у зіркоподібний кіот,
промені якого викладені перлами і
смарагдами.
Розміри ікони 30х23 см. Написано

ікону темперою, древнім візантійсь-
ким письмом, на липовій дошці, під-
битій знизу двома дубовими шпунта-
ми. На іконі є сім мініатюрних зоб-
ражень святих на клеймах: праворуч
— пророк Ілія, під ним — мученик Мі-
на, ліворуч — первомученик Стефан,
під ним — преподобний Авраамій;
внизу ікони — лики трьох святих дру-
жин: великомучениці Катерини, му-
чениці Параскєви і мучениці Ірини.
Відомо близько 300 чудотворних

ікон з образом Богоматері "Почаїв-
ська". Під час Великої Вітчизняної
війни, коли Почаїв зайняли фашисти,
ікону ховав у себе в будинку і зберіг
її протодиякон Стратонік, який шіст-
десят років прослужив у Почаївській
Лаврі. Хресні ходи з іконою відбу-
ваються в Почаївській Лаврі в дні
святкування Успення і Різдва Прес-
вятої Богородиці і 23 липня (5 серп-
ня), коли відбувається свято в па-
м'ять заступлення Божої Матері за
обитель у 1675 році.
Почаївська Лавра на честь Успення

Пресвятої Богородиці заснована, як
припускають, наприкінці ІX століття
учнями рівноапостольного святителя
Мефодія, що оселилися на пустель-
ній Почаївській горі. Близько 1240
року тут з'явилися ченці з розорено-
го Батиєм Києва. Вони принесли
сюди благословення засновників ро-
сійського чернецтва — преподобних
Антонія і Феодосія Печерських. Мож-
ливо, київо-печерські ченці дали і
назву новому місцю в пам'ять про
ріку Почайню, над якою розташову-
валася їхня обитель. Тоді ж, за пере-
казом, відбулося чудо Явлення Божої
Матері на Почаївській горі, на якій
запечатлівся слід Її правої стопи.
До XVІ століття Почаївський монас-

тир був маленькою пустельною оби-
теллю. Наприкінці ж століття обитель
почала швидко рости. У той час від-
булися дві події, що зміцнили її ста-
новище: монастир одержав у дару-
нок чудотворну ікону Божої Матері, і
на чолі його став прославлений пре-
подобний Іов. З 1721 по 1831 рік По-
чаївський монастир перебував у ру-
ках уніатів, що намагалися передати
його католицькій Польщі. У 1771-
1783 роках уніатом графом Миколою
Потоцьким був побудований гранді-
озний трьохпрестольний собор на
честь Успення Пресвятої Богородиці.
Собор став центром архітектурного
ансамблю Лаври. У 1831 році рішен-
ням російського уряду Почаївський
монастир був повернутий право-
славним, а в 1833 році Священний
Синод присвоїв монастирю іменува-
ння Лаври. Після Першої світової вій-
ни Почаїв знову перейшов до Поль-
щі, і Лаврі, як такій, що належала ко-
лись уніатам, загрожувала передача
католикам. Але увесь православний
світ виступив на захист своїх святинь
і відстояв їх.
За 15 кв від Почаєва — Свято Духів

скит (чоловічий монастир в селі
Обич). Його головна святиня — мощі
Нікіти Столпника (колишній митник,

згодом інок. Його вбили в 1186 р., а
натільний важкий хрест (800 г) збері-
гся. У храмі є ікона св. Нікіти і непо-
далік ним же викопаний колодязь з
цілющою водою. Коли сьогодні в
храмі монах прикладає хрест до тіла
хворих — ті зцілюються.
Недалеко, теж за 15 км від Почає-

ва, місто Дубно. Згадується місто
вже у 1149 році, у зв’язку з перебу-
ванням на Волині князя Юрія Долго-
рукого. У 1240 році Дубно зруйнува-
ли та спалили монголо-татари, після
чого воно стало невеликим поселен-
ням. Після смерті Данила Галицького
ним володів Мстислав Данилович. А
на основі грамоти Ягайла від 4 лис-
топада 1386 року Дубно перейшло
до князя Федора Острозького. Збе-
реглись стіни палацового комплексу
на високій горі та ще переповідають
багато легенд.
Потім автобус нас привіз у Креме-

нець. Тут знаходиться Свято-Богояв-
ленський жіночий монастир. Його іс-
торія теж важка і трагічна, проте сьо-
годні тут спокійно і величаво. При-
їжджі паломники шукають підтримки
і зцілення від ікони Божої матері, яку,
до речі, 20 років тому з Почаєва ніс
хрестним ходом нинішній патріарх
Онуфрій.
Згодом ми вже під'їздили до Свя-

то-Троїцького монастиря-фортеці в
селі Жуків, збудованого в 1454 р. Тут
ще збереглась велика нагрівальна
піч для чанів із смолою, нею полива-
ли нападників. В храмі є ікони, які
теж мають давню історію і пошанову-
ються віруючими. Тут нас пригостили
смачним обідом, показали оборонні
стіни з баштами-турами по кутках, з
бійницями та іншими фортифікацій-
ними оборонними елементами на
стінах споруд і храмів.
Вже в Рівненській області ми заїха-

ли в смт. Гоща (від древньоруського
слова гість, купець), на територію
Свято-Покровського жіночого мона-
стиря, де відвідали храм архістрати-
га Михайла. Храм будувався у 1639
році під наглядом митрополита Ки-
ївського і Галицького Петра Могили.
Високоосвічений і активний борець
за православ'я, він запропонував на
стіні храму намалювати ікону Страж-
дальної матері.
Загалом нині є багато різних ва-

ріантів таких ікон, але ця особлива.
На ній передано трагізм матері, на
очах якої катували сина шкіряними
батогами з свинцевими наконечни-
ками, до яких причеплені металеві
гаки. Тридцять ударів таким катува-
льним знаряддям виривало плоть з
кров'ю. Божа Матір, знесилена го-
рем та побаченими важкими торту-
рами, обіймає бездиханне тіло сина-
Бога. Спеціально для цієї ікони напи-
сана молитва: "Ой Сину, мій Сину, за
яку провину страждаєш ти нині на
хресті?". Особливо сьогодні багато
матерів звертаються з молитвою до
цієї ікони, щоб Божа Матір поверну-
ла їм синів живими додому, щоб Бог
їх беріг і наставляв, зцілював завжди
і всюди.
Зворотній шлях до Києва. Мої по-

путниці справа вже не жували і не
хрумкали, а старанно занотовували
назви та історії побачених святинь.
Молода пара, що сиділа попереду,
ніжно притулившись, дрімала. Вияв-
ляється, у молодого чоловіка оско-
лочне поранення в голову, через що
не діють руки. Ось чому його дружи-
на весь час так опікує. Лікарські про-
гнози, на жаль, невтішні, сподівання
лише на Господа. Подоросліла іме-
нинниця теж їхала натхненна і бла-
гочестива. Я чула, як вона сусідці
промовила: не варта була моїх сліз
ця ситуація з роботодавцем на моє
55-річчя. Я зовсім цим не перейма-
юсь.
За неповні три доби я проїхала

1800 км. Один раз лише встигла по-
обідати і поспати 4 години, але скі-
льки вражень, скільки довкола людя-
ності і яка Божа благодать! Життя
продовжується! Живімо з Любов'ю!

Лариса ЩЕРБИНА.
  с. Царедарівка.

 Духовність

Перехідні дванадесяті православні
свята і пости в 2015 році

Назва свята або посту Дата свята або посту
Великий піст 23 лютого — 11 квітня
Вхід господній у Єрусалим 5 квітня
Пасха 2015 12 квітня
Вознесіння Господнє 21 травня
День Святої Трійці 31 травня
Петрів піст 8 червня — 11 липня

Неперехідні дванадесяті православні
свята та пости в 2015 році
Назва свята або посту Дата свята або

посту
Січень

Завершення різдвяного посту 6 січня

Різдво Христове 7 січня

Собор святого Іоанна Предтечі 8 січня

Обрізання Господнє 14 січня

Хрещенський Святий вечір 18 січня

Богоявлення. Хрещення Господнє 19 січня

Собор святого Іоанна Предтечі 20 січня

Лютий

Перенесення мощей Іоанна Злотоустого 9 лютого

Собор трьох святителів 12 лютого

Стрітення Господнє 15 лютого

Іверскої ікони Божої Матері 25 лютого

Березень

1-е і 2-е знайдення глави св. Іоана
Предтечі

9 березня

40-ка мучеників Севастійських 22 березня

Квітень

Благовіщення 7 квітня

Собор Архангела Гавриїла 8 квітня

Ікони Божої Матері “Нев’янучий світ” 16 квітня

Травень

Вмч. Георгія Побідоносця 6 травня

Апостола і євангеліста Іоанна Богослова 21 травня

Перенесення мощей св. Миколая
Чудотворця

22 травня

Рівноапостольних Кирила та Мефодія 24 травня

Червень

Володимирської ікони Божої Матері 3 червня

3-є знайдення глави св. Іоана Предтечі 7 червня

Ікони Божої Матері “Споручниця
грішних”

11 червня

Липень

Володимирської ікони Божої Матері 6 липня

Різдво святого Іоанна Предтечі 7 липня

Тихвинської ікони Божої Матері 9 липня

Святих первоверховних апостолів Петра
і Павла

12 липня

Собор 12-ти апостолів 13 липня

Казанської ікони Божої Матері 21 липня

Собор Архангела Гавриїла 26 липня

Серпень

Пророка Ілії 2 серпня

Смоленської ікони Божої Матері 10 серпня

Винесення Чесних Древ Животворчого
Хреста Господнього

14 серпня

Початок Успенського посту 14 серпня

Преображення Господнє 19 серпня

Завершення Успенського посту 27 серпня

Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня

Перенесення Нерукотворного Образа
Господня

29 серпня

Вересень

Володимирської ікони Божої Матері 8 вересня

Усікновення глави св. Іоанна Предтечі 11 вересня

Чудо Архистратига Михаїла 19 вересня

Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня

Воздвижения Христа Господнього 27 вересня

Жовтень

Зачаття св. Іоанна Предтечі 6 жовтня

Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня

Апостола Фоми 19 жовтня

Іверскої ікони Божої Матері 26 жовтня

Апостола і євангеліста Луки 31 жовтня

Листопад

Казанської ікони Божої Матері 4 листопада

Собор Архистратига Михаїла 21 листопада

Святителя Іоанна Злотоустого 26 листопада

Початок Різдвяного посту 28 листопада

Грудень

Введення в храм Пресвятої Богородиці 4 грудня

Апостола Андрія Первозванного 13 грудня

Святителя Миколая Чудотворця 19 грудня

Зачаття праведн. Анною Пресвятої
Богородиці

22 грудня



Вітаємо!
  5 січня своє 55-річчя відзначив депутат Доманівсь-
кої районної ради, голова районної державної
адміністрації ІВАНЧЕНКО Василь Миколайович.
Сердечно вітаємо шановного ювіляра з цією знамен-
ною подією і бажаємо йому міцного здоров'я, безме-
жного щастя, родинного благополуччя, успіхів у ро-
боті, бадьорості, завзяття.
  Хай ладиться скрізь: і в роботі, й в родині,
  Хай радість несе Вам кожна хвилина,
  Щоб радісний настрій у серці не згас,
  Все світле і гарне, що треба людині,
  Нехай неодмінно приходить до Вас!

Доманівська районна рада.
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  Куплю електродвигуни будь-якої потужності по ціні 70 грн.
за кВт. Тел.: 0503372058, 0976795836, 0635339193. Богдан.

  ТОВ "Агрозахист" продає мінеральні добрива: нітроамо-
фоску, селітру, азофоску, карбомід. Насіння соняшнику та ку-
курудзи української та зарубіжної селекції. Можлива доставка у
господарства. Телефони: 0505918782, 0503947768.

НАСІННЯ ВІД ТЕРРА-ЮГ
  Соняшник: Мир, Люкс, Дозор, Кардинал, Ясон,
Жалон, та інші.
  Кукурудза: Дніпровська СВ181,Оржиця МВ 237, Кри-
ничанська СВ257. Гірчиця, льон, суданка, та інші.
  УВАГА! Ми знаходимося за адресою: м. Миколаїв,
вул. Кірова, 238.

тел.          (050) 988-41-08       (067) 440-10-26
тел/факс   (0512) 48-97-08       (098) 573-08-73

   Ліц. АВ №332599 від 16.11.07 р.

  Куплю соняшник. Тел. 0665115443.

  Продам камінь-ракушняк кримський та цеглу червону,
доставка. Телефони: 0973141399, 0662922541, 0506913434.

Вітаємо!
  5 січня свій день народження відсвяткував депутат
Доманівської районної ради БІГУН Василь Григо-
рович. Від щирого серця вітаємо його з цією знамен-
ною подією, бажаємо вагомих здобутків у праці, в де-
путатській роботі, богатирського здоров'я, миру і зла-
годи, здійснення усіх мрій і сподівань.
  Хай серце зігрівається любов'ю,
  Хай радує веселий, добрий світ,
  Натхнення, щастя, спокою, здоров'я,
  Добробуту,надії, довгих літ.

Доманівська районна рада.

  На Різдво виповнилося 2,5 роки
як пішли із земного життя наші
рідні й дорогі люди: АРТЕМЕН-
КО Ігор Вікторович та його ба-
буся КНИШУК Мирослава Іва-
нівна.
  Как трудно подобрать слова,
  Чтоб ими нашу боль измерить.
  Вы с нами будете всегда,
  Не можем в смерть вашу поверить.
  Сердце все не верит в горькую утрату,
  Будто вы не умерли, а ушли куда-то.
  Тот день, когда ваш свет погас
  И сердце перестало биться,
  Стал самым черным днем для нас
  И мы не можем с ним смириться.
  Простите нам, дорогие наши, что не смогли вам помочь, с
Рождеством вас. Кто помнит — помяните, кто забыл — вспомните.
Вечная и светлая вам память, дорогие. Любим, помним всегда.
  Мама, брат, діти, онуки, рідні й близькі покійних.

  Продаю недорого автомобіль Москвич 2125 ИЖ Комби
випуску 1980 р., в хорошому стані. Тел. 0992782323.

  Гарного зимового дня, 29 грудня, на ди-
тячому майданчику у центрі селища Дома-
нівка відбулося свято для дітей «Новорічні
розваги». До всіх учасників свята, гостей
звернулася заступник голови райдержад-
міністрації Наталія Іванівна Фалько, яка
поздоровила їх з Новим роком та Різдвом
Христовим, побажала щастя, здоров’я, ра-
дості, миру та злагоди у кожному домі.
  Дід Мороз та Снігуронька привітали при-
сутніх, побажали успіхів у справах та усмі-
шок на устах. Під дружні вигуки дітей свят-
ково вбрана ялинка, встановлена на дитя-
чому майданчику, засяяла яскравими вог-
никами. Новорічні музичні вітання дарува-
ли Анастасія Білоус, Дарина Курбанова,
Аліна Березанська, Олександра Марусен-
ко, яких усі присутні підтримували дружні-

ми оплесками. Діти взяли участь у веселих
розвагах, які проводили тренери Доманів-
ської дитячо-юнацької спортивної школи і
працівники сектору у справах молоді та
спорту райдержадміністрації.
  Дід Мороз та Снігуронька весело танцю-
вали з дітьми у хороводах, брали участь у
іграх, після чого вручили всім учасникам
свята солодкі подарунки, які люб’язно на-
дала Доманівська селищна рада. Допомог-
ли в організації свята сектор культури і
відділ освіти райдержадміністрації  та ра-
йонний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді.
  С. ЧЕРНЮК.
  Директор районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
  На фото: під час свята для дітей «Но-
ворічні розваги».

Увага! Діти на канікулах
Державтоінспекція звертається до водіїв бути уважнішими на

дорогах. Зараз у школярів зимові канікули, у них більше часу для
прогулянок, а значить, водіям, виїжджаючи на вулиці, треба бути
гранично обережними. Необхідно пам'ятати, що психологія дитини
кардинально відрізняється від психології дорослого. Тому потріб-
но розуміти, що в складній ситуації на дорозі вона не поведе себе,
як дорослий, її поведінка непередбачувана, а значить, все за-
лежить від вас. Адже ваша неуважність або просто недбалість
може призвести до непоправних помилок.
Шановні діти! Перш ніж перейти дорогу, переконайтесь у від-

сутності транспорту. Якщо до вас наближаються автомобілі, слід
почекати, поки вони проїдуть і ні в якому разі не намагатися пере-
бігати дорогу перед ними. Завжди пам'ятайте, що помилку, до-
пущену на уроці, можна виправити, а помилка в дотриманні Пра-
вил дорожнього руху часто буває непоправною, і від вашої дис-
ципліни на вулиці залежить ваша безпека.
Шановні батьки! Якомога частіше нагадуйте дітям правила пове-

дінки на вулиці. Дуже важливо, щоб дитина не тільки запам'ятала,
але і добре зрозуміла, що виконувати Правила дорожнього руху
потрібно завжди і скрізь. Кращий спосіб навчання — це власний
приклад у виконанні «дорожньої азбуки». Своєчасне прищеплення
дитині навичок дотримання правил руху дозволить уникнути не-
щасного випадку на дорозі.

Обережніше, водію, на зимовій
дорозі!
Складні погодні умови — снігопад, мокрий сніг, ожеледь, різкі

перепади температури — значно погіршують дорожні умови, що
суттєво впливає на безпеку дорожнього руху. Для того, щоб не
стати учасником дорожньо-транспортної пригоди взимку, необхід-
но по можливості обмежити своє пересування на транспортних
засобах. Якщо ж пересування на автомобілі — захід вимушений,
то необхідно бути особливо обережними.
Правильні шини, що відповідають стану дороги, підвищують без-

пеку транспортного засобу. Керування у зимовий період автомобі-
лем, на якому встановлені літні шини, а тим більше мають істотний
знос, можна порівняти з експлуатацією автомобіля з несправними
гальмівною або рульовою системами. Це обумовлено тим, що ко-
ефіцієнт зчеплення з дорогою у літніх шин взимку значно знижує-
ться, в результаті чого погіршується керованість автомобілем і
збільшується гальмівний шлях.
Шановні водії, під час керування транспортним засобом у зимо-

вий період дотримуйтесь максимальної дистанції. Завжди зали-
шайте достатній простір для маневрування і уникайте різких рухів.
На зимових дорогах, покритих снігом чи кригою, зменшення зчіп-
них властивостей з дорогою означає збільшення гальмівного шля-
ху і скорочення відрізка часу, протягом якого ваші дії зможуть
запобігти небажаним наслідкам. Тримайте дистанцію до автомобі-
ля, що їде попереду, в два-три рази більшу, ніж зазвичай.

Гальмуйте завчасно. Швидкість їзди повинна відповідати погод-
ним умовам. На слизькій ділянці дороги слід гальмувати, поперемі-
нно натискаючи і відпускаючи педаль.
Збільшуйте швидкість повільно і уникайте різких поворотів.
Концентруйте увагу. Вимкніть радіо, так як воно може бути до-

датковим відволікаючим чинником. Не розмовляйте по мобільному
телефону. Будьте завжди напоготові. На слизькій зимовій дорозі
вас підстерігає набагато більше число непередбачених ситуацій,
ніж влітку. Те, що в літній період могло вважатися неможливою
ситуацією, взимку — цілком звичайна справа. Заморожене скло,
снігопад і короткий світловий день додають складнощів вам та
іншим учасникам дорожнього руху.
  Пішоходам при переході проїжджої частини слід враховувати,
що на слизькому дорожньому покритті гальмівний шлях автомобі-
ля збільшується. В умовах ожеледі особливо небезпечно перебіга-
ти дорогу перед транспортом, що рухається. Слід пам'ятати, що
сніг значно погіршує видимість дороги. У темний час доби пішо-
ходам необхідно використовувати ефективний засіб безпеки —
світловідбиваючі елементи.

Безпека пішохода багато в
чому залежить від нього самого
На жаль, на Миколаївщині, особливо в осінньо-зимовий період,

чи не щодня трапляються дорожньо-транспортні пригоди за учас-
тю піших учасників дорожнього руху. І дуже часто причиною їх є
те, що далеко не кожен пішохід виконує Правила дорожнього
руху, а дехто іноді взагалі забуває про елементарні правила без-
печної поведінки на проїжджій частині, дозволяючи собі перехо-
дити дорогу в безпосередній близькості від транспортних засобів
або в невстановлених місцях.
Шановні пішоходи! Ні в якому разі не перебігайте дорогу перед

транспортними засобами, що рухаються, адже це може призвести
до невиправної біди. У темний час доби кожен повинен взяти за
правило позначати свою присутність на проїжджій частині за допо-
могою світловідбиваючих елементів на одязі, взутті, сумках, рюк-
заках і т.п. Це дозволить водієві завчасно побачити пішохода і
заздалегідь подбати про зупинку або зниження швидкості руху.
Тим не менш, пам’ятайте, що під час складних погодних умов —
туман, дощ або сніг, коли видимість на дорозі недостатня, водій,
зосереджений на керуванні автомобілем, може взагалі не помітити
пішохода, тож у таких випадках ваша безпека цілком залежить від
вас.
Державтоінспекція закликає водіїв і пішоходів суворо дотриму-

ватись Правил дорожнього руху, бути уважними та обережними на
дорогах, з повагою ставитися до інших учасників дорожнього
руху. Пам'ятайте, що лише дотримання вами Правил дорожнього
руху, дисциплінованість і уважність — гарантія безпеки для кожного!

С. ЛИСЕНКО.
  В.о. начальника ВДАІ з обслуговування Доманівського району
УДАІ УМВС України в Миколаївській області, лейтенант міліції.

 Свято для дітей

Щодо реалізації м’яса та молочних
продуктів на агропродовольчих ринках
  28 грудня 2014 року Верховною Радою України прийнято
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про
безпечність та якість харчових продуктів" (щодо реалізації на
агропродовольчих ринках продукції домашнього виробництва
та подвірного забою). Він дозволяє з 1 січня 2015 року здій-
снювати реалізацію та обіг необробленого молока та сиру до-
машнього виробництва, а також туш або частин туш парноко-
питних тварин подвірного забою на агропродовольчих ринках
після обов’язкового проведення державної ветеринарно-саніта-
рної експертизи.

 Ветеринарна служба інформує

 З відділення ДАІ

Сердечні вітання і щира вдячність
  Від імені трудового колективу приватного сільськогосподар-
ського підприємства імені Щорса хочемо сердечно привітати
з Світлим Різдвом Христовим  нашого директора С.А. Зборов-
ського і побажати йому та його родині міцного здоров'я,
довголіття, безмежного щастя, миру й благополуччя.
  Щира вдячність нашому керівникові за те, що постійно дбає
про людей. У господарстві ніколи не буває зволікань з розра-
хунками за оренду земельних ділянок. Вчасно ми отримуємо
заробітну плату. А напередодні новорічних та різдвяних свят
працівникам сільгосппідприємства виплатили так звану три-
надцяту зарплату, а також виділили продовольчі набори.
  Хай же Вам щастить у новому 2015 році, шановний Стефане
Антоновичу!

  М.ІВАНЧЕНКО, Г. ШЕРЕМЕТ.
  с.Царедарівка.


