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 70 років завершення Другої світової війни
  2 вересня, у День закінчення
Другої світової війни, представ-
ники громадськості Доманівщи-
ни, вшановуючи пам'ять всіх за-
гиблих і постраждалих у цьому
страшному протистоянні народів
і націй, поклали квіти вдячності
до Стели загиблих у цій війні
земляків. В урочистій церемонії
взяли участь голова районної
державної адміністрації В.М. Іван-
ченко голова районної ради Т.Л.
Кушнір, Доманівський селищний
голова О.О. Дога.
  На знімку: покладання квітів.

З райдержадміні-
страції

Василь Іванче-
нко: «Ми пови-
нні ефективно
використовува-
ти та зберігати
приріст податків
і зборів до бюд-
жетів всіх рівнів»
  На цьому наголосив голова
райдержадміністрації 2 верес-
ня, під час розширеної наради
з керівниками структурних
підрозділів райдержадмініст-
рації, установ та організацій
району.
  Одним із основних питань,
яке розглянуто на нараді, бу-
ло питання наповнення бюд-
жетів всіх рівнів. «На сьогодні
спостерігається позитивна ди-
наміка виконання дохідної ча-
стини місцевих бюджетів До-
манівського району. Так, за
серпень зібрано податків і
зборів у сумі 3783,561 тис.
грн., що становить 155,7% ви-
конання планового показника
за місяць, було заплановано
зібрати 2430,506 тис. грн. За-
галом з початку року виконан-
ня дохідної частини місцевих
бюджетів становить 16572,080
тис. грн. (136,7%) при запла-
нованому надходженні у сумі
12120,924 тис. грн. На сьогод-
ні всі сільські та селищна ради
понадпланово виконали над-
ходження дохідної частини
бюджетів, ми повинні і надалі
рухатися в цьому позитивному
напрямку», — зазначив очіль-
ник району.
  Було проаналізовано напов-
нення дохідної частини бюд-
жету в розрізі податків і збо-
рів та зазначено, що вже ви-
конано річний план зі сплати
єдиного податку. «Всі ці пози-
тивні тенденції є прикладом
децентралізації влади і ваго-
мим аргументом для пришвид-
шення створення об’єднаної
доманівської громади», —
наголосив В.М. Іванченко.
  Також у ході наради роз-
глянули рейтингові показники
району. Голова райдержадмі-
ністрації закликав працювати
над покращенням деяких по-
казників та не втрачати лідер-
ство в рейтингах, де Доманів-
ський район займає передові
позиції.

  В. РОНЖИН.
  Головний спеціаліст сектору
з питань внутрішньої політики,
зв’язків з громадськими орга-
нізаціями та засобами масової
інформації апарату райдерж-
адміністрації.

 День знань

  1 вересня у всіх школах До-
манівщини відбулось свято Пе-
ршого дзвоника — День знань.
Цей день завжди особливо
урочистий і хвилюючий, адже
саме з нього починається не-
звіданий, цікавий і, водночас,
нелегкий шлях до пізнання, но-
вих звершень, самостійного життя.
  Привітати учнів, батьків та
вчителів із святом знань у Жов-
тневу загальноосвітню школу
І-ІІ ст. завітав голова районної
державної адміністрації В.М.
Іванченко.
  — Дорогі першокласники,
сьогодні для вас надзвичайно
хвилюючий день. Хочу побажа-
ти вам успіхів, зростати енер-
гійними, здоровими, щасливи-
ми і слухняними. Шановні ста-
ршокласники, у вас розпочина-
ється відповідальний період у

шкільному житті, проведіть йо-
го результативно, отримайте
гарні оцінки і оберіть щасливу
дорогу в доросле життя — заз-
начив керівник району у своє-
му виступі.
  Загалом цього року в Дома-
нівському районі до перших
класів пішли 273 учні.
 Сектор з питань внутріш-
ньої політики, зв’язків з гро-
мадськими організаціями та
засобами масової інформації
апарату райдержадміністрації.

12 вересня — День фізичної культури і
спорту
Шановні спортсмени, працівники секцій спортивного ви-

ховання молоді, всі, хто поділяє гуманні принципи олімпій-
ського руху, жителі Доманівщини! Щиро вітаємо всіх прихи-
льників активного та здорового способу життя з Днем фі-
зичної культури та спорту.
Важко переоцінити значення фізичної культури у пов-

сякденному житті, адже школа спорту культивує в людині
життєво необхідні якості: вміння чітко формулювати ціль та
послідовно її досягати, шляхетність, ефективну співпрацю в
команді, вміння підкорювати власний інтерес загальній меті.
Наш Доманівський район відомий своїми спортивними

традиціями. Естафету відомих спортивних майстрів району
гідно продовжує наша молодь.
Висловлюємо щиру подяку вам, шановні спортсмени, нас-

тавники, ветерани, за ваші успіхи, за примноження слави
Доманівщини. Від усієї душі бажаємо всім любителям та
активістам спорту міцного здоров'я, краси тіла й бадьорості
духу, вдалих стартів та нових перемог!
Голова райдержадміністрації В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

1 вересня —
особливий де-
нь, який свят-
кують учні та
вчителі нашої
країни! О 8.30
ранку розпоча-
лася святкова
лінійка у Ново-
олександрівсь-
кому НВК. Директор навчаль-
ного закладу Кульчицька Альо-
на Володимирівна привітала
учнів та вчителів з початком
нового навчального року, а за-
вуч Прімак Наталія Вікторівна
зачитала наказ про зарахуван-
ня учнів до першого класу.
Радісне, велике свято школя-

рів прийшли розділити зі свої-
ми дітьми батьки, дідусі та ба-
бусі, а також поважні гості.
Серед них голова Доманівської
районної ради Кушнір Тарас
Леонідович, Володимирівський
сільський голова Літвін Василь
Миколайович та представник
місцевого підприємства "Весе-

лий Роздол" Пусьо Алла Воло-
димирівна. Від гостей "першач-
ки" отримали подарунки, за що
були їм дуже вдячні.
Цей день був насправді неза-

бутнім та хвилюючим і для тих,
хто вийшов на фінішну пряму.
Випускники привітали наших
першокласників радісними
словами. Пролунав дзвоник,
який покликав наших наймо-
лодших учнів на їхній перший
урок у супроводі класовода
Тіори Ірини Олександрівни та
дев'ятикласників!
О.КУЛІШОВА.

  Педагог-організатор Новоо-
лександрівського НВК.

 12 вересня — День Доманівки

Шановні жителі Доманівки! 12 вересня наша Доманівка свят-
куватиме свій 213-й день народження. День, який об’єднує
всіх, кому дороге наше селище, день, коли кожен з нас від-
чуває себе частинкою великої родини.
Славну історію має наше селище, воно багате талантами та

чудовими людьми, які живуть і працюють на цій землі, про-
славляючи та примножуючи її здобутки. Найбільше багатство
Доманівки — це її мешканці: щирі та працьовиті. Ми вдячні за
все те добре, що ви зробили і робите для рідного селища. У
свою чергу, влада спрямовує всі зусилля на те, щоб життя у
Доманівці ставало комфортнішим і сучаснішим. Нам дуже хо-
четься, щоб ми з вами зберегли таке ж порозуміння, взаємну
повагу і підтримку для подальшого розвитку Доманівки.
Дозвольте від усієї душі побажати нашій рідній Доманівці

стабільності та процвітання, а вам, дорогі жителі, міцного здо-
ров’я, миру, достатку і злагоди у ваших оселях.
Голова райдержадміністрації В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

Наша Доманівка не має ти-
сячолітньої історії: нам лише
213 років. Але ми вправі гор-
дитись як своєю історією, так
і сьогоденням, гордитись тим,
що ми доманівці, що в нашому
селищі затишно і охайно, що
ми дружньою доманівською
сім'єю робимо все можливе,
щоб селище процвітало та
приваблювало гостей.
Радує те, що згуртовується

громадськість, на території се-
лища діють громадські органі-
зації «Комфорт», «Сонечко»,
«Чиста вода», «Фонд розвитку
селища Доманівка», об'єднан-
ня багатоквартирних будинків
«Оксамит», беруть участь у ви-
рішенні значних питань підп-
риємці, керівники підприємств,
адже взаємозв'язок влади,
громади, бізнесу — це запору-
ка успіху.
Є ще багато й невирішених

питань, і вони будуть, адже ми
хочемо жити краще, комфорт-
ніше і я щиро вірю, що попри
усі негаразди, наша громада
буде процвітаючою. На сьогодні-
шній день розроблені проекти
капітального ремонту водо-
провідної мережі по вул. Кіро-
ва, реконструкції господар-
сько-побутової каналізації по
вул. Кірова та дощової каналі-
зації по вул. Моріса Тореза,
капітального ремонту автодо-
ріг по вул. Будівельній (від
вул. Радянської Армії до вул.
Пирогова), по вул. Богдана
Хмельницького, по вул. Меха-
нізаторів і вул. Лихого. Досяг-
ненням громади є проведений
капітальний ремонт будівлі та
інших приміщень дитячого
садка №2 (завідуюча Ніколюк
Л.Г.), перекриття даху дитя-
чого садка №3 (завідуюча То-
доренко В.І.). Продовжується
капітальний ремонт будівлі
цього дошкільного навчально-
го закладу. Розроблено робо-
чі проекти та заасфальтовано
пішохідну доріжку від вул. Кі-
рова до вул. Леніна, прово-
диться перекриття даху будівлі
на стадіоні.

Великий обсяг робіт викону-
ється щоденно по благоуст-
рою селища. Успішно прой-
шов весняний місячник благо-
устрою, в якому взяли участь
трудові колективи організацій,
підприємств усіх форм власно-
сті, підприємці, а також значна
кількість жителів селища, сіл
Забари, Зброшкове, які здій-
снили прибирання прилеглих
до своїх садиб територій та
взяли участь в прибиранні кла-
довищ. Продовжується робота
по освітленню селища: роз-
роблено кошторисну докумен-
тацію по освітленню вул. Горь-
кого, здійснюється заміна еле-
ктроліхтарів вуличного освіт-
лення. Протягом 2015 року
встановлено дорожні знаки по
вул. Пирогова, Гагаріна, Буді-
вельній, Свердлова, Пастера,
Леніна, Космонавтів.
В належному стані улюблені

місця малечі та дорослих —
дитячі майданчики. Також і ла-
ви, на яких полюбляють пос-
пілкуватися люди поважного
віку, а вечорами тут чимало
молоді.
Комунальне підприємство

«Доманівське» (керівник Ков-
бель А.А.), як виробник пос-
луг з водопостачання та водо-
відведення, всі зусилля спря-
мовує на безперебійне забез-
печення населення водою.
Працівниками підприємства
здійснюються подвірні обхо-
ди, особливо в літній період,
проводиться роз'яснювальна
робота щодо економного ви-
користання води та недопу-
щення позаоблікових витрат
води населенням. В 2015 році
з місцевого бюджету поповне-
но статутний фонд КП «Дома-
нівське» на суму 100 тис.грн.,
придбано 8 насосних агрега-
тів, 4 лічильники води для
встановлення на свердловини.
Працівниками комунального
підприємства здійснено поточ-
ний ремонт 152 м. водопровід-
ної мережі по вул. Кузнечній,
Фрунзе, Новоселів, Будівель-
ній, Механізаторів, Тихій, А.

Павлова, замінено та зробле-
но поточні ремонти насосів на
свердловинах.
Дуже болючим для всіх є

вирішення питання щодо за-
безпечення водою жителів с.
Забари. На сьогоднішній день
розчищено свердловину в
с.Чорталка, розроблено техні-
чні умови та підключено до
електромережі свердловину,
виготовляється робочий про-
ект по капітальному будівницт-
ву водопровідної мережі с.
Чорталка — с. Забари.
Всі роботи проводяться ви-

конавчим комітетом відповід-
но до затверджених селищ-
ною радою програм і хоче-
ться, щоб ми всі разом постій-
но примножували добрі спра-
ви в селищі. Нехай це свято
згуртовує всіх і почуття патрі-
отизму ніколи не залишає нас.
Широкого розмаху набув на

території селищної ради воло-
нтерський рух, пов'язаний з
подіями на сході України. Ти-
сячі небайдужих людей, ко-
лективи організацій, підприє-
мств усіх форм власності, під-
приємці надають матеріальну
допомогу для учасників АТО
на придбання військового одя-
гу, побутових речей та продук-
тів харчування. Школярі, вихо-
ванці дитячих садків своїми
виробами, малюнками підтри-
мують наших воїнів теплом та
дитячою любов'ю. Тож я дя-
кую кожному з вас за всі доб-
рі справи на благо Доманівки,
нашої України. Лише разом ми
досягнемо успіхів.
Зичу всім здоров'я, достат-

ку, злагоди та миру на домані-
вській землі та в всій Україні,
щоб панувало добро в кожній
родині. Бажаю втілювати най-
кращі плани в розбудову сели-
ща, примножувати його славу
і красу.
Зі святом, з Днем Доманів-

ки!

О. ДОГА.
  Доманівський селищний го-
лова.

Починаючи з 2010 року, видавнича вартість вітчизняних газет та журналів за передплатою
зросла на 300-400%. У той час як вартість послуг Укрпошти на розповсюдження періодичних
видань збільшилася всього на 40-50%, а її питома вага стабільно зменшувалася.
Ініціюючи перегляд тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих ви-

дань за передплатою з 1 січня 2016 року, Укрпошта має на меті встановити справедливу вар-
тість послуг зв'язку відповідно до сучасних ринкових умов.
Перш ніж потрапити до рук споживача, газета або журнал долають значну відстань від редакції

(видавництва) до найвіддаленішого населеного пункту України. Вартість доставки 1 примірника
газети формату А3-4 шпальт на сьогоднішній день становить 26,18 коп. Укрпошта ж доставляє
газету за 16,83 коп. І це в період постійного зростання витрат на перевезення преси, зокрема ріст
цін на паливно-мастильні матеріали та інші витрати на утримання транспорту.
Сьогодні лише Укрпошта доставляє періодичні видання та пошту у найглибші населені пункти

країни. Лише національний оператор поштового зв'язку має таку розгалужену мережу в майже 12
тис. поштових відділень, 9 тис. з яких знаходяться в сільській місцевості. Жодна приватна компанія
не займається таким бізнесом в сільській місцевості, тому що він принесе лише збитки. Дос-
тавляючи пресу мешканцям країни, Укрпошта виконує дуже важливу соціальну функцію держави.
Однак, незважаючи на велике соціальне навантаження, держава при цьому не компенсує Укрпошті
ні копійки зі свого бюджету.
  Оновлення тарифів у ціні видання становитиме в середньому 10%. Укрпошта сподівається на
розуміння громадськості та встановлення справедливих тарифів на приймання і доставку
періодичних видань за передплатою.
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 Безпека праці

  Задля запобігання нещасним випадкам на
виробництві роботодавцю необхідно дотри-
муватися норм забезпечення працівників
засобами індивідуального захисту.
  Для захисту голови: захисні каски та шо-
ломи, використовувані в гірничодобувній,
металургійній промисловості, на будівницт-
ві, для інших виробничих потреб і тому
подібне; захист поверхні голови (капелюхи,
кепі, сітки для волосся – з козирком і без);
захисні головні убори (капелюхи, кепі, кепки
із захистом і без).
  Для захисту органів слуху: вкладиші для
вух і аналогічні засоби; звукозахисні шоло-
ми; протишумові навушники, які можуть
кріпитися до шоломів; протишумові захисні
пристрої з електронним приймачем; проти-
шумові захисні пристрої з телефонним зв'яз-
ком.
  Для захисту очей і обличчя: захисні
окуляри; захисні окуляри проти рентгенів-
ського, лазерного, ультрафіалетового, інфра-
червоного випромінювання і від яскравого
світла; маски і щитки для дугового зварю-
вання (такі, які тримають пасами або крі-
пляться за допомогою стрічок на голові або
прикріпляються до захисних шоломів).
  Для захисту органів дихання: протипилові,

протигазові, протиаерозольні пристрої, що
фільтрують, в тому числі і для захисту від ра-
діоактивного пилу: ізолюючі пристрої з по-
дачею повітря; пристрої, що фільтрують; за-
соби захисту органів дихання зі знімною
маскою зварювальника; автономні дихальні
апарати.
  Для захисту рук: рукавички, що захищають
від: механічних ушкоджень; хімікатів; для
електриків і від жари; напальчники; захисні
рукавиці; безпальчикові рукавички.
  Для захисту ніг і стегон: черевики до
гомілок або литок, чоботи; взуття з додатко-
вим захистом пальців від удару; взуття з
жаростійкою підошвою; черевики і чоботи,
що зберігають тепло; вібростійке взуття,
черевики та чоботи; антистатичне взуття,
черевики і чоботи; електроізолююче взуття,
черевики і чоботи; захисні черевики для
роботи з ланцюговими пилами; черевики на
дерев'яній підошві; знімні шпильки (для
льоду, снігу і слизької підлоги); наколінни-
ки, гетри.
  Для захисту шкіри: захисні креми та мазі;
для захисту тулуба і живота; захисні пальта,
жакети і фартухи, халати, які забезпечують
захист від механічних ушкоджень (порізів,
проколів, плавлення); накидки для утеплен-

ня; рятувальні жилети; фартухи для захисту
від рентгенівського випромінювання; пояси.
  Для захисту усього тіла: оснащення, призна-
чене для попередження падіння; утримуюче
і страхувальне устаткування (повне оснаще-
ння з усіма пристосуваннями); гальмівні при-
строї, що гасять кінетичну енергію (повне
оснащення з усіма пристосуваннями); стра-
хувальні засоби (запобіжні пояси); захисний
одяг (спецодяг); захисний одяг від механіч-
них ушкоджень (проколів, порізів); захисний
одяг від хімічних ушкоджень; захисний одяг
від розплавлених бризок металу і інфрачер-
воного випромінювання; теплозахисний
одяг; одяг, що утеплює; захисний одяг від
радіоактивного враження; пилонепроникний
одяг; газонепроникний одяг; сигнальний
одяг, що флуоресціює, і доповнення до нього
(пов'язки, рукавиці і тому подібне); захисні
накидки з поліхлорвінілового пластикату, які
одягаються поверх основного одягу для до-
даткового захисту контактного забруднення
радіоактивними, токсичними речовинами і
розчинами кислот і лугів.
  Г. ПОЛЯК.
  Головний спеціаліст відділу праці управлі-
ння соціального захисту населення райдерж-
адміністрації.

 З Миколаївської облдержадміністрації

  Голова облдержадміністрації
Вадим Меріков підписав роз-
порядження, згідно з яким
створено регіональну раду з
питань розвитку агропромис-
лового комплексу.
  Нагадаємо, що рішення про
створення ради було ухвалено
під час «круглого столу» пред-
ставників обласної влади, на-
родних депутатів України та
аграріїв.
  Вадим Меріков впевнений,
що такий консультативний ор-

ган має стати своєрідним від-
критим майданчиком для об-
говорення та вирішення акту-
альних питань в аграрному се-
кторі.
  На сьогоднішній день до ра-
ди увійшло 27 осіб: керівники
агропромислових товариств,
фермери та підприємці-аграрії
з усіх районів області.
  Перше засідання планується
провести у вересні, на якому
будуть обрані голова, заступ-
ник та секретар ради.

При облдержадміністрації створено
раду з питань розвитку АПК

Про це заступник голови
облдержадміністрації Оксана
Янішевська заявила під час на-
ради з начальниками служб
соціального захисту населення
всіх районів та міст обласного
підпорядкування.
Основним питанням порядку

денного було стан призначен-
ня житлових субсидій в Ми-
колаївській області.

«Всі працівники соціального
захисту населення — це армія
людей, які забезпечують спо-
кій всередині країни. Якщо на-
ша армія захищає нас фізично
і ми шануємо їх як наших за-
хисників, ми не повинні забу-
вати величезну роль працівни-
ків соціального захисту всере-
дині кожного міста, району,
села. На ваших плечах — вели-
чезне навантаження і відпові-
дальність за роботу, від якої
залежить загальний настрій
всього суспільства», — зверну-
лась до всіх присутніх Оксана
Янішевська.
Вона підкреслила ефективні-

сть таких зібрань, і висловила
надію, що сьогодні буде мож-
ливість практично відпрацюва-
ти ті помилки, або недопрацю-
вання, які є в деяких районах.
Оксана Янішевська закликала
кожен район обмінюватися
досвідом, інформацією та по-
зитивними напрацюваннями
для покращення рівня нара-
хування субсидій в цілому в
Миколаївській області.
За словами заступника ди-

ректора департаменту соціаль-
ного захисту населення Таміли
Сербульової, до Миколаївсь-
кої області доведено планову
кількість сімей, яким повинно
бути призначено субсидію до
30 жовтня, у кількості 134 ти-
сяч. Наразі із зазначеної кіль-

кості призначено субсидії, вра-
ховуючи автоматичне призна-
чення, трохи більше ніж 63 ти-
сячам сімей, що становить 47,3%.
Райони, які мають достатній

відсоток призначення: Баштан-
ський район — 82%, Врадіїв-
ський район — 84,8%, Казан-
ківський район — 68,7% та
Новоодеський район — 59,8%.
Найгірший результат із заз-

наченого питання по Очаківсь-
кому району — 28%, Мико-
лаївському району — 33,6%,
м. Первомайську — 36,1%,
Жовтневому району — 39,3%,
м. Миколаєву — 42,7%.
Оксана Янішевська наголо-

сила на важливості проведен-
ня роз’яснювальної роботи та
подвірних обходів: «Першо-
чергове завдання — інформу-
вання населення. Дуже багато
людей не користуються послу-
гою, просто не володіючи до-
статньою інформацією. Необ-
хідно провести наради з сіль-
ськими головами, з представ-
никами місцевих рад — пояс-
нити в першу чергу керівни-
кам, що таке субсидія і поря-
док її призначення. Коли вибу-
дується ланцюг від керівників
до громадян, вам буде легше
доносити інформацію».

  Департамент інформацій-
ної діяльності та комуніка-
цій з громадськістю Микола-
ївської облдержадміністрації.

Оксана Янішевська працівникам со-
ціального захисту: "Ви — армія, яка
забезпечує спокій всередині країни"
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Вітаємо!
  5 вересня відзначив свій день народження депутат
Доманівської районної ради, голова правління
СПрАТ "Україна"СІРОШТАН Олександр Васильо-
вич. Сердечно вітаємо шановного іменинника, зичи-
мо йому міцного здоров’я, довголіття, успіхів у робо-
ті, в депутатській діяльності та в особистому житті,
щастя й благополуччя.
Хай ладиться скрізь: і в роботі, й в родині,
Хай радість несе Вам кожна хвилина,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!

Доманівська районна рада.

  Терміново продається 2-поверховий будинок з усіма зручнос-
тями в Доманівці, по вул. Степовій, 13. Є сад, город, виноград-
ник, господарчі будівлі. Ціна договірна. Тел. 0665031975.

  Буріння свердловин в землі та камені.
  Телефони: 0976800702, 0991236867.

  Терміново продається будинок в Доманівці, по вул.
Пастера, 34. Телефон 0660206822.

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

  Продам сіно і люцерну. Тел. 0995509159.

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

  м. Миколаїв. Квартири від 14600 $. Індівідуальне
опалення, біля річки. Тел.: 0630645050, 0676029090.

  Загублене свідоцтво б/н на право власності на будинок, роз-
ташований за адресою: с. Зелений Яр, вул. Леніна, 77, видане
виконкомом Зеленоярської сільської ради 1.09.2002 року на ім'я
Калинича Юрія Анатолійовича, вважати недійсним.

  Загублений державний акт на право власності на земельну ді-
лянку МК №0601, виданий 11 грудня 2002 року на ім'я Королен-
ко Марії Іллічни і зареєстрований за №232, вважати недійсним.

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ, жалюзі
(горизонтальні та вертикальні). Великий

асортимент вхідних металевих та міжкімнатних
дверей. Модельний ряд твердопаливних та

електричних котлів. Миттєва розстрочка через
ПриватБанк. Від "ОщадБанка" діє кредитна

програма "Ощадний Дім".

Наш сайт pnx.com.ua
тел. (099)-368-13-54, тел. (097)-780-24-40,

тел. (066)-528-22-66.

Вітаємо!
  Дорогого СІРОШТАНА Олександра Васильовича
з с. Мостове сердечно вітаємо з днем народження!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!
  З найкращими побажаннями
рідні Роза Михайлівна, Володимир, Анна,
Тіма і куми Шевчик Василь та Наталія.

 З районної бібліотеки

Що таке літо?!
Це багато сонця!
Це щасливі діти!
Це море, поле й ліс!
І тисячі чудес!
Це чарівні квітки в лузі
І широке коло друзів!
Це мандрівки і походи
І в книжковий світ дороги!
З радістю чекаєм вас —
Літні читання у нас!

  Із закінченням навчального року в Доманів-
ській районній бібліотеці для дітей почалась
пора літніх читань «Літо відкриває двері у кни-
жковий світ» з різними категоріями читачів.
Протягом літа районна бібліотека для дітей
працювала за програмою «Канікули без суму».
Бібліотечне літо розпочалося для учнів літніх
таборів РНВК "Доманівська ЗОШ №1 – Центр
дитячої та юнацької творчості" «Веселка» та
Доманівської ЗОШ №2 «Сонечко» вікторинами
«Літо-літечко», «Країна Читалія», «В гостях у
казки», бесідою «Проведи літо з книгою», під
час якої провідний бібліотекар відділу обслуго-
вування 1-4 класів Тарасова І.В. розповіла про
програму літніх читань, ознайомила діток із
виставками книг для читачів 1-4 класів. Діти із
задоволенням розглядали різні яскраві вироби,
подаровані бібліотеці маленькими читачами, з
цікавістю відгадували казкові телеграми, без
помилок відгадували казкову математичну вік-
торину, ознайомились із новинками періодики:
газетами та журналами. Провідний бібліотекар
ознайомила діток із виставкою про пори року
«Барви літа». На виставці були представлені
вірші та оповідання на літню тему, матеріали
про державні та релігійні свята літнього циклу.
  Бібліотекар відділу обслуговування 5-9 класів
Телебей Валентина Василівна та бібліограф
Безбородько Ольга Леонідівна проводили з ді-
тьми екскурсії-знайомства з бібліотекою для ді-
тей, ознайомили діток із книжковою виставкою-
переглядом «Яким вітром вас занесло?», де
були представлені книги-ювіляри року, інфор-
маційну годину «Світ живої природи» з учнями
5-6-х класів, етнографічну годину «Символи
рідної землі в народних піснях», святкові поси-
деньки «Літні свята ясно-красні, і веселі, і прек-
расні», інформаційну хвилинку «Наш улюбле-
ний шоколад», годину історії «Де святий Воло-
димир з Хрестом стереже свою Русь», бліц-
інформацію «Міжнародний день дружби».
  З метою виховання патріотизму у дітей про-
вели українознавчу бесіду «Жовтоблакитний
день календаря», перегляди «Моя Україна —
велика країна, весь Всесвіт для мене вона» та
книжкову виставку «Україна є! Україна збулася!

Україна буде завжди!». Цікавою була виставка
прикладної творчості «Сезон фантазій», на якій
були представлені поробки дітей.
  Під час літніх канікул користувачі бібліотеки
мали можливість познайомитися із бібліотеч-
ною виставкою «Сімейне читання для серця та
розуму», на яку працівники бібліотеки вистави-
ли найновішу літературу останніх надходжень,
стали учасниками інформаційних хвилинок
«Допитливій малечі — про цікаві речі» та пере-
глядів літератури «Стояло б літо в холодку». У
бібліотеці відкрило двері «Веселе ательє
художника», у якому дітки малюють малюнки
до прочитаних ними книг. При бібліотеці пра-
цює Інтернет-центр, який надає можливість
безкоштовно працювати в Інтернеті, у режимі
on-line; шукати інформацію в комп'ютерних
мережах; скористатись послугами електронної
пошти.
  О. ГРОЗОВСЬКА.
  Заступник директора по роботі з дітьми Дома-
нівської ЦБС.

З початку 2015 року в Миколаївській області
на водних об’єктах загинуло 34 особи, врято-
вано 11 осіб. Показник загибелі людей збіль-
шився на 3% (2014 рік — 33 особи), кількість
врятованих на водних об’єктах збільшилась на
120% (2014 рік — 5 осіб). У липні поточного
року на водних об’єктах області загинуло 12
осіб, що на 9% більше, ніж у липні 2013 року
(загинуло 11 осіб). 64% загиблих (22 особи)
потонуло на водних акваторіях сільських насе-
лених пунктів, 27% (5 осіб) — на водних аква-
торіях інших міст області, 21% (7 осіб) — на
водних об’єктах м. Миколаєва. На території До-
манівського району загибелі не допущено.
Згідно вказівки Головного управління ДСНС

України у Миколаївській області від 24.06.2015
№ 69/3703/01 працівниками Доманівського
районного сектору ГУ ДСНС України у Мико-
лаївській області протягом літа проводилися пе-
ревірки щодо готовності місць масового відпо-
чинку населення на водних об’єктах. За резуль-
татами встановлено, що на водних об’єктах від-
сутні рятувальні пости, не проведено обстежен-

ня дна, місця відпочинку є традиційними, але
органами місцевого самоврядування не визна-
чені для відпочинку, акваторія для купання не
позначена, відсутні попереджувальні знаки.
ДСНС України звертається до жителів Дома-

нівського району: «Будьте обережні під час
відпочинку на водних об’єктах!».
Р. ГИЛКО.

  Т.в.о. начальника Доманівського РС ГУ ДСНС
України у Миколаївській області.

 ДНС інформує

 Проба пера

 Буває, часом сліпну від краси,
 Чар неповторних свого  краю.
 Це все моє: степи, гаї, ліси,
 І місця кращого не знаю.
 Тут все моє: дерева, квіти,
 І та калина, що у лузі,
 І яблуні старої віти –
 Краса це неповторна, друзі.
 Аліна АРТЕМЕНКО.
 с. Щасливка.

 Шахи

Під такою назвою в Южно-
українську пройшов тематич-
ний сеанс одночасної гри з
шахів на 25 дошках. Ця подія
була приурочена шаховому
поєдинку між юним Тарасом
Шевченком та поміщиком Ен-
гельгардтом, який відбувся з 23
серпня по 9 вересня 1830 року
в місті Вільно. 185 років тому,
згідно щоденника Ядвіги Гуси-
ковської, кріпак переміг з ра-
хунком 7:4. Збереглося кілька
партій Тараса, які він виграв.
Дві з них і стали темою сеансу,
проведеного кандидатом в
майстри спорту Віталієм Крав-
чуком. Змагання тривали май-
же три години. Результат сеан-
су — вісімнадцять перемог,
п’ять нічиїх, дві поразки — на
користь досвідченого ветерана.
Серед учасників, що добили-

ся позитивного результату, бу-
ли і представники Доманівщи-
ни Сергій Гараджій, Віктор Ря-
дченко та вихованець Доманів-
ської ДЮСШ Ярослав Єрен-
тюк. Перемогою відзначилися
першорозрядники Стас Кизо-
кян з Первомайська і капітан
збірної ветеранів Южноукраїн-
ська Олександр Росол.
Інші любителі мудрої гри,

що запізнилися на сеанс або
швидко програли, взяли участь
в конкурсі. Їм належало роз-
в’язати шахові композиції,
створені польським священи-
ком Каролем Войтилою, що
пізніше став понтифіком Ва-
тікану. Кількість завдань — 12.
Час на пошуки розв’язків — 30
хвилин. Найбільше поталанило
южноукраїнському кандидату
Євгену Тризні. Він розв’язав
три двоходівки й одну трихо-
дівку. На крок від переможця
відстали Віталій Кизокян з
Первомайська та юні доманівці
Діана Кравченко і Максим Зе-
лінський.
Завдяки спонсору — підпри-

ємцю з Южноукраїнська Анд-
рію Миколайовичу Стуліну —
активному любителю шахів і
палкому шанувальнику творчо-
сті Т.Г. Шевченка, перемож-
цям, призерам і лауреатам
цього спортивного дійства вру-
чено грамоти і призи. На вере-
сень намічено сеанси та кон-
курси з шахів і шашок у Мос-
товому і Доманівці.
Сергій ВАСИЛЬЧЕНКО.
Директор оргкомітету. Ша-

ховий арбітр.

  Примітка. Ще одну дату,
хоча і трагічну для Тараса
Шевченка, слід згадати ук-
раїнцям у поточному верес-
ні. Минуло майже 200 років,
як родина Шевченків стала
кріпаками поміщика Енгель-
гардта В.В., бо переїхала у
Кирилівку з вільного тоді
села Моринці, яке будь-якою
ціною прагнула купити і зак-
ріпачити племінниця графа
Потьомкіна Олександра Ва-
силівна — рідна сестра Ва-
силя Васильовича. За свій ви-
бір Григорій Іванович Шев-
ченко одержав нову хату,
сад, ділянку городу, леваду,
сінокіс, сто рублів асигнаці-
ями і… неволю для себе, дру-
жини і дітей.

40 днів світлої пам'яті
  13 вересня виповнюється 40 днів, як пішов з
життя наш дорогий чоловік, батько, дідусь

СКОРБЕНКО Микола Дмитрович
(14.07.1949 р. — 5.08.2015 р.).

Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал,
Но день твоей кончины скорой
Безжалостно вдруг счастье оборвал.
Ты ушел от нас навеки, навсегда,
Ушел туда, откуда нет возврата.
Все радости ушли с Тобой,
Оставив нам лишь скорбь да боль.

  Спи, наш  милий і дорогий, в Царстві Небесному і хай пухом
тобі будет могильна земля.
  Висловлюємо величезну подяку родичам, знайомим, друзям,
сусідам, колегам по роботі за моральну та матеріальну допомогу
і підтримку в похоронах нашого коханого чоловіка, батька,
дідуся Скорбенка Миколи Дмитровича. Низький вам всім уклін!

Дружина, діти, онуки.

Розцінки вартості одиниці друкованої площі при
публікації агітаційних та інших передвиборних

матеріалів у газеті "Трибуна хлібороба"
  Згідно пункту 3 статті 57 Закону України "Про місцеві вибори" від 14.07.2015 р. №595-
VІІІ, на основі розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу
(рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за перші три квартали
року, що передує року проведення чергових місцевих виборів, вартість 1 (одного) квад-
ратного сантиметра газетної площі при публікації агітаційних та інших передвиборних
матеріалів у період підготовки до виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних,
міських голів 25 жовтня 2015 року складає 3 (три) гривні 00 коп.

“Гамбіт
козачка”

 Моя земля

  Продаю в с. Мостове вугілля сорту “легкопла-
менне”: дрібне за ціною 2 тис. грн. за 1 тонну,
крупне — 3 тис. грн. за 1 тонну. Тел. 0979488845.

  Державний акт на право приват-
ної власності на земельну ділянку
МК №044741, виданий 4.01.2005 р. на
ім'я Мартича Сергія Ігнатовича і заре-
єстрований за №010501300024, вва-
жати втраченим.


