
До відома депутатів Доманівської районної
ради та жителів району!

ХХХ чергова сесія Доманівської районної ради шостого
скликання відбудеться 16 січня 2015 року, о 10 годині, у залі засі-
дань районної ради, з проектом порядку денного:

1. Про затвердження районного бюджету Доманівського району
на 2015 рік.

2. Про затвердження Програми економічного і соціального
розвитку Доманівського району на 2015-2017 роки.

3. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально виз-
наченого майна зі спільної власності територіальних громад сіл,
селища Доманівського району у спільну власність територіальної
громади Доманівської селищної ради.

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

5. Різне.

  Голова районної ради                       В.Ф. БАЗАРЕНКО.

Графік особистого прийому громадян го-
ловою та заступником голови Доманів-
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  Затверджено розпорядженням голови районної ради
від 17.12.2014 року №36-р.

Графік проведення особистого прийому
громадян начальником відділу з питань
надзвичайних ситуацій Доманівської ра-
йонної державної адміністрації на 2015 рік
Посада Дні та

години
прийому

Телеф
он
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я
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КОВАЛЕНКО
Анатолій
Павлович

1-й та 3-й
четвер,
з 9.00 до
17.00

9-15-88 смт.Доманів
ка, вул. Ле-
ніна, 46,
І-ий поверх,
каб.107

2-й та 4-й четвер
— проведення
виїзних прийомів
в селах району
згідно окремого
графіка

  "Гаряча телефонна лінія" та "телефон довіри" — 3-й четвер
місяця, з 8.00 до 12.00, телефон 9-15-88.

Графік проведення у 2015 році виїзних
прийомів громадян начальником відділу

з питань надзвичайних ситуацій
Доманівської райдержадміністрації

  Січень — Щасливка, Лідіївка, лютий — Олександродар, Фрунзе,
березень — Мостове, Олександрівка, квітень — Акмечетські Став-
ки, Жовтневе, травень —Володимирівка (Щасливської сільради),
Богданівка, червень — Царедарівка, Суха Балка, липень — Кузне-
цове, Зелений Гай, серпень — Горянка, Козубівка, вересень —
Володимирівка (Володимирівської сільради), Копані, жовтень —
Маринівка, Довжанка, листопад — Прибужжя, Анетівка, грудень —
Зелений Яр, Новоолександрівка.

Графік проведення особистого та виїзного
прийомів громадян начальником управління
агропромислового розвитку Доманівської

райдержадміністрації в 2015 році
Начальник управління агропромисло-
вого розвитку райдержадміністрації
КОВАЛЕНКО Олександр Володими-
рович

1-й, 3-й четвер, з 9.00 до
16.00,
2-й, 4-й четвер місяця —
виїзний прийом громадян.

Графік проведення телефонної «гарячої лінії»
в управлінні агропромислового розвитку

Доманівської райдержадміністрації
Начальник управління агропромис-
лового розвитку райдержадміністрації
КОВАЛЕНКО Олександр Володи-
мирович

23 січня, 27 березня, 29 трав-
ня, 30 червня, 28 серпня, 30
жовтня, 17 грудня.
Тел. 9-11-41.

  В управлінні агропромислового розвитку Доманівської
райдержадміністрації функціонує щоденно, крім вихідних,
«телефон довіри» за номером 9-11-41.

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!
  Якщо ви з якоїсь причини не встигли передплатити

"ТРИБУНУ ХЛІБОРОБА" на 2015 рік,
це можна зробити

до 20 січня з доставкою з лютого.
Вартість передплати на місяць — 6 гривень (плюс

поштовий збір). Залишайтеся з нами!

Експрес-
інформація з
райдержадмі-

ністрації
5 січня голова райдерж-

адміністрації В.М. Іванчен-
ко провів розширену апа-
ратну нараду, в якій взяли
участь заступник голови
районної ради, Доманівсь-
кий селищний голова, пер-
ший заступник голови рай-
держадміністрації, заступ-
ник голови райдержадміні-
страції, керівник апарату
райдержадміністрації, кері-
вники структурних підрозді-
лів райдержадміністрації, ус-
танов та організацій району.
На нараді були підбиті

підсумки роботи за 2014
рік, проаналізовано стан
реалізації інвестиційних
проектів на території райо-
ну та питання погашення
заборгованості із заробіт-
ної плати на економічно
активних підприємствах ра-
йону, а також питання ви-
конавської дисципліни.

***
5 січня голова райдерж-

адміністрації В.М. Іванчен-
ко провів нараду з питань
формування місцевих бюд-
жетів Доманівського райо-
ну на 2015 рік. В нараді
взяли участь заступник го-
лови районної ради О.В.
Воєводін, начальник фінан-
сового управління райдер-
жадміністрації І.М. Зубаче-
вська, селищний та сільські
голови, бухгалтери органів
місцевого самоврядування.
Учасники наради ознайо-

мились з новими підходами
у формуванні бюджетів на
2015 рік та особливостями
планування дохідної і ви-
даткової частини бюджетів
місцевого самоврядування.

***
5 січня голова райдерж-

адміністрації В.М. Іванчен-
ко провів нараду з питань
мобілізаційної готовності. В
нараді взяли участь завіду-
вач сектором взаємодії з
правоохоронними органа-
ми, оборонної та мобіліза-
ційної роботи апарату рай-
держадміністрації О.О. Це-
хоцький, військовий комі-
сар Доманівського район-
ного військового комісаріа-
ту Ю.А. Кучер, селищний та
сільські голови.
Присутнім на нараді до-

ведені етапи проведення
мобілізації та ресурси, які
будуть відмобілізовуватися.
Більш детальна інформа-

ція на сайті Доманівської
р айдержадм ін і с т рац і ї
http://domanivka.mk.gov.ua/
  Сектор з питань внутрі-
шньої політики, зв’язків з
громадськими організа-
ціями та засобами масо-
вої інформації апарату
райдержадміністрації.

— Тарасе Дмитровичу, Ви
були депутатом Миколаїв-
ської обласної ради, а те-
пер — Верховної Ради Ук-
раїни. Наскільки збільшив-
ся обсяг роботи?

— Звісно, що у Верховній
Раді більший обсяг роботи:
ми вирішуємо долю не однієї
області, а всієї України. Дійс-
но, роботи багато, але для
мене особисто суттєвої різ-
ниці немає. І там, і там ми,
наша команда «Народного
фронту», яка взяла на себе
зобов’язання та відповідаль-
ність за людей, що довіри-
лись нам. Навіть за тих, хто
нас не підтримував. Головне
завдання депутата будь-яко-
го рівня, на мій погляд, чесні-
сть та професійність. Тим бі-
льше, зараз такі часи, коли
від нашої роботи залежить,
чи подолаємо ми кризу, чи
проведемо реформи, чи пе-
реможемо у війні.

— Верховна Рада працю-
вала до останніх днів перед
новим роком, ви приймали
бюджет. Який він цього ро-
ку на Вашу думку?

— Сказати, що бюджет був
складний, це нічого не сказа-
ти. Всі розуміють, що в умо-
вах війни неодмінно буде не
вистачати коштів, але не всі,
особливо представники ко-
лишньої влади доби Янукови-
ча, хочуть публічно визнава-
ти, що ми не можемо збіль-
шувати соціальні стандарти,
що в нас відбувається подо-
рожчання комунальних послуг
та інше. Всі вони займалися
популізмом тоді і займаються
ним зараз, і не визнають, що
нинішня криза — це їх про-
вина. Але наша політична си-
ла та утворена нова коаліція
беруть не себе відповідальні-
сть. Як це водиться у розви-
нутих країнах, ми приймали
бюджет разом з коаліційним
урядом на чолі з Арсенієм
Яценюком. З огляду на ситуа-
цію, ми змушені йти на непо-
пулярні кроки, але іншого ви-
ходу в нас зараз нема.

— Лунало багато звинува-
чень у тому, що в цьому бюд-
жеті уряд заліз у кишені ма-
лозабезпечених громадян…

— Коли говорять, що уряд
заліз в кишені малозабезпе-
чених громадян, то з огляду
на вищезазначене, так звані
«малозабезпечені» громадя-
ни в Україні — це власники
нафтових свердловин та
шахт, великі посередники в
аграрній сфері, які скупо-
вують продукцію в селян та,
перепродуючи, отримують
надприбутки і ще хочуть від-
мивати 5 млрд. грн. за раху-
нок повернення ПДВ. Розумі-
єте, це люди, які за бандитсь-
кої системи Януковича роз-
крадали країну, а нова влада
робити це їм заважає. Тому
вони поширюють відверту
брехню, знову маніпулюючи
думкою народу нашої країни.
Вся критика, яка лунає на

адресу уряду, інспірована
сьогодні олігархами, яким за-
лізли в кишеню, які є влас-
никами медіа, і які відстою-
ють свої прибутки за рахунок
держави. Деякі члени парла-
менту, навіть зараз, хочуть
звільнити від оподаткування
власників лотерейного та гра-
льного бізнесу. Позиція уряду —
за умов війни та зумовленої
нею економічної кризи ми не
можемо залазити в кишені бід-
них українців, бюджет має на-
повнюватися, в першу чергу, за
рахунок найбагатших.

— Що ж запропонував
уряд у розрахунках нового
бюджету? Ми втратили

економіку Криму й Донба-
су, йде потік біженців та
переселенців, яких потріб-
но влаштувати, йде війна…
  — По-перше, треба мати на
увазі, що уряд працює в умо-
вах військового часу. Разом з
тим, він забезпечив вперше в
історії України безпрецедент-
не фінансування сфери без-
пеки та оборони на рівні 90
млрд. грн. з тим, аби забез-
печити захист країни. Це є
5% ВВП нашої країни.
По-друге, уряд не пішов на

скорочення вчителів та ліка-
рів, як це було в інших краї-
нах, які проводили реформи.
Крім того, фінансування соці-
альних галузей залишається
на рівні минулого року. Нам
всім треба зрозуміти, що під-
вищення не відбувається че-
рез необхідність виділення
безпрецедентних коштів на
військовий бюджет, бо нам
потрібно захистити країну.
По-третє, уряд забезпечить

фінансування соціальних пі-
льг для інвалідів та героїв АТО.

— Тоді за рахунок чого бу-
де наповнюватися бюджет?

— Забезпечити військовий
бюджет та збереження соці-
альних виплат уряд пропонує
за рахунок введення податку
на пасивні доходи, роялті та
інше. Це стосується доходів,
які отримують лише найба-
гатші українці, на рівні 20%
для тих, хто заробляє понад
500 тис. на рік таких пасивних
доходів. Це — по-перше. По-
друге, за рахунок ставок опо-
даткування та рент на руду,
нафту та інші копалини. І по-
третє, ми, як депутати, під-
тримали скорочення на 20%
фінансування органів держа-
вної влади. Тим більше, деся-
тивідсоткове скорочення від-
булося минулого року. Разом
це є суттєвим і реформаторсь-
ким урізанням видатків на
державний апарат. Завдяки
цим радикальним змінам ми
зможемо забезпечити армію,
заплатити зарплати та пенсії.
Так ми зможемо у 2015 році
утримати ситуацію, щоб в
2016 році збільшити соцстан-
дарти. Іншого шляху збалан-
сувати бюджет після втрати
20% економіки — немає.

— Що ще передбачено в
бюджеті за програмою уря-
ду? Чи є там справжня під-
тримка українського ви-
робника, передусім, мало-
го та середнього бізнесу?

— Уряд пропонує повну за-
борону на перевірки для ма-
лого бізнесу на 2 роки. Також
ми підтримали позицію уряду
про скорочення кількості по-
датків з 22 до 9, що суттєво
спрощує адміністрування по-
датків та обліку для бізнесу.
Скорочення єдиного соціаль-
ного внеску з 42 до 16% із
зарплат, які є меншими 12
тис. грн., що сприяє детініза-
ції економіки та розширить
базу оподаткування. Варто
підкреслити, що в цих склад-
них умовах уряд не підняв
ставки жодного ключового
податку: ні ПДВ, ні податку на
доходи підприємств.

— У передвиборчій прог-
рамі «Народного фронту»
ключовими елементами в
розвитку України були де-
централізація та місцеве
самоврядування, зміни до-
звільної системи. Адже го-
ворилося, що місцеві бюд-
жети зможуть самі розпо-
ряджатися доходами. Чи
впроваджуєте ви у парла-
менті свої обіцянки?

— Так, звичайно. По-перше,
ми з моїм колегою по «На-
родному фронту» Ігорем Бри-

ченком та колегами по коалі-
ції від Миколаївщини намага-
ємося дбати про нашу малу
батьківщину. По-друге, нами
підтримана програма уряду,
яка пропонує передати місце-
вим органам влади право на-
повнювати місцеві бюджети
за рахунок встановлення ста-
вок на підакцизні товари та
встановлення гнучкого подат-
ку на нерухомість. Це стосує-
ться приміщень понад 60 та
120 кв.м. І це тільки перший
крок. У подальшому ми буде-
мо розглядати і децентралі-
зацію, і розвиток місцевого
самоврядування, і зміни до
Конституції України із збіль-
шенням прав місцевих гро-
мад, і проведення нових міс-
цевих виборів. Що стосує-
ться змін у дозвільній системі,
то вже зараз уряд виділив
гроші на прозорі офіси, як це
було зроблено в Грузії, щоб
люди отримували адміністра-
тивні послуги в одному місці,
а не бігали по інстанціях. І це,
так само, тільки перший крок
на цьому шляху.

— Наостанок, Ваше баче-
ння, Тарасе Дмитровичу,
співпраці у коаліції та її по-
тенціал? Адже вже крити-
кують коаліцію за нездатні-
сть консолідуватися та ло-
бізм окремих осіб.

— Ситуація, дійсно, складна.
Не секрет, що у Верховну Ра-
ду потрапила значна кількість
колишніх регіоналів, що про-
йшли з Блоком Петра Поро-
шенка. Так, ми створили ко-
аліцію, але не всі згодні пра-
цювати і брати на себе відпо-
відальність. Саботаж деяких
«колег» по коаліції довів до
того, що вже сам Президент
з’явився до парламенту і за-
кликав членів своєї фракції
або працювати, або виходити
з неї. Моя думка така, що
урядова позиція була сфор-
мована всіма міністрами ко-
аліційного уряду, які обрані
від всіх фракцій, які входять
до складу коаліції. Якщо фра-
кції не згодні з урядовими
пропозиціями, то хай відкли-
кають своїх міністрів з уряду
та готують альтернативні про-
позиції як збалансувати бюд-
жет і забезпечити витрати на
оборону. Від нас народ Украї-
ни очікує єдності і реалізації
наших передвиборчих обіця-
нок. В нас вже немає часу на
коаліціаду та ігри у популізм.
В цілому, я вважаю нинішню
коаліцію досягненням, оскіль-
ки вперше в історії України у
нас є проєвропейська демо-
кратична більшість. А кожен де-
путат покаже, на що він гідний і
люди дадуть йому свою оцінку.
Я вірю, що нам під силу ви-

рішити ці питання, які поста-
вив перед нами час. Було б
бажання та політична воля.
Слава — Україні!

— Героям — слава! Дякую
за розмову!

  Інтерв’ю проводив Олек-
сандр ДУДЮК.

 Інтерв’ю з народним депутатом України
Тарасом Кременем

Райдержадміністрація
інформує

  Відповідно до статей 8, 9 За-
кону України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації», у зв’язку
із обранням у 2014 році нового
Президента України, на підставі
розпоряджень Президента Ук-
раїни від 12.01.2015 №6/2015-
рп “Про звільнення В. Іванченка
з посади голови Доманівської
районної державної адміністра-
ції Миколаївської області” та від
12.01.2015 №13/2015-рп “Про при-
значення В. Іванченка головою
Доманівської районної держав-
ної адміністрації Миколаївської
області” Іванченко Василь Ми-
колайович продовжує здійсню-
вати свої повноваження на по-
саді голови Доманівської райо-
нної державної адміністрації
Миколаївської області.
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 З відділу державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до Конвенції про права дити-
ни від 20 листопада 1989 року, дитина має
бути   зареєстрована зразу ж після народ-
ження і з моменту народження має право
на ім’я і набуття громадянства. Держава
зобов’язується забезпечити дитині такий
захист і піклування, які необхідні для її
благополуччя, беручи до уваги права й
обов’язки її батьків, опікунів чи інших
осіб, які відповідають за неї за законом, і
з цією метою вживає всіх відповідних за-
конодавчих і адміністративних заходів.
З метою реалізації прав дитини, закріп-

лених у зазначеній Конвенції, статтею 144
Сімейного кодексу України передбачено,
що батьки зобов’язані невідкладно, але не
пізніше одного місяця від дня народження
дитини, зареєструвати народження дитини
в органі державної реєстрації актів цивіль-
ного стану (до набуття чинності Сімейним
кодексом України Кодексом про шлюб та
сім’ю України передбачався трьохмісячний
термін для подання заяви про державну
реєстрацію народження). Невиконання
цього обов’язку є підставою для покладе-

ння на них відповідальності, встановленої
законом. Так, несвоєчасна без поважної
причини реєстрація батьками народження
дитини в державних органах реєстрації ак-
тів цивільного стану тягне за собою накла-
дення штрафу від одного до трьох не-
оподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян, що передбачено статтею 2121 Кодек-
су України про адміністративні правопо-
рушення.
Водночас трапляються життєві ситуації,

коли через певні причини батьки не звер-
таються у визначений термін до органів
державної реєстрації актів цивільного ста-
ну з питання реєстрації народження дити-
ни. Законодавство встановлює порядок
проведення державної реєстрації народ-
ження у таких випадках. Так, статтею 13
Закону України „Про державну реєстра-
цію актів цивільного стану” встановлено,
що державна реєстрація народження ди-
тини, яка досягла одного року і більше,
проводиться органом державної реєстра-
ції актів цивільного стану за місцем про-
живання дитини за заявою батьків або ін-
ших заінтересованих осіб за наявності до-
кументів про народження і перебування
дитини під наглядом закладу охорони
здоров’я та довідки з місця проживання
дитини. Якщо документи про народження
дитини відсутні, то державна реєстрація її
народження проводиться на підставі ріше-
ння суду про встановлення факту народ-
ження.
При державній реєстрації народження

дитини, яка досягла одного року і більше,
одночасно із заявою про державну реєст-
рацію народження подаються паспорти
або паспортні документи, що посвідчують
особи батьків (одного з них). Якщо доку-

мент, що посвідчує особу одного з бать-
ків, з поважних причин не може бути пре-
д’явлений, то орган державної реєстрації
актів цивільного стану не вправі відмовити
в державній реєстрації народження дити-
ни. Відомості про другого з батьків у цьо-
му разі зазначаються на підставі свідоцтва
про шлюб. У разі, якщо державна реєст-
рація народження проводиться не батька-
ми, а іншою особою, пред’являється пас-
порт або паспортний документ, що посвід-
чує особу заявника.
Оскільки, відповідно до статті 144 Сімей-

ного кодексу України, одночасно з дер-
жавною реєстрацією народження дитини
визначається її походження, при держав-
ній реєстрації також подається документ,
який є підставою для внесення відомостей
про батька дитини (свідоцтво про шлюб,
спільна заява матері та батька дитини, за-
ява матері). За відсутності свідоцтва про
шлюб підтвердженням зареєстрованого
шлюбу може бути відмітка про його дер-
жавну реєстрацію в паспортах або пас-
портних документах матері та батька ди-
тини.
При державній реєстрації народження

дитини, яка досягла одного року і більше,
відділом державної реєстрації актів циві-
льного стану обов’язково перевіряється,
чи не було зареєстровано народження цієї
дитини раніше. Така перевірка проводи-
ться з метою запобігання випадкам пов-
торної реєстрації
  Законодавче врегулювання порядку дер-
жавної реєстрації народження дитини піс-
ля досягнення нею року і більше забез-
печує реалізацію прав такої дитини та під-
твердження державою факту її народжен-
ня.

Постановою Кабінету Міністрів України
від 09.01.2013 р. №9 затверджено «Поря-
док підтвердження факту народження
дитини поза закладом охорони здоров’я».
Даним Порядком передбачено, що заяв-
ник не пізніше одного тижня з імовірного
дня народження дитини поза медичним
закладом надає медичній консультативній
комісії за наявності:

— письмову заяву;
— паспорт або паспортний документ, що

посвідчує особу;
— обмінну карту пологового будинку

(відділення);
— результати аналізів, ультразвукового

дослідження, проведених під час вагітнос-
ті жінки, яка народила дитину поза зак-
ладом охорони здоров’я;

— копію картки виклику медичної швид-
кої допомоги;

— довідку про генетичну спорідненість
між жінкою, яка народила дитину поза
закладом охорони здоров’я, та дитиною;

— медичну довідку лікарсько-консульта-
тивної комісії лікувально-профілактичного
закладу про огляд дитини, яка народилася
поза закладом охорони здоров’я;

— інші документи, які підтверджують на-
дання медичної допомоги жінці у зв’язку
з пологами.

  У разі відсутності вищезазначених доку-
ментів комісія приймає рішення про обо-
в’язковий огляд жінки та дитини і направ-
ляє їх для проведення такого огляду. За
результатами аналізу комісія не пізніше
10-ти днів з моменту отримання докумен-
тів надає висновок про підтвердження або
відмову. На підставі висновку заклад охо-
рони, під наглядом якого перебуває дити-
на, видає медичну довідку про перебуван-
ня дитини під наглядом лікувального зак-
ладу, яка і є підставою для проведення
державної реєстрації народження дитини
в органах державної реєстрації актів циві-
льного стану.

Права та обов'язки матері, батька щодо
дитини і права та обов'язки дитини щодо
обов'язків матері, батька і дитини є поход-
ження дитини від них, тобто наявність
кровного споріднення та реєстрація цього
походження у порядку, встановленому
законом. Порядок визначення походження
дитини залежить від наявності чи відсутно-
сті шлюбу між її батьками. Главою 12 Сі-
мейного кодексу України (далі — Кодекс)
встановлено порядок визначення поход-
ження дитини від матері та батька. Зокре-
ма, статтею 122 Кодексу визначено, що
дитина, яка зачата і (або) народжена у
шлюбі; народжена до спливу десяти міся-
ців після припинення шлюбу або визнання
його недійсним, походить від подружжя.
Водночас подружжя, а також жінка та

чоловік, шлюб між якими припинено, у ра-
зі народження дитини до спливу десяти
місяців після припинення їх шлюбу, мають
право подати до органу державної реєст-
рації актів цивільного стану спільну заяву
про невизнання чоловіка (колишнього чо-
ловіка) батьком дитини. Така вимога може
бути задоволена лише у разі подання ін-
шою особою та матір'ю дитини заяви про
визнання батьківства.
Якщо дитина народилася до спливу де-

сяти місяців від дня припинення шлюбу
внаслідок смерті чоловіка, походження
дитини від батька може бути визначене за
спільною заявою матері та чоловіка, який
вважає себе батьком.
Визначення походження дитини від ба-

тька у разі реєстрації повторного шлюбу
з її матір'ю врегульовано нормами статті
124 Кодексу. Якщо дитина народилася до
спливу десяти місяців від дня припинення
шлюбу або визнання шлюбу недійсним,
але після реєстрації повторного шлюбу її
матері з іншою особою, вважається, що
батьком дитини є чоловік її матері у пов-
торному шлюбі. Батьківство попереднього
чоловіка може бути визначене на підставі
його спільної заяви з чоловіком у повтор-

ному шлюбі або за рішенням суду.
Нормами статті 123 Кодексу визначено,

що у разі народження дружиною дитини,
зачатої в результаті застосування допомі-
жних репродуктивних технологій, здійсне-
них за письмовою згодою її чоловіка, він
записується батьком дитини. У разі пере-
несення в організм іншої жінки ембріона
людини, зачатого подружжям (чоловіком
та жінкою) в результаті застосування до-
поміжних репродуктивних технологій, ба-
тьками дитини є подружжя. Подружжя
визнається батьками дитини, народженої
дружиною після перенесення в її організм
ембріона людини, зачатого її чоловіком та
іншою жінкою в результаті застосування
допоміжних репродуктивних технологій.
Одночасно з документом, що підтверджує
факт народження дитини іншою жінкою,
подається заява про її згоду на запис под-
ружжя батьками дитини, справжність під-
пису на якій має бути нотаріально засвід-
чено, а також довідка про генетичну спо-
рідненість батьків (матері чи батька) з
плодом (пункт 11 розділу ІІІ Правил дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану в
Україні, затверджених наказом Міністерст-
ва юстиції України від 18.10.2000 № 52/5
(у редакції наказу Мін‘юсту від 20.01.2012
№ 112/5), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 18.10.2000 за № 719/4940).
Крім того, у статтях 125, 126, 135 Коде-

ксу закріплено порядок визначення поход-
ження дитини у випадках, коли мати дити-
ни не перебуває у шлюбі. Так, якщо мати
та батько дитини не перебувають у шлюбі
між собою, походження дитини від матері
визначається на підставі документа закла-
ду охорони здоров'я про народження нею
дитини, а походження дитини від батька
визначається за заявою матері та батька
дитини або за рішенням суду. Така заява
може бути подана як до, так і після на-
родження дитини до органу державної ре-
єстрації актів цивільного стану. Якщо за-
ява про визнання батьківства не може бу-

ти подана особисто, вона може бути пода-
на через представника або надіслана пош-
тою, за умови її нотаріального засвідчен-
ня. Повноваження представника мають
бути нотаріально засвідчені
При народженні дитини у матері, яка не

перебуває у шлюбі, у випадках, коли не-
має спільної заяви батьків або рішення су-
ду, запис про батька дитини у книзі дер-
жавної реєстрації народжень провадиться
за прізвищем та громадянством матері, а
ім’я та по батькові батька дитини записую-
ться за її вказівкою.
У разі смерті матері, а також за немож-

ливості встановити місце її проживання чи
перебування запис про матір та батька
дитини провадиться за заявою родичів,
інших осіб або уповноваженого представ-
ника закладу охорони здоров’я, в якому
народилася дитина.
Якщо батьки дитини невідомі, державна

реєстрація її народження проводиться за
рішенням органу опіки та піклування, яким
визначається прізвище, власне ім’я, по ба-
тькові дитини і відомості про батьків (стат-
тя 135 Кодексу).

1 липня 2010 року було прийнято Закон
України "Про державну реєстрацію актів
цивільного стану", який набув чинності 27
липня 2010 року. На захист прав дітей
спрямовано виключення з чинного законо-
давства норми, якою чоловіку було нада-
но право за своєю заявою визнати бать-
ківство щодо дитини, мати якої померла
або оголошена померлою, визнана не-
дієздатною, безвісно відсутньою, позбавлена
батьківських прав, або якщо мати дитини не
проживає з нею не менш як шість місяців і не
проявляє про неї материнської турботи та
піклування. Тепер у таких випадках батьків-
ство визнається за рішенням суду.

О. ХОМЕНКО.
  Начальник відділу державної реєстрації
актів цивільного стану реєстраційної служ-
би районного управління юстиції.

 Стихія

Завершення 2014 року для
миколаївців та жителів області
перетворилося на справжнє ви-
пробування снігом, хуртовиною
та заметіллю. Негода зненаць-
ка застала людей у передно-
ворічну пору. Так, 29 грудня
різко погіршилися погодні умо-
ви: снігопад, пориви вітру, за-
тори на дорогах — у перші ж
години негоди рух на дорогах
обласного центру та районів
Миколаївщини зупинився.
Протягом декількох діб ряту-

вальники, служба ДАІ, праців-
ники облавтодору та обласна
влада працювали цілодобово і
робили все для того, аби жит-
тю людей не загрожувала не-
безпека.
При облдержадміністрації

було створено штаб з ліквідації
наслідків снігового колапсу,
якій очолив перший заступник
голови ОДА Микола Романчук.
Штаб працював цілодобово,
аби вирішити складну ситуа-
цію, що склалася в області у
зв’язку з погіршенням погод-
них умов.
У сніговий полон потрапили

водії та пасажири на автомагі-
стралях в одеському, київсько-
му, кіровоградському та дніп-
ропетровському напрямах. У
перші ж години негоди заруч-
никами снігопаду стали більше
3 тисяч осіб, які перебували у

транспортних засобах на проб-
лемних ділянках автотрас (М-
14 «Одеса-Мелітополь-Ново-
азовськ»: ділянки «Половинки-
Нечаяне», «Миколаїв-Шевчен-
кове», автодорога Р-06 «Улья-
нівка-Миколаїв», ділянка від
с.Костянтинівка до с.Себине
Новоодеського району, дороги
місцевого значення в Березан-
ському, Очаківському, Мико-
лаївському, Новоодеському ра-
йонах). Так, для розчищення
автотраси біля Нової Одеси та
Очакова було залучено 100
військовослужбовців та нац-
гвардійців. Головна проблема
полягала у тому, що люди, не
усвідомивши всієї складності
ситуації, і не реагуючи на попе-
редження представників ДАІ,
виїхали на дороги. Саме це
призвело до того, що в Кора-
бельному районі міста Микола-
єва заручниками транспортно-
го колапсу стали навіть сніго-
збиральні машини. Через нед-
балість водіїв у заторах опини-
лися 11 машин швидкої допо-
моги. А затор в районі Нової
Одеси розтягнувся на 2 кіломе-
три. Проте, усі, хто потрапив до
снігового полону, не залишили-
ся сам на сам із стихією. Пе-

ресічні миколаївці та жителі
області, волонтери, журналісти
та представники обласної вла-
ди підключилися до рятуваль-
них робіт: допомагали чим мог-
ли — хтось пригощав гарячим
чаєм тих, хто потравив у сніго-
ву пастку, а хтось розчищав
шляхи від снігових заметів. Ми-
колаївці в соціальних мережах
розгорнули справжній call-
центр, щохвилини з’являлися
нові повідомлення з адресами,
де можна відпочити та перено-
чувати, поки рятувальники роз-
чищали автошлях.
Перший заступник голови

облдержадміністрації Микола
Романчук та заступник голови
ОДА Оксана Янішевська осо-
бисто контролювали хід ряту-
вальних робіт — вони були по-
руч з людьми на проблемних
ділянках трас і складність ситу-
ації відстежували на власні очі.
До розчищення заторів була
залучена і спецтехніка мико-
лаївських підприємств «Морсь-
кого спеціалізованого порту
«Ніка-Тера», порту «Октябр-
ськ» та ДП «Зоря-Машпроект».
У цілому із снігових заторів
було звільнено 3653 одиниці
техніки та 6685 осіб.
За інформацією ГУ ДСНС Ук-

раїни у Миколаївській області,
для ліквідації наслідків негоди
було залучено 109 одиниць те-

хніки та 466 осіб. Від Головно-
го управління ДСНС України в
Миколаївській області залуча-
лась техніка високої прохіднос-
ті, яка з самого першого дня
проводила розчистку доріг як
в місті, так і на автошляхах
області. Крім того, для усунен-
ня снігових заметів була залу-
чена група аварійно-рятуваль-
ного загону спеціального приз-
начення ГУ ДСНС України в
Запорізькій області на інже-
нерній техніці «БАТ-2», які
проводили розчистку автодоріг
в Жовтневому районі Мико-
лаївської області.
  Наразі роботи з доочищення
автодоріг тривають. На цей час
відновлено рух на всіх автома-
гістралях області. Проте зима
ще тільки заявила про себе і
невідомо, скільки випробувань
вона ще нам підготує. Тож да-
вайте дотримуватися правил
руху, дослухатися до рекомен-
дацій працівників ДАІ та ряту-
вальників, допомагати один од-
ному в складних ситуаціях.

  Департамент інформацій-
ної діяльності та комунікацій
з громадськістю Миколаїв-
ської облдержадміністрації.
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 Витоки

Наша земля свята, родюча, квітуча, щед-
ра, духмяна, благодатна, цілюща, а її на-
род красивий, працьовитий, добрий, терп-
лячий, тямущий, майстерний, роботящий,
співучий, дотепний, талановитий, сильний,
великодушний, і так з давніх-давен. Поєд-
нані щедрість і праця, любов і краса, віра,
надія і сила, тому і маємо те, що маємо:
колоритні традиції, гарних і талановитих
людей, смачні наїдки, всесвітньо відому ук-
раїнську паляницю, яку беруть з собою ту-
ристи, як сокровенну реліквію. А завдяки
міграції українців випічки і українські стра-
ви давно прижилися в Канаді, Бразилії, За-
хідній Європі, в Австралії.
Через українські землі перекочувались

нищівні хвилі кочівних кельтів, аріїв, гунів,
монголів і після них залишались пограбо-
вані і спалені комори, садиби, хати, а ще
височіли остови печей з димарями. Повер-
тались господарі, відновлювали втрачене,
як Фенікс, із згарища воскресав їхній двір,
оселя і продовжувався рід.
Піч здавна для українців є особливим

місцем в побуті. Піч обігрівала оселю, в
печі готували страви: наваристі борщі (до
речі, до 22 складових), розсольники, вижа-
рювали ковбаси, печеню, готували тушко-
вану капусту, картоплю, пряжене молоко,
пекли гарбузи, буряки, сушили гриби, виш-
ні, сливи, яблука, а, головне, — в печі пе-
чуть хліб, паску, весільний коровай, сорок
хлібних жайворів до свята Сорока Святих.
На печі товклися-гралися дітлахи, вигрі-

вали крижі старі діди й бабці. На печі шу-
кала прихисток дівка, що втікала від ко-
зака-чорноморця: "Я на піч, а він за мною
— укриюся з головою, ой, мамо, мамо, ма-
мо…"
На печі вигрівав свої хворі ноги билинний

герой, киянин Альоша Попович, допоки не
прийшла пора йти на бій із завойовниками-
кочівниками.
Піч займала своє почесне місце при

вході, челюстями обов’язково до вікна. Пі-
досновою печі були штандари висотою 60-
65 см. Там зберігали кочергу, коцюбу, де-
рев’яну лопату, на якій «садили» хліб у піч,
та невелику кількість дров для розпалки
наступного разу. Основні складові печі:
черінь, свод, припічок, запічок, комин, ле-
жак та бовдур (димар).
На Слобожанщині піч зводили молодиці

гуртом за пару днів з вогнетривкої глини з
піском. Руками, як ластівка ліпить своє гні-
здо, так вони ліпили піч на 9 хлібин, на 12

або на 18. Стінки і склепіння
(свод) мали бути і не тонші, і
не товщі, ніж це потрібно, тоді
піч мало бере дров, гарно
тримає тепло, рівномірно по
всій площі склепу та черіні
випікає хліб: хліб не пригорає
і не глевкий. Бували випадки,
коли піч мурували заїжджі
майстри і зловмисно, десь у
кутку печі, робили подвійну
стінку із шматком горщечка. Коли піч
нагрівалась — повітря в тих пустотах роз-
ширювалось і з присвистом або з цяпотін-
ням виходило зовні.
Припічок слугував підмостком, на який

клали горщок, а тоді його господиня
підхоплювала на рогачі і засувала на чері-
нь в піч. Коли ж випікали хліб, на дерев'яну
лопату клали капустяний лист, на якому
був вироблений хліб, або форму з хлібом.
В цей час нікого не мало бути в хаті, не
можна було грюкати дверима, швендяти,
клацати клямкою, бо будуть злидні. На
фасаді печі, по обидва боки припічка, є
ніші. В тій, що зліва, господиня тримає
горнятко з водою та маленький віничок з
польових трав (щоб змітати попіл), а в ні-
шу, що справа, згортають жар з печі, коли
вона вже добре прогрілась.
Челюсті закривали заслінкою (затулою).

До речі, на затулі ряджені вигравали на
другий день весілля і гучно зустрічали сва-
тів. На печі є запічок, який відгороджений
димоходом, що водночас і гріє, і слугує
бар'єром, щоб не скотитись додолу.
На димоході вмуровували полички та

ніші, там весною господиня прогрівала вуз-
лики насіння городніх культур перед посі-
вом, а ще зберігала пучечки лікарських ро-
слин. В недоступному для дітей місці, на
передній частині печі, в ніші, якповище,
зберігали сірники, мило. Ближче до робо-
чого місця господині, в ніші справа, в гор-
нятках, або в ковбиках, тримали сіль, мак,
ложку та ополоник. Висіла низка черво-
ного гіркого перцю.
Впритул до печі — лежанка з духовкою.

Лежанка прогрівала все тіло та слугувала
цілющим місцем при переохолодженні,
застуді, лихоманці. На різдвяні свята над
лежанкою на мотузці чіпляли калиту —
такий хлібець у вигляді калача. Потрібно
було стати коліньми на лежанку, руки три-
мати за спиною і спробувати відкусити
шматочок. А калита розгойдується і ніяк не

вдається її вкусити. Присутні друж-
ньо підспівують: калита, калита, не
наїшся досита.
Коли в хаті була породілля і пови-

туха приймала немовля, його ополі-
скувала, замотувала в пелюшку, а
тоді вкутувала в чорний кожух, щоб
в господарстві не переводилась вся-
ка живність, а тоді немовля клали
на хвилинку під піч, на дрова, «щоб
дитя не було крикливе».
Піч завжди мала бути чисто вибі-

лена, її розмальовували квітковим
орнаментом, голубочками.
З особливою шанобою наші пред-

ки ставились до хліба, вважали його свя-
тим і якщо падав шматочок хліба додолу
— його слід було підняти і поцілувати.
Приписували надприродні властивості і

предметам побуту: кочерзі, коцюбі, рога-
чам, лопаті. Їх не можна переступати, бо
хворітимеш. Не підпирати піч цими пред-
метами, бо чоловік загуляє. А класти їх
потрібно під піч, у штандари, там вони,
лежачи, відпочивають і слугуватимуть гос-
подині справно і довго.
Для віника теж будо певне місце — у кут-

ку біля печі, донизу ніжкою. На ніч хата
має бути обов’язково чисто підметена, бо
вночі по хаті ходять янголи.
Коли сватали дівку, вона мала стояти

обличчям до печі і сором’язливо колупати
нігтем піч. Коли свати домовлялись про ве-
сілля — жінки пекли весільний коровай і
співали: "Дай, Боже, щоби наші діти в парі
були".
Коровай підходив, ріс, і коли його треба

вже садити в піч — кличуть чоловіка, дають
йому прізвисько «кучерявий» і знову спі-
вають: "Ой піч, піч на стовпах, ми діжу но-
сим на руках, наша піч нам спече цей
коровай". Тоді обнімаються, цілуються, сі-
дають до столу, пригощаються та моляться.
Діжа повинна мати 9 пар клепок, та щоб

вони стояли так, як росте дерево, тоді і
хліб буде рости (сходити) гарно.
В день весілля, коли вже гості сідають за

другий стіл (натанцювались, притомились),
співають:"На печі ведмідь лежить, догори
лапи держить, хоче кухарку з'їсти, бо не
дає нам їсти".
Під кінець весілля гостям роздають по

скибочці весільного короваю і теж співа-
ють: "Засвіти, Боже, із раю нашому ко-
роваю, щоб було виднесенько краяти
дрібнесенько" (а весільний коровай потріб-
но було поділити на кількість гостей, від 80
до120 шматочків).
Хліб святий. Вогонь святий. З вогнем

кожна господиня повинна обходитись обе-
режно і з повагою.
Піч поєднує і споріднює ці два таїнства.

В хаті, де піч, не можна сваритися. Піч ма-
ла величезний позитивний ритуальний
вплив на всю родину. І печуть господині й
донині: книші, паляниці, калачі, паски, ман-
дрики, гречаники, вівсяники, кукурудзники,
вертути і весільні шишки, пампушки,пироги,
кренделі, вулику, коврижки, плачинди та
ще багато-багато всього того, чим слави-
ться наша земля, від чого беруть силу і
любов її господарі.

Лариса ЩЕРБИНА.
  с.Царедарівка.

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

  Куплю соняшник. Тел. 0665115443.

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

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

Вдячні за підтримку
  Важке й непоправне горе спіткало нашу родину — пішов з
життя люблячий, турботливий  чоловік, батько, дідусь Ковинєв
Леонід Максимович з села Новоолександрівки. Через районну
газету "Трибуна хлібороба" хочемо висловити щиру вдячність
директору ПСП імені Шевченка Молдованенку Михайлу Олек-
сандровичу та його дружині Парческу Наталії Миколаївні за те,
що підтримали у тяжкий для нас час, надали необхідну мате-
ріальну допомогу при похованні дорогої для нас людини. Низь-
кий вам уклін за вашу чуйність і добрі серця!
  Із щирою вдячністю родини Ковинєвих та Ніколаєнків.

Допомогли у біді
  Щира вдячність усім добрим людям, які не залишили нас на-
одинці у нашому горі, коли не стало нашого дорогого чоловіка,
батька, дідуся Ковинєва Леоніда Максимовича з села Новоолек-
сандрівки. Підтримали й допомогли у важку для нас годину наші
друзі, близькі, сусіди. Особлива подяка Тіні Миколаївні та Ва-
силю Дмитровичу Молдованенкам. Хай Бог віддячить вам сто-
рицею за вашу доброту!
  Із щирою вдячністю родини Ковинєвих та Ніколаєнків.

  Директор ПСП імені Щорса С.А.Зборовський висловлює гли-
боке співчуття В.М. Ковинєву та його родині у зв’язку з тяжкою
втратою — смертю братів КОВИНЄВА Леоніда Максимовича
та КОВИНЄВА Афанасія Максимовича.

  15 січня минає 40 днів, як зупинилось серце
ТКАЧЕНКО Валентини Павлівни (10.08.1949 —
8.12.2014 р.).
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими боль нашу измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Прости, что не смогли тебе помочь,
Прости, что не смогли тебя сберечь,
Прости, что не смогли тебя спасти,
И сотни раз прости, прости, прости…

  Всіх, хто її знав, працював разом з нею, просимо пом'янути в
цей день добрим словом.
  Чоловік, син, невістка, онуки.

  Подивіться заздалегідь, чи немає підозрі-
лих місць: лід може бути неміцним біля
стоку води; тонкий або крихкий лід побли-
зу кущів, очерету, під кучугурами, у міс-
цях, де водорості вмерзли у лід. Обми-
найте ділянки, покриті товстим прошарком
снігу — під снігом лід завжди тонший. Тон-
кий лід і там, де б'ють джерела, де швид-
кий плин або струмок впадає в річку. Осо-
бливо обережно спускайтеся з берега: лід
може нещільно з'єднуватися із сушею, мо-
жливі тріщини, під льодом може бути по-
вітря.
  Візьміть з собою палицю для того, щоб
перевіряти міцність льоду. Якщо після пер-
шого удару палицею на ньому з'являється
вода, лід пробивається, негайно повертай-
теся на те місце, звідки ви прийшли. При-
чому перші кроки треба робити, не відри-
ваючи підошви від льоду. Ні в якому разі
не перевіряйте міцність льоду ударом но-
ги. Інакше вам доведеться з'ясовувати,
наскільки добре ви запам'ятали і засвоїли
цю пораду.
  Якщо лід почав тріщати та з'явилися ха-
рактерні тріщини — негайно повертайтеся.

Не біжіть, а відходьте повільно, не відри-
ваючи ступні ніг від льоду.
  Пошукайте, чи немає вже прокладеної
лижні, якщо ви на лижах. Якщо немає і
вам треба її прокладати, кріплення лиж
відстебніть (щоб, у крайньому випадку,
швидко від них позбутися), палиці тримай-
те в руках, але петлі лижних палиць не
накидайте на кисті рук. Рюкзак повісьте
лише на одне плече, а краще волочіть на
мотузці на 2-3 метри позаду. Якщо ви
йдете групою, відстань між лижниками (та
й пішоходами) не скорочуйте менше, ніж
на 5 метрів.
  Пробийте лунки по різні боки переправи,
щоб виміряти товщину льоду (рекомендує-
ться відстань між ними п'ять метрів), і про-
міряйте їх. Майте на увазі, що лід складає-
ться з двох прошарків — верхнього (кала-
мутного) і нижнього (прозорого і міцного).
Безпечним вважається лід: для одного пі-
шохода — лід зеленуватого відтінку, тов-
щиною не менше 7 сантиметрів; для обла-
днання ковзанки — не менше 10-12 санти-
метрів (масове катання — 25 сантиметрів);
масова переправа пішки може бути орга-

нізована при товщині льоду не менше 15
сантиметрів. Катайтеся на ковзанах лише
у перевірених та обладнаних місцях.
  Твердо засвойте, що зимова підлідна
ловля риби потребує особливо суворого
дотримання правил поводження на льоду.
Не пробивайте поруч багато лунок. Не
збирайтеся великими групами на одному
місці. Не пробивайте лунки на переправах.
Не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто
далеко від берега, яке б клювання там не
було. Завжди майте під рукою міцну мо-
тузку 12-15 метрів. Тримайте поруч з лун-
кою дошку або велику гілку.
  О. ІЛЬНИЦЬКИЙ.
  Інженер (з пожежно-рятувальних робіт)
14 ДПРЧ, капітан служби цивільного за-
хисту.

  Продаю недорого молоді кури-несушки.
  Телефони: 0672823937, 0988453460.

  Продається ВАЗ-2103 1982 року випуску. Ціна до-
говірна. Телефон 0505420866.

  Продаю насіння соняшника, кукурудзи.
  Телефони: 0982974638, 0675151107.

 Служба МНС попереджає

  Продаю насіння соняшника "форвард", НС-1 ("євро-
лайтінг"). Доманівка. Тел. 0673481135, 0992749588.

10 років світлої пам'яті
  19 січня 2015 року минає 10 років, як відійшла
у Вічність дорога для нас людина — наш любий
тато та дідусь ДЕМ'ЯНЮК Петро Тимофійо-
вич.
  Не стало доброї та душевної людини. Біль
втрати не минає з роками, а залишається навіч-
но в серцях рідних йому людей. Пішовши на
Небеса, він став нашим Ангелом — охоронцем, і доки ми живі —
з нами наш тато. Пам'ятаємо і гордимося ним, любимо і сумуємо
за ним та надовго збережемо про нього добру і світлу пам'ять.
  Вічно сумуючі діти, онуки, вся рідня.


