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 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 серпні, ви отримуватиме-
те її з вересня.
  Передплатна ціна на нашу газету
складає на місяць 6 грн. 00 коп., до
кінця року відповідно — 24 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".

До відома депутатів Доманівської
районної ради та жителів району!
ХХХІV сесія Доманівської районної ради шостого скликання

відбудеться 7 серпня 2015 року, о 10 годині, у залі засідань райо-
нної ради, з проектом порядку денного:

1. Про затвердження Комплексної програми соціального захис-
ту людей похилого віку, осіб, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, на 2015-2020 роки (“Турбота”).
Доповідач: Мазалова Н.А. — начальник управління соціального

захисту населення райдержадміністрації.
2. Про створення комунальної установи “Доманівський освітній

центр" та затвердження її Статуту.
Доповідач: Святченко І.К. — начальник відділу освіти рай-

держадміністрації.
3. Про внесення змін до районної Програми розвитку фізичної

культури і спорту в Доманівському районі на 2015-2018 роки.
Доповідач: Маценко О.О. — начальник відділу культури, молоді

та спорту райдержадміністрації.
4. Про внесення змін до районного бюджету Доманівського

району на 2015 рік.
Доповідач: Зубачевська І.М. — начальник фінансового управ-

ління райдержадміністрації.
5. Різне.

  Голова районної ради                          Т.Л. КУШНІР.

Доманівська селищна рада
запрошує жителів територіальної громади Доманівської селищної
ради (селище Доманівка, села Забари, Зброшкове, Чорталка,
Казаринське) на збори громадян по обговоренню питання «Про
ініціювання добровільного об'єднання територіальних громад».
  Збори відбудуться 11 серпня 2015 року, о 10.00 годині, в
районному будинку культури. Реєстрація учасників о 9.45.

Доманівська селищна рада.

 9 серпня — День будівельника
Шановні будівельники Доманівщини! Прийміть найщиріші

привітання з нагоди вашого професійного свята — Дня бу-
дівельника!
Бути будівельником означає бути творцем. Ваша праця є

благородною, насиченою великою позитивною енергією, бо
за сутністю своєю вона закладає підвалини майбутнього. Ви
оновлюєте наші села, зводите будинки, дитячі садочки та
майданчики, відновлюєте храми та пам’ятки архітектури. Це
ваш реальний внесок у розбудову нашого краю.
Велика вдячність вам за нелегку працю, за ваш внесок у

розвиток економіки району та держави. Міцного вам здоро-
в'я, достатку, родинного затишку та наснаги у праці!
Голова райдержадміністрації           В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Голова районної ради                       Т.Л. КУШНІР.

 9 серпня — День працівників ветери-
нарної медицини
Шановні працівники ветеринарної медицини! Щиро вітає-

мо вас з нагоди професійного свята. Професія ветеринара
— одна з найдавніших, найгуманніших, найблагородніших,
яку обирають за покликанням. З кожним роком зростає її
значимість у суспільстві.
Шановні працівники галузі, ми вдячні вам за добросовісне

виконання професійних обов’язків: забезпечення профілак-
тики, діагностики та лікування сільськогосподарських тва-
рин, гарантій якості та безпеки агропромислової продукції.
Сумлінне служіння обраній професії, наполеглива повсяк-

денна робота кожного з вас сприяє збереженню епізоотич-
ного благополуччя краян. Нехай і надалі ваш високий про-
фесіоналізм, самовідданість й почуття високої громадянської
відповідальності будуть запорукою нових вагомих здобутків.
Бажаємо вам, вашим рідним і близьким міцного здоров’я,

щастя, прихильності долі, миру і процвітання, успіхів у здій-
сненні намічених планів!
Голова райдержадміністрації         В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Голова районної ради                     Т.Л. КУШНІР.

 З відділу статистики у Доманівському районі

  Сільське господарство. За розрахун-
ком, на 1 липня 2015 р. в усіх категоріях
господарств району зернові та зернобобо-
ві культури (без кукурудзи) скошені та об-
молочені на площі 2404 га, що на 80,4%
менше, ніж на 1 липня 2014 р. Із загальної
площі намолочено 63,3 тис. ц зерна у
початково оприбуткованій вазі (на 81,8%
менше). У середньому з 1 га обмолоченої
площі одержано по 26,3 ц зерна (менше
на 2,1 ц у порівнянні з 1 липня 2014 р.).
  За січень-червень 2015 р. усіма катего-
ріями господарств реалізовано на забій
7,6 тис.ц худоби та птиці (у живій вазі), що
на 9,9% менше січня-червня 2014 р.,
вироблено 114,2 тис.ц молока (на 2,9%
менше), одержано 3,6 млн.шт. яєць (на
3,1% більше).
  За розрахунками, на 1 липня 2015 р.
загальне поголів’я великої рогатої худоби
становило 11,2 тис. голів, що на 6,9%
більше порівняно з 1 липня 2014 р., у т.ч.
корів — 5,5 тис. голів (на 3% менше), сви-
ней — 6,9 тис. голів (на 1,5% менше), ове-
ць та кіз — 2,1 тис. голів (на 7,4% більше),
птиці — 143,1 тис. голів (на 10% менше).
  Загальний обсяг реалізації аграрної про-
дукції сільськогосподарськими підприємст-
вами (крім малих) за січень-червень 2015
р. порівняно з відповідним періодом мину-
лого року зменшився на 5,6%, у т.ч. про-
дукції рослинництва — на 6,4%, продукції
тваринництва збільшився — на 2%.
Середні ціни продажу аграрної продукції
за всіма напрямами зросли на 84,8%,
зокрема на продукцію рослинництва — на
91,7%, на продукцію тваринництва — на
28,7%.
  Промисловість. За січень-травень 2015
р. підприємствами району реалізовано
промислової продукції (товарів, послуг) на
33,7 млн.грн. Обсяг реалізованої промис-
лової продукції у розрахунку на одну осо-
бу становив 1,3 тис.грн. при середньооб-
ласному показнику 11,2 тис.грн.
  Транспорт. За січень-червень 2015 р. пе-
ревезення вантажів у районі здійснювало-
сь тільки фізичними особами-підприємця-

ми, ними перевезено 9,3 тис.т вантажів, що
на 29% менше, ніж за відповідний період
минулого року. Вантажооборот автомобі-
льного транспорту по району зменшився
на 33,1% і становив 1,9 млн.ткм.
  Послугами автомобільного пасажирсько-
го транспорту району (з урахуванням пере-
везень фізичними особами-підприємцями)
скористалися 105,7 тис. осіб, що на 6,3%
менше, ніж за січень-червень 2014 р. Паса-
жирооборот зменшився на 17,9% і стано-
вив 5,1 млн.пас.км.
  Індекс споживчих цін за січень-червень
2015 р. по Україні становив 140,7% (без
урахування тимчасово окупованої терито-
рії Автономної Республіки Крим і м. Се-
вастополя та частини зони проведення ан-
титерористичної операції), по області —
140,8%.
  На споживчому ринку області продукти
харчування та безалкогольні напої зросли
в ціні на 37,5%. Фрукти подорожчали в 2
рази, спеції — в 1,9 раза, шоколад — в 1,7
раза, овочі, олія соняшникова і оливкова,
маргарин, мед та безалкогольні напої — в
1,6 раза, цукерки шоколадні — в 1,5 раза,
хліб і хлібопродукти, риба та продукти з
риби — на 44,8 — 43,5%.
  На непродовольчому ринку споживчих
товарів та послуг області оплата за житло,
воду, електроенергію, газ та інші види па-
лива підвищилась в 1,9 раза. Предмети до-
машнього вжитку, побутова техніка стали
коштувати на 33,7% більше, різні товари
та послуги — на 26,2%, одяг і взуття — на
17,4%. У сфері відпочинку і культури ціни
підвищились на 28,5%, охорони здоров’я
— на 25,6%, транспорту — на 19,9%, рес-
торанного та готельного бізнесу — на
19,2%, освіти — на 14,9%.
  Стан виплати заробітної плати. Згідно
наданої державної статистичної звітності з
праці, сума заборгованості із виплати за-
робітної плати працівникам підприємств,
установ, організацій району (без ураху-
вання найманих працівників статистично
малих підприємств та зайнятих у фізичних
осіб-підприємців) упродовж травня 2015 р.

збільшилась на 0,4% або на 5 тис.грн. і
станом на 1 червня 2015 р. становила
1172,7 тис.грн., що на 78,2%, або на 514,7
тис.грн. більше обсягу заборгованості на
початок 2015 р.
  Вагома частина заборгованості (89,4%)
припадає на суб’єкти господарювання,
щодо яких реалізовуються процедури від-
новлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом, решта
(10,6%) — на економічно активні підп-
риємства.
  Кількість працівників економічно актив-
них підприємств, які вчасно не отримали
заробітну плату, станом на 1 червня 2015
р. складала 29 осіб, кожному із них не
виплачено в середньому по 4296,55 грн.
  Ринок праці. За даними державної
служби зайнятості, кількість зареєстрова-
них безробітних по району на кінець чер-
вня 2015 р. становила 434 особи, що на
10,1% менше, ніж на кінець відповідного
місяця минулого року.
  За сприяння служби зайнятості у червні
2015 р. було працевлаштовано 24 особи,
що на 54,7% менше, ніж у червні 2014 р.
Рівень працевлаштування зареєстрованих
безробітних у зазначеному місяці становив 4,5%.
  Демографічна ситуація. Станом на 1
червня 2015 р. у районі, за оцінкою, про-
живало 25,5 тис. осіб, у т.ч. у смт. Доманівка
— 6,1 тис., в сільській місцевості — 19,4
тис. Упродовж січня-травня 2015 р. чисе-
льність наявного населення скоротилася
на 33 особи. Зменшення населення відбу-
лось виключно за рахунок природного
скорочення, яке становило 62 особи, вод-
ночас зафіксовано міграційний приріст 29
осіб.
  Криміногенна ситуація. За повідомлен-
ням прокуратури області, за січень-черве-
нь 2015 р. по району обліковано 183 кри-
мінальних правопорушення (на 13,7% бі-
льше, ніж за січень-червень 2014 р.), з
яких 33,9% — тяжкі та особливо тяжкі.

  Відділ статистики у Доманівському
районі.

 АТО: мобілізація сили і волі

27 липня голова райдержадмініст-
рації Василь Іванченко та заступник
голови райдержадміністрації Ната-
лія Фалько зустрілися зі старшим
лейтенантом Олександром Тертич-
ним — учасником АТО, начальником
зв’язку-командиром взводу зв’язку
танкового батальйону 30 окремої
механізованої бригади (м. Новог-
рад-Волинський), який перебував в
короткотерміновій відпустці.
Під час зустрічі Олександр Тертич-

ний розповів про службу та про свої
обов’язки командира взводу. Мобі-
лізований він був 29 січня, пройшов
перепідготовку в Києві, а вже 15 бе-
резня — у зоні проведення антите-
рористичної операції в районі Арте-
мівська.
О. Тертичний подякував волонте-

рам Доманівщини за надану допо-
могу, адже саме вони надали теплі
речі, берці та інші предмети першої
необхідності. Зазначив, що волон-
тери взагалі надають дуже відчутну

допомогу та під-
тримку нашим вої-
нам. Особливою
популярністю се-
ред військовослуж-
бовців користують-
ся обереги, вигото-
влені дітьми. Один
з таких оберегів,
виготовлений рука-
ми школярки Воро-
жбит Даринки,
Олександр завжди
носить з собою.

Також розповів про своє спілкуван-
ня з жителями Донеччини. За його
враженнями, настрої серед міського
населення розділені майже навпіл:
половина за єдину Україну, є досить
багато прибічників терористичних
організацій ДНР та ЛНР, а є й такі,
які не можуть визначитися. Сільське
населення майже все налаштоване
проукраїнськи, допомагає нашим
воїнам, чим може.
Василь Іванченко розповів Олек-

сандру про пільги, які надаються
учасникам АТО, порекомендував
звернутися до відповідних органів з
питання надання земельної ділянки
для ведення особистого господар-
ства та подякував Олександру за
відданість Україні: «Ваша служба є
зразком відданості нашій Вітчизні.
Низький уклін вам, Олександре Ми-
колайовичу, за те, що захищаєте нас
від ворогів. Щиро дякуємо за мужність!».
  І. ПОДОРОГА.
  На фото: під час зустрічі.

Жителі Доманівського району завжди відгукую-
ться на прохання допомогти військовослужбовцям,
що захищають нашу Батьківщину в зоні АТО. Ось і
цього разу небайдужі жителі Доманівки та Сухої
Балки Тумко А., Бабанська Н., Тарасенко В., Сабат
А., Ганьковський С., Партем Ю. та Партем А.,
Резніченко М., Курчак Р. придбали автомобіль ВАЗ,
який передано воїнам-землякам, що служать у 30-й
бригаді Збройних Сил України. Автомобіль буде
використано для евакуації та медично-санітарного
забезпечення військовослужбовців, що знаходяться
на передових позиціях в зоні проведення антитеро-
ристичної операції.
Бажаючих надати посильну допомогу для військо-

вослужбовців просимо звертатися до волонтерів,
які знаходяться в приміщенні Доманівської селищ-
ної ради.
Інформація надана Доманівським волонтерсь-
ким центром.

  Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків
з громадськими організаціями та засобами ма-
сової інформації апарату райдержадміністрації.
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 З Миколаївської облдержадміністрації

Дорогі миколаївці та жителі об-
ласті!
Сьогодні деякі «політичні діячі»
активно включившись в передви-
борчу гонку, кажуть про тисячі ба-
р'єрів на шляху оформлення суб-
сидій та пільг.
Давайте разом, з вами: крок за
кроком розвіємо всі міфи і чутки
навколо оформлення житлових
субсидій та отримання пільг.
Хто може отримати пільги?
У грудні минулого року були вне-

сені зміни до низки законів, які рег-
ламентують надання пільг.
Зміни набрали чинності з 1 липня

2015 року. Без змін залишили пільги
для інвалідів війни, інвалідів армії,
учасників бойових дій, ветеранів вій-
ськової служби та органів внутрішніх
справ, їх вдів. Крім того, без ураху-
вання доходів продовжать користува-
тися пільгами чорнобильці I і II кате-
горій та реабілітовані. Вони і надалі
будуть отримувати пільгу незалежно
від доходів.
Важливо, що розмір знижки з оп-

лати за комунальні послуги (25%,
50%, 100%) або для придбання
твердого палива та скрапленого газу
залишається незмінним, але право
визначається з урахуванням доходів
сім'ї.
Для інших категорій громадян

пільги будуть надаватися з урахуван-
ням доходів сім'ї. У 2015 році сума
доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу, становить 1710 грн.

Багато з цих людей вже сьогодні є
потенційними одержувачами пільг,
так як середньомісячний дохід сім'ї
на одну людину менше зазначеної
суми.
Іншим потрібно звернутися в управ-

ління соціального захисту із заповне-
ними деклараціями і підтвердити
своє право на пільги на наступні 6
місяців.
Що стосується скасування пільг на

проїзд, про які зараз так багато
говорять, хочу проінформувати, що в
нашій області для тих категорій, які
є пенсіонерами за віком та інваліда-
ми, ці пільги залишилися незмінними.
Зазначу, що громадяни, які отриму-
ють доходи понад 1710 гривень і
втратили право на отримання допо-
моги з боку держави у вигляді пільг,
повинні оформити субсидії на оплату
житлово-комунальних послуг. Для
цього потрібно звернутися із заявою
та декларацією до фахівців районних
та міських управлінь соціального
захисту населення.
Порядок отримання субсидій —

спрощено!
У червні умови отримання субсидій

ще спростилися. На сьогоднішній
день вже більше 30 тисяч сімей пере-
коналися в тому, що оформити мате-
ріальну допомогу просто. Досить за-
повнити декларацію та заяву.
У новій формі декларації не пот-

рібно вказувати конкретну суму до-
ходу за певний період, а тільки його
вид (пенсія, зарплата, стипендія) і

джерело отримання цього доходу
(місце роботи або навчання, а для
пенсіонерів — це Пенсійний фонд).
Оскільки розмір своїх доходів вказу-
вати не доведеться, то і приводу для
накладення штрафу не буде.
Скасовуються всі обмеження щодо

майнового стану, крім одноразової
покупки на суму понад 50 тисяч гри-
вень. У призначенні допомоги таким
сім'ям не відмовлять, але рішення бу-
де прийматися комісіями в індиві-
дуальному порядку.
При цьому претендувати на субси-

дію можна навіть при наявності боргу
за послуги ЖКГ — за умови реструк-
туризації та своєчасної оплати поточ-
них рахунків.
Важливо, що до сукупного доходу

для отримання субсидії не враховую-
ться деякі види доходів. Це благодій-
на допомога й одноразова матеріал-
ьна допомога, що надається з дер-
жавного або місцевих бюджетів, як
допомога на оздоровлення, або до
Дня Перемоги, або допомога людям
з особливими потребами, матерям-
героїням та сім'ям загиблих в АТО.
Зазначу, що дохід, який вказується

в декларації не обов'язково за попе-
редній календарний рік, як раніше, а
за бажанням людини — за попередні
три місяці. Для пенсіонерів період, за
який враховуються доходи, взагалі
скоротили до одного місяця.
За субсидіями можуть звернутися і

підприємці, платники єдиного подат-
ку першої, другої і третьої груп. Для

них встановлено фіксований рівень
доходу, який буде враховуватися при
призначенні субсидії. Розширено
права місцевих органів влади прий-
мати рішення про надання субсидій в
спірних питаннях. Наприклад, встано-
вити, фактично проживає людина в
зазначеній квартирі чи будинку, чи це
тільки декларує.
До 1 вересня «Укрпошта» ще раз

розішле бланки нових декларацій і
заяв для оформлення субсидії.
Дуже важливо звернутися за приз-

наченням субсидії зараз, а не в опа-
лювальний період. Навіть якщо вам
призначили нульову субсидію зараз,
то в опалювальний період фахівці ра-
йонних управлінь зроблять автомати-
чно перерахунок на підставі тієї ін-
формації, яку вони оновлять самос-
тійно.
Всю необхідну інформацію ви змо-

жете отримати в управліннях соціаль-
ного захисту населення, які працю-
ють без обідньої перерви, в робочі
дні до 19:00, в суботу до 15:00.

  Голова облдержадміністрації
  Вадим МЕРІКОВ.

Про пільги та порядок отримання субсидій
 Благодійництво

Україна завжди славилася благодійніс-
тю своїх громадян, які щедро обдаровува-
ли без будь-якої вигоди міста й села.
Благодійництво було моральним обов'яз-
ком чи не кожної заможної людини. Для
одних – це невід’ємна частина віри, для
інших – природна потреба. Та в усіх ви-
падках – це пожертвування. Людина від-
дає частину своїх коштів, часу, сил для то-
го, щоб комусь стало краще.
Яскравим прикладом того, як можна до-

лучитися до доброї справи стала ідея про-
ведення зовнішнього ремонту будівлі від-
ділу освіти райдержадміністрації, який ро-
зміщений в панському маєтку «Садибний
будинок Шишкіна» – однієї з семи
пам'яток архітектури Доманівського райо-
ну.
На прохання про допомогу першим від-

гукнувся керівник ПП «Веселий роздол»
М.О. Молдованенко. Не залишились осто-
ронь освітянських проблем і О.А. Каленич
– депутат обласної ради, начальник
Доманівського райавтодору, А.А. Ковбель
– керівник КП «Доманівське», приватний
підприємець М. Резніченко. Щира подяка
їм за небайдужість і розуміння.
Виділені спонсорами кошти були вико-

ристані на придбання будівельних мате-
ріалів, а ще було надано техніку. І коли
підготовка завершилась, до справи взяли-
ся працівники господарської групи відділу
освіти під керівництвом А.Б. Зебницького.
Незважаючи на спеку, складні умови
ремонту, втому, вони перетворили давно
не ремонтовану сіру споруду в доглянутий
та пофарбований в ніжно-персиковий ко-
лір будинок. Слова подяки за самовіддану
працю звертаю і до них.
Вважаю, що це гарний приклад того, як

разом слід кращим робити світ довкола
нас. А ще – усвідомлення того, що ніхто,
крім нас самих, не наведе лад у своєму
домі. Переконана, що доки поряд з нами
живуть такі добрі, чуйні люди, які бачать
проблеми інших, можуть поспівчувати і
допомогти, – доти існуватиме благодій-
ність. А ті, хто здатні на неї, заслуговують
на щиру шану. Адже справжня благодій-
ність не потребує винагороди: вона закла-
дається в самому вчинкові та в добрій волі
того, хто дає і співпереживає.
Низкий уклін вам, добрі люди, за допо-

могу та вашу активну життєву позицію!

І. СВЯТЧЕНКО.
  Начальник відділу освіти райдержадмі-
ністрації.

30 липня під час сесії обласної ра-
ди депутати внесли зміни та допов-
нення до низки обласних програм та
переглянули обласний бюджет за
результатами 6 місяців.
В рамках Постанови Кабміну

№375 від 04.06.2015 Миколаївській
області передбачено понад 73
млн.грн. субвенцій з державного
бюджету для погашення різниці в
тарифах.
Також з урахуванням перевиконан-

ня обласного бюджету понад 10,5
млн.грн. виділено на сферу охорони
здоров'я, з яких понад 7,1 млн. грн.
буде направлено на придбання ме-
дичного обладнання для лікарень об-
ласті.
Більше 1 млн. грн. виділено в рам-

ках програми протидії злочинності, з

яких понад 600 тисяч спрямують на
антитерористичні заходи, а більше
400 тисяч — правоохоронним орга-
нам.
В рамках програми «Шкільний ав-

тобус» для придбання автотранспор-
ту Доманівському і Казанківському
районам виділено 1 млн. грн. Свого
часу шкільні автобуси в цих районах
були передані на потреби АТО.

12 млн. грн. буде спрямовано на
ремонт доріг місцевого значення, а
понад 13,5 млн. грн. — на ремонт
котелень та покрівель у соціальних
установах області.
Також під час сесії було затверд-

жено План реалізації Стратегії роз-
витку області.
Процес відбору проектів був мак-

симально відкритим і прозорим. До

обговорення долучилися не лише
представники депутатського корпусу,
підприємств, громадських організа-
цій, а й жителі області, які надали
свої проекти на розгляд. В результаті
було отримано більше 600 проектів.
З них відібрано 263 проекти, реалі-
зація яких розрахована на 3 роки —
з 2015 до 2017 року.
План реалізації Стратегії в 2015-

2017 роках передбачає будівництво
нових і модернізацію існуючих ви-
робничих потужностей в морегоспо-
дарському комплексі, промисловості,
сільському господарстві.

«Важливо відзначити, що підтрим-
ка малого та середнього бізнесу доз-
волить максимально використовувати
підприємницький потенціал. Це доз-
волить створити більше двох тисяч

робочих місць, збільшити надходже-
ння до бюджетів усіх рівнів, і під-
вищити якість життя населення. До
2020 року валовий регіональний про-
дукт зросте в 2 рази на одну людину,
а наявний дохід — в 1,5 раза. Крім
того, середньомісячна зарплата збі-
льшиться в 1,7 раза, а обсяг прямих
іноземних інвестицій зросте в 1,8 ра-
за», — поінформувала директор де-
партаменту економічного розвитку,
торгівлі та туризму облдержадмініст-
рації Марина Васильєва.
  Підводячи підсумки, Марина Васи-
льєва підкреслила, що успішна реалі-
зація Стратегії можлива тільки зав-
дяки спільній і скоординованій робо-
ті влади всіх рівнів, представників
бізнесу, науки та громадських органі-
зацій.

На сесії обласної ради переглянули бюджет та затвердили План реалізації
Стратегії розвитку області

Таке рішення ухвалили під час зак-
ритого засідання Ради оборони.
Голова облдержадміністрації Ва-

дим Меріков зазначив: «Свого часу
блокпости зіграли свою важливу ро-
ль і забезпечили спокій в нашому ре-
гіоні. Завдяки громадським форму-
ванням запобігли низці провокацій та
загроз, які могли дестабілізувати си-
туацію. Сьогодні досить контрольо-
вана ситуація в області та місті зав-
дяки правоохоронцям і громадським
формуванням».
Його підтримав і Миколаївський мі-

ський голова Юрій Гранатуров. Він
розповів, що відеокамери, які були
встановлені на цих об'єктах, будуть
перенесені і встановлені в місті. За

його словами, в рамках реалізації
програми «Безпечне місто» перші 50
відеокамер будуть встановлені в се-
редині вересня в найбільш людних
місцях.
Начальник УМВС в Миколаївській

області Віталій Гончаров розповів,
що щодня в режимі «доба через до-
бу» на блокпостах несуть службу 40
співробітників правоохоронних орга-
нів.
Згідно з рішенням Ради оборони

ліквідовані 7 блокпостів, з них 6 — у
місті Миколаєві, 1 — в місті Очаків.
За дорученням Вадима Мерікова

їх демонтують.
Замість них з'явиться 2 стратегічно

важливих блокпости в Херсонському

та Баштанському напрямках. Вони
будуть укріплені фортифікаційними
спорудами згідно військової інжене-
рії. Вже розпочато модернізацію і
зміцнення блокпоста в Баштанському
напрямку. На них цілодобово нести-
муть службу як активісти, так і пред-
ставники правоохоронних органів і
нацгвардійці.

«Проекти цих блокпостів узгоджені
з військовими інженерами та пред-
ставниками правоохоронних органів.
Ці блокпости будуть виконувати обо-
ронну і стратегічну функцію», —
сказав Вадим Меріков.
За його словами, блокпости будуть

оснащені бліндажами для укриття як
військовослужбовців, так і військової

техніки.
Вадим Меріков подякував всім ак-

тивістам, співробітникам міліції та
Національної гвардії, які справно бі-
льше року несли службу на блок-
постах. А також меценатам та спон-
сорам, які допомогли в обладнанні
цих об'єктів.
  Керівник області зазначив, що пре-
дставники громадськості та громад-
ських формувань будуть залучені до
охорони правопорядку на території
міста та області.

  Департамент інформаційної ді-
яльності та комунікацій з громад-
ськістю Миколаївської облдерж-
адміністрації.

Миколаївські блокпости оптимізували і модернізують

Програму військово-патріотичного
виховання дітей та молоді Миколаїв-
ської області на 2015-2020 роки зат-
вердили на сесії обласної ради.
Голова облдержадміністрації Ва-

дим Меріков навів дані моніторинго-
вого дослідження Миколаївського
обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти, згідно з якими
92% батьків учнів вважають за по-
трібне запровадження викладання у
школах предмету «Захист Вітчиз-

ни».
За словами Вадима Мерікова, впер-

ше за багато років виділять велику
суму — близько 3,2 млн.грн. з облас-
ного бюджету для реалізації Програ-
ми військово-патріотичного вихован-
ня дітей та молоді Миколаївської об-
ласті на 2015-2020 роки, до створен-
ня якої долучились не тільки струк-
турні підрозділи облдержадмініст-
рації, а й представники військового
комісаріату.

В рамках реалізації програми
передбачається створення електрон-
ної бази даних миколаївців — учасни-
ків АТО «Алея героїв», експозиції
пам’яті «Небесної сотні», підтримка
діяльності музеїв бойової слави
українського народу, а також дооб-
лаштування класів з військової під-
готовки школярів.
Також серед заходів, передбачених

програмою, — організація та про-
ведення зустрічей учнівської та сту-

дентської молоді з ветеранами та
учасниками бойових дій, реалізація
проектів «Ланцюг поколінь», «Дитя-
чий оберіг для воїна», а також про-
екту для учнів початкової школи «Мій
тато (мама) служили у війську».
  Не менш важливим є практичний
аспект програми — проведення 3-де-
нних навчально-польових занять,
стрільб на базі військових частин,
спартакіад, військово-патріотичної
гри «Джура».

Вадим Меріков: “Більше 3 мільйонів виділять на програму військово-
патріотичного виховання молоді”

«Золотий колос»
відзначив обжинки
в 26-й раз
З давніх часів в ці літні спекотні дні

хлібороби святкували закінчення жнив –
обжинки. Одну з найстаріших слов'ян-
ських традицій дбайливо зберігають і ба-
гато років дотримуються в сільськогос-
подарському підприємстві «Золотий
колос», яким керує Надія Іванова. Нещо-
давно колектив цього відомого елітного
насінницького господарства відсвяткував
день врожаю.
Як розповіла журналістам директор

ТОВ «Золотий колос» Надія Іванова,
підприємство завершено жнива з відмін-
ними результатами.

– Урожай ранніх зернових цього року
нас порадував, – каже Надія Валеріївна. –
Озима пшениця дала 70,1 центнера з
гектара, озимий ячмінь – більше 65-ти,
ярий ячмінь – більше 46-ти центнерів. У
підсумку на коларівській землі ми зібрали
4,5 тисячі тонн зерна. Це дуже хороший
показник, і в ньому – заслуга всього на-
шого колективу. Впевнена, «Золотий ко-
лос» зробив гідний внесок у жовтневий ко-
ровай.
У порівнянні з минулим роком «Золотий

колос» збільшив виплату своїм пайовикам
за користування землею на 1600 грн.
  Варто відзначити, що Надія Іванова зай-
мається широкою благодійницькою діяль-
ністю. За вагомий внесок у розвиток во-
лонтерського руху та активну громадян-
ську позицію керівник волонтерського
руху Євген Воробйов і учасники Антите-
рористичної операції з 79-ї аеромобільної
бригади вручили Надії Валеріївні нагруд-
ний знак «Милосердя» I ступеня.

 Трудова перемога

23 липня 24 військових-учасників
АТО та їх сім’ї отримали свідоцтва
про право власності на земельні ді-
лянки.

«На ваші плечі випала величезна
відповідальність зробити все можли-
ве для того, щоб на нашій землі
нарешті запанував мир. А ми, зі сво-
го боку, намагаємось зробити все,
щоб захистити вас від всіляких соці-

альних негараздів і вирішити всі про-
блемні питання, з якими ви можете
зіткнутися», – звернулася до війсь-
ковослужбовців Оксана Янішевська.
Заступник голови облдержадмініст-

рації висловила слова вдячності всім
волонтерам, представникам бізнесу,
які відгукнулися і допомогли в офор-
мленні документів. Окремі слова вдя-
чності вона висловила волонтерській

організації «Перевізник» та його
представнику Ігору Мухарському, за
постійну допомогу в оформлені про-
ектної документації.

«Ми дякуємо всім волонтерам та
представникам бізнесу за те, що вони
допомагають фінансово. Адже ми
розуміємо, що деяким сім’ям іноді
важко знайти кошти. Завдяки органі-
зації «Перевізник» сьогодні було

вручено ще партію документів. Ін-
коли процес виділення земельних
ділянок триває декілька років, а ми
спільними зусиллями намагаємося,
щоб питання було вирішене за декі-
лька місяців».
  За її словами, на сьогоднішній день
вже більше 3600 заяв на отримання
земельних ділянок перебуває в об-
робці.

Оксана Янішевська вручила військовослужбовцям свідоцтва про право
власності на земельні ділянки
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  Продається газифікований будинок в Доманівці, по вул. Ка-
лініна, 23. Є гараж, літня кухня. Тел. 0677760075, 0994384748.

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

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

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

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

  Бригада кваліфікованих майстрів швидко та якісно виконає
роботи по зведенню та накриттю даху будь-якої складності:
м/черепиця, профнастил, єврорубероїд, пвх-мембрана; зве-
дення дерев'яної конструкції, встановлення водостічних систем.
(Зразок нашої роботи — це купол на капличці біля районного
будинку культури). Тел. 0973763942, 0956485987.

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

40 днів світлої пам'яті
  КОРЗУН Анатолій Васильович

(21.07.1937 — 29.06.2015 рр.).
Как трудно подобрать слова, чтоб ими
нашу боль измерить
Ты с нами будешь навсегда, не можем в
смерть твою поверить.
В тот день, когда твой свет погас и серд-
це перестало биться,
Стал самым черным днем для нас и мы не можем с ним
смириться.
  Вічна пам'ять і подяка тобі, наш любий татусь, турботливий
дідусь із золотими руками і доброю душею.

Вічно сумуючі дружина, доньки, зяті, онуки.

  Продаю січкарку, ДКУ, циркулярку. Ремонтую всі види
електродвигунів (генератори, електростартери).
 Телефони: 0664048420, 0966076295.

  Колектив стаціонарного відділення
для людей похилого віку щиро вітає
завідуючого відділенням ШУРАБУРУ
Сергія Олеговича з днем народження.
З днем народження Вас вітаєм,
За українським звичаєм,
Щастя, радості бажаєм.
Щоб були Ви такі здорові,

Як зелений дуб у діброві.
Щоб були Ви такі багаті,
Як багата земля-мати.
Щоб до хати у віконце
Вам світили радість й сонце.
Щоб у щасті й добрі світа
Ви прожили многії літа.

  Державний акт на право власності на земельну ділянку МК
№026918, виданий 24 жовтня 2003 р. на ім'я Дем'яненко Анто-
ніни Василівни і зареєстрований за №123, вважати втраченим.

  9.08.2015 р. минає два роки світлої пам'яті
мами та бабусі ПОПЛАВСЬКОЇ Галини Семе-
нівни (15.11.1936 — 9.08.2013 рр.).
Все здається — ти вийдеш із хати,
Посміхнешся з порога мені,
Будеш внука в саду колисати,
І співатимеш ніжно пісні,
Підійдеш до вишневої гілки,
Приголубиш рукою квітки,
Що над ними вже трудиться пчілка,
І оглянеш усі закутки…
Так далеко десь час той поїхав,
І ніколи не верне назад.
Та лиш серце і досі не втямить,
Чом замовкли казки і вірші,
Чом нема вже бабусі і мами
Й так незатишно стало душі…

Діти, онуки.

Любимо, не забуваємо, будемо пам'ятати!
  3 серпня виповнилося б 60 років ПАСНІ-
ЧЕНКУ Володимиру Івановичу.
Любимый наш, дорогой, не сможем мы тебя
в тот день поздравить, обнять, поцеловать,
Кто знал тебя, цветы положит и у могилы
молча постоит, ушел мгновенно не
простившись в мир без боли и беды…
Прости невольные обиды, прости, что не
смогли спасти…
Пусть Господь Бог хранит твою душу и твой вечный покой в
Царствии Небесном,
Пусть земля тебе будет пухом и вечный рай на небесах.
Кто забыл — вспомните, кто помнит — помяните.

Вічно сумуючі дружина, син з сім'єю і вся рідня.

  Доманівська селищна рада має намір здати в оренду
нежитлове приміщення першого поверху адміністративної будів-
лі комплексу за адресою: смт. Доманівка, вул. Леніна,32, загаль-
ною площею 26,5 кв.м. Заяви приймаються протягом 10-ти днів
з дня публікації оголошення. До заяв додаються: проект догово-
ру оренди приміщення, для юридичних осіб — копії право-
встановчих документів, для фізичних осіб — копії паспорта та
ідентифікаційного коду.
  Заяви приймаються за адресою: смт. Доманівка, вул. Лені-
на, 48, тел. 9-14-94.

Доманівська селищна рада.

Відповідальний
секретар

І. БУШИНСЬКИЙ.

 День села

Для жителів села Зелений Гай 12
липня — подвійне свято. Перше —
це свято святих апостолів Петра і
Павла, на честь яких названо Зеле-
ногайську церкву, і друге — це тра-
диційний вже День села.
Відбувши богослужіння в церкві

вранці, мешканці села увечері при-
йшли до місцевого сільського клу-
бу. На свято з’їхалися і колишні
жителі, справжні патріоти свого
села. Серед них — Галина Павлівна
Войтович, колишня учасниця ху-
дожньої самодіяльності колгоспу
«Прогрес» та музикант Іван Васи-
льович Григурко зі своїм баяном.
Швидко зібрався чи малий гурт

бажаючих послухати чи самому
поспівати. Долучилися і місцеві ко-
лишні учасники художньої самоді-
яльності, а також молодь. Линули
чарівні мелодії українських народ-
них пісень, ліричні пісні, танці під
чарівний акомпанемент баяніста.
На згадку про свято сфотографу-

валися разом з чудовим баяністом.
І. РОГАЛЬСЬКИЙ.

  с. Зелений Гай.

Світ очима
українського бійця:
відбудеться благо-
дійний аукціон
Всеукраїнська громадська

організація «Асоціація платни-
ків податків України» започат-
кувала проведення Благодій-
ного аукціону на підтримку по-
ранених бійців АТО «Ти тільки
живи».
Партнерами проекту є Київ-

ський державний інститут де-
коративно-прикладного мис-
тецтва і дизайну ім. Бойчука та
Національна академія образо-
творчого мистецтва та архі-
тектури.
Виручені кошти будуть нап-

равлені на медичну підтримку
поранених бійців АТО, прид-
бання обмундирування, виро-
бів для мультиплексерного та
іншого телекомунікаційного
обладнання.
Благодійний аукціон відбу-

деться напередодні святкува-
ння Дня Незалежності України
— 21 серпня 2015 р., о 14:00.
Відбір творчих робіт митців

Миколаївської області, які ви-
являть бажання взяти участь у
проведені Благодійного аук-
ціону, буде здійснено до
17.08.2015 р.
Благодійний аукціон «Ти ті-

льки живи» — це можливість
побачити світ і мир очима ук-
раїнського бійця і водночас
допомогти тим, хто ціною здо-
ров'я і життя боронить Україн-
ський світ і Український мир.
  З більш детальною інформа-
цією про аукціон, можна озна-
йомитися за посиланням:
http://srv.appu.org.ua/present/
au/

 Люби і знай свій рідний край

Біля батьківської хати в Царедарівці висо-
чіє стара акація. Вона завжди була стара і
найвища в селі. Звідки б не йшов до села —
чи з Маринівки, чи з Копанів або з Малого
Заблоцького, — села ще не видно, а дерево
кучерявіє на горизонті, як надійний орієнтир.
От на цій акації в кінці шестидесятих років

батько прикріпив з товстого дроту захист від
блискавок, закопавши другий кінець в зем-
лю, а заодно причепив на дереві ще й шпа-
ківню. Пара птахів радо оселилась в доброт-
ній оселі, вигодувала малечу та відлетіла
восени у вирій, а зимою в шпаківні (з тимча-
совою пропискою) жили горобці. Весною,
після коротких баталій, знову господарювали
шпаки, і так було років зо тридцять.
Батько віртуозно грав на мандоліні, яку в

1946 році купив у Доманівці. Мандоліна в йо-
го руках 50 років була і солістом, і оркест-
ром, і промовцем. Та якогось весняного дня
він вирішив: хай вже шпаки співають, а ман-
доліна відпочине — і прибив її в садку на
абрикосі. Шпакам будиночок сподобався і
згодом щасливий шпак висвистував на підні-

жці перед отвором.
Зимою в мандоліну поселився дятел, а в

шпаківню, традиційно, горобці. В березні
шпаки повернулись і навальною атакою го-
робців звідти вигнали. Тоді зграя горобців
полетіла в садок і штурмом захопила мандо-
ліну, в якій жив дятел. Дятел, втікаючи від
нападників, прошмигнув у шпаківню. Тут ско-
ївся та-а-кий лемент! Горобці, шпаки — всі
прагнуть заглянути в отвір і клюнути окупан-
та. Зрештою, дятел не витримав таких зну-
щань і випурхнув із шпаківні, низько-низько
летячи. Всі новосели затихли, але хвилин за
30 знову з’явився дятел — на цей раз біля
мандоліни. Птах вчепився пазурцями за ман-
доліну і щосили почав довбати по ній своїм
міцним дзьобом. Тріски летіли на всі боки,
верещали горобці і намагались на бриючому
польоті хоч висмикнути пір’ячко з чубчика
дятла, але той, незважаючи на пікетування,
відчайдушно трощив мандоліну, допоки ос-
тання тріска не впала додолу. Він упрів, пітна
голівка і тільце мали жалюгідний вигляд. З
острахом зрідка пролітали горобці. Було
тихо. Бездомний дятел, неначе п’яний, потяг-
нув свого красивого хвоста на іншу садибу…

  Лариса ЩЕРБИНА.

 Бувальщини

Близько трьох десятків років діє у Дома-
нівці районний історичний музей. Увесь цей
час він знаходився в приміщенні відділу осві-
ти, а п'ять років тому переїхав в районний бу-
динок культури. Основне його завдання —
вивчення, збереження та пропаганда істори-
ко-культурної спадщини нашого краю.
Тематико-експозиційний план Доманівсь-

кого районного історичного музею включає
експозиції: найдавніша історія нашого краю;
Бугогардівська паланка та заселення краю;
Доманівщина в роки війни 1941-1945 р.р.;
творча Доманівщина та багато інших.
Особливий інтерес екскурсантів викликає

експозиція «Доманівщина в роки війни 1941-
1945 р.р.» та діорама «Форсування р. Півден-
ний Буг 27 березня 1944 року».
Привертає увагу відвідувачів етнографічна

експозиція, присвячена культурі та побуту ра-
йону. Радують око предмети домашнього
вжитку: глиняний посуд, прядки, коромисло,
барвисті рушники та багато іншого. До речі,
двом рушникам з колекції музею більше 100
років.
Про дуже давню і цікаву історію нашого

краю свідчать експонати, яким 15-19 тис. ро-
ків — це артефакти, знайдені при розкопках в
с. Анетівка.
Сотні одиниць збереження фондової збірки

відтворюють важливі етапи історії країни,
несуть пізнавальну і виховну функцію.
Лише протягом шести місяців 2015 року в

музеї проведено 69 екскурсій, у яких взяли
участь понад тисячу чоловік. Це — тематичні
та оглядові екскурсії, музейні бесіди, майс-
тер-класи. Виправдали себе також «виносні»
та «виїзні» екскурсії, які дають змогу якомога
ближче наблизити до населення району багат-
ства музею.
Популярними стали інтерактивні музейні

уроки історії, літератури, художньої культури.
Музей сприяє прищепленню у населення

району любові до національної культури,
традицій, звичаїв, природи, побуту, виховує
свідомого патріота нашого краю. Саме тому
останнім часом від жителів району отримано
в дарунок музею більше 10 експонатів. Деякі
вже виставлені в експозиції, інші потребують
підготовки.
Протягом року в музеї з’явилася нова ек-

спозиція «Гірчить Чорнобиль крізь роки», за-
початкована, в основному, на місцевих ма-
теріалах. Оформлено тематичну виставку
«Майдан: не можна зламати серце і душу»,
яку буде доповнено матеріалами із зони анти-
терористичної операції.
У 2014 році великим інтересом серед відві-

дувачів користувалася тимчасова тематична

виставка, присвячена 200-річчю з дня народ-
ження Т.Г. Шевченка. За активну популяри-
зацію життя та творчості Кобзаря музей наго-
роджено ювілейною медаллю «Т.Г. Шевчен-
ко. 200 років з дня народження».
Музей — це неоціненна скарбниця пам’яті.

Доторкніться душею до цих багатств. Прихо-
дьте, приїздіть — вас завжди приймуть у
зручний для вас час та подарують спілкування
з багатою, цікавою, героїчною історією на-
шого рідного краю. Районний історичний му-
зей до ваших послуг. Довідки за тел. 9-22-36.
В. СКОРБЕНКО.

  Організатор екскурсій Доманівського район-
ного історичного музею.

  Якось мені згадалася дивовижна історія, яку
свого часу, вже дуже давно, почула від цареда-
рівської, колись вродливої чорнобривої Віри,
яка працювала в сільмазі продавцем. їй було
сімнадцять років, як овдовів Сталін (його
тридцятирічна дружина Надія Алілуєва заст-
релилась на початку листопада 1932 року).
Разом з подружкою вона написала Сталіну
лист, в якому дівчата співчували йому у
зв'язку з непоправним горем та пропонували

одружитись на одній з авторок листа. Дода-
ли й свої фотографії.
  Приблизно через місяць надійшла відпо-
відь. Це був добротний конверт, а в ньому
два (кожній із дівчат) фото Сталіна і лист,
надрукований золоченими буквами. Ста-
лін сердечно дякував дівчатам за спів-
чуття , увагу і дуже тактовно відмовив
їм .
  Ось така бувальщина.


