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26 липня — День
працівників тор-
гівлі
Шановні працівники торгі-

вельних закладів району!
Щиро вітаємо вас з профе-
сійним святом — Днем пра-
цівників торгівлі.
З року в рік ви невпинно

нарощуєте обсяги товаро-
обігу, застосовуєте у своїй
роботі нові прогресивні тех-
нології, дедалі повніше задо-
вольняєте потреби населен-
ня в якісних товарах, набли-
жаючи показники галузі до
міжнародних стандартів.
Сьогодні, в складні часи для
нашої країни, ви одні з пер-
ших відгукнулися допомага-
ти нашим землякам-війсь-
ковослужбовцям, що несуть
службу в зоні АТО. Нехай і
надалі ваші зусилля будуть
спрямовані на забезпечення
розвитку торговельної мере-
жі, удосконалення її інфра-
структури, підтримку вітчиз-
няного товаровиробника,
поліпшення якості сервісу.
Зичимо вам міцного здо-

ров'я, добробуту й вагомих
професійних здобутків!
Голова райдержадмініст-

рації
В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Голова районної ради
 Т.Л. КУШНІР.

 Щоденник
 збирання
  Користуючись сприятливою
погожою дниною, хлібороби
району нарощують темпи ро-
біт на збиранні врожаю ран-
ніх зернових. За оперативни-
ми даними управління агро-
промислового розвитку рай-
держадміністрації, станом на
20 липня хліба на полях ра-
йону були зібрані на площі
34326,4 гектара, що складає
83,6 відсотка від загальної
площі, що підлягає збиран-
ню. Намолочено 91382 тонни
зерна при середній урожай-
ності 26,6 центнера з гектара.
  На вказану дату вже повні-
стю були зібрані озимий та
ярий ячмінь. Першого намо-
лочено 31328,3 тонни при
середній урожайності 24,9
ц/га, другого — 11317 тонн
при урожайності 25,1 ц/га.
  Вже завершили збирання
ранніх зернових хлібороби
ДП "Лідієвське", де намоло-
чено найбільше серед госпо-
дарств району хліба — 9240,9
тонни, при найвищій урожай-
ності — 43 ц/га, СПрАТ
"Україна" — 4043 тонни при
урожайності 30,2 ц/га, ТОВ
"Агротекс-Миколаїв" — від-
повідно 4426,4 тонни та 23,8
ц/га.
  Поля, що вивільняються,
одразу ж готують під урожай
наступного року — лущать
стерню, проводять культива-
цію. Вже підготовлено грунт
по району на площі 27200
гектарів.

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

 Жнива-2015

 З ПСП імені Щорса

— На жаль, урожайність
озимої пшениці, а ми лише її
сіяли минулої осені, значно
нижча, ніж торік — розповідає
головний агроном сільгосппід-
приємства Л.В. Ковинєв. — Не-
сприятливі погодні умови, три-
вала засуха не дозволили по-
сіяти зернові вчасно. Через це
до зими вони не змогли добре
прорости, набрати силу. В ре-
зультаті урожайність хлібного
гектара становить на сьогодні
21 центнер. Для порівняння
скажу, що торік ми зібрали на
круг на 37,6 центнера зерна з
гектара, а окремі ділянки "ви-
дали" до 60 центнерів.
На збиранні ранніх зерно-

вих у господарстві працюють
три потужних комбайни —
"New Hollаnd", "Акрос" та
"Полісся". Першість у трудо-
вому суперництві серед хлібо-
робів тримає комбайнер Оле-
ксій Васильович Щербина,
який від початку жнив зібрав
урожай з площі 220 гектарів,
намолотивши 540 тонн зерна.
Із трудовою звитягою його

приїхали привітати заступник

голови районної державної
адміністрації Наталія Іванівна
Фалько, голова райкому про-
фспілки працівників агропро-
мислового комплексу Галина
Захарівна Баранова і началь-
ник відділу виробництва та пе-
реробки сільськогосподарсь-
кої продукції управління агро-
промислового розвитку рай-
держадміністрації Максим Вік-
торович Маташнюк. Вони вру-
чили передовому комбайнеру
коровай та грошову премію.
Музичним подарунком йому та
всім жниварям сільгосппідпри-
ємства стала пісня у виконанні
Ігоря Коршенка.
Високопродуктивно експлу-

атують збиральну техніку на
жнивному полі господарства
також комбайнери Микола
Олексійович Іванченко та Сер-
гій Анатолійович Щербина,
помічники комбайнера Ігор
Володимирович Млінцов та
Микола Васильович Кравчик.
Зерно з поля безперебійним
потоком доставляють на
склад водії Сергій Іванович
Зборовський, Григорій Олек-

сандрович Шеремет, Олек-
сандр Григорович Шеремет,
Олег Георгійович Перепелиця.
Для жниварів організовано дво-

разове гаряче харчування, до того
ж, безкоштовне. Обід та вечерю
доставляють у поле, до агрегатів.
Збираючи урожай нинішній,

хлібороби ПСП імені Щорса
вже прагнуть закласти надій-
ний фундамент під урожай
наступного року. Поля, що ви-
вільняються, одразу ж готую-
ть до осінньої сівби. Озимі
планують засіяти на площі
близько тисячі гектарів.
На лущенні стерні старанно

працюють механізатори Сер-
гій Васильович Щербина, Ана-
толій Володимирович Шатун,
Юрій Олександрович Щерби-
на, на культивації грунту —
Василь Федорович та Сергій
Васильович Мокринські, Вік-
тор Леонідович Шевченко,
Микола Григорович Шеремет.
Хоч валовий намолот зерна

цього року буде менший то-
рішнього, господарство, як
запевнив його керівник Сте-
фан Антонович Зборовський,
сповна розрахується зі своїми
пайщиками на рівні не нижче
минулорічного, працівниками
сільгосппідприємства, забепе-
чить себе насінням.

— Головне, чого бажаю я,
кожен член нашого колективу,
— зауважує Стефан Антоно-
вич, — аби нарешті на благо-
словенній українській землі
настав мир, щоб на сході дер-
жави перестала литися кров
наших бійців та мирних лю-
дей. А буде мир — буде хліб,
буде Україна!
  В. КВИШКО.

  Як і щороку, організовано нинішнього сезону проходять жнива в приват-
ному сільськогосподарському підприємстві імені Щорса. Станом на 20 липня
ранні зернові, які займають цього року площу в 950 гектарів, вже були зібрані
на 750 гектарах. Ще три-чотири дні високопродуктивної роботи в полі, і
жниварі успішно справляться з покладеним на них завданням — в оптимальні
строки зібрати урожай, не допустити його втрат.

 Реформа місцевого самоврядування

У районі триває інформаційно-роз'яснюваль-
на діяльність робочої групи з підтримки та
впровадження заходів з добровільного об'єд-
нання територіальних громад. Нещодавно у
Фрунзенській сільській раді побувала член ро-
бочої групи, заступник голови районної дер-
жавної адміністрації Н.І. Фалько, де зустрілася
з жителями місцевої громади.
Виступаючи перед присутніми, Наталія Іванів-

на висвітлила основні положення Закону Ук-
раїни «Про добровільне об’єднання територі-
альних громад», наголосила на нагальній не-
обхідності проведення в Україні реформи міс-
цевого самоврядування задля наближення на-
дання соціальних послуг до людей, підвищення
їх якості та доступності. Першим кроком на
цьому шляху, як свідчить досвід багатьох євро-
пейських держав, має стати створення само-
достатніх територіальних громад з відповід-
ною інфраструктурою, належним фінансовим

забезпеченням, кадровим потенціалом тощо.
— Найкраще вирішити існуючі на місцях про-

блеми можуть лише люди, які там живуть, ма-
ючи для цього відповідні повноваження та ре-
сурси — підкреслила Н.І. Фалько.
На необхідності якнайшвидшого проведення

в Україні реформи місцевого самоврядування
наголосила у своєму виступі і Фрунзенський
сільський голова Л.Г. Ляховець.
Заступник голови райдержадміністрації від-

повіла на численні запитання щодо перспектив
об'єднання жителів Доманівського району в
єдину об'єднану територіальну громаду.
Н.І. Фалько розповіла також про необхідність

виконання в районі, у тому числі й на території
Фрунзенської сільської ради, Закону України
«Про засудження комуністичного та націонал-со-
ціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в
Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
  Власна інформація.

Жителі Доманівського району продовжують надавати допомогу
землякам-військовослужбовцям, які несуть службу в зоні антите-
рористичної операції на Сході України. Протягом травня-червня
волонтери Доманівщини передали речові посилки Худенку О.,
Плішу С., Маслагану Д., Надирову С., Копилу В., Сагайдаку М.,
Ваховському О., Ревтю Б., Фроловій В., Афоніну І., Афоніну В.,
Павлюку О., Гавриленку Ю. Загалом на суму 33 тис. грн. було
закуплено військову форму, взуття, маскувальні сітки, госпо-
дарський інвентар, військову амуніцію (наплічники, тактичні оку-
ляри, рюкзаки, розгрузки, тактичні рукавиці, наколінники тощо)
та засоби особистої гігієни.
До збору цієї допомоги долучилися: працівники Маринівської

сільської та Доманівської селищної рад, КП «Ринок», Шкурченко
О., Бесараб П.,Рипянчин В., Гаврушова Н., Хитрук З., Резніченко
М., Лаба Ю., Славінський А.
Також волонтерами в травні передано продукти харчування та

засоби особистої гігієни військовослужбовцям ЗСУ, що несуть
службу на території Доманівсько селищної ради. Допомогу нада-
ли жителі району Сіроштан О., Хитрук З., Бондаренко А., Пол-
торан В., Бензар А., Гаврушова Н., Майорова В.
Бажаючих надати посильну допомогу військовослужбовцям

просимо звертатися до волонтерів, які знаходяться в приміщенні
Доманівської селищної ради.
Інформація надана Доманівським волонтерським центром.

  Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадсь-
кими організаціями та засобами масової інформації апарату
райдержадміністрації.

 АТО: мобілізація сили і волі

 З райдержадміністрації

Виклики сьогодення, що пос-
тали перед нами, не те що
складні, як стверджують полі-
тологи, стоїть питання про саме
існування держави. І справа не
тільки у війні, тероризмі, кору-
пції, буксуючих реформах, фі-
нансова складова — визначаль-
на. Без виконання бюджету
про все інше вже можна не
говорити.

Тому приїзд голови Держав-
ної казначейської служби Ук-
раїни Т.Я. Слюз у Доманівку
сприйняли без ажіотажу, ад-
же саме казначейство контро-
лює виконання Бюджетного
кодексу, створює умови для
функціонування фінансової си-
стеми держави, і стан справ на
місцях служить головним інди-
катором життєздатності систе-
ми в цілому.
Підхід до справи Тетяни Яро-

славівни Слюз, як на мене, ім-
понував всім присутнім, ніякої
тобі високоначальницької звер-
хності, стриманий конструктив,
намагання розібратися в міс-
цевих проблемах напередодні
довгоочікуваної децентраліза-
ції. А їх, як і скрізь, вистачає.
Це і проблеми у фінансуванні
медичної та освітньої галузей,
і технічні проблеми в роботі
самої казначейської служби,
яка на вимогу життя також по-
винна модернізуватися. А це чи
не найважче. Адже, наприклад,
відмовитися від таких звичних
паперів на користь електрон-

ного документообігу, ой, як не
просто, навіть у психологічному
плані, вже не кажучи про проб-
леми з програмним та інтерне-
тівським забезпеченнями. Схо-
жа проблема і з електронними
підписами, без яких цей самий
електронний документообіг не-
можливий. Але саме це дозво-
ляє оптимізувати і спростити
звітність, зекономити час і зу-

силля тисяч людей, виключити
особистісний фактор.
Викликало жваву дискусію і

право, нещодавно надане, бю-
джетним організаціям перехо-
дити на обслуговування з дер-
жказначейства у державні бан-
ки, виявляється не так просто
відразу розібратися з плюсами
і мінусами. Була багато й інших
питань і пропозицій, характер-
них для нашого сільськогоспо-
дарського району, але обнаді-
ює, що з усім цим можна, і
треба, успішно справитися, бу-
ло б бажання.
На зустрічі були присутні на-

чальник ГУДКСУ у Миколаївсь-
кій області О.В. Лук'яненко, го-
лова райдержадміністрації В.М.
Іванченко, заступник голови
райради Г.В. Делі, а також ке-
рівники і відповідальні спеці-
алісти районних організацій,
сільських рад, словом, всі ті,
хто має справу з бюджетними
коштами.

Власна інформація.
  На знімках: під час зустрічі.
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 З Миколаївської облдержадміністрації

Шановні співвітчизники!
Розгляд у Верховній Раді проекту

змін до Конституції в частині децентра-
лізації вилився в дискусію про головну
проблему, яка найбільше непокоїть всіх
нас — питання війни та миру. Ця дис-
кусія виявилася настільки гарячою, що
потребує спокійного аналізу і уважної
розстановки всіх крапок над «і».
Окремі фракції, яких я вважав і про-

довжую вважати своїми партнерами,
зненацька атакували мій мирний план.
План, який нашими європейськими та
американськими друзями та партнерами
визнаний як безальтернативний варіант
повернення окупованих районів Донба-
су під український суверенітет — виклю-
чно політико-дипломатичним шляхом.
Каменем спотикання стала норма, яка

міститься в перехідних положеннях Ко-
нституції. А саме — речення, в якому
згадується закон про специфічний поря-
док здійснення місцевого самовряду-
вання в окремих районах Донеччини та
Луганщини.
Цей закон депутати вже ухвалювали

двічі. Спочатку його прийняла поперед-
ня Верховна Рада. Потім — удоскона-
лила теперішня. Вступити в силу такий
закон може лише після виконання цілої
низки попередніх умов. Ці умови вклю-
чають і роззброєння бойовиків, і виве-
дення російських військ, і відновлення
нашого контролю над всією лінією ук-
раїнсько-російського кордону, і прове-
дення чесних, вільних та демократичних
місцевих виборів.
Хіба це не те, чого ми прагнемо?
Ані в Законі, ані в проекті змін до

Конституції нема й бути не може ніяко-
го особливого статусу для тих районів.
І словом не йдеться про особливий ста-
тус для Донбасу. Натомість, і на Дон-
басі, і в усіх регіонах України місцеві

громади отримають значно більше пов-
новажень і можливостей. Напевно, саме
тому 288 народних депутатів підтри-
мали направлення проекту на розгляд
Конституційного суду.
Відтак, реформу з децентралізації і

зміни до Конституції підтримали більші-
сть політичних сил Українського Парла-
менту. Так само — представники місце-
вого самоврядування, голови та депу-
тати обласних та місцевих рад, Вене-
ціанська комісія.
Наші союзники в Європі, США, Кана-

ді отримали вагоме підтвердження, що
Україна дотримується своїх міжнарод-
них зобов’язань в рамках мирного пла-
ну. І висловили готовність поглиблювати
санкції проти Росії, посилювати тиск на
Кремль у разі, якщо Москва вдасться
до ескалації конфлікту.
Проти ж змін ополчилися Росія та її

маріонетки з так званих ДНР та ЛНР. І
це вже само собою свідчить про те, що
ми з вами на правильному шляху.
І це має зняти всі побоювання тих

фракцій Українського Парламенту, які
приєдналися до гурту критиків змін до
Конституції. Докладу всіх зусиль, щоб
до остаточного голосування за зміни
восени переконати цих депутатів підтри-
мати їх.
Бо що означав би провал цієї рефор-

ми? Перше — це кінець міжнародної
коаліції на підтримку України. Після
того — очевидна ескалація насильства
на Донбасі, в якій ми з агресором за-
лишилися би сам-на-сам.
Лише на мить уявіть собі, як би роз-

вивалися події в Україні, якби не міжна-
родна коаліція на нашу підтримку, якби
не ізоляція Росії та ефективні санкції
проти неї. Відтак вся світова дипломатія
допомагає славному українському воїн-
ству тримати оборону від ворога на схі-
дних рубежах у нашій Вітчизняній війні
за незалежність.
Міцно тримаючи зброю в руках, відчу-

ваємо підтримку широкої міжнародної
проукраїнської коаліції. І я нікому все-
редині країни не дозволю зруйнувати
цей союз і позбавити нас такої пере-
ваги! А така спроба цього тижня, на
жаль, мала місце, і, як це не прикро, не
будь-де, а в стінах Українського Пар-
ламенту.
Звісно, наше прагнення до миру не

тотожне пацифізму. Наступного року ми
збільшимо військові асигнування. Вже
цього тижня Верховна Рада ще на 5
млрд збільшила військовий бюджет. Ми
продовжимо зміцнювати армію; при-
швидшимо її озброєння і переоснащен-
ня новітніми зразками зброї та військо-
вої техніки.
Ми не лише вистояли в цій нерівній

боротьбі. Ми зміцнилися настільки, що
для супротивника стала надто очевид-
ною дуже висока ціна, якою може обе-
рнутися пряме вторгнення. Тому замість
атаки з фронту Україну прагнуть і мрію-
ть підірвати зсередини, в глибокому тилу.
Наше з вами завдання не лише збуду-

вати непробивні фортифікації на лінії
зіткнення, але й вжити заходів із недо-
пущення будь-якої внутрішньої дестабі-
лізації, яка б зробила нас легкою здо-
биччю ворога. А такі спроби ви бачите,
вони отримують неабиякий резонанс у
засобах масової інформації.
Нарешті, кілька слів про децентра-

лізацію, якій, власне, і присвячені зміни
до Основного закону, напрацьовані, до
речі, кращими юристами, членами ук-
раїнської Конституційної комісії.
Вперше в історії України глава дер-

жави добровільно поступається вели-
чезним обсягом повноважень. Ці повно-
важення, грошові ресурси і розпоряд-
ження ними передаються на рівень міс-
цевих громад.
Належна повага до місцевих специфі-

ки та традицій, — які не суперечать
загальнонаціональним інтересам та за-
конам, — зробить нашу країну сильні-
шою та міцнішою.
Децентралізації не буде в таких сфе-

рах, як оборона, зовнішня політика та
національна безпека, права людини та
громадянина. Президент, Конституцій-
ний суд та Верховна Рада отримають
спільне право призупиняти повнова-
ження тих Рад, які, не дай Боже, поч-
нуть ухвалювати сепаратистські рішення.
Той, хто виступає за децентралізацію

без такого вкрай важливого запобіжни-
ка, по суті пропонує федералізацію! А
Україна була, є й буде унітарною дер-
жавою.
  Слава Україні і слава її героям-захис-
никам!
  Із сайту Миколаївської облдержад-
міністрації.

Звернення Президента щодо проекту змін до Конституції

19 липня Патріарх Київський і всієї
Руси-України Святійший Філарет освя-
тив новозбудований храм святих перво-
верховних апостолів Петра і Павла та
провів Божественну Літургію.
Голова облдержадміністрації Вадим

Меріков привітав південноукраїнську
громаду з відкриттям нової церкви і по-
дякував Патріарха Київського і всієї Ру-
си-України Святійшого Філарета: «Де
освячується храм української право-
славної церкви — там мир і любов. В
Україні йде війна, гинуть люди, гинуть
наші воїни, гинуть мирні жителі. Ми по-

винні молитися за мир в Україні, ми
повинні боротися за нашу рідну землю.
Ваша Святосте, миколаївська громада
вдячна Вам за Ваші проповіді і молитви
в Україні. Спасибі Вам».
За ініціативи голови облдержадмініст-

рації Вадима Мерікова, за підтримки
депутатів Святійшому Філарету вручили
медаль «За заслуги перед Миколаївщи-
ною».

«У Вашій особі ми відзначаємо роль
духовенства української православної
церкви Київського Патріархату у важкі
часи, які переживає наша країна», —
сказав голова обласної ради Володи-
мир Луста.
В свою чергу Філарет нагородив ме-

ценатів і тих, хто активно допомагав у
будівництві Храму. Прихід святих пер-
воверховних апостолів Петра і Павла у
місті Южноукраїнськ було зареєстрова-
но в 1996 році. Приміщення для бого-
служінь не було, священики постійно
змінювалися.
Під час спільної прес-конференції з

Патріархом Київським і всієї Руси-Ук-

раїни Святійшим Філаретом голова обл-
держадміністрації Вадим Меріков пре-
зентував проект нової церкви в Жовт-
невому районі.

«Для Миколаївській області сьогодні
історична дата. За цей рік Патріарх Ки-
ївський і всієї Руси-України Святійший
Філарет відвідує нашу область вдруге.
Сьогодні важлива роль церкви у суспі-
льстві, в такий складний період для Ук-
раїни, коли йде агресія з боку Росій-
ської Федерації, коли на сході гинуть
наші Герої, ми повинні приходити до
Бога, молитися за мир в Україні», —
сказав Вадим Меріков.
  Відповідаючи на запитання журналіс-
тів, Патріарх Київський і всієї Руси-Ук-
раїни Святійший Філарет акцентував
увагу на важливості єдиної помісної ук-
раїнської церкви. «Якби у нас була єди-
на православна церква, незалежна від
Московського Патріархату, то не було
б анексії Криму і на Донбасі не було б
війни. Церква б виховала у своїх грома-
дян вірність своєму народові і своїй краї-
ні. Агресії б не було!», — впевнений він.

Патріарх Філарет в Миколаївській області освятив
новий Храм

Таке рішення прийняли 18 липня, під
час зустрічі голови облдержадміністра-
ції Вадима Мерікова з представниками
громадськості.
Крім правоохоронних органів, у групу

ввійшли 4 активісти – Сергій Мельни-
ченко, Максим Красюк, Олександр Ри-
жов, Наталія Сироватка і представник
облдержадміністрації.
Вадим Меріков запевнив, що до робо-

ти будуть залучені і керівники районів.
Він доручив на час проведення рейдів
забезпечити мобільну групу автомобі-
лем. На першому етапі протягом 10 днів
будуть відпрацьовані найбільш «гарячі
точки».

«Активісти спільно з облдержадміні-
страцією та міліцією відпрацюють 3-4

райони разом з містом Миколаєвом,
після чого ми заслухаємо результат», —
сказав він.
З часом аналогічну групу створять по

боротьбі з незаконними точками прийо-
му металобрухту.
Про результати роботи правоохорон-

них органів у цій сфері поінформував
начальник управління протидії злочин-
ності у сфері економіки УМВС України
в Миколаївській області Владислав Кри-
венда. За його словами, за 2015 рік розпо-
чато 25 кримінальних проваджень за
фактами незаконного видобутку корис-
них копалин, з них 19 — за ст.240 Кри-
мінального кодексу (порушення правил
охорони надр), 5 — за ст.239 КК (забру-
днення або псування земель), 1 — за
ст.185 КК (крадіжка). Із загальної кіль-
кості правопорушень працівниками пра-
воохоронних органів виявлено 11 у
сфері користування надрами, з них 8 —
незаконний видобуток піску та піщано-
щебеневої суміші.
За його словами, основна проблема

— це недосконалість законодавчої бази,
що дуже часто призводить до закриття
справ. Він упевнений, що посилення за-
ходів покарання дало б можливість бі-
льш ефективно припиняти такі правопо-

рушення.
Ця доповідь викликала бурхливе обго-

ворення і часто словесні перепалки не
давали можливості знайти варіанти ви-
рішення проблем.
Вадим Меріков закликав представни-

ків громадськості до конструктивного
діалогу і не тільки повідомляти про про-
типравні факти, а й активно брати уча-
сть у спільній роботі. Він навів приклад
ефективної роботи волонтерського де-
санту в Міністерстві оборони.
  Він поінформував про те, що пред-
ставники громадськості увійдуть до
складу комісії з проведення конкурсу
на посади головлікарів і директорів
спортивних шкіл. Крім того, він запро-
понував фахівцям у сфері IT-технологій
увійти до складу робочої групи з розро-
бки та впровадження електронних заку-
півель в Миколаївській області. Нагада-
ємо, що група була створена за дору-
ченням Вадима Мерікова, а очолив її
відомий волонтер Давид Арахамія. До
наступної зустрічі активісти зможуть
подати свої пропозиції з цих питань.
  Департамент інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю
Миколаївської облдержадміністра-
ції.

В Миколаївській області створять мобільні групи по
боротьбі з незаконним видобутком піску

 Розпорядження голови Доманівської
районної державної адміністрації від 15
червня 2015 року №144

  Згідно статей 23, 37, пункту 9
частини першої статті 39 Закону
України «Про місцеві державні ад-
міністрації», з метою забезпечення
ефективної взаємодії районної
державної адміністрації, ветеранів
Другої Світової війни, воїнів-інтер-
націоналістів та учасників антите-
рористичної операції, які прожи-
вають на території Доманівського
району:
  1. Створити раду ветеранів при
Доманівській районній державній
адміністрації у складі згідно з до-
датком.
  2. Затвердити Положення про ра-
ду ветеранів при Доманівській ра-
йонній державній адміністрації (до-
дається).
  3. Загальному відділу апарату ра-

йонної державної адміністрації
(Туз) забезпечити подання цього
розпорядження на державну реєст-
рацію до Доманівського районного
управління юстиції (зареєстрова-
но в Доманівському районному
управлінні юстиції 30.06.2015 р.
за №7/251) та опублікувати це
розпорядження в засобах масової
інформації.
  4. Розпорядження набирає чинності
з дня його офіційного опублікування
в засобах масової інформації.
  5. Контроль за виконанням цього
розпорядження покласти на засту-
пника голови районної державної
адміністрації Фалько Н.І.
  Голова районної державної ад-
міністрації
В.М.ІВАНЧЕНКО.

Склад ради ветеранів при Доманівській районній
державній адміністрації

Голова ради:
ЦУРКАН Микола Вікторович учасник антитерористичної операції (за узгод-

женням)
Секретар ради:

ПОДОРОГА
Ігор Георгійович

завідувач сектору з питань внутрішньої полі-
тики, зв’язків з громадськими організаціями та
засобами масової інформації апарату районної
державної адміністрації
Члени ради:

КИПОРУК Павло Степанович ветеран Другої Світової війни (за узгодженням)

ОСАДЧУК Раїса
Олександрівна

голова районної ради ветеранів війни та праці
(за узгодженням)

ЗАБОЛОТНИЙ Дорін
Борисович

учасник антитерористичної операції (за узгод-
женням)

ЩЕРБИНА Костянтин
Сергійович

учасник антитерористичної операції (за узгод-
женням)

ОНИЩАК Іван Дмитрович воїн-інтернаціоналіст (за узгодженням)
САВІН Ілля Іванович воїн-інтернаціоналіст (за узгодженням)
ТОПУЗАНОВ Сергій
Олександрович

воїн-інтернаціоналіст, Олександрівський сільсь-
кий голова (за узгодженням)

Про затвердження звіту про виконання бюд-
жету Козубівської сільської ради за ІІ квартал
2015 року
  Заслухавши і обговоривши звіт про виконання бюджету Козубівської
сільської ради за ІІ квартал 2015 року, керуючись пунктом 23 статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
відзначає, що виконання місцевого бюджету за ІІ квартал 2015 року по
доходах загального фонду складає 192,6 відсотка до плану звітного пері-
оду, по спеціальному — 76,3 відсотка до річних призначень. Видаткова
частина бюджету сільської ради по загальному фонду виконана на 82,8
відсотка до плану звітного періоду.
  Розглянувши підсумки виконання бюджету Козубівської сільської ради
за ІІ квартал 2015 року, сільська рада ВИРІШИЛА:
  1. Звіт про виконання бюджету Козубівської сільської ради за ІІ квартал
2015 року затвердити.
  2. Затвердити виконання дохідної частини місцевого бюджету за ІІ квар-
тал 2015 року в сумі 380155,77 грн., з них по загальному фонду —
373126,07 грн., по спеціальному фонду — 7029,70 грн. (додаток 1).
  3. Затвердити виконання видаткової частини бюджету сільської ради за
ІІ квартал 2015 року в сумі 318199,38 грн., з них по загальному фонду —
310568,62 грн., по спеціальному фонду — 7630,76 грн. (додатки 2,3).
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.
  Козубівський сільський голова                          П.І. ЧУПРИН.

 Рішення Козубівської сільської ради від 10
липня 2015 року №1



 Партії, рухи: конфліктна ситуація

Еріка Григоряна, який до недавнього часу очо-
лював Вознесенську міську парторганізацію «ВО
«Батьківщина», 25 червня 2015 р. рішенням Пре-
зидії Політради виключили з партії. Причина, заз-
начена в рішенні, — невиконання програмних по-
ложень та статутних вимог.
Цю подію прокоментував сам депутат Мико-
лаївської облради Е. Григорян:

«Соколов, який приїхав в нашу область з Дніпро-
петровська, вирішив позбутися мене ще торік, під
час парламентських виборів. Спочатку власними си-
лами, використовуючи для цього членів обласного
політбюро. Про це я відкрито говорив у ЗМІ, надаю-
чи на доказ проекти постанов обласного бюро. За
що в січні і був виключений з партії. Хоча причина
— не мої публічні критичні висловлювання, а те, що
я був перешкодою для реалізації плану Соколова.
Через незаконність такого рішення, воно було

скасовано Центральною КРК партії. Тоді Соколову
довелося діяти, вже залучаючи своїх «друзів» в Ки-
єві. І діяти потрібно було швидко, бо районні орга-
нізації через відсутність роботи партії в області по-
чали пред'являти претензії Соколову. 15 червня гла-
вами районних організацій було написано заяву на
ім'я членів бюро з вимогою скликати позачергову
конференцію, де мав відзвітувати Соколов про свою
роботу як голови обласної парторганізації і роботу
її статутних органів. Ця заява досі не розглянута.
Замість цього почалися репресії проти тих, хто
вимагав такої конференції. У першу чергу, звичайно
ж, це торкнулося мене.

25 червня було заплановано проведення відкрито-
го розширеного засідання бюро і наради з голова-
ми районних організацій, куди замість мене в черго-
вий раз запросили виключеного з партії Сердегу.
Всі приїхали, думаючи, що буде вирішуватися пи-
тання про проведення конференції, але партійців
навіть не пустили в офіс обласної парторганізації,
замкнувши двері і виставивши охорону. І замість
запрошення до зали засідань, через кілька годин
очікування під палючим сонцем, Соколов виніс папі-
рець про моє виключення з партії. Сказавши, що ще
вчора я був членом партії і мене запрошували в
обласну парторганізацію, а сьогодні (25 червня) о
12:41 Юлія Володимирівна і 17 членів Президії По-
літради виключили мене з партії. (Https://yadi.sk/
mail/?hash=y0db7FXpaXvxe5iM9mGtp876qYBTy16ra
JDsZ%2BMn%2BjY%3D). У той час, як в Президію
входять лише 14 членів (інформація на офіційному
сайті партії http://ba.org.ua/prezidiya-politichnoї-
radi-partiї/). Це ж треба, якесь термінове і екстрене
засідання було проведено, навіть без мого виклику
і повідомлення, не кажучи вже про вивчення самого
питання і необхідності прийняття такого рішення.
Члени Президії, яких підганяв Соколов, що зак-

рився в офісі від партійців, загородившись від них
спинами охоронців, так поспішали, що навіть не
встигли підписати документ. Отправили по електро-
нній пошті так — без підпису Тимошенко, яка діз-
налася пізніше про прийняте рішення, нехай навіть
воно і стосується члена партії, що має не тільки ста-
тус голови місцевої парторганізації, а й депутата об-
ласної ради від партії — єдиного представника пар-
тії у фракції «ВО «Батьківщина» (якій залишилося
через таке рішення існувати кілька днів). Це нази-
вається «прояв демократії в її вищому ступені».
Соколов думав, що, якщо прибере мене, то Мико-

лаївські БЮТівці, які стоять під стінами офісу, пере-
стануть вимагати від нього проведення звітної кон-
ференції, де він і його обласна «команда» відзвіту-
вали б за свою «роботу» в області. Але він про-
рахувався.
Умовивши прийняти таке рішення, він фактично

розв'язав і мені, і їм руки. Тепер я можу розповіда-
ти про все, що він витворяє в нашій області, не бо-
ячись порушити Статут партії, шкодячи її авторитету.
І я буду розповідати про це постійно і на всю
Україну, за допомогою всіх можливих і доступних
засобів. Тому що не можу дозволити йому неза-
конно заробляти на жителях Миколаївській області,
використовуючи при цьому партійну структуру і при-
криваючись авторитетом Тимошенко, яка не хоче
чути і бачити, які «справи» Соколов «творить» зі
своїм поплічником Альохіним. Хоча про це ми їй
регулярно повідомляємо в листах.
І навіть якщо вона не хоче знати про це, то про

це дізнається вся Україна. Дізнається, що завдяки
Соколову «Батьківщина» в Миколаївській області
перестала існувати. Він зруйнував її, замінивши
голів районних організацій на безмовних рабів, які
потрібні йому тільки для покірливої складання спис-
ків кандидатів у місцеві ради з тих, кого він їм вкаже.
Але він прорахувався, думаючи, що зможе прода-

вати ці місця, і до нього буде стояти черга з «спон-
сорів», бажаючих оплатити за прейскурантом «кож-

не друге місце в списку». Жодна розсудлива люди-
на не захоче балотуватися від партії, яка вже зараз,
завдяки тому, що Соколов «забув» про партійну
роботу, має менше 2% рейтингу в Миколаївській
області. І що б він не розповідав «претендентам» на
роль «спонсорів» про авторитет «Батьківщини», всі,
крім нього, знають про її реальний стан в області. І
мало хто захоче бути в списках партії, яка, врахо-
вуючи нинішню політичну ситуацію, не подолає
мінімальний бар'єр, і її представників не буде в
жодній місцевій раді.
Соколова не цікавлять результати виборів в плані

представництва в місцевих радах, його цікавить пре-
дставництво «платоспроможних» громадян Мико-
лаївської області в партійних списках кандидатів. А
після виборів, хто хоче, той хай і забирає цю Мико-
лаївську парторганізацію або те, що від неї зали-
шиться. Соколов же буде далеко і від партійців, і
від тих же «спонсорів», які завдяки йому «потрапи-
ли» в списки.
Але це буде потім, а зараз всі сили кинуті проти

тих, хто заважає реалізації цього плану. І як вияви-
лося, для цього потрібно докласти більше зусиль,
ніж планувалося. Довелося підключати членів вище-
стоящих органів, які готові, навіть не вникаючи в
суть (яка їм, напевно, теж відома, а може і близька),
виключати з партії тих, які роками відстоювали її і
намагалися зберегти від Партії Регіонів, ціною влас-
ної свободи, свого здоров'я і життя, здоров'я своїх
рідних і близьких. А тепер ми, втративши багато
через свою відданість партії, її лідеру, повинні мов-
чати, коли на цій партії і на нас хтось наживається?
Знищуючи її при цьому ще гірше, ніж регіонали. Як
виявилося, внутрішній ворог страшніше, ніж зовнішній.
У свою чергу, члени Президії Політради, які на-

віть, щоб дотриматись для пристойності норми
Статуту, не викликали мене, та вирішили не тільки
мою долю, а й долю цілого партійного осередку, де
зараз опиняться тільки ті, хто звик «працювати» на
виборах, отримуючи «винагороду». А якщо ж такої
«винагороди» не буде, то навіть у виборчих комісі-
ях не буде представників «Батьківщини». Аналогіч-
на ситуація і в інших районах області, де Соколо-
вим, або за його вказівкою членами Президії Політ-
ради партії, проведені «кадрові зміни».
Прийшовши в Миколаївську область Соколов,

прихопивши з собою для «чорної» роботи свого со-
ратника Альохіна, думав, що зустріне тут покірли-
вих овечок, які будуть схилятися перед його «авто-
ритетом» колишнього народного депутата і дуже
«близького друга» Юлії Тимошенко, з яким вона
постійно літає за кордон. Але забув, що в попе-
редній свій «приїзд» в Миколаївську область вже
зробив собі «рекомендації», за які і був виключений
у 2013 році з партії. У Києві всі про це «забули»,
намагається «забути» і сам Соколов, ніяк не відпо-
відаючи на питання, чи може він керувати обласною
парторганізацією, більше того, входити в політраду
партії, якщо він виключений з неї. У такому випадку
моє виключення теж не має ніякого значення. А тим
більше воно не має ніякого значення для мене, так
як моя позиція не зміниться, і я, як казав правду,
так і буду її говорити. Але тепер ще голосніше.
Тепер я буду вже не один, і не тільки з Вознесен-

ськими БЮТівцями і главами 19 районних парторга-
нізацій. Разом з нами будуть всі справжні БЮТівці
Миколаївської області, які переживають за майбутнє
партії в ній. І будемо говорити цю правду не під
стінами обласного офісу, а під стінами центрально-
го офісу партії в Києві. Ми доб'ємося, щоб нас по-
чули, якщо не Юлія Володимирівна зі своїм оточен-
ням, то Україна і БЮТівці інших областей. Які пови-
нні знати, як і хто керує нами, як, використавши для
боротьби з регіоналами, викидають з партії, прини-
жуючи при цьому, як ніхто не хоче розбиратися в
поставлених питаннях. Хіба ці «партійні керівники»
можуть почути простий народ, якщо вони не чують
своїх партійців! Хіба вони можуть керувати країною
згідно з демократичними принципами, якщо в їх
партії навіть і не пахне демократією і їм це на руку,
і це їх цілком влаштовує. А тих, кого не влаштовує
і хто не хоче під це пристосовуватися — геть. Я не
дозволю собі мовчати і нічого не робити, коли в
черговий раз, використовуючи популістські гасла і
граючи на матеріальному становищі нашого народу,
будуть заробляти на ньому для себе капітали,
будуючи молокозаводи там, де вони вже існують,
тільки для того, щоб «відмити» гроші.
  Я радий, що сьогодні мене підтримують БЮТівці
Миколаївщини! Вони, навіть знаючи, що завтра їх,
якщо вони не будуть мовчати, можуть викинути з
партії, так само, як і мене, все одно домагаються
дотримання Статуту і того, щоб з ними їхні керівни-
ки були чесними і відкритими. Упевнений, разом ми
доб'ємося правди!».

«Соколов не вирішить свої проблеми, виклю-
чивши мене з партії», — депутат Миколаївської
обласної ради Ерік Григорян про своє виключен-
ня з партії «ВО «Батьківщина»

Вознесенські БЮТівці звернулися до Тимошенко з
вимогою поновити Е. Григоряна в партії і провести
обласну партконференцію
Після виключення Еріка Григоряна з партії «ВО» «Батьківщина», члени Вознесенської міської

парторганізації «ВО «Батьківщина», котрі позбулися свого голови, написали лідеру партії Юлії Тимо-
шенко відкритий лист. У ньому вони вимагають поновити Григоряна Е.Ю. в партії, так як їм «не потрібен
голова, поставлений Соколовим», який очолює сьогодні Миколаївську обласну парторганізацію.
  Якщо цього не трапиться, то члени Вознесенської ГПО «ВО «Батьківщина» змушені будуть вийти з
партії, яка «не рахується ні з їх думкою, ні зі Статутом». Цьому прикладу, на думку вознесенців, послі-
дують БЮТівці інших районів Миколаївської області.

Ерік Григорян подав заяву про вихід з
депутатської фракції «ВО «Батьківщина»
в Миколаївській облраді. Це він зробив після
того, як Президія політради партії «ВО
«Батьківщина» 25 червня ухвалила рішення
про виключення його з партії. Таким чином,
депутатська фракція «ВО«Батьківщина» в
Миколаївській облраді залишилася без де-
путатів від цієї партії.
Політик вважає вихід з фракції точкою в
затяжному конфлікті з керівництвом Ми-
колаївської обласної парторганізації, яку
очолює Михайло Соколов, і точкою у відно-
синах з цією політичною силою.

«Після того, як зі мною вчинили, у мене
більше не залишається інших варіантів по-
ведінки, як припинити будь-які стосунки з
партією «ВО «Батьківщина». Я написав зая-
ву про вихід з однойменної депутатської
фракції у Миколаївській облраді, де досі
представляв цю політичну силу. До того ж
був її єдиним представником останні роки.
Що ж сталося за останні 9 місяців, що я

виявився не те що не потрібен партії, а
серйозно почав заважати їй? Хоча ще в ми-
нулому році, а тим більше під час перебу-
вання партії в опозиції, коли потрібно було
протистояти беззаконню Партії Регіонів, я
був потрібен партії, яка довірила мені ке-
рувати однією з найбільших партійних ор-
ганізацій в області, готова була довірити
мені місце в парламенті, обравши кандида-
том у народні депутати? Що змінилося?
Змінився лише керівник обласної партійної
організації — ним став Соколов, який пе-
ріодично приїжджає в нашу область зі сво-
єї рідної Дніпропетровської на час про-
ведення виборів. У перший свій приїзд він
провів «чистку кадрів», виключивши партій-
ців, незгодних з тим, щоб прийшлий керів-
ник керував ними не за Статутом партії, а
так, як було зручно йому. У другий приїзд
— виключили з партії вже самого Соколова
за те, що він всупереч рішенню партії, вис-
тавив свою кандидатуру на 132 окрузі
(м.Первомайськ), перешкодивши тим самим
єдиному кандидату від опозиції і дозво-
ливши пройти в парламент члену ПР.
Незважаючи на виключення "за невико-

нання статутних вимог, зраду інтересів пар-
тії та дії, які завдають шкоди її авторитету"
(Джерело: http://censor.net.ua/n259808
Джерело: http://censor.net.ua/n259808)
через рік Соколов уже «обрав себе» голо-
вою Миколаївської обласної парторгані-
зації. Хоча за Статутом не раніше, ніж
через два роки після виключення, він може
бути прийнятий у члени партії. Виходить
Статут тільки для простих партійців і не
стосується партійної верхівки, до якої
Соколов зараховує себе через особисте
знайомство з Юлією Володимирівною і
спільних поїздок з нею за кордон, що зга-
дуються при кожній можливості.
Головування в обласній парторганізації,

не дивлячись на виключення з партії — не
єдине питання, яке ставилося мною у чис-
ленних листах та зверненнях, адресованих
і голові партії, і центральним партійним
органам. На жаль, вони залишилися без
відповіді.
Просто нічого зрозумілого не можна

відповісти, коли підтверджуються пору-
шення і Статуту партії, і прав членів партії,
і інтересів партії, а реагувати та усувати це
ніхто не збирається.
Неодноразово я вказував на те, що під

час виборчої кампанії в 2014 році гроші,
виділені партією на її проведення, були
вкрадені, вказував на осіб, які це зробили,
докладав докази. Говорив я і про те, як
поводився Соколов під час виборчої кам-
панії, підшукуючи кандидатуру на 131 окру-
зі від партії, роблячи пропозиції колишнім
представникам ПР. І я впевнений, він так
поступав і на інших округах Миколаївської
області.
Після таких моїх заяв Соколов зрозумів,

що я буду серйозно заважати йому «пра-
цювати» по намічених схемах в Миколаїв-
ській області, куди він з цією метою пе-
ретягнув свого «заступника», такого ж вик-
люченого з партії жителя Дніпропетровщи-
ни Альохіна В. І тоді мені почали пред'яв-
ляти просто смішні звинувачення — до-
вести, що я член партії, що у мене є парт-
квиток, що я дійсно являюсь головою Воз-
несенської міської парторганізації, як я
став депутатом облради? Чому ці питання
не задавали мені пару років тому, коли я
зустрічав Кужель в Миколаєві разом з ін-
шими партійцями, а через кілька годин у
мене на підприємстві була виїмка докумен-

тів. Чому мені не дорікали моєю націона-
льністю тоді, коли я, один з небагатьох в
облраді, наважився голосувати проти прий-
няття рішень, що поліпшують життя регі-
оналів і погіршують життя простих грома-
дян Миколаївської області, в тому числі,
коли голосував проти присвоєння російсь-
кій мові статусу регіональної.
Тоді у мене не було недоліків? Тоді я

потрібен був, коли опозиції було важко, ко-
ли потрібно було ризикувати і своєю сво-
бодою, і своїм здоров'ям, і бізнесом, не
кажучи вже про матеріальні втрати. Я був
потрібен тому, що потрібно було боротися
з Партією Регіонів. А зараз не потрібно бо-
ротися? Зараз мої раптово з'явилися не-
доліки, які заважають продовжити те, що
робив Янукович і його команда — заробля-
ти на українському народі, на жителях Ми-
колаївської області. Хай їдуть до Дніпро-
петровська і там просувають свої ідеї: про
будівництво молокозаводів, де будуть при-
ймати молоко від населення по казкових
цінах (хоча на Миколаївщині досить моло-
козаводів), про енергозберігаючі технології
з використанням термальних вод (хоча в
деяких райцентрах області взагалі немає
центрального водопостачання).
Ще в минулому році, після парламентсь-

ких виборів я написав звернення до Тимо-
шенко Ю.В., вказавши, що не дивлячись на
мою відданість партії і бажання домогтися
правди і відкритості в питаннях фінансува-
ння виборчої кампанії, Соколов і Альохін
хочуть замість мене «призначити» іншу, бі-
льш «гідну» на їхню думку людину керу-
вати Вознесенською МПО. Так і сталося
згодом, хоча для видимості, щоб заспокої-
ти мене, Соколов на черговому засіданні
обласного бюро висловив мені подяку. А
через кілька тижнів виключив мене з партії,
порушуючи Статут.
Навіть після скасування рішення про моє

виключення вищим органом, Соколов ру-
хався по наміченому шляху — домігся мого
виключення з партії рішенням Президії
Політради партії, куди входить він сам. Ні
в чому не розбираючись, не викликаючи
мене та не ставлячи ніяких питань, «17
осіб» (як сказав Соколов, хоча в цей орган
входять всього лише 14 осіб) проголосу-
вали (а точніше, просто підписалися) за моє
виключення. Вирішивши тим самим не ті-
льки мою політичну долю, але й долю цілої
Вознесенської міської організації, члени
якої зіткнулися з тим, що партійне керів-
ництво абсолютно не цікавить їхня думка,
у тому числі з приводу того, кого вони хо-
чуть обрати головою своєї або обласної
організації.
А може бути Соколов з Альохіним вирі-

шили і долю Миколаївкою обласної парт-
організації, коли замість того, щоб усувати
проблеми, прибрали людину, що говорить
про них. Але проблеми нікуди не поділися.
Жителі області, йдучи на місцеві вибори,
ризикують віддати свої голоси тільки за ви-
віску, за ширму «ВО «Батьківщина», ризи-
кують обрати політичну силу, списки якої
будуть представлені зрадниками та шахра-
ями. Адже зазвичай у списках в першу
чергу знаходяться керівники районних ор-
ганізацій, члени бюро. Мені, наприклад, бу-
ло б соромно значитися в списках з деяки-
ми з тих, хто займає ці посади зараз. Тому
я і пропонував очистити партію від зрадни-
ків, вибрати гідних БЮТівців на глав парт-
організацій, в бюро, яким люди б довірили
свої голоси, могли довірити представництво
своїх інтересів у місцевих радах, довірити,
нарешті, надії на краще життя.
Але хіба можна говорити про порядність

та демократичність в місцевих осередках
партії, якщо навіть у вищих органах таке
відсутнє. Це може і влаштовує когось, до-
помагає у вирішенні особистих проблем, у
тому числі влаштовує і політичних опонен-
тів. Але це не повинно влаштовувати саму
партію. У підсумку, доведеться брехати
людям, у тому числі і членам партії, що ми
програли через вас, а не через бездарність
партійного керівництва.
Хто обирає це керівництво — ніхто, вони

самі себе проголошують. І яскравий прик-
лад цьому — Миколаївська обласна партор-
ганізація, де торік у терміновому порядку,
поки ніхто нічого не зрозумів і не збагнув,
була проведена обласна партконференція.
На ній «обрали» главою Соколова, членів
бюро, частину з яких партійці області досі
не знають і не бачили ніколи, членів КРК,

«Я не хочу мати нічого спільного з полі-
тичною силою, де цінуються зрадництво
та шахрайство, а чесність і відданість
вважаються несумісними з членством в
партії», — Ерік Григорян прокоментував
свою заяву про вихід з фракції «ВО «Ба-
тьківщина» в Миколаївській облраді
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якими є ті ж самі члени бюро. Мова навіть не
йшла про те, що в ці органи повинні входити
гідні БЮТівці, що користуються авторитетом у
членів партії, які довели свою відданість. А не ті,
які ще на недавніх виборах «працювали» в
штабах політичних опонентів або виключені з
партії. Та що говорити, якщо мене, єдиного де-
путата облради від «Батьківщини», навіть не
запросили на конференцію, не кажучи вже про
те, щоб включити мою кандидатуру до складу
обраних органів. У підсумку, обласною органі-
зацією фактично управляє Соколов, а точніше,
його заступник Альохін, підписує всі, без винятку
документи, і ще кілька людей, яким Соколов
«подарував» ілюзію влади, а насправді маніпу-
лює ними, вказуючи, що потрібно робити.
В результаті, в районних організаціях, завдяки

«люстрації», прибрали майже всіх глав парторга-
нізацій, які були готові, навіть тільки за рахунок
свого ентузіазму, альтруїзму й патріотизму, про-
сувати ідеї партії, домагаючись кращого життя
для мешканців Миколаївщини. А тих, які ще за-
лишилися, так як особливо не заважають, чекає
та ж доля, якщо вони почнуть висловлювати хоч
якісь претензії або не зможуть сприяти реалі-
зації «інтересів» і «проектів» Соколова.
Звичайно ж, в партії ще є ті, які хочуть і нама-

гаються протистояти всьому цьому. На жаль, во-
ни не всесильні, і не завжди їм «дозволено» ро-
бити те, що вважається правильним. Я їм тільки
вдячний за їхню позицію. Вдячний членам Цент-
ральної контрольно-ревізійної комісії, які, скасо-
вуючи в березні рішення бюро про моє виклю-
чення, діяли згідно Статуту партії, а не за чиєюсь
вказівкою.

Я вдячний за таку ж правильну позицію тим,
хто домагався проведення звітної обласної парт-
конференції, на якій Соколов повинен був відзві-
тувати за свою «роботу», розповісти про конк-
ретні свої дії в області для підвищення рівня
довіри населення до партії. Цієї конференції до-
магалися представники партії з 19 районів об-
ласті. Чого ж злякався Соколов, який замість
проведення конференції в терміновому порядку
виключив з партії і продовжує виключати акти-
вістів, що вимагають її проведення? Про що мо-
жна говорити, якщо навіть офіс обласної органі-
зації закритий для простих партійців, а на вході
стоїть охорона, що пускає тільки тих, кого
дозволить Соколов.
Про все це знають в Києві, але нічого не роб-

лять. Навпаки, мене звинувачують в тому, що
рейтинг «Батьківщини» падає. Я ж у свою чергу
хочу, щоб місцеві вибори пройшли чесно, щоб у
місцевих радах виявилися не колишні представ-
ники Партії Регіонів, а ті, хто дійсно будуть
думати про європейське майбутнє, де немає міс-
ця корупції та користолюбству.
Звичайно, якщо виходити з того, що партійні

організації очолюють виключені з партії, зрадни-
ки, то так, в списки не можуть потрапити чесні і
порядні БЮТівці. Там повинні бути тільки «верш-
ки» з числа перших. Я, слава Богу, не входжу до
їх числа, а тому відмовився від бажання значи-
тися в списках кандидатів до облради від «Ба-
тьківщини». Але і це мене не «врятувало», і як
заспокоюють себе Соколов і Альохін, я був з
ганьбою «вигнаний» з партії (якщо врахувати їх
«партійне минуле», то саме по собі виключення
лише веде до вершин політичної кар'єри в «ВО
«Батьківщина»).
Але це не моя ганьба, це ганьба їх, як керівни-

ків, які замість усунення причини, усувають
наслідки. І кого такі «керівники» «поставлять» в
списки, кого приведуть до влади, якщо Соколов
вже зараз для потенційних кандидатів озвучив
вартість місця в списку.
Я більше не хочу протистояти цьому, витрачати

свій час і час людей, які є біля мене і довіряють
мені, вірять у мене. Які також, як і я, не могли
повірити, що все настільки декларативно — і
Статут, і програма партії, а тим більше гасла про
розвиток демократії в країні і боротьби з
корупцією, коли в самій партії ситуація діаметра-
льно протилежна. І все, у що вони вірили до
останнього, виявилося навіть не казкою і не кра-
сивою вивіскою.
Тому я написав заяву про вихід з фракції, бо

не хочу, щоб щось пов'язувало мене з цією полі-
тичною силою.
Багато хто скаже, що я програв. Але це не так,

програла партія «ВО «Батьківщина», коли промі-
няла чесність і порядність, відданість своїх Мико-
лаївських БЮТівців на політику Соколова. Коли
ще раз підкреслила, що прості члени партії для
неї потрібні лише під час виборів як рабсила.
Це навіть не наймані робітники, «заробітчани»,
а просто раби, які повинні мовчки коритися і
виконувати будь-які вимоги начальства, навіть
незаконні і ті, що суперечать Статуту партії. А для
чого це робити? Для себе, своїх дітей, свого кра-
щого майбутнього, про яке говорить лідер партії?
Тимошенко говорить з екранів телевізорів про

демократичну державу, яку вона побудує з но-
вою молодою командою, а в цей час підписує
рішення про виключення з партії і звільнення
тих, хто був разом з нею у важкі роки опозиції,
разом з нею терпів тиск Партії Регіонів і не
здався. Тих, хто стояв під стінами Печерського

суду, домагаючись справедливого рішення для
неї, навіть під загрозою самим потрапити до
в'язниці і втратити не тільки свободу, а й сім'ю.
І ця людина ще запитує, чому її зрадили това-
риші? Тому що вона сама зраджує всіх, зраджує
ті ідеали, про які увесь час повторює, зраджуючи
Статут своєї ж партії.
Біля неї залишаються тільки ті, хто готовий,

хоче і може підлаштуватися під це, не виключа-
ючи, а частіше і домагаючись вигоди для себе.
Це новий формат підприємців, для яких народ
залишився засобом для заробляння грошей і
поліпшення свого життя. Тільки помінялися гасла
для цього збагачення.
Я не можу зрадити своїм принципам — залиша-

тися чесним, не тільки перед іншими, але в пер-
шу чергу, перед самим собою. Такі ж, як я, ще
є в «Батьківщині» у Миколаївській області, які
ще сподіваються на зміни в ній. Але, якщо ні-
чого не зміниться в партії, їх чекає та ж доля.
  Думаю, що вони повинні прийняти для себе рі-
шення — об'єднатися і все-таки разом домага-
тися цих змін. Тому що вся надія зараз на них.
Саме від них залежить майбутнє партії в області
та її здатність забезпечити представництво в
місцевих радах демократів. Або ж вони повинні
докласти свої зусилля там, де це буде оцінено і
дійсно зможе стати в нагоді, щоб не витрачати
себе, свої сили безглуздо, коли тебе не вважаю-
ть за людину, і ти не зможеш допомогти ні пар-
тії, ні людям, що довіряють їй» — прокоментував
свою заяву Е. Григорян.

  З інтернетсайту “Преступности.НЕТ”:
  https://news.pn/ru/politics/136918
  https://news.pn/ru/politics/137085
  https://news.pn/ru/politics/137521
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 Безпека праці

Безпечна робота на тракторах,
самохідних машинах, комбайнах
та інших машинах забезпечуєть-
ся їх технічним станом. Технічно
справною вважається машина,
якщо вона відповідає заводським
вимогам, правилам техніки без-
пеки, повністю укомплектована
відрегульованими агрегатами,
механізмами, вузлами, прилада-
ми, захисними огородженнями
та сигналізацією, а також про-
типожежним інвентарем. Маши-
ни, агрегати, що не забезпечують
безпечну роботу, до експлуатації
не допускаються.
Безпека руху тракторів, са-

мохідних сільськогосподарських
машин багато в чому залежить
від технічного стану механізмів
управління. Рульове управління
колісних тракторів, самохідних
шасі, самохідних комбайнів, а
також важелів управління робо-
чими органами сільськогоспо-
дарських машин і знарядь пови-
нне забезпечувати легкість, наді-
йність і безпеку управління. Спо-
лучні пальці тяг повинні бути
зашплінтовані стандартними, що
не були у вжитку, шплінтами.
Важелі управління робочими ор-
ганами машин і знарядь повинні
мати справні відмінкові фіксу-
ючі пристрої.
У рульовому управлінні коліс-

них тракторів не допускається:
– ослаблення кріплення рульо-

вої колонки і рульової сошки на
її валу;

– несправність повздовжньої і
поперечної рульових тяг та їх де-
талей (вигин, тріщини, пошкод-
ження різьблення, пробок і нако-
нечників, відсутність шплінтів
та ін.);

– люфт рульових тяг вище заз-
наченого заводом-виробником;

– вільний хід рульового колеса
більше 15-20 градусів;

– допустиме зусилля на ободі
рульового колеса у трактора без
гідропідсилювача до 50Н (5 кгс),
у трактора з гідропідсилювачем
– 3,5Н (3,5 кгс).
У системі управління гусенич-

них тракторів не допускається:
– несправність тяг і їх з'єднань

з важелями головної муфти зчеп-
лення і управління муфтами по-
вороту;

– вільний хід рукояток важелів

управління муфтами повороту,
більше допустимого виробником;

– неповне гальмування бараба-
на муфт повороту при повному
переміщенні важелів управління
на себе;

– різна величина ходу галь-
мівних педалів;

– нерівномірне натягнення гу-
сениць.
Забороняється встановлювати

додаткові сидіння, не передбаче-
ні конструкцією. Основним ви-
дом запуску двигуна є електро-
запуск. Електрообладнання по-
винно відповідати вимогам пра-
вил влаштування електроустано-
вок. Електрообладнання повин-
но забезпечувати нормальну ро-
боту стартера, приладів освіт-
лення, сигналізації, електричних
контрольних приладів, а також
виключати можливість іскроут-
ворення і витоку струму в про-
водах і клемах.
Колісні трактори і самохідні

машини, причепи та напівприче-
пи обладнуються відповідно до
Правил дорожнього руху сигна-
лами гальмування, покажчиками
повороту, габаритними ліхтаря-
ми та ліхтарями освітлення но-
мерного знаку, передніми фара-
ми з переключенням на ближнє і
далеке світло (на колісних маши-
нах), двома задніми фарами, пла-
фоном для освітлення кабіни і
переносною лампою.
Трактори та самохідні машини

обладнують звуковими елект-
ричними сигналами, які можуть
підключатися до сигналізації,
встановленої на сільськогоспо-
дарських машинах, що працю-
ють в агрегаті з трактором. Сі-
льськогосподарські машини, що
працюють від електроприводу,
повинні бути обладнані силови-
ми штепсельними з'єднаннями
для підключення в електромере-
жу і забезпечуватися шлангови-
ми проводами і пристроями для
заземлення.
Муфта зчеплення повинна чис-

то вимикатися, плавно і без рив-
ків включатися та при роботі не
пробуксовувати.
Г.ПОЛЯК.

  Головний спеціаліст відділу
праці управління соціального за-
хисту населення райдержадміні-
страції.

 Ваше здоров'я

Однією з найпоширеніших медичних
бід, які переслідують людину, є арте-
ріальна гіпертензія. Хвороба небезпечна
не лише сама по собі. Вона є основним
чинником ризику раптової смерті, роз-
витку інсульту, серцевої недостатності,
тобто патологій, що визначають високу
смертність, інвалідизацію, втрату пра-
цездатності дорослого населення. Ця
хвороба вражає людей, які ведуть ма-
лорухомий та емоційно-напружений
спосіб життя. За статистикою, від підви-
щеного тиску страждає третина україн-
ців, але насправді їх набагато більше –
гіпертонію тепер діагностують навіть у
18-річних.
Це патологічний стан організму, що

проявляється підвищеним артеріальним
тиском. Термін “артеріальна гіпертен-
зія” прийнято для визначення стійкого
підвищення артеріального тиску: систо-
лічного – 140 мм.рт.ст. і вище та діасто-
лічного – від 90 мм.рт.ст. і вище.
Рівень тиску залежить від активності

людини. Як правило, тиск підвищується
й під час стресу, коли людина налякана
чи роздратована. Причинами гіпертонії
є перевантаження нервової системи вна-
слідок стресів, неправильний режим жи-
ття (перевтоми, недостатній відпочинок
і сон, знижена фізична активність), не-
правильне харчування та спадкові фак-
тори, а також куріння та вживання алко-
голю.
Більшість людей з підвищеним артері-

альним тиском – це хворі на есенціальну
(тобто справжню) артеріальну гіпертен-
зію. Крім неї, виділяють симптоматичні
гіпертензії, які найчастіше є наслідком
захворювання нирок і сечовивідних
шляхів або хвороб ендокринної систе-
ми. Відразу зауважимо, що у випадку
симптоматичних гіпертензій усунення
основного захворювання дозволяє наза-
вжди забути про проблеми з артеріаль-
ним тиском. Хворим же на есенціальну
гіпертензію доводиться лікуватись усе
життя.
Що робити, якщо у вас виявили підви-

щений артеріальний тиск? Не панікува-
ти. Це – не вирок. Просто потрібно ре-
тельно обстежитися у лікаря, який пере-
дусім з’ясує, чи немає симптоматичної
гіпертензії, тобто захворювання нирок,
ендокринних органів. Коли щось вияви-
ться, хворого направляють до уролога,
нефролога або ендокринолога. Якщо ж
зупинилися на діагнозі есенціальної гі-
пертензії – теж приводів для розпачу не-
має. Адже в арсеналі сучасної медицини
є великий вибір гіпотензивних засобів.
Чи можна позбутися гіпертонії без ме-

дикаментів? Ні! Гіпертонія – це не грип
чи застуда, яка може минути сама
собою. Це серйозна недуга, від якої по-
мирають. Це пожиттєва хвороба, яка по-
требує постійного прийому ліків, як для
контролю тиску у межах норми, так і для
запобігання виникненню ускладнень.
Прилад для вимірювання тиску має

бути таким же звичним предметом до-
машньої аптечки, як і градусник. У до-
машніх умовах застосовують тонометри
з фонендоскопом. Вимірювати тиск по-
трібно у спокійному стані після п’яти-
хвилинного відпочинку. За 30 хвилин до
вимірювання тиску не можна пити каву,
курити, вживати алкоголь. Вимірювати
тиск треба не менше двох разів з інтер-
валом 2-3 хвилини. У разі розбіжності
результатів понад 5 мм.рт.ст. через де-
кілька хвилин потрібно зробити повтор-
не вимірювання.
Головний критерій успішного подо-

лання гіпертонії – зміна способу життя,
а це – зменшення ваги тіла, дотримання
дієти з обмеженням споживання солі та
жирів тваринного походження, включе-
ння у щоденний раціон більшої кількос-
ті морепродуктів, овочів та фруктів, ре-
гулярні заняття фізкультурою, відмова
від алкоголю та тютюну. Дотримання
кожної з цих рекомендацій дозволить
понизити тиск на 2-4 мм.рт.ст. Не по-
трібно боятися підвищеного тиску. Ро-
біть все правильно і своєчасно.
Отож, в першу чергу, стан вашого здо-

ров’я залежить від вас самих. Подо-
байтеся собі, дозвольте собі бути таким
чи такою, як ви є, адже душевний стан у
процесі оздоровлення є головним.
А. КОЙДА.

  Сімейний лікар Доманівського район-
ного центру первинної медико-санітар-
ної допомоги.

 Небезпечна хвороба

Через ускладнення епізоотичної си-
туації щодо африканської чуми свиней
на території Російської Федерації, де
виявлено захворювання диких кабанів,
свійських свиней, Республіки Білорусь,
а також в Чернігівській області України,
на території нашої держави посилено
вимоги щодо дотримання господарства-
ми, що займаються вирощуванням та
відгодівлею свиней, незалежно від форм
власності, «Ветеринарно-санітарних ви-
мог до свинотоварних господарств», у
тому числі на предмет виконання ними
вимог щодо роботи по типу «закритого
режиму».
Африканська чума свиней – конта-

гіозна вірусна хвороба, яка характери-
зується гарячкою, ціанозом шкіри, гемо-

рагічним діатезом внутрішніх органів і
високою летальністю (98-100%). До цієї
небезпечної хвороби сприйнятливі до-
машні й дикі свині, незалежно від віку і
породи. Джерелом збудника інфекції є
хворі свині та вірусоносії. Захворюван-
ня свиней на африканську чуму свиней
спричиняє значні економічні збитки
тваринництву. На сьогоднішній день
вакцини проти цієї хвороби свиней у
світі не розроблено.
Ветеринарні спеціалісти і керівники

господарств повинні приділяти значну
увагу дотриманню вимог ветеринарного
законодавства, щоб не допустити виник-
нення цієї інфекції в нашому регіоні.
Профілактика інфекції – основа вете-
ринарії, оскільки хворобу легше попере-

дити, ніж її лікувати. Тому повинні бути
надійно перекриті всі шляхи проник-
нення збудника африканської чуми сви-
ней в господарства. Особливо необхідно
дотримуватись ветеринарно-санітарних
вимог у випадках закупівлі і перегрупу-
вання тварин. Слід проводити вакцина-
цію свиней проти класичної чуми сви-
ней.
У випадках спалаху хвороби та заги-

белі свиней слід негайно інформувати
Доманівську районну державну лікарню
ветеринарної медицини за телефоном:
9-11-84.
О.ЧЕРКЕС.

  Начальник Доманівської районної
державної лікарні ветеринарної меди-
цини.
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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.

  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.

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

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

  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.

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

  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.

  Продається будинок в смт. Доманівка. Є газ, вода, госп-
будівлі, літня кухня, великий город. Тел. 0639959317. Сергій.

  Терміново, недорого продається двоповерховий будинок в
Доманівці, по вул. Леніна, 53. Ціна договірна. Тел. 0972974553.

Заява про наміри
  З 1 вересня 2015 року комунальне підприємство "Доманівське"
має намір підвищити тарифи на централізоване водопостачання
та водовідведення для населення і установ, організацій та підп-
риємств усіх форм власності. Необхідність їх підвищення викли-
кана зростанням цін на електричну енергію, матеріали, пальне,
електричні насоси для подачі води та на їх ремонт. Збереження
ж існуючих тарифів приведе лише до погіршення технічного
стану мереж та перебоїв з водопостачанням і наданням послуг
з водовідведення.
  Базові тарифи на послуги з централізованого водопостачання
з 1 вересня 2015 року мають складати (за 1 куб. м): для населе-
ння — 7 грн. 57 коп., для бюджетних установ — 8 грн.00 коп.,
для інших організацій та підприємств — 8 грн. 30 коп.; на послу-
ги з водовідведення для населення (за 1 куб. м) — 5 грн. 95 коп.
  Директор КП "Доманівське" А.А. КОВБЕЛЬ.

З ювілеєм!
  Дорогого сина і брата СОКУРА Олега Миколайо-
вича з Доманівки сердечно вітаємо з 50-річчям. Зи-
чимо нашому ювіляру міцного здоров'я, довголіття,
безмежного щастя, миру й благополуччя.
  Радій життю, скільки б літ не минало,
  Щоб щедрою сонячна доля була,
  Щоб не раз ювілейні пісні ще лунали,
  Щастя тобі і людського тепла.
  Хай повниться рідна оселя добром,
  Любов'ю і щастям, душевним теплом,
  Хай все тобі вдається з легкої руки,
  Здоров'я бажаєм на довгі роки.
  МАМА, БАТЬКО, брат МИКОЛА.
  с. Маринівка.

Вітаємо!
  У липні відзначили свій день народження члени на-
шого трудового колективу: різноробоча ПАЛАМАР-
ЧУК Наталія Сергіївна (4), водій ПЛАХТИНА Петро
Григорович (4), бухгалтер ТРЯПІЧНІКОВА Світлана
Борисівна (14), різноробоча ПАШКОВСЬКА Наталія
Вікторівна (19), а бухгалтер ТАНЦЮРА Любов Ста-
ніславівна (1) та головний агроном ГОДОРОЖА
Олег Олександрович відсвяткували своє відповідно
45-річчя та 50-річчя.
  Щиро вітаємо іменинників, бажаємо
міцного здоров’я, довголіття, успіхів у
праці й особистому житті.
Дирекція та профспілковий комітет
ТОВ імені Богдана Хмельницького.

  Доманівська районна рада та її виконавчий апарат висловлю-
ють глибоке співчуття М.Д. Кашперук у зв'язку з тяжкою
втратою — смертю ЧОЛОВІКА.

Оголошення
  28 липня 2015 року, о 9.00, в храмі святого Олександра Невсь-
кого відслужиться Божественна Літургія, об 11.00 — Хресний
хід з чудотворними іконами до каплички (біля будинку культу-
ри), де відбудеться молебень за мир в Україні та концерт з
нагоди святкування Хрещення Русі.
  Настоятель та прихожани храму святого Олександра Нев-
ського.

3 роки світлої пам'яті
  27 липня минає 3 роки, як пішла з життя наша
мама КНИШУК Мирослава Іванівна.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
И кончилась жизнь земная,
Все силы угасли в тебе,
Прости и прощай, родная мама,
Вечная, светлая память тебе.
Прощаться больно нам всегда
И слезы по щекам неслышно тают.
И боль утраты не забудем никогда,
Лишь те, кто потерял, — об этом знают.

  Царство Небесне тобі, рідна.
  Діти, онуки, правнуки.

  Продається будинок в Доманівці, по вул. Степова, 27, з
усіма зручностями. Тел.: 0961438593, 0508689692.

Запрошення до участі у конкурсі
  Організація громади «Лілея» с.Прибужжя Прибузької сільсь-
кої ради  Доманівського району  та Програма розвитку ООН
(Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-3») цією
об’явою запрошують ліцензованих підрядників з доброю репу-
тацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання таких
видів робіт у межах Мікропроекту «Енергозберігаючі заходи в
школі с.Прибужжя. Капітальний ремонт (заміна вікон)»:
демонтаж старих віконних блоків, придбання та встановлення
металопластикових вікон.
  Тендерну Документацію можна безкоштовно отримати за
адресою: приміщення Прибузької ЗОШ І-ІІІ ст., вул. Леніна
4, с.Прибужжя, Прибузька сільська рада, Доманівський ра-
йон. Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 60 (ші-
стдесяти) днів з дати розкриття Конкурсних пропозицій і повинні
бути в запечатаному вигляді доставлені за вищенаведеною ад-
ресою не пізніше, ніж 09:00, 07.08.2015 р., після чого вони бу-
дуть розкриті у присутності наявних учасників тендеру. Конкурс-
ні Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, не прий-
маються і повертаються учасникам тендеру нерозкритими.
  Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову інформа-
цію за адресою, зазначеною вище або за тел.  0990519034.

  26 липня минає 5 років, як пішла у вічність най-
дорожча для нас людина — дбайлива, любляча
матуся та бабуся — ДЕМ'ЯНЮК Марія Федорів-
на (8.01.1937 — 26.07.2010 р.р.).
  Час минає, але біль втрати не стихає від думки,
що її немає поряд з нами. Залишається лише
пам'ять, яка береже все найдорожче і найпрек-
расніше, пов'язане з її життям.
  Пам'ятаємо, любимо, сумуємо.
  Всіх, хто знав нашу матусю, згадайте та пом'яніть в цей день.

Вічно сумуючі діти, онуки, рідні.

 Всеукраїнський фестиваль авто-
рської творчості

  28 червня 2015 року на привітному чорноморському узбереж-
жі курортного міста Очакова відбулося відкриття ІІІ Всеук-
раїнського фестивалю авторської творчості «Мій рідний край».
Фестиваль зібрав на одній сцені солістів-вокалістів, вокальні та
вокально-інструментальні гурти, композиторів та поетів, що при-
були до гостинної Миколаївщини з Херсонської, Житомирської,
Сумської, Одеської, Вінницької, Івано-Франківської, Закарпат-
ської, Чернігівської, Львівської областей, а також з 14 районів
та трьох міст Миколаївської області. Протягом двох днів кон-
курсанти представляли свої творчі програми у найрізноманітні-
ших музичних стилях та жанрах. Приємно відзначити, що серед
учасників фестивалю була представниця від Доманівського
району, яка брала участь у номінації «композитори», — дирек-
тор Маринівського сільського будинку культури Віра Бонда-
ренко, яка в підсумку посіла ІІІ місце.
  Тема любові до рідного краю, його видатних людей, своєї
малої та великої Батьківщини в усі часи була вічною та актуаль-
ною. Сьогодні багато самодіяльних композиторів-піснярів прис-
вятили свою творчість саме цій благородній та по-особливому
значущій у наш час темі. Саме такі фестивалі виховують повагу
до рідної землі, історичної спадщини свого народу, відкривають
нові імена, виявляють талановитих композиторів та поетів,
популяризують авторську творчість.

  О. МАЦЕНКО.
  Начальник відділу культури, молоді та спорту райдержад-
міністрації.

Україна багата на гарні міс-
ця. Хоч би де не побував,
усюди є чим помилуватися, на
що подивитися.
У нас, слухачів «Університе-

ту третього віку», що працює
при Маринівській бібліотеці-
філії, була заповітна мрія —
побувати в Уманському наці-
ональному дендрологічному
парку «Софіївка». І її здійснив
наш сільський голова Бройче-
нко Володимир Миколайович.
Він не тільки організував ек-
скурсію, а й разом з секрета-
рем сільської ради Леоновою
В.С. та керівником нашого
"Університету третього віку»
бібліотекарем Голубенко Т.А.
поїхали з нами. Ми дуже вдяч-
ні за цю поїздку, за те, що
Володимир Миколайович та
Валентина Семенівна часто
приходять на наші засідання з
порадами, з поздоровленнями
і навіть з подарунками.
Ми були зачаровані неймо-

вірною красою. Як писав І.
Долгорукий, «хто не бачив
«Софіївки», той не має уяви
про те, як мистецтво впливає
на природу. Камінь і вода —
це її багатство… Зайдеш — і
не вийшов би вічно: все прек-
расно… Там природа та мисте-
цтво об'єднали свої сили,
створили чудне творіння…
Всюди видно генія смаку..».

«Софіївка» повна озерець,
джерел, водопадів. Це — цар-
ство води, зеленої природи,
справжня казка. У куточках
парку, у скульптурах та павіль-
йонах відтворені персонажі
давньогрецьких легенд та мі-
фів.
Подорож в "Софіївку" нам

дуже сподобалась, за що ми
щиро вдячні її організаторам.

Г. ТХОРЕНКО.
Слухач «Університету тре-

тього віку».
  с. Маринівка.

 Мальовнича Україна


