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Звернення Управління СБУ в
Миколаївській області до громадськості

Доманівського району
  Шановні жителі Доманівського району! Управління Служби
Безпеки України в Миколаївській області закликає вас повідом-
ляти про відомі вам факти прибуття та перебування у районі
підозрілих осіб, про факти чи наміри здійснення ними сепарати-
стської, терористичної, диверсійної або розвідувально-підривної
діяльності проти України цілодобово за телефоном "довіри"
Управління СБУ: (0512) 49-03-22 та чергового ОУ СБУ: (0512)
37-00-70, чергового Вознесенського МРВ УСБУ: (05134) 4-21-54,
(099) 787-77-46. Крім того, ви можете надати наявну у вас ін-
формацію про факти підготовки та втілення протиправних дій
терористичного чи диверсійного характеру на електронну скри-
ньку Управління: usbu_myk@ssu.gov.ua, а також передати її осо-
бисто за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 40; м. Вознесенськ,
вул. Кібріка, 16.
  Прес-група Управління СБУ в Миколаївській області.

 16 липня — День бухгалтера
  Шановні бухгалтери Доманівщини! 16 липня в Україні
традиційно відзначається професійне свято працівників
бухгалтерського обліку — День бухгалтера. Щиро і сер-
дечно вітаємо вас із цим Днем!
  Ваша робота потребує чіткості, холодного розсуду та
високої дисципліни. Від вашої роботи багато в чому за-
лежить стабільна робота підприємств і організацій, ма-
теріальний добробут людей. Кваліфікований, досвідче-
ний бухгалтер — це чудова знахідка і велика підмога для
кожного керівника. Ви працюєте з численними клі-
єнтами, колективами, досконало освоїли сучасну склад-
ну техніку і при цьому залишаєтесь доброзичливими і
уважними до людей.
  Бажаємо вам щастя, міцного здоров’я, успіхів та твор-
чої наснаги у професійній діяльності.
  Голова райдержадміністрації В.М. ІВАНЧЕНКО.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

На полях району зростаю-
ть темпи робіт на збиранні
врожаю ранніх зернових.
Нинішнього року вони зай-
мають площу 41062 гектари,
з них озима пшениця —
22822 га, озимий ячмінь —
12558 га.
За оперативними даними

управління агропромислово-
го розвитку райдержадміні-
страції, станом на 13 липня
ранні зернові зібрані по ра-
йону на площі 21628 га, що
складає 52,6 відсотка від за-
гальної площі, що підлягає
збиранню. Намолочено по-
над 55 тисяч тонн зерна.
Урожайність хлібного гекта-
ра в середньому по району
складає 25,6 центнера. Най-
вища вона в ДП "Лідієвське"
— 40,3 ц, ПСП "Світанок" —
31,5 ц, СПрАТ "Україна" —
28,5 ц, ПСП імені Суворова
— 27,5 ц.
Озимий ячмінь по району

зібрано на площі 9642 гекта-
ри при середній урожайнос-
ті 25,7 центнера з гектара.

Намолочено його близько 25
тисяч тонн.
Озиму пшеницю скошено і

обмолочено на 7925 гекта-
рах. Намолот склав по райо-
ну 12,5 тисячі тонн, середня
урожайність — 24,7 центнера
з гектара.
Користуючись погожою

дниною, жниварі району
прагнуть максимально вико-
ристовувати на збиранні хлі-
ба кожну хвилину, швидко і
без втрат зібрати вирощений
урожай.

  За оперативними даними
управління агропромислово-
го розвитку райдержадміні-
страції.

 Жнива-2015

3 липня в райдержадміні-
страції під головуванням го-
лови райдержадміністрації
В.М. Іванченка проведено на-
раду з керівниками сільгосп-
підприємств та головами
фермерських господарств
району. На нараді розглянуті
питання: про зміни в подат-
ковому законодавстві в га-
лузі сільського господарства;
про забезпечення дотриман-
ня пожежної безпеки в ра-
йоні під час збирання врожаю
2015 року; про організацію
та порядок укладання дого-
ворів з підприємствами, ус-
тановами та організаціями,
що залучаються до виконан-
ня мобілізаційних завдань в
особливий період; про реалі-
зацію положень Закону Ук-
раїни «Про засудження кому-
ністичного та націонал-соці-
алістичного (нацистського)
режимів в Україні та забо-
рону пропаганди їхньої сим-
воліки»; проведення децент-
ралізації влади в Україні то-
що. При обговоренні питання
децентралізації влади очіль-
ник району накреслив основні
завдання з проведення добро-
вільних об'єднань громад, на-
дав роз’яснення про переваги
такого об'єднання, навівши
позитивні приклади країн
Східної Європи, відповів на
запитання присутніх. «Про-
ведення децентралізації вла-
ди є шлях до побудови нового
заможного суспільства» —
підкреслив голова райдерж-
адміністрації.

8 липня у приміщенні цент-
ральної районної бібліотеки
відбулася скап-нарада з нача-
льником управління культу-
ри, національностей та релі-
гій облдержадміністрації
М.Ф. Димитровим за участю
заступника голови райдерж-
адміністрації Н.І. Фалько, на-
чальника відділу культури,
молоді та спорту райдерж-
адміністрації О.О. Маценко,
директора районного будин-
ку культури Т.Д. Плєц, дирек-
тора централізованої бібліо-
течної системи А.І. Друзь,
директора музичної школи
Н.Г. Рибалко. На нараді було
проаналізовано стан клубних
закладів району, перспекти-
ви їх діяльності та тенден-
ція розвитку культури в ціло-
му. Серед найболючіших про-
блем — ремонт приміщень
та опалення закладів культу-
ри.
Більш детальна інформація
на сайті Доманівської рай-
д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї
http://domanivka.mk.gov.ua/

  Сектор з питань внутріш-
ньої політики, зв’язків з гро-
мадськими організаціями та
засобами масової інформа-
ції апарату райдержадміні-
страції.

Експрес-
інформація з
райдержадмі-
ністрації

«Наші захисники повинні займатися своїми
господарськими та сімейними справами, а не
власноруч «вибивати» гарантовану державою
допомогу, оздоровлення та пільги. Надання за-
конодавчо передбаченої підтримки учасникам
бойових дій є одним із основних і пріоритетних
завдань як виконавчої, так і законодавчої вла-
ди, тут других пріоритетів не повинно бути!»
Про це заявив під час зустрічей з військово-
службовцями у Маринівській, Прибузькій та
Мостівській сільських радах голова районної дер-
жавної адміністрації В.М. Іванченко. У них та-
кож взяли участь начальник управління соціаль-
ного захисту населення райдержадміністрації
Н.А. Мазалова, Маринівський і Прибузький сі-
льські голови В.М. Бройченко та В.В. Матю-
щенко, секретар Мостівської сільської ради
Т.Д. Радчук.
Голова райдержадміністрації ознайомив учас-

ників бойових дій та членів їх сімей зі станом
виконання Закону України «Про статус ветера-
нів війни, гарантії їх соціального захисту» із
змінами, внесеними в 2014 році. Також В.М.
Іванченко обговорив з учасниками АТО питан-
ня, які найбільше їх хвилюють, а саме виділен-
ня земельних ділянок для ведення особистого
підсобного господарства, працевлаштування,
надання пільг на оплату комунальних послуг.
В свою чергу начальник управління соціаль-

ного захисту райдержадміністрації Н.М. Маза-
лова ознайомила присутніх з порядком надання
матеріальної допомоги через програму «Турбо-
та», яка діє на території сільських рад.
За результатами зустрічей голова райдержад-

міністрації В.М. Іванченко надав доручення на-
чальнику управління соціального захисту насе-
лення райдержадміністрації Н.М. Мазаловій та

директору районного центру зайнятості Є.Л.
Осадчуку щодо якнайскорішого вирішення пи-
тань, порушених учасниками АТО.
За результатами зустрічей голова райдержад-

міністрації В.М. Іванченко акцентував увагу всіх
структурних підрозділів райдержадміністрації,
відповідних районних організацій та служб з
координації дій щодо вирішення актуальних пи-
тань учасників бойових дій на сході країни та
надав відповідні доручення.
З метою інформаційної підтримки учасників

антитерористичної операції на сайті райдержад-
міністрації за адресою http://domanivka.mk.gov.ua/
створено рубрику «Учасникам АТО та членам
їх сімей».

В. РОНЖИН
Головний спеціаліст сектору з питань внутріш-

ньої політики, зв’язків з громадськими організа-
ціями та засобами масової інформації апарату
райдержадміністрації.
  На фото: під час зустрічі голови рай-
держадміністрації з учасниками бойових
дій в зоні АТО в Прибузькій сільській раді.

 З райдержадміністрації

Як розповів директор ТОВ імені Богдана
Хмельницького Володимир Григорович Анті-
пов, ранні зернові займають цього року в гос-

подарстві площу 740 гектарів. На збиранні хлі-
ба задіяно два комбайни — "Дон-1500 Б" та
"Полісся". Безперебійно діє жнивний конвеєр.
З поля зерно доставляють на тік, де його очи-
щають, а далі — в склад. Урожайність зернових
нинішнього року в товаристві, на жаль, не дуже
висока, на заваді стали несприятливі погодні
умови. Озимий ячмінь видає з гектара 22
центнери, а озима пшениця — 25 центне-
рів.
Особливу увагу приділяють хлібороби якості

збирання, щоб зберегти кожну зернину. На пло-
щах, що вивільняються, одразу ж проводиться
лущення стерні та дискування. Адже мине
зовсім небагато часу, і хлібороби приступлять
до сівби озимих.
Для жниварів організовано двічі на день га-

ряче харчування за пільговою ціною, яка скла-
дає 30 відсотків його вартості.

  В. ДМИТРЕНКО.

 З ТОВ імені Богдана Хмельницького

Ударною працею на жнивному полі відзначився цього року збиральний
екіпаж у складі комбайнера Івана Івановича Нахмана та помічника комбай-
нера Івана Володимировича Черчукана з ТОВ імені Богдана Хмельни-
цького. Комбайном "Дон-1500 Б" хлібороби зібрали від початку жнив хліб
з площі 190 гектарів, намолотивши близько 500 тонн зерна.
  З вагомим трудовим досягненням передовиків сердечно привітали голова
районної державної адміністрації Василь Миколайович Іванченко та нача-
льник відділу виробництва і переробки сільськогосподарської продукції
управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Максим
Вікторович Маташнюк, вручивши їм коровай та грошову премію від рай-
кому профспілки працівників агропромислового комплексу. У подарунок
їм та іншим жниварям господарства прозвучала пісня від Ігоря Коршенка.

 Передплата-2015

  Шановні жителі району! Хто не встиг
передплатити районну газету "Трибуна
хлібороба" на друге півріччя 2015 року,
це не пізно зробити й зараз. Передпла-
тивши газету в липні, ви отримуватимете
її з серпня.
  Передплатна ціна на нашу газету
складає на місяць 6 грн. 00 коп., до
кінця року відповідно — 30 грн. 00
коп. (без вартості оформлення пе-
редплати).
  Передплату приймають без обмежень
селищне та сільські відділення зв'язку,
листоноші.
  Якщо бажаєте регулярно одержувати інформацію про події міс-
цевого життя, цікаві поради, програми телебачення, поспішіть пе-
редплатити нашу газету. Вона буде бажаною гостею у кожному домі.
  "Трибуна хлібороба" — це ваша газета!
  Редакція газети "Трибуна хлібороба".
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 З Миколаївської облдержадміністрації

Президент Петро Порошенко повідомив, що
звернувся до керівників фракцій Верховної Ради
із проханням підтримати законопроекти щодо
заборони відпускати під заставу осіб, що підо-
зрюються у корупції. «Щоб такі категорії гро-
мадян, як держслужбовці першого і другого ра-
нгу, судді, прокурори, правоохоронці, у випадку
обґрунтованих звинувачень щодо корупційних
дій, не мали права виходити під заставу», —
сказав Президент в інтерв'ю телеканалу «1+1»
і висловив сподівання на підтримку такої ініці-
ативи. Петро Порошенко наголосив: «Кожен ви-
пуск злочинця під заставу викликає обурення
суспільства, і я, як Президент, не можу на це не
реагувати».
Крім того, повідомив глава держави, досягну-

то домовленості про винесення на розгляд пи-
тання скасування депутатської та суддівської не-
доторканності. Президент назвав неприпустимим
той факт, коли обґрунтовано звинувачувані
судді і депутати мають можливість організувати
втечу за кордон, поки парламент розглядає пи-
тання скасування їх недоторканності для при-
тягнення до відповідальності.

«Це звучить як попередження про те, що тре-
ба тікати, поки є недоторканними. Ми не може-
мо миритися з цим. Мають бути нарешті прого-
лосовані зміни до Конституції, які вже розгля-
нуті Конституційним Судом, щодо скасування
депутатської і суддівської недоторканності», —

зазначив Петро Порошенко. Президент наголо-
сив, що на кримінальні злочини, особливо ко-
рупційного характеру, правоохоронні, суддівські
та прокурорські органи повинні мати можливість
реагувати та затримувати злочинців.
Петро Порошенко наголосив, що у питанні бо-

ротьби з корупцією правоохоронні органи та
держава перейшли від законодавчого забезпе-
чення та створення умов для ефективної роботи
до реальних кроків.

«Як би це важко не було, який би опір ми не
бачили, ми перейшли вже від законодавчого за-
безпечення до конкретних, практичних, прямих
дій щодо боротьби з корупцією. Впевнений, що
ми переможемо, бо цього хоче народ, і народ
підтримує ці ініціативи», — сказав глава дер-
жави.
Серед перших реальних кроків Петро Поро-

шенко назвав проведення низки операцій із ви-
явлення та затримання корупціонерів у органах
прокуратури, на кордоні. «Це найвищі посади:
рівень керівництва обласної прокуратури, голо-
вуючий слідчим управлінням. Суми хабарів скла-
дають мільйони гривень, вилучені при обшуках
суми — десятки мільйонів. Це вже не компанєй-
щина. Це — реальні зрушення», — наголосив
Президент.
Глава держави також нагадав про затримання

міліціонерів, які «прикривали» нелегальний ви-
добуток бурштину, а також напади озброєних
людей на правоохоронців. «Коли йде видобуток
бурштину, то це покривається незаконними
збройними формуваннями», — наголосив Петро
Порошенко.
  Президент нагадав, що на законодавчому рівні
влада забезпечила створення інструментів для
боротьби з корупцією. Створено Антикорупцій-
не бюро, Антикорупційну агенцію, керівництво і
службовці до яких добираються на прозорій,
конкурсній основі. Утворено Національну полі-
цію, а з 15 липня розпочнеться набір абсолютно
нових кадрів до прокуратури. Все це робиться у
відповідності до Угоди про асоціацію з ЄС, у
погодженні з організацією GRECO, яка забез-
печує світову координацію у боротьбі з коруп-
цією, підкреслив Президент.

Президент закликає депутатів підтримати
законопроект щодо заборони відпускати під
заставу підозрюваних у корупції

Під час робочої поїздки в Новоодеський район
голова облдержадміністрації розповів, що в ре-
гіоні досить добровольців, готових захистити
жителів.

«У Миколаївській області 85 громадських
формувань, це більше 3 тисяч захисників, гото-
вих стати плече до плеча на захист Миколаїв-
ської області. Ці патріоти зберуться протягом
декількох годин. 11-й стрілецький батальйон —

це 492 добровольці, які пройшли злагоджену
підготовку і готові захистити кожного жителя
області».
Вадим Меріков переконаний, що сьогодні

дуже важливо доносити до населення правдиву
та об'єктивну інформацію. Так як крім бойових
дій на сході країни, російські спецслужби ведуть
інформаційну війну.
У той же час, він зазначив, що Центр опера-

тивного реагування, який планують відкрити в
Миколаєві, а також установка відеоспостережен-
ня дасть можливість вчасно запобігати і не
допускати диверсій і провокацій.
  «Ми повинні вчинити всі заходи, щоб російські
спецслужби не могли закладати вибухові прист-
рої і навіть думати про теракти. В області пра-
цює Рада оборони і Антитерористичний штаб —
ми знаємо все про тих, хто сьогодні намагається
підірвати стабільність і безпеку нашої області та
країни. Закликаю вас бути пильними і не бо-
ятися інформувати правоохоронні органи і
Службу безпеки», — заявив Вадим Меріков.

Вадим Меріков: "Ми знаємо все про тих,
хто сьогодні намагається підірвати
стабільність і безпеку"

Заступник голови облдержадміністрації Окса-
на Янішевська взяла участь у селекторній нараді
Міжвідомчого координаційного штабу з питань
соціального забезпечення громадян України, які
переміщуються з тимчасово окупованої території
та районів проведення антитерористичної опе-
рації.
В селекторі також взяли участь начальник го-

ловного управління ДСНС України у Миколаїв-
ській області Максим Грицаєнко та директор
департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації Ольга Сивопляс.
Так, за словами Оксани Янішевської, всі гро-

мадяни, які переселяються до Миколаївської об-
ласті, реєструються в органах соціального за-
хисту населення та отримують інформацію щодо
різних видів послуг.

За станом на 10 липня, в Миколаївській об-
ласті загальна кількість осіб, які обліковані як
переміщені, становить 8208 чоловік, з них 2103
дітей.
З загальної кількості внутрішньопереміщених

осіб — 276 працевлаштовані, 56 — проходили
профнавчання, 133 — брали участь у громадсь-
ких та інших роботах тимчасового характеру.
Крім того, 1147 дітей влаштовано до навчальних
закладів та 439 дітей до дошкільних навчальних
закладів області.
Директор департаменту соціального захисту

населення Ольга Сивопляс повідомила, що 1738
особам надано адресну грошову допомогу на
загальну суму 3610,8 тис.грн. та адресну нату-
ральну допомогу 1870 особам на загальну суму
382,7 тис.грн.
Крім того, Оксана Янішевська нагадала, що 44

дитини з числа внутрішньо переміщених осіб та
дітей із сімей загиблих військовослужбовців у
зоні проведення АТО з 19 травня по 3 червня
відпочили у санаторних закладах на Адріатично-
му узбережжі Хорватії.
  «Робота з внутрішньопереміщеними особами
проводиться постійно. Ведеться облік, активна
гаряча лінія, кожна особа стоїть на контролі в
управліннях соціального захисту області та міс-
та. Ніхто не залишиться без уваги та допомоги»,
— зазначила Оксана Янішевська.
  Із сайту Миколаївської облдержадмініст-
рації.

Оксана Янішевська на нараді по внутріш-
ньопереміщених особах: “Ніхто не
залишиться без уваги та допомоги”

 Децентралізація влади

9 липня в Царедарівській сільській раді відбу-
лося обговорення питання добровільного об'єд-
нання громад. В обговорені взяли участь заступ-
ник співголови робочої групи з підтримки та
впровадження заходів з добровільного об'єд-
нання територіальних громад, завідувач юридич-
ного сектору апарату райдержадміністрації Оле-
ксандр Ульянов, головний спеціаліст сектору з
питань внутрішньої політики, зв’язків з громад-
ськими організаціями та засобами масової ін-
формації апарату райдержадміністрації Володи-
мир Ронжин, Царедарівський сільський голова
Жанна Шевченко та депутати ради.
В своєму виступі Олександр Ульянов зазначив,

що в районі створена та працює робоча група з
підтримки та впровадження заходів з доброві-
льного об'єднання територіальних громад, до скла-
ду якої входять депутати районної ради, сільські
голови, керівники установ та організацій району.
У ході засідань групи було вирішено об’єдна-
тись навколо Доманівської селищної ради і
створити одну об’єднану громаду. Таке об’єдна-
ння (укрупнення) передбачене перспективними
планами проведення адміністративно-територі-
альної реформи Миколаївської області. Об'єд-
нання є цілковито добровільне та не передбачає
примусового приєднання тієї чи іншої сільської
ради.
Також Олександр Ульянов охарактеризував

основні переваги такого об'єднання. Об’єднані
територіальні громади матимуть значно більші
надходження до своїх бюджетів, тому що фор-
муватимуться вони за принципом формування
бюджетів міст обласного значення. А більші
бюджети дадуть змогу вирішити набагато бі-
льше проблем життєдіяльності громад.
Ніхто не залишає осторонь проблеми розвит-

ку населених пунктів, які входитимуть до об’єд-
наних територіальних громад. В тих селах, де
буде реформована сільська рада, їх інтереси
представлятиме обраний сільський староста та
депутати. Саме від їх громадянської позиції буде
залежати, яким чином будуть захищені та пред-
ставлені інтереси жителів цих населених пунктів.
Відповідаючи на питання, як бути пенсіонерам

та іншим соціально вразливим категоріям жите-
лів щодо отримання довідок, дозволів тощо,
представник робочої групи наголосив, що в се-
лищі Доманівка вже працює Адміністративний
дозвільний центр, який надає відповідні послуги.
Жителям, що проживатимуть у населених пунк-
тах об’єднаної громади, не потрібно буде, як
сьогодні, їздити до Доманівки, оскільки в проце-
сі реформи буде започатковано електронну

систему документообігу. Кожен мешканець змо-
же отримати дозвіл чи іншу адміністративну пос-
лугу через старосту села. І саме цей принцип
дасть можливість забезпечити жителів об’єдна-
ної громади якісними та доступними публічними
послугами, без черг, хабарництва та бюрокра-
тичної тяганини.
В свою чергу, Жанна Шевченко повідомила:

«На цій сесії ми будемо розглядати питання ви-
користання вільних залишків коштів нашого
бюджету, які виникли при перевиконанні бюд-
жету, що є вперше. Адже держава збільшила
відсоток податків та зборів, які акумулюються в
місцевих бюджетах. Це перший крок до децент-
ралізації влади, і це є стимулом для об'єднання
в громаду, яка буде більш дієва, здатна реально
вирішувати проблеми громад».
За результатами обговорення депутати під-

тримали об'єднання з Доманівською селищною
радою.
На завершення зустрічі Володимир Ронжин

розповів про необхідність виконання Закону Ук-
раїни «Про засудження комуністичного та наці-
онал-соціалістичного (нацистського) тоталітар-
них режимів в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки». Адже в с. Царедарівка вста-
новлено пам’ятник Миколі Щорсу, який потрібно
демонтувати у визначений законодавством тер-
мін. Необхідно також провести сходки мешкан-
ців вулиць Радянська та Щорса щодо їх перей-
менування та визначення нових назв. Він запро-
понував надати необхідну методичну допомогу
у розробці відповідних рішень.
Царедарівський сільський голова дала згоду

на розгляд цього питання на сесії сільської ради.
  Сектор з питань внутрішньої політики, зв’я-
зків з громадськими організаціями та засо-
бами масової інформації апарату райдерж-
адміністрації.

160 сільських, селищних, міських (міст район-
ного значення) голів та 83 секретарі місцевих рад
взяли участь у спеціалізованих навчаннях на тему
децентралізації влади в Україні та реформування
місцевого самоврядування. 8 липня голова облас-
ної ради Володимир Луста провів тематичну зуст-
річ із черговим потоком слухачів. Обговорили очі-
кування і побоювання від майбутніх змін та клю-
чову роль сьогоднішніх лідерів місцевих громад,
від позиції і рішучих кроків яких залежить подаль-
ша доля громад. Сільські, селищні голови не є
противниками реформи – така теза звучала чи не
на кожній зустрічі із керівництвом обласної ради.
Їх, як очільників громад, турбує інше – чи не пост-
раждає соціальна складова у результаті таких пе-

ретворень, наскільки справедливим і рівномірним
буде розподіл майбутніх надходжень, чи будуть
функції і обов'язки новоствореної об’єднаної гро-

мади підкріплюватися широким спектром повно-
важень.
З цього приводу голова обласної ради зазначив,

що такого роду питання, насправді, вирішувати-
муться у подальшому самою громадою: "Єдиної
управлінської моделі, нав’язаної зверху, не буде –
все це громада вирішуватиме самостійно, виходя-
чи із кадрової і економічної доцільності. Виконав-
чі комітети будуть створені із представників усіх
місцевих рад об’єднаної громади за принципом па-
ритетності, саме тому одноосібне прийняття рі-
шень у такому випадку буде унеможливлено". Во-
лодимир Луста закликав сільських і селищних го-
лів, як таких, які найглибше знають проблеми
своїх громад і мають за плечима багаторічний дос-
від, вже зараз самоорганізовуватись і продумувати
подальші кроки. "Реформа місцевого самоврядува-
ння – конче необхідна та невідворотна, адже без
цього рішучого кроку неможливо буде рухатися
вперед. Кущові наради на рівні первинних громад,
котрі зараз проводяться, є якраз можливістю для
нас, і представників громад, і представницької та
виконавчої влади, почути одне одного і визна-
читись із подальшими кроками у цьому напрямку",
– наголосив Володимир Луста.
Зазначимо, що чергові спеціалізовані короткост-

рокові курси на базі Миколаївського центру пере-
підготовки та підвищення кваліфікації працівни-
ків органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ
і організацій заплановано провести вже цієї осені.
  Прес-служба Миколаївської обласної ради.

 З Миколаївської обласної ради

Підбито підсумки чергової серії навчань
для сільських та селищних голів
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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.

  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.

  Продаю ВАЗ-21099, 1997 р. випуску. Можливий обмін
на зерно. Телефони: 0505258503, 0665288483.

ГЕТЬ КОРУПЦІЮ!
27.07.2015 року громадянин Соколюк В.І. та Благодійний

Фонд "Цінуймо життя" у відповідності до чинного законодавства
України планує проведення мирної акції протесту.
Мета акції — заявлення відкритого мирного протесту

громадян проти корупції, корупційних схем, які ро-
ками діють в органах прокуратури, міліції та інших
органах влади.
Мирне зібрання відбудеться з 10.00 до 18.00 за адресою: смт.

Доманівка, вул. Пастера, 19, з мирною ходою до вул. Леніна, 31,
по вул. Кірова, по вул. Радянської Армії, по вул. Леніна, 48, 46.
До участі у мирній акції протесту запрошуються усі бажаючі,

також запрошуються місцеві засоби масової інформації.
  Організатор Соколюк В.І.

УВАГА!
Доманівський районний суд 20.11.2014
року виніс вирок про визнання винною Но-
вак-Павлову Людмилу Володимирівну (на-
чальника відділу Держземагентства у До-
манівському районі Миколаївської області)
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.
368 КК України — одержання хабара в
особливо великому розмірі.
На підставі даного вироку суду Новак-
Павлова була звільнена з займаної посади
та призначено їй покарання у вигляді 5 ро-
ків позбавлення волі без конфіскації май-
на, з позбавленням права обіймати посади,
пов'язані з виконанням адміністративних та
організаційно-розпорядчих функцій, стро-
ком на 3 роки, з позбавленням 11 рангу,
звільнена від відбування покарання з іс-
питовим строком на 3 роки.
(З вироку Доманівського районного
суду від 20.11.2014 року, справа №11-
КП/784/54/15).
  Представник потерпілого Соколюка В.І.
Кожокар Анна Іллівна.

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

Друга річниця
світлої пам’яті
чоловіка, батька, дідуся

СТОРЧЕУСА Миколи Яковича
(2.04.1939 — 18.07.2013)
Любимо, пам’ятаємо!!!
Дружина, діти, онуки.

  Продаю поросят (вік 1,5-2 місяці). Тел. 0501834950.

Вітаємо!
  14 липня відзначив свій день народження депутат
Доманівської районної ради ЦЕХОЦЬКИЙ Анато-
лій Євгенійович. Сердечно вітаємо шановного іме-
нинника, зичимо йому міцного здоров’я, довголіття,
успіхів у депутатській роботі, в особистому житті,
щастя й благополуччя.
Хай ладиться скрізь: і в роботі, й в родині,
Хай радість несе Вам кожна хвилина,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!

Доманівська районна рада.

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

Фірма "Все для даху"
реалізує покрівельні матеріали – металочерепицю, проф-
настил, металопластикові вікна. Також виконує монтажні
роботи. Є доставка. Тел.: 0958112924, 0977437125.

  Філія ПАТ "ДПЗКУ" "Врадіївський елеватор" здійснює за-
купівлю ранньозернових культур за цінами вище ринкових,
що є найвищими у регіоні, а також приймає на зберігання
дані культури, послуга з приймання яких є безкоштовною.
  За довідками звертайтесь за тел. (05135) 9-21-52, 9-14-47.

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

  Для роботи у ветаптеку смт. Доманівка потрібен
спеціаліст з вищою або середньою ветеринарною
освітою. Телефон 0667208379.

  Державний акт на право приватної власності на земельну ділянку
МК №11087, виданий 28 жовтня 2002 р. на ім'я Красненка Миколи
Миколайовича і зареєстрований за №427, вважати втраченим.

  м. Миколаїв, продаж квартир на березі річки, індив. опалення,
доступна ціна (від 7500 грн./м2). Тел.: 0630645050, 0676029090.

  Продається 3-кімнатна, газифікована, крупнога-
баритна квартира з усіма зручностями в центрі
Доманівки. Телефон 0978869645.

  Продаю курчат-бройлерів, курей-несушок, а також облицюва-
льну силікатну цеглу. Телефони: 0958600235, 0977134685.

  Від усього серця вітаємо дорогу нашу
вчительку СОЛОХІНУ Майю Дмитрівну
з 80-річчям, яке вона відзначатиме
20 липня.
Прийміть найкращі, щирі побажання,
І наш гарячий та палкий привіт,
Хай це хороше й добре привітання
Звучить для Вас ще добру сотню літ.
Щоб щедрою була і світлою доля,
Щоб ви не зазнали ні лиха, ні болю,
Нехай обминають Вас лихо й тривоги,

Нехай завжди до Вашої хати
Сходяться наші дороги.
Хай світять Вам життєві долі,
Хай обминає Вас журба,
Бажаєм Вам на видноколі
Блаженства, миру і добра.

 Випускники Доманівської загальноосвітньої
школи №2 випуску 1995 року.

 Нам пишуть

Не лише з нагоди професійного свята людей
у білих халатах — Дня медичного працівника,
яке відзначається в третю неділю червня, а про-
тягом всього року ми згадуємо добрим словом
їх — лікарів, середній та молодший медичний
персонал, ветеранів та пенсіонерів-медиків. Хо-
четься висловити повагу та вдячність усім тим,
хто присвятив своє життя лікуванню людей.
Спасибі, що ви є у нас, і ми завжди можемо
звернутися до вас за допомогою.
Лікарями не стають, ними народжуються.

Саме про такого лікаря за покликанням хочу
розповісти. У селі Мостовому, на вулиці Степо-
вій, народилася, виросла, вивчилася Тамара
Анатоліївна Мінченко (Орловська). Школу за-
кінчила із золотою медаллю. Після закінчення з
відзнакою Одеського медичного інституту ім.
М.І. Пирогова одержала диплом лікаря-педіатра
і всі свої знання, професійний досвід присвя-
тила лікуванню дітей в рідному селі. Тамара Ана-
толіївна швидко завоювала авторитет і повагу се-
ред жителів, стала гордістю і нашою відрадою.
За сумлінну працю Тамара Анатоліївна неод-

норазово нагороджувалася грамотами сільської

ради (сільський голова Пастушенко С.Г.). Низь-
кий уклін Вам за старання, вельмишановний
наш лікарю!
А нині і всі дорослі довіряють Вам своє здо-

ров'я. В 2006 році Орловська Т.А. здобула но-
вий статус — "сімейний лікар". Ви — наш рятів-
ник в найскладніші хвилини життя. Ви відпові-
даєте за найдорожче, що має кожна людина. Ви
наш ангел і Бог, Ви наші серця, руки і ноги
лікуєте, з лап смерті не раз вириваєте. Завдяки
вашій турботі та професійному досвіду, майсте-
рності у людини з'являється віра та надія на
одужання, і це — найголовніше.
Шановна Тамаро Анатоліївно! Хай ніколи Вас

не торкнуться біди і печалі, а тільки успіх і
радість Вас супроводжує.
Жителі нашого села сердечно вдячні всім ме-

дичним працівникам Мостівської амбулаторії сі-
мейної медицини за здатність до співчуття, чуй-
ність, сердечність і працьовитість. Сімейного
вам щастя, здоров'я, добра і миру!
Від імені жителів вулиці Степової
О. ПЕТРЕНКО.

  с. Мостове.

Амброзія полинолиста — небезпечний ка-
рантинний бур'ян, який окрім засмічення сіль-
ськогосподарських культур та суттєвого
зниження їх урожайності викликає ще й але-
ргічну реакцію у людини. Шкідливим є пилок
рослини, який виділяється під час цвітіння.
Потрапивши в органи дихання людей, пилок
здатний викликати алергічні захворювання
різного ступеня важкості. Симптоми алергії:
сльозоточивість, почервоніння очей, кашель,
задуха, головний біль, підвищення темпера-
тури. В подальшому алергія може перерости
в астму.

7 липня відбулося засідання робочої групи із
сприяння організації карантинних заходів на те-
риторії Доманівського району, на якому основ-
ну увагу було приділено питанню знищення ам-
брозії полинолистої. На засіданні виступили:
Фалько Н.І. — заступник голови райдержадмі-
ністрації, голова робочої групи, Святченко І.К.
— начальник відділу освіти райдержадміністра-
ції, Юрчак І.М. — заступник начальника відділу
Держземагентства у Доманівському районі,
Наточій Е.Д. — державний фітосанітарний інс-
пектор Миколаївської області, Гулич В.В. — зас-
тупник Доманівського селищного голови. За ре-
зультатами засідання вирішено:

— в липні-серпні цього року в районі провести
місячник боротьби з амброзією полинолистою;

— сільським (селищній) радам, підприємствам,
установам, організаціям, а також жителям райо-

ну обстежити території своїх земель (земельних
ділянок) і при виявленні небезпечного каран-
тинного бур'яна амброзії полинолистої знищити
її;

— сільським (селищному) головам провести
роз'яснювальну роботу серед населення відпо-
відних рад про загрозу здоров'ю людей від
амброзії полинолистої та необхідності її зни-
щення;

— райдержадміністрації, державній фітосані-
тарній інспекції, сільським (селищній) радам ор-
ганізувати проведення суботників по знищенню
амброзії полинолистої на території населених
пунктів району;

— державній фітосанітарній інспекції провести
обстеження населених пунктів району на пред-
мет виявлення карантинних організмів і при їх
виявленні діяти відповідно до своїх посадових
обов'язків.
Варто нагадати, що відповідно до ст. 105 Ко-

дексу України про адміністративні правопору-
шення, невиконання фітосанітарних заходів по
знищенню амброзії полинолистої тягне за со-
бою накладення штрафу на громадян до 170
грн., на посадових осіб — до 255 грн.
Закликаю всіх жителів Доманівщини залучи-

тися до роботи по знищенню амброзії полино-
листої на території району.
Е. НАТОЧІЙ.

  Державний фітосанітарний інспектор Мико-
лаївської області.

 Небезпечний карантинний бур'ян

Не залишайте
місце ДТП!
Як правило, основною при-

чиною дорожньо-транспортних
пригод є свідоме ігнорування
Правил дорожнього руху його
учасниками. Саме такі дії нара-
жають на небезпеку як їх са-
мих, так і оточуючих. У бага-
тьох випадках страждають пі-
шоходи — або з власної вини,
або через водіїв, які неуважно
керують транспортним засо-
бом.
Деякі водії, щойно скоївши

дорожньо-транспортну приго-
ду, намагаються втекти, пору-
шуючи при цьому свої обо-
в’язки, передбачені пунктами
Правил дорожнього руху, ча-
сом залишаючи потерпілого в
біді, не надаючи йому першої
медичної допомоги. В основ-
ному це відбувається через
страх перед покаранням за
скоєне. При цьому водій не
усвідомлює, що своїми діями
він обтяжує свою і без того
нелегку провину.
Протягом минулого року на

території Миколаївської облас-
ті було зареєстровано понад
півсотні дорожньо-транспорт-
них пригод, з місць скоєння
яких водії зникли. 41 з цих
злочинів вже розкритий, а во-
дії-втікачі були затримані і
притягнуті до відповідальності.
Дуже часто у випадках, коли

під колесами авто опиняється
пішохід, за умови вчасно нада-
ної медичної допомоги життя
потерпілого можна було б вря-
тувати. Тікаючи з місця аварії,
водій майже не залишає без-
порадній жертві шансів на ви-
живання, особливо якщо при-
года сталася в безлюдному
місці. Таких прикладів можна,
на жаль, навести досить бага-
то. Тому варто ще раз нага-
дати водіям, що втеча з місця
скоєння дорожньо-транспорт-
ної пригоди тільки обтяжує їх
провину.

С. ЛИСЕНКО.
  Старший лейтенант міліції.

 Безпека руху

  16 липня — день народження у нашої
рідної, доброї донечки, матусі, бабусі,
свахи БОНДАРЕНКО (ЦИМБАЛІСТА)
Алли Вікторівни.
Тобі побажаєм на довгі роки
Усмішок щасливих, онуків вродливих,
Всього, чого хочеш ти.
За ночі недоспані, сльози непрохані,

За руки твої золоті
Спасибі велике, уклін тобі, рідна,
До самої неньки-землі!
  З повагою та любов'ю мама Євгенія,
донька Вікторія, зять Дмитро, онучка
Анастасія та свати Ірина й Нестор.


