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15 лютого в Україні відзначається
День вшанування учасників бойових дій
на територіях інших держав
та 28-а річниця виведення радянських
військ з Афганістану.
Це день пам’яті про сумнозвісні події війни в Афганістані та в інших країнах.

З кожним роком все далі історія відділяє нас від вогняних років афганської війни. Але час не підвладний викреслити з нашої пам’яті приклади
мужності і вірності військовому обов’язку, які продемонстрували тисячі відданих синів і дочок України, долею одягнених у військову форму
«афганку».
Багато наших співвітчизників пройшли крізь вогонь Афганської війни. Відзначення в Україні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав свідчить про глибоку повагу суспільства до людей,
яким довелося нести нелегку військову службу в гарячих точках світу.
Неодноразово ризикуючи своїм життям, вони чесно виконували дане
слово присяги.
Ми пам’ятаємо про кожного нашого загиблого співвітчизника. Дякуємо вам, ветерани-інтернаціоналісти, за ваше вірне служіння Батьківщині і готовність до її захисту та вміння перемагати, за піклування
за родинами загиблих побратимів і патріотичне виховання молодого
покоління. Ви є яскравим прикладом для наслідування, взірцем служіння
народу та державі у наші дні.
Здоров’я, добра, миру і благополуччя вам бажаємо! Хай довгим та щасливим буде ваш життєвий шлях, а творча наснага, оптимізм та завзятість будуть вашими надійними супутниками в житті.
З повагою

Перший заступник
голови райдержадміністрації
СЕРГІЙ СТОВМАНЕНКО

Голова
районної ради
ГЕОРГІЙ ОЛІЙНИК

ПРАЦІВНИКИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА
РАЙОННОЇ РАДИ ПЕРЕРАХУЮТЬ ОДНОДЕННИЙ
ЗАРОБІТОК НА ДОПОМОГУ ЖИТЕЛЯМ АВДІЇВКИ

7 лютого перший заступник голови райдержадміністрації Стовманенко С.П.
провів нараду з працівниками райдержадміністрації. У нараді взяли участь
голова районної ради Олійник Г.П., керівник апарату РДА Шевченко С.П.
На зборах колективу йшлося про звернення Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
до Миколаївської ОДА із
проханням сприяти виділенню техніки та матеріалів для відновлення
життєдіяльності м. Авдіївка Донецької області та
забезпечення постраждалого населення міста.
Як зазначив Стовманенко
С.П., ситуація у зв’язку з
несприятливими погодними умовами на тлі
руйнації інфраструктури
загрозлива для цивільного населення. Було озвучено значний список потреб, серед яких основними є пересувні котельні,
генератори, паливо-мастильні, будівельні матеріали, інструменти, медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування та теплі речі.
Присутні представники районної влади, обговоривши питання шляхів
надання матеріальної підтримки постраждалим мешканцям Авдіївки, дали
згоду перерахувати свій одноденний заробіток на їх нагальні потреби.
Олійник Г.П. інформував, що колектив районної ради прийняв таке ж
рішення.
Керівник апарату Шевченко С.П. зазначила, що хто, як не державні
службовці, мають підтримувати свою країну в скрутний час. «Не залишатися осторонь біди свого співвітчизника – це благородна справа, яка робить
Україну сильною», - підвів підсумки зборів перший заступник голови райдержадміністрації Стовманенко С.П.
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю апарату райдержадміністрації

Увага, ожеледиця!

Шановні мешканці Очаківського району!

Районний оперативний штаб щодо попередження та ліквідації можливих
надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації повідомляє: для уточнення інформації про рух пасажирського транспорту під час несприятливих погодних умов звертатися до диспетчера автовокзалу за телефоном:
0982276903.
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. видається з 21 травня 1919 року

Пройшов 2016 рік, рік реформ та зрушень, в нашому
районі створені вже дві об’єднані територіальні громади – Куцурубська та Чорноморська. Ми вирішили запитати голову райдержадміністрації про підсумки минулого року та плани на майбутнє стосовно Очаківського
району.
- Підсумувавши події минулого року, що Ви можете сказати про реформи, які пройшли по району.
- За підсумками децентралізації в районі залишилось 3 сільські ради – це Кам’янська, Козирська та
Покровська. В порівнянні з іншими районами, ситуація
непогана, децентралізація для Очаківського району,
я вважаю, проходить спокійно. Якщо врахувати, що у
2016 році Куцурубська громада вже була створена, і
40% прибуткового податку з району відійшло громаді,
але тим не менш, ми виконали і навіть перевиконали
план бюджету. Ми тісно співпрацювали з сільськими
радами Очаківського району щодо збалансування прибуткового податку по кожній сільській раді, за рахунок
якого утримуються заклади культури, соціальні заклади, районна рада, тобто всі структури, які фінансуються з районного бюджету. Говорили про це і з сільськими головами, і з депутатським корпусом, проводили
роз’яснювальну роботу серед одноосібників і сільських
господарств, наводили у приклад сільські ради, які є
прибутковими. В результаті кожна сільрада почала за-

ПІДСУМКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ-2016
І ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ ОЧІЛЬНИКА РАЙОНУ

Інтерв’ю з головою Очаківської райдержадміністрації С.В. Самоуковим
мислюватись, на що вона витрачає свій прибутковий
податок. Ми, в першу чергу, дослухались до сільських
голів та депутатів, з якими завжди знаходили спільну
мову, тому й труднощів не виникало. І сільські депутати, і районна влада, і податкова служба прагнули,
щоб доходи та видатки були збалансовані. Наприклад,
у 2015 р. лише дві сільські ради були з позитивним
балансом (прибутковими). А вже у 2016 році практично всі сільські ради підтягнулись, навіть ті, в яких був
збитковий баланс. В порівнянні з 2015 роком різниця
суттєва. Я вважаю, що завдяки нашим роз’ясненням,
переконанню людей, тісній співпраці та спілкуванню з
жителями району, одноосібниками, фермерами, ми й
досягли таких позитивних результатів.
- Оскільки район складається тепер із трьох
сіл, повинна була змінитись і чисельність районної ради та райдержадміністрації. Чи відбуваються скорочення штатів у цих органах влади?
- Так, скорочення були, але «живих» людей поки не
чіпали, скорочували вакантні посади вже впродовж
2014-2016 р.р. Реорганізації відбуваються постійно,
але районних коштів це не стосується, оскільки працівники райдержадміністрації отримують заробітну плату з державного бюджету. Інша ситуація по районній
раді, яка вже скоротилась у 2016 році і продовжить
скорочуватись, оскільки оплата праці в них здійснюється за рахунок районного бюджету.
- Чи планується приєднання Козирської, Покровської та Кам’янської сільських рад до об’єднаних територіальних громад, чи вони будуть
розвиватись якось самостійно?
- Думаю, з часом і ці 3 сільські ради приєднаються
до якихось громад, це лише питання часу. Адже децентралізація торкнеться всіх сіл району. Самостійно,
я вважаю, вони не зможуть довго функціонувати. Не
виключено, що з часом і громади зможуть об’єднуватись, можливо і нас це торкнеться. Я завжди лишався
прихильником створення однієї громади в Очаківському районі. Незважаючи на свою самостійність, громади

не повинні лишатись осторонь проблем Очаківського
району. Наприклад, брати участь у розчищенні доріг
від снігу. Ми повинні розуміти, що навіть після відокремлення сіл від району і приєднання до громад, все
одно проблеми, які існують в районі, мають вирішуватись спільними зусиллями.
- А які зараз існують проблеми в нашому районі?
- Найбільш проблемними моментами для нас стали
на 2017 рік – районний Будинок культури, районна
бібліотека і районна рада, тобто їх утримання. Районна
рада ще потрібна, ніхто не відміняв тих повноважень,
які вона виконує, відповідно її потрібно утримувати за
рахунок районного бюджету.
Ще одне проблемне питання – це утримання районного Будинку культури, де є 3 прекрасних колективи, які знає вся Миколаївська область – «Золотий
колос», «Козаченьки» і вокально-інструментальний
ансамбль «Очаків». Так склалося, що районний Будинок культури знаходиться на території міста Очаків, і
займаються творчістю в ньому практично 100% жителі
міста. Теж саме стосується і районної бібліотеки, якою
користуються також практично 100% жителі міста, але
всі послуги сплачував районний бюджет. Але тепер 3
сільські ради вже не зможуть собі дозволити утримувати дані установи. Ми звертались у об’єднані громади з
пропозицією перераховувати субвенцію для утримання
районного Будинку культури, на що вони відповіли згодою забрати до себе на утримання всі колективи, але
їх учасниками повинні стати жителі саме громад. Ми
також письмово звернулись до міської ради, я був на
бюджетній комісії, пояснив ситуацію і запропонував їм
брати на утримання колективи до себе. Стосовно будівлі РБК, ми готові здати приміщення місту в оренду
за 1 грн. Тож поки що чекаємо на відповідь від міської
влади, а далі будемо вирішувати, що робити з районним Будинком культури.
(Поч. Продовження на 2 стор.)

Изготовление
мебели на заказ!!!
Для баз отдыха,
санаториев,
пансионатов,

моб.: 0975597022,
0958881964.
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ПІДСУМКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ-2016
І ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ ОЧІЛЬНИКА РАЙОНУ
Інтерв’ю з головою Очаківської райдержадміністрації С.В. Самоуковим
(Закінчення. Поч. на 1 стор.)
- Як нам відомо, бібліотекарі Очаківської центральної районної бібліотеки та районної дитячої бібліотеки попереджені про скорочення
і працюють до березня місяця. В бібліотеці лишиться 2 одиниці по 0,5 ставки – директор ЦБС
та бібліотекар з ФВЄФ. Що планується робити
з бібліотечними фондами та приміщенням дитячої бібліотеки?
- Ми написали до міської ради листа з пропозицією
взяти в оренду бібліотечні фонди і приміщення дитячої
районної бібліотеки. Від їх відповіді і буде залежати доля
саме дитячої бібліотеки, або вона стане міською, або
фонди доведеться передавати до сіл району і громад.
- Як ми знаємо, ситуація з Кам’янською музичною
школою також є проблемним питанням на сьогодні?
- В с. Кам’янка є прекрасна музична школа. Але знову
ж таки, проблема фінансування торкнулась як цієї школи, так і бібліотеки. Ми написали листа на Кам’янську
сільську раду, з приводу того, що там мінусовий показник балансу прибуткового податку, з проханням проаналізувати і прийняти рішення як по музичній школі,
так і по бібліотеці. Наскільки мені відомо, Покровська
сільрада вже готова взяти на себе видатки по утриманню 0,5 ставки бібліотекаря Покровської СБФ. Козирська сільрада має такі ж наміри щодо свого бібліотекаря.
Чекаємо на відповідь від Кам’янської сільської ради, чи
потрібна їм музична школа та бібліотека, а потім будемо
дивитись, чи зможе район за рахунок Козирської та Покровської сільських рад утримувати ці заклади.
- Ми вже неодноразово з Вами спілкувались
стосовно підтримки нашої газети, і в цьому році
це питання суттєво ускладнилось. Адже передплатна вартість газети завжди була занижена
для того, щоб її мали змогу передплатити більшість жителів району. Враховуючи підвищення
мінімальної заробітної плати до 3200, газета
стане ще більш збитковою. Ви, як співзасновник
газети, що можете запропонувати?
- Треба доносити інформацію до людей і через пресу,
і через громадськість, і всіма доступними способами.
Так, в цьому році проблемою стало виділення коштів
на покриття збитків нашій районній газеті «Чорноморська зірка», оскільки бюджет теперішнього Очаківського району формується за рахунок лише трьох сільських
рад. Ми звернулись до громад з пропозицією утримувати газету разом. Це можна зробити багатьма способами: в першу чергу, передплачувати її, укладати угоди
з редакцією газети на висвітлення діяльності органів
влади та органів місцевого самоврядування, допомагати у пошуках спонсорської підтримки, перераховувати
субвенцію на покриття збитків газети. Я знаю, що Чорноморська громада готова до співпраці з «Чорноморською зіркою», районна рада та райдержадміністрація
також поки лишаються у складі співзасновників газети,
і будуть намагатись у всьому допомагати по мірі своїх
можливостей. Громадам хочу сказати, що газета, поряд з
багатьма районними закладами, нам необхідна, і ми ра-

зом маємо її підтримати, тим більше, що в районі близько
1200 передплатників «Чорноморської зірки». Ми, органи
влади та органи місцевого самоврядування, маємо забезпечити постійне інформування населення через пресу, а
відповідно, передбачати кошти на це у своїх бюджетах.
- Ще одне питання, яке бентежить жителів
району і громади - ремонт дороги Козирка-Парутине. Яка доля коштів, виділених відповідними
сільськими радами, і чи почнуться нарешті ремонтні роботи в цьому році?
- У 2016 році Козирська та Парутинська сільські ради
виділили зі свого бюджету по 100 тис. грн. на співфінансування ремонту дороги Козирка-Парутине. Кошти знаходяться в Миколаївському облавтодорі. А от кошти, які
були виділені з державного бюджету для співфінансування, не були освоєні в минулому році. Причиною могла
стати неодноразова зміна керівництва облавтодору, що
спричинило неможливість проведення тендерів на виконання ремонтних робіт. Та сподіваюсь, що в цьому році
роботи все ж таки розпочнуться.
- Скажіть, хто контролює діяльність перевізників по району та області (існування та дотримання графіку та правил перевезень, обмеження
права сільських мешканців займати посадочні місця)?
- Офіційних скарг щодо порушень з боку перевізників до нас не надходило, але якщо таке звернення
надійде, то вплинути в межах своїх повноважень ми
маємо право. Буде створено комісію, і по конкретному
перевізнику проведено перевірку. В першу чергу, люди
мають розуміти, що вони повинні купувати квиток, а не
просто сплачувати кошти водію. Водій не має права
відмовити пасажиру, чи то він їде до села, чи до міста,
в праві на посадочне місце, знову ж таки, якщо людина
придбала квиток на автобус. Також люди мають знати,
що пасажирів, які стоять, не повинно бути, це незаконно. Якщо все ж таки водій порушив право пасажира на
посадочне місце, то громадянину слід письмово звертатись до райдержадміністрації зі скаргою, в якій вказати номер автобусу, бажано прізвище водія, маршрут,
будь-які дані, які вдалось зафіксувати.
- Які Ваші плани на майбутнє як очільника тепер
вже «зменшеного» Очаківського району, і що хочете сказати головам громад нашого району?
- Планую сприяти розвитку району, також допомагати громадам у їх розвитку, у створенні структур для
нормальної роботи громад. Але ми всі повинні чути
один одного, співпрацювати задля добробуту жителів
району. Хочу побажати громадам, щоб вони максимально зберегли і розвивали ті заклади, які знаходяться в їх селах. Це заклади культури, освіти, спортивні
секції та ін. Варто сказати, що в нашому районі досить
багата культура, майже в кожному селі є клуби, школи
мистецтв та багато іншого. Треба хазяйнувати з розумом та відповідальністю, і берегти те, що маємо.
Бесіду вела Н.ПИШУК.
Фото Н.Пишук

ПОРУШЕННЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Перш за все, слід сказати, що валютне правопорушення – це акт поведінки суб’єкта валютних правовідносин, який виражається в здійсненні яких-небудь активних дій (продаж валюти фізичною особою,
здійснення валютних операцій уповноваженим банком
без отримання письмового дозволу) чи бездіяльності
(нездійснення уповноваженим банком функцій агента
валютного ринку).
Валютне правопорушення – це завжди протиправне
діяння, яке порушує вимоги валютного законодавства.
Наприклад, здійснення банком валютних операцій без ліцензії на право їх здійснення, яка видається Національним
банком України, є валютним правопорушенням, оскільки
операції з валютою та валютними цінностями здійснюються лише на підставі ліцензії НБУ.
Валютне правопорушення завжди соціально шкідливе. Як і будь-яке правопорушення, воно завдає шкоди
особі, суспільству, державі. Чинним законодавством
за порушення валютного законодавства на території
України передбачено декілька різновидів юридичної відповідальності, зокрема, кримінальна та адміністративна.
Так, кримінальна відповідальність передбачена ст.
207 КК України “Ухилення від повернення виручки в
іноземній валюті” за умисне ухилення службових осіб
підприємств, установ та організацій, незалежно від
форми власності, або осіб, які здійснюють господарську діяльність без створення юридичної особи, від
повернення в Україну у передбачені законом строки
виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт
товарів (робіт, послуг), або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів
або інших матеріальних цінностей. Об’єктом цього злочину є встановлений законодавцем порядок здійснення
міжнародних валютних розрахунків, покликаний забезпечувати надходження валютних коштів і формування
валютних резервів держави.
До кримінальної відповідальності за ст. 208 КК України “Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків” притягаються також
суб’єкти права за незаконне, з порушенням встановленого законом порядку, відкриття або використання

за межами України валютних рахунків фізичних осіб,
вчинене громадянином України, що постійно проживає
на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації
або за її дорученням іншою особою, а також вчинення
зазначених дій особою, яка здійснює підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи. Об’єктом
цього злочину є встановлений законодавцем порядок
відкриття і використання за межами України валютних
рахунків фізичних і юридичних осіб.
Адміністративна відповідальність за правопорушення,
передбачені КУпАП , настає, якщо ці порушення за своїм
характером відповідно до закону не тягнуть за собою
кримінальної відповідальності. Згідно зі ст. 9 Кодексу
України про адміністративні правопорушення визнано:
Адміністративним правопорушенням (проступком)
визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський
порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.
За вчинення адміністративних правопорушень (ст.
24 КУпАП) можуть застосовуватися такі адміністративні
стягнення: попередження; штраф; оплатне вилучення
предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;
конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення
або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, отриманих унаслідок вчинення
адміністративного правопорушення.
За порушення валютного законодавства України
як резидентами, так і не резидентами, застосовують
фінансові санкції. Відповідно до ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконні
скуповування, продаж, обмін, використання валютних
цінностей як засобу платежу або як застави, тягнуть за
собою попередження або накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян із конфіскацією валютних цінностей.
Очаківський ВП ГУНП в Миколаївській області

ПОПРАВКА

У наданому для друку в газеті «Чорноморська зірка» за 3 лютого 2017 року (№№9-10) Рішенні від 24 січня 2017 року
№1 15 сесії сьомого скликання Кам’янської сільської ради Миколаївської області Очаківського району була допущена
технічна помилка. Замість «Рішення від 24 січня 2017 року №1» слід читати «Рішення від 31 січня 2017 року №3».

Переваги нелегкої, але почесної
ратної військової служби

В Збройних Силах України триває призов громадян України на військову
службу за контрактом. Головним завданням на 2017 рік залишається комплектування тільки бойових частин, які безпосередньо беруть участь в антитерористичній операції на сході країни. Пріоритет при відборі віддається
тим, хто отримав статус учасника бойових дій, або хоча б служив і має
відповідну військову спеціальність. З нового року з’явилися нові вимоги
і щодо більш ретельного відбору кандидатів за станом здоров’я і морально-психологічними якостями. Але і ті громадяни, які за якихось обставин
не проходили службу в підрозділах Збройних Сил, або інших військових
формуваннях, мають можливість отримати професію захисника Вітчизни.
Сьогодні суспільна думка, щодо служби в збройних силах, поділяється
на тих, хто категорично проти, і тих, хто схвально ставиться до конституційного обов’язку захисту держави. В чому ж переваги і недоліки нелегкої,
але почесної ратної справи?
Найбільше протиріч виникає в обмеженні можливостей проходити службу за контрактом за територіальним принципом. Велика кількість кандидатів непроти піти служити, але поряд з власною оселею і своєю родиною.
А ще в частинах, які за своїм призначенням не виконують покладені на них
обов’язки в зоні АТО. Цій категорії громадян слід знати, що навіть частини
забезпечення і військові моряки, які проходять службу на кораблях, теж
залучаються до служби в зоні військового конфлікту, або і взагалі можуть
бути переведені для подальшого проходження служби в одну з бойових
частин бойовим наказом, невиконання якого суворо карається законом.
Які ж переваги отримують громадяни, що вирішать пов’язати своє життя
з армією?
На першому місці залишається все ж фінансова складова. Мінімум 7000
гривень рядовому складу першого року служби, плюс доплата за перебування в зоні АТО: хто в першій лінії оборони – 6000 гривень, друга – 2400.
В бойових танкових і артилерійських частинах передбачено на рішення
командирів збільшення тарифних надбавок за посади, які визначають бойову здатність від 1000 до 2000 гривень. І збільшення заробітної плати
буде найближчим часом ще переглянуто.
На другому місці матеріальна складова. Це повне котлове забезпечення,
зміни продовольчого раціону з 2016 року суттєво покращилися і наблизилися до стандартів НАТО. Речове забезпечення теж суттєво покращено,
внесені зміни до зменшення термінів носіння польової форми, покращено її
якість, збільшено норми забезпечення.
Соціальні стандарти змінюються щорічно теж в сторону покращення, від
медико-санаторного лікування до пільг за комунальні послуги та отримання власного житла.
Третя і найважливіша складова – професійна. За три роки війни підрозділи ЗС України отримали такий практичний рівень військових знань, що
навіть інструктори передових армій світу приїздять до нас вчитися. Тому і
втрати на лінії розмежування в зоні АТО відповідно мінімальні. Навчившись
воювати, Генеральний штаб переглянув відповідно і доктрину з підготовки новобранців, які призиваються за контрактом. З 2017 року підготовка нових військових кадрів проводиться тільки у навчальних центрах, що
суттєво покращує їх фаховий рівень і морально-психологічну стійкість. І
відповідно зменшує ризик отримати поранення, чи загинути на лінії вогню.
Фактор віддаленості від дому також мінімізований. Зараз ми комплектуємо
переважно частини оперативного командування «Південь» - це Миколаївська,
Херсонська, Одеська, Вінницька і Кіровоградська області, де базуються 28 окрема механізована бригада, 40 артилерійська бригада, 56, 57, 59 окремі мотопіхотні бригади, 131 окремий розвідбат. Під час ротації і повернення до місця постійної дислокації військовослужбовці мають можливість не в рахунок чергової
щорічної відпустки на декілька днів провідати своїх рідних та близьких.
Під час відпусток ми завжди запитуємо наших земляків, яких ми призивали на контрактну службу, на предмет того, як проходе служба і таке
інше. Переважна більшість позитивно відгукується щодо свого вибору і має
намір продовжувати терміни контрактів. Є безумовно і такі, що тільки й
скаржаться, та це переважно ті, хто йдучи на контракт, бачили тільки перші дві складові при виборі військової професії, забуваючи, що крім прав, у
кожній справі є ще й обов’язки.
Г. ЛЕУРДА,
військовий комісар Очаківського
районного військового комісаріату,
підполковник

ГРАФІКИ

особистого прийому громадян
начальником фінансового управління
Очаківської райдержадміністрації та заступником начальника
фінансового управління на І півріччя 2017 року
Єгорова Анжела Джонівна (начальник фінансового управління) - з
8.00 до 12.00 1-й та 3-й четвер місяця: 2, 16 лютого, 2, 16 березня, 6, 20
квітня, 4, 18 травня, 1, 15 червня.
Тимченко Тетяна Геннадіївна (заступник начальника фінансового
управління) - з 8.00 до 12.00 2-й та 4-й вівторок місяця: 14, 28 лютого, 14,
28 березня, 11, 25 квітня, 9, 23 травня, 13, 27 червня.
***
виїзного прийому громадян начальником фінансового
управління Очаківської райдержадміністрації та заступником
начальника фінансового управління
на І півріччя 2017 року
Єгорова Анжела Джонівна (начальник фінансового управління) 2-га середа місяця: Козирка – лютий, Покровка – березень, Козирка – квітень, Кам’янка – травень, Покровка – червень.
Тимченко Тетяна Геннадіївна (заступник начальника фінансового
управління) - 3-тя середа місяця: Покоровка – лютий, Кам’янка – березень,
Покровка – квітень, Козирка – травень, Кам’янка – червень.

ГРАФІКИ

особистого прийому громадян начальником управління
та заступником начальника управління соціального захисту
населення Очаківської районної державної адміністрації
на І півріччя 2017 року
Начальник управління ШЕВЧУК Тетяна Миронівна - 1-й та 3-й
четвер з 8.00 до 12.00 за тел.: 2-20-65 або за адресою: м.Очаків, вул. Лоцманська, 26, каб. 4.
Заступник начальника управління МАРИНИЧ Марина Сергіївна
- 2-й та 4-й четвер з 8.00 до 12.00 за адресою: м.Очаків вул.Лоцманська,
26, каб 2.
***
виїзного прийому громадян начальником управління
соціального захисту населення Очаківської
райдержадміністрації у населених пунктах району
на І півріччя 2017 року
с. Сонячне – 21 лютого, с. Нове – 7 березня, с. Василівка – 21 березня, с.
Шевченки – 11 квітня, с. Володимирівка – 25 квітня, с. Покровка - * травня, с. Михайлівка – 23 травня, с. Баланове – 6 червня, с. Покровське – 20
червня.
* - проводиться виїзний прийом за окремим графіком.

3 стор.

10 лютого 2017 р., №№11-12
Очаківське об’єднане управління Пенсійного фонду України
у Миколаївській області інформує
(Завершення. Поч. в №№9-10)
3. З 30.09.2016 набрав чинності Закон України «Про
судоустрій та статус суддів» від 02.06.2016 № 1402
(далі – Закон 1402), який не передбачав обмеження
щомісячного довічного грошового утримання максимальним розміром та не встановлював особливий
порядок виплати працюючим пенсіонерам. У зв’язку
з вищевикладеним щомісячне довічне грошове утримання призначалося/перераховувалося, в тому числі з
01.12.2016 у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму,
без обмеження максимальним розміром.
Законом 1774 з 01.01.2017 встановлено обмеження
щомісячного довічного грошового утримання максимальним розміром 10740 грн. та особливий порядок
виплати в період роботи. Щомісячне довічне грошове
утримання, яке призначене/перераховане з 01.01.2017,
обмежується максимальним розміром 10740 грн. та
застосовується особливий порядок виплати щомісячного довічного грошового утримання, що визначено
пунктом 25 розділу ХІІ Закону 1402 в редакції Закону
1774.
З 05.01.2017 відповідно до Закону 1798 щомісячне
довічне грошове утримання судді у відставці виплачується без обмеження максимальним розміром та без
урахування особливого порядку виплати в період роботи.
4. Податок на доходи фізичних осіб та військовий
збір справляється з пенсій/щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує десять
розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення. Базою оподаткування є розмір, що
перевищує 12 470,00 грн. на місяць. Ставка податку на
доходи фізичних осіб – 18 %, військового збору – 1,5%
бази оподаткування.
Це положення не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та
особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (сім’ї загиблих та померлих).
5. З 06.02.2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб
із числа учасників антитерористичної операції» від
18.10.2016 № 1683-VIII (надалі – Закон № 1683).
Вказаним законом внесено зміни до п.3 розділу XV
«Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», абзац
6 якого викладено в такій редакції:
«військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь
у бойових діях, в антитерористичній операції в районах

її проведення, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків
військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на
фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи
безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, дружини (чоловіки), якщо
вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у
період проходження військової служби (виконання
службових обов’язків) чи після звільнення із служби,
але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих
при виконанні обов’язків військової служби (службових
обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній
операції в районах її проведення, особи, яким надано
статус учасника бойових дій відповідно до пункту 20
статті 6, інваліда війни відповідно до пунктів 12 та 13
статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус
учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті
6, інваліда війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», дружини (чоловіки), якщо вони
не взяли повторний шлюб, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», відповідно до абзаців шостого та сьомого
пункту 1 статті 10 зазначеного Закону, а також абзацу
восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону з числа
членів сімей резервістів і військовозобов’язаних, мають
право на призначення дострокової пенсії за віком після
досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та
за наявності страхового стажу не менше 25 років для
чоловіків і не менше 20 років для жінок».
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що
виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25
процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Для вирішення питання щодо можливості призначення пенсії за віком вищевказаним особам необхідно
звернутися до управління Пенсійного фонду України.
Управління Пенсійного фонду України

З оперативної наради

ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
ТА ІНШІ ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ
6 лютого 2017 року вібулася апаратна нарада з керівниками установ та
закладів району і підрозділів райдержадміністрації, яку проводив перший
заступник голови РДА С.П. Стовманенко. Сергій Пилипович повідомив, що
виконуватиме функції та обов’язки голови РДА, допоки С.В. Самоуков протягом 3 тижнів перебуватиме у відпустці.
Далі він надав слово начальнику фінуправління РДА А.Д. Єгоровій, яка
поінформувала, що станом на 1 лютого 2017 року районний бюджет виконаний на 42 % (недоотримано 268 тис. грн.), хоч порівняно з лютим
2016 року по 3 сільських радах, які лишилися у підпорядкуванні району,
є невеликий приріст. Зведений бюджет на цей період виконаний на 71 %
(недоотримано 184 тис. грн.). Козирська, Покровська та Кам’янська сільські ради свої планові призначення виконали, а ось районний бюджет –
ні. Анжела Джонівна висловила сподівання, що протягом лютого ситуація
трохи виправиться, бо замість тимчасового, уже складений та переданий
до казначейства постійний бюджетний розпис. Тому, усі бюджетники, які
мали отримувати зарплатню за постійним розписом, уже найближчими
днями її отримають.
Начальник фінуправління повідомила, що виникає проблема з фінансуванням медицини та освіти, пов’язана з тим, що помісячний обсяг виділення субвенцій на ці галузі їх профільні міністерства роз- рахували
рівними частинами протягом року, без урахування затрат на опалення
протягом зимового періоду. Тому вже починає виникати заборгованість
за спожиті енергоносії. Анжела Джонівна пригадала, що подібна ситуація
уже виникала у 2015 році, і тоді доводилося звертатися до департаментів
цих міністерств з листами-проханнями щодо корегування перерозподілу
частин субвенції протягом року з урахуванням затрат на енергоносії, що
споживаються протягом опалювального сезону. Зараз, як зазначила вона,
ситуація повторюється, тому, мабуть, доведеться застосовувати подібні ж
заходи, а С.П. Стовманенко попрохав надати йому усі необхідні розрахунки
з цього приводу.
Анжела Джонівна нагадала, також, що фінансування закладів і установ усіх галузей у поточному році здійснюється за програмно-цільовим
методом, тому розпорядники коштів повинні до кінця тижня надати до
фінуправління усі необхідні у зв’язку з цим документи (паспорти, накази,
програми тощо).
Сергій Пилипович звернувся до керівника «Райавтодору» Р.О. Боброва
щодо необхідності бути готовими до прогнозованого найближчими днями
погіршення погодних умов у вигляді снігу, морозу та ожеледиці, на що той
запевнив, що усі необхідні ресурси для цього є.
Були розглянуті й інші важливі питання життєдіяльності району.
Л. КОЧМАР

ОБРАНО НОВИЙ СКЛАД ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

4 лютого - Всесвітній день боротьби з раком

Рак також можна попередити

Злоякісні пухлини, в т.ч. рак, залишаються однією з
основних причин смертності в усьому світі. Найбільше
занепокоєння викликає той факт, що рак вражає людей більш молодого віку.
Джерелом оптимізму в такій ситуації слугує інформація про можливість попередження близько 40% випадків захворювань. Експерти ВООЗ наводять перелік
найбільш важливих кроків профілактики:
- припинення тютюнокуріння і уникнення впливу
вторинного тютюнового диму;
- обмеження вживання алкоголю;
- уникнення надмірного впливу сонячних променів;
- підтримка нормальної ваги тіла шляхом дотримання здорового харчування та регулярної фізичної активності;
- захист від інфекцій, що спричиняють розвиток раку.
Вживання тютюну залишається провідною причиною
смерті, яку можливо попередити.
Алкоголь вживає більше половини населення планети, хоча між країнами та в межах країн спостерігаються значні відмінності. В багатьох частинах світу це
один з елементів соціально-культурного життя. Проте,
алкоголь є токсичною і психоактивною речовиною,
яка може викликати залежність і спричиняти серйозні
захворювання - серцево-судинні, цироз печінки, деякі
форми раку. Захворюваність на рак шкіри в усьому світі
зростає: люди зі світлою шкірою прагнуть бути на сонці, не усвідомлюючи ступінь небезпеки ультрафіолетового опромінення. Глобальне потепління, яке ми відчуваємо влітку вже декілька років поспіль, навіть в наших
широтах примушує людей до обережного поводження
на сонці. Це стосується і штучної засмаги в соляріях.
Рекомендовано запам’ятати просте слово АКОРД,
де: А – асиметрія, К – край, який має бути рівним, О
– окраска бажано однорідна, поява темно-коричнево-

го, червоного, сірого, білого кольору – третій прояв
переродження. Р – розмір, чим більше родимка, тим
більше ризик. Д – динаміка, поява тріщинок, кірочок. Чим більше ознак переродження, тим вище
вірогідність появи меланоми. Це захворювання слід
відрізняти від раку шкіри. Перший прояв раку шкіри
– рожева пляма з шелушінням, головним чином на
обличчі, яка не зникає декілька місяців.
Значний вплив в профілактиці раку має фактор
здорового харчування. Переїдання викликає порушення в роботі мозку. Надлишок калорій активує в
мозку особливу систему, пов’язану із забезпеченням
імунітету. Активована по «хибній тривозі», система
виділяє сполуку, яка викликає в організмі хронічне запалення. В результаті розвиваються хвороби,
пов’язані з ожирінням, в тому числі серцево-судинні
і діабет. От чому надмірна вага сприяє захворюванням. Так, встановлено, що жінки, які страждають на
ожиріння, мають значно більш високий ризик захворіти
на рак молочної залози і тіла матки, ніж жінки з нормальною вагою. У чоловіків з надлишком ваги вище
вірогідність рака простати і товстої кишки.
З метою профілактики неінфекційних захворювань
рекомендовано знизити споживання насичених жирів,
цукру та солі, їсти більше овочів та фруктів. Всесвітній
фонд вивчення раку рекомендує наступні дієтичні заходи для зниження ризику захворювання на рак:
1. Скоротити кількість жиру в раціоні, частка якого не
повинна перевищувати 30% від добової калорійності.
2. Збільшити споживання фруктів, овочів та зернобобових продуктів.
3. Зменшити споживання маринадів, копченої, смаженої та консервованої їжі.
4. Звести до мінімуму споживання алкогольних напоїв, або повністю їх виключити.
Вакцинація від вірусу папіломи людини (ВПЛ) дівчаток-підлітків старше 12 років до початку статевого
життя є фактично єдиним прикладом попередження
онкологічного захворювання – раку шийки матки методом вакцинопрофілактики. Вірус папіломи людини
передається від людини до людини статевим шляхом.
Наслідком його відкриття стали масові профілактичні
програми вакцинації. В Україні щоденно від раку шийки матки помирає 6 жінок, щорічно він виявляється у
приблизно 5 тисяч жінок, у кожної п’ятої жінки діагностується задавнена форма хвороби.
Дотримання вищенаведених рекомендацій дає змогу
попередити розвиток раку.
Н. ФІЛОЛЕНКО,
Лікар хірург-онколог

2 лютого пройшли установчі збори щодо формування нового складу
громадської ради при голові Очаківської райдержадміністрації. Керівник апарату РДА С.П. Шевченко повідомила присутнім, що громадська
рада минулої каденції була сформована 2 роки тому, а 1 грудня минулого року за дорученням голови РДА було створено ініціативну групу
під її головуванням у складі представників райдержадміністрації та громадськості для підготовки формування нового складу ради. Як повідомила Світлана Павлівна, станом на 1 лютого подали документи 9 представників інститутів громадянського суспільства, бажаючих увійти до
складу нової громадської ради: Джаноян Тетяна Анатоліївна - голова
районної організації Всеукраїнської профспілки працівників освіти та
науки; Тарабан Світлана Валентинівна - голова Очаківського райкому
профспілки працівників державних установ; Кнітель Валерій Іванович
– представник профспілкової організації Очаківської ЦРЛ; протоієрей
отець Андрій (Голуб Андрій Орестович) - настоятель Свято-Покровської
церкви Української Православної церкви, керівник релігійної громади
с. Чорноморка; отець Михаїл (Грибович Михайло Васильович) - настоятель Іванівської парафії Української православної церкви Київського
Патріархату, керівник релігійної громади с. Іванівка; протоієрей отець
Степан (Михайлюк Степан Іванович) - настоятель Свято-Миколаївської
церкви Української Православної церкви, керівник релігійної громади
м. Очакова; отець Олексій (Середа Олексій Володимирович) - настоятель приходу на честь Святих мучениць Віри, Надії, Любові та Матері
Їх Софії, керівник релігійної громади РПЦЗ с. Чорноморка; Старенький
Юрій Михайлович - заступник голови Очаківської районної організації
Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів);
Мись Віталій Віталійович - голова Очаківської районної організації ветеранів України Миколаївської області. Всі вони і були обрані до нового
складу громадської ради. Головою ради нової каденції знову була обрана С.В. Тарабан, а її заступником став В.В. Мись.
На установчих зборах також було заслухано звіт С.В. Тарабан про
діяльність громадської ради протягом 2015-16 р.р. та затверджено
орієнтовний план її роботи на новий період. Перше засідання громадської ради вирішено провести на початку березня.
Вл. інф.

6 стор.

10 лютого 2017 р., №№11-12

При развернувшейся полемике о переименовании улицы Шмидта, я рискую навлечь на себя гнев, напомнив, что историю надо не переписывать а, если не знать ее досконально,
то хотя бы помнить главное. Помнить ту крошечную часть, что касается истории родного города.
История нашего города во всех отношениях уникальна и самобытна. Крепость Очаков - предмет раздора главных европейских цивилизаций на протяжении нескольких столетий – город, у стен которого было положено свыше сотни тысяч жизней, в одночасье стал захолустьем. Планы строительства на месте Очакова южной Пальмиры незаметно
переместились в сторону по-настоящему захолустного Хаджибея. Но и Очаков, несмотря на заштатный статус рос, его «население неуклонно множилось».
Единственные свидетельства одновременно - трагичного, славного и героического прошлого - некогда могучей крепости и цветущего города остались только в названиях улиц.
Редкий пример, когда почти все улицы и переулки в городе были названы именами героев и полководцев, «воевавших» Очаков.
Волна идеологического затмения 20-х годов - следствие безумной классовой борьбы - вытерла на карте города все имена.
Ни горбачевская «перестройка», ни третье десятилетие независимости не позволили восторжествовать исторической правде на очаковских улицах. Одесситы, в катаклизмах
коммунистического строительства, не отказались ни от Де-Рибаса, Ланжерона, Ломбарда, Кобле… и других, кто начинал свою боевую биографию под Очаковом… А николаевцы,
в преддверии 200-летия своего города, в условиях советской власти, сумели вернуть одной из улиц имя «отца» Николаева – Потемкина, а фамилию николаевского градостроителя
Фалеева - никогда не убирали с фасадов домов.
Может потому, что историю свою соседи наши - просто любят? Как любят родителей, с их милыми недостатками и раздражающими архаизмами…

«БЕСТРЕПЕТНЫЙ ГЕРОЙ БРИГАДИР ГОРИЧ...»

Шестой колонне в составе 4 полков и 250 стрелков по
плану взятия Очакова зимой 1788 года отводилась роль
нанесения главного удара. Командование ею было доверено бригадиру ИВАНУ ПЕТРОВИЧУ ГОРИЧУ.
«…бригадир Горич, с 6-ю колонною, подошли к пролому, пробитому в бастионе. Немедленно приставлены были
лестницы; бригадир Горич один из первых взошел на вал,
и был убит».
Атака турецких укреплений и гибель бригадира запечатлены на картине Януария Суходольского, диораме
«Штурм крепости Очакова русскими войсками в 1788
году» и диораме М. Самсонова. Каждый из художников
изобразил этот драматический момент по-своему.
Об ИВАНЕ ПЕТРОВИЧЕ ГОРИЧЕ (1740(?)-1788) известно
немного. Жизнь храброго офицера, выходца из кавказских низов, прошла у всех на виду, но не все его поступки
зафиксированы в исторических документах.
Немногочисленные свидетельства дополняют формулярную биографию: Горич знал несколько кавказских
языков и имел несомненный дипломатический талант.
Именно поэтому ему Светлейший лично поручал очень
деликатные и ответственные задания на Кавказе.
Горичу безгранично доверяли его «башибузуки», с
которыми он проводил молниеносные рейды в тылу у
турецких войск. Но, кроме тактической смекалки, Иван
Петрович обладал незаурядной личной храбростью. По
результатам боевых действий против турок в первую Екатерининскую войну, подполковник Горич в 1771 году был
награжден именной медалью.
В начале 1788 года с полковником Горичем довелось
встретиться будущему генералу А.К. Денисову(1763-1841):
«В Елисаветграде находились князь Юрий Владимирович
Долгоруков и большой Иван Петрович Горич, к которым
я явился... Иван Петрович… очень обласкал меня и тем
много утешил».
Летом 1788 года Горич в чине бригадира возвращается
под Очаков и продолжает службу в осадном корпусе Суворова до самого штурма.
По плану штурма крепости командовать колоннами
были поставлены генералы и только две – пятая и шестая, – наступавшие на главном направлении, возглавляли

ником П.Скаржинским. Сам полковник, капитаны Г. Пламенец, Г. Юраш, подпоручики О.Капуста и О. Пруев были
ранены; за подвиг офицеры были награждены Очаковскими крестами, Скаржинский – отмечен Георгием 4-й ст.
В реляции об Очаковском сражении о подвиге Горича
сказано: «Бригадир Горич, ознаменовавший служение
свое невероятною храбростию, вступил на бастион почти
вместе с своею смертию».
В 1903 году в Очакове был открыт первый (!) памятник.
По всему Югу это был второй (!) памятник.
Протежировал строительство сам военный министр Куропаткин. Он направил в 1902 году Императору Николаю
Второму Ходатайство командующего Одесским военным
округом. Генерал от кавалерии, граф АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ МУСИН-ПУШКИН (1827-1903) ходатайствовал о сооружении в крепости Очаков памятника бригадиру Горичу
«для увековечивания памяти героических подвигов», который будет «представлять из себя весьма полезную меру
в деле военного воспитания».
Предложение было Высочайше одобрено.
По первоначальному проекту памятник должен представлять собой крест, установленный на пирамиде из
сферических бомб и располагаться на месте гибели отважного бригадира. Но ввиду «запущенности и непривлекательности места», решено было установить памятник в
лучшей части города, на пересечении улиц, носящих имя
Горича и Кутузова.
Для строительства памятника из арсенала крепости
были отпущены 4 бронзовых орудия и 40 пятипудовых
сферических бомб. Бронзового орла для памятника отлил
Б. Эдуардс.
Памятник бригадиру Горичу был торжественно открыт
6 декабря 1903 года к 115-й годовщине взятия Очакова. С
каждой стороны памятника была прикреплена бронзовая
доска. Надписи на них гласили:
• на первой (лицевой): «Сооружен 6 декабря 1903 года
усердием гарнизона Очаковской крепости»;
• на второй: «Бестрепетный герой бригадир Горич, ознаменовавший служение своё беззаветной храбростью,
вступил первым на бастион со своей смертью»;
• на третьей: «Воинам, послужившим Отечеству в ту-

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА БРИГАДИРУ ГОРИЧУ В ОЧАКОВЕ. 1903 Г.

бригадиры – Хрущов и Горич. Во главе 6-й колонны требовалось поставить офицера, имевшего самую высокую
боевую репутацию и авторитет, за которым, не дрогнув,
пойдут солдаты.
Потемкин, зная о беззаветной храбрости верного офицера, доверил ему самое опасное и ответственное направление удара. От того, насколько успешным окажется
продвижение 6-й колонны, зависел успех штурма в целом.
РОЖЕ ДЕ ДАМА (ROGER DE DAMAS) (1765-1823), граф,
адъютант Потемкина, был одним из тех, кому довелось
видеть бригадира Горича в день штурма. По его меткому
замечанию, Горич «был Георгий в азиатском костюме».
Как рассказывает Дама, полковники и генералы были
обижены предпочтением, которое Потемкин отдал Горичу, «человеку, столь чуждому подобного рода службе». В
день приступа Горич «был поражен предчувствием, ставшим значительным, благодаря его исполнению. Когда
пришли в траншею предупредить его о том, что собираются дать сигнал для атаки, то застали его с опущенной
на руки головой, погруженного в размышления; потребовалось несколько минут, чтобы привести его в себя; наконец он поднялся, уверяя, что исполнит свой долг, но
чувствует, что будет убит. Действительно, он довольно
твердо прошел до низа бастиона и в то время, как он приказывал установить лестницы, был убит двумя пулями».
Дама и в своих воспоминаниях неоднократно называл
Горича Георгием, с намеком на подвиг Святого ГеоргияПобедоносца, поразившего дракона.
Во время штурма в шестую колонну бригадира И. Горича входило 1200 бугских казаков во главе с их полков-

рецкую войну 1787-1791гг.»;
• на четвёртой: «В память подвига бригадира Ивана
Петровича Горича», (по другой информации - «Славный
подвиг твой живёт с нами»).
«Военный сборник» за 1904 год (№12) отмечал, что
орел на памятнике «напоминает одного из екатерининских орлов - бригадира Горича, который отважно взлетает на бастион турецкой крепости».
Неустрашимому бригадиру посвятил свою оду «НА КОНЧИНУ ГОРИЧА» ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ДОЛГОРУКИЙ (17641823). Она сделала известным имя молодого стихотворца.
Первое его оригинальное произведение после недолгих цензурных козней все-таки было опубликовано в год
штурма крепости в виде приложения к «Московским ведомостям».
Обстоятельства, вызвавшие написание стихотворения,
Долгорукий впоследствии объяснил так: «По взятии Очакова были убиты князь Волконский и славный казачий наездник Горич. Первому точчас появились стихи; о втором
все как-то забыли. Мне стало досадно, что в самом подвиге патриотической смерти льстецы полагают различие
между князем и казаком, тогда, как всякий солдат, положивший жизнь свою за отечество, равно с вельможами
получает право на звучный отголосок похвалы».
О причинах запрета на публикацию автор впоследствии
писал: «Для чего, не знаю. Но другой причины не вижу,
кроме той, что Горич был не князь».
Похоронили Ивана Петровича Горича в Херсонском
Пантеоне рядом с другими Очаковскими героями, павшими при осаде и штурме.

Рядом с его могилой упокоены семь героев: генерал-майор П.С. МАКСИМОВИЧ, полковник Н. КОРСАКОВ,
полковник П. МАРТЫНОВ, генерал-майор И.М. СИНЕЛЬНИКОВ, генерал-майор С.А. ВОЛКОНСКИЙ, МЕЛЛЕРЫ-ЗАКОМЕЛЬСКИЕ - отец и сын.
Прижизненных портретов Ивана Петровича ГоричаБольшого не сохранилось.
Исследуя награждения храброго офицера, были найдены несколько интересных свидетельств. Разные источники, каждый по-своему, давали описание награды.
В «ЗАПИСКАХ ИМПЕРАТОРСКОГО ОДЕССКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ» приведено четкое графическое изображение медали.
Медаль представляет собой так называемую «казачью
медаль», выпускавшуюся в эпоху Екатерины Второй для
«персональных пожалований с указанием лица, которому они предназначены». Награда изготавливалась для
Терского казачества, в которое входили три группы родственных войск – Терское Гребенское, Терское Семейское
и Терское Кизлярское. Медали чеканились в единственном (!) экземпляре. Удивительный пример уважения заслуг!
Автор оды «На кончину Горича» писал в своих воспоминаниях: «Славной партизанъ и наездникъ казакъ-генералъ. Онъ убитъ на Очаковскомъ штурме, вместе съ княземъ Волконскимъ. На кончину сего последняго сочинены
были стихи, a о Гориче никто и не вспомнилъ, ибо немногіе знали его лично. Однажды какъ-то, разговорясь съ
домашними, скоро после известія о сей победе, выведено
заключеніе, что богатому и умереть выгоднее нищаго,
потому что, хотя оба сіи витязи съ равнымъ геройствомъ
пали за Отечество, но одинъ изъ нихъ воспетъ публично,
изъ уваженія къ титлу и достатку его, a Горичъ, бедной и
незнатной казакъ, известенъ сталъ, по одной реляціи, которую не все прочтутъ. Этотъ разговоръ на меня не действовалъ. Я вздумалъ на смерть Горича сложить стишки.
Написалъ ихъ и дерзнулъ отдать въ печать. Я воспользовался некоторыми о немъ сведеніями, почерпнутыми въ
свиданіяхъ съ нимъ некогда y графа Строганова, где онъ
на даче маневрировалъ по казачьи на борзомъ коне своемъ. Онъ былъ мужикъ простой, доброй и безъ всякихъ затей; сабля его составляла всю его доблесть, просвещеніе
и славу. Стихи тогдашніе были первой плодъ трудовъ моихъ литературныхъ, и, дабы сохранить память возраста
моего въ ту эпоху, ничего въ нихъ не переменилъ ни во
второмъ, ни въ третьемъ изданіи моихъ сочиненій».
В первые годы советской власти памятник Горичу был
осквернен и разграблен. По другой версии – памятник
был уничтожен во время румынской оккупации по распоряжению префекта. Я больше склоняюсь к первой версии.
Потом, в 60-х годах, на месте уничтоженного памятника
воздвигли памятник герою нового времени – Шмидту, на
улице, получившей его имя в 20-е годы. Образ «мятежного лейтенанта» культивировался в СССР сверхмощно, как
бы доказывая всему белу свету, что нарушение присяги
во имя призрачной цели, если она напоминает коммунизм, приветствуемо. Невыразительный памятник Шмидту дважды (!) воспроизводился на почтовых конвертах.
Памятник Герою штурма все же восстановили, но в другом месте … на чужом фундаменте.
Героям нужна память, но не путем водружения их на
чужие пьедесталы.
Вадим ШПИЛЕВОЙ,
член национального союза журналистов
Украины,
По материалам собственной книги
«Очаков. Неизвестные страницы»
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Мы посылаем Валентинки
Тем, чьей любовью дорожим!
10 СЕКРЕТОВ ЛЮБВИ

1. Силa мысли. Любовь нaчинaется с мысли. Мы
стaновимся тем, о чем думaем. Полные любви мысли
создaют полную любви жизнь и полные любви отношения. Позитивные утверждения могут изменить
нaши убеждения и мысли о себе и других. Если хочешь кого-то любить, нужно учитывaть его потребности и желaния. Мысли о своем идеaльном пaртнере
помогут узнaть его, когдa его встретишь. Будущего
пaртнерa нужно визуaлизировaть кaк можно подробней.
2. Силa увaжения. В первую очередь нужно нaучиться увaжaть себя. Нaйти, зa что можно себя
увaжaть, и искaть в других людях черты, зa которые
можно увaжaть их. Чтобы любить человекa, нaдо его
увaжaть.
3. Силa дaрения. Если вы хотите получить любовь,
нужно просто дaрить ее, без оплaты и оговорок.
Прaктикуйте проявление доброты просто тaк. Прежде чем вступaть в отношения, спрaшивaйте себя, что
вы можете дaть этому человеку.
4. Силa дружбы. Чтобы нaйти нaстоящую любовь,
нужно нaйти нaстоящего другa. Любить ознaчaет не
смотреть друг нa другa, a вместе смотреть в одном
нaпрaвлении. Нужно любить пaртнерa, нужно любить его зa то, кто он есть, a не зa то, кaк он выглядит. Дружбa - это почвa, нa которой рaстут семенa
любви. Если хочешь внести в отношения любовь,
внеси снaчaлa дружбу.
5. Силa прикосновения. Прикосновение - это одно
из сaмых мощных проявлений любви, рaзрушaющее
бaрьеры и укрепляющее взaимоотношения. Прикосновение изменяет физическое и эмоционaльное состояние и делaет людей более восприимчивыми к
любви. Прикосновение может помочь вылечить тело
и согреть сердце.
6. Силa принципa «Дaть свободу». Если вы любите

кого-то, отпустите его нa свободу. Если он возврaщaется к вaм,
он вaш, если нет, он никогдa не
был вaшим. Дaже в истинно любовных отношениях людям нужно собственное прострaнство.
Если хочешь нaучиться любить,
снaчaлa нужно нaучиться прощaть и освободиться от прошлых
обид и печaлей. Любовь ознaчaет
освободиться от стрaхов, предубеждений, эго и отговорок.
7. Силa общения. Когдa мы
учимся общaться открыто и честно, жизнь меняется. Любить кого-то ознaчaет общaться с ним.
Дaвaйте людям знaть, что вы их
любите и цените их. Никогдa не
бойтесь скaзaть эти волшебные
словa: «Я люблю тебя». Никогдa
не упускaйте возможности похвaлить кого-то. Всегдa остaвляйте
слово любви для того, кого любите, - может, вы видите его в последний рaз. Если бы вы должны были
скоро умереть и могли позвонить тем людям, которых любите, - кому бы вы позвонили, что бы скaзaли
и… почему вы не делaете этого прямо сейчaс?
8. Силa предaнности. Чтобы любовь былa истинной, нужно быть предaнным ей, и этa предaнность
отрaзится в мыслях и действиях. Предaнность - это
нaстоящaя проверкa любви. Чтобы иметь истинно любовные отношения, нужно быть предaнным
этим отношениям. Когдa вы предaнны кому-то или
чему-то, остaвить - это не вaриaнт. Предaнность отличaет прочные отношения от хрупких.
9. Силa стрaсти. Стрaсть восплaменяет любовь и
не дaет ей угaснуть. Долговечнaя стрaсть появляется с помощью не только физического влечения, но
и глубокой предaнности, энтузиaзмa, интересa и рaдостного волнения. Стрaсть можно воссоздaть, воссоздaвaя прошлые ситуaции, когдa вы чувствовaли
стрaсть. Спонтaнность и сюрпризы создaют стрaсть.
Суть любви и счaстья однa: нужно только кaждый
день жить со стрaстью.
10. Силa доверия. Доверие жизненно вaжно для истинно любовных отношений. Без него один человек
стaновится подозрительным, тревожным и полным
опaсений, a другой чувствует себя в эмоционaльной
ловушке, ему кaжется, что ему не дaют свободно
дышaть. Невозможно действительно любить кого-то,
если полностью ему не доверяешь. Поступaйте тaк,
чтобы отношения с любимым человеком никогдa не
зaкончились. Один из способов решить, подходит ли
человек для вaс, это спросить себя: «Доверяю ли я
ему полностью, без оговорок?» Если ответ «Нет» внимaтельно подумaйте, прежде чем брaть нa себя
обязaтельствa.

АНАТОМИЯ ЖЕНСКИХ КАПРИЗОВ
Сколько выдержки и терпения нужно мужчинам, чтобы не убить свою женщину?
Профессиональным выносом мозга владеет большинство представительниц прекрасного пола, а вот защите от него не грех будет
научиться каждому мужчине.
Раскрою три главных принципа спасения
от женских истерик:
1. Женщина - ваш ребёнок.
Не зря же во время чрезвычайных ситуаций спасают в первую очередь женщин
и детей. Поэтому дамские истерики нужно
воспринимать как эмоциональный всплеск,
который вскоре затихнет, если вы дадите ей
заботу и поддержку.
2. Никогда не боритесь женским оружием на её территории.
На эмоциональном фронте мужчина слабее, чем женщина. Так устроена наша психика, мозг и воспитание. Вы никогда не перекричите “профессионалку по выносу мозга”.
Вам необходимо действовать своим оружием
- спокойствием, заботой и теплом.
3. Не теряйте чувство собственного
достоинства.
Если вы уже устали от женских капризов
и взращиваемого чувства вины, то спросите
у себя, где вы берёте излишнюю ответственность во время ссор. Так кажется проще: сгрузил на себя всю вину и любимая успокоилась. Но это только так
кажется, поскольку даёт лишь временную передышку, а в стратегическом плене вы превращаетесь в забитого
и неуверенного в себе человека, а женщина вскоре разочаруется в вас и найдёт другого. Всегда отслеживайте,
за какие конкретные поступки и дела вы просите прощения, в чём уступаете и что нужно будет объяснить в
спокойной обстановке.
Любите своих женщин. Спокойно и терпеливо поддерживайте свою любимую в моменты истерик и капризов.
Тогда ваш мозг останется на месте, а тестостерон, что вырабатывается во время всплеска эмоций вашей половинки, используйте для многочисленных побед в жизни!

Чем нельзя жертвовать
ради любви
Фразочки «Умру за тебя» или
«На все готов ради тебя» хороши для романтических мелодрам,
но никак не для реальных отношений. И даже если родители и
учителя убедили вас в том, что
без жертв невозможно ни в чем
добиться успеха, то в любви это
правило работает с точностью
до наоборот: чем больше вы
жертвуете и задвигаете себя на
второй план, тем неуютнее вы
будете чувствовать себя в вашем союзе.
С тех пор как вам больше не 16
лет, любить сильно и искренне
вовсе не означает, что вы должны давать человеку все, что он
просит, ради того, чтобы эта
романтическая история продолжалась. Чем же взрослые женщины никогда не должны жертвовать ради любви?
Свободой поступать, как вам хочется
Если представить жизнь в любви как езду в автомобиле, то очень не
советуем вам садиться на заднее сидение: сначала все покажется расслабленной поездкой, во время которой можно отдохнуть и посмотреть
в окно, а потом вы можете ощутить, что вас везут вовсе не туда, куда
обещали. Не теряйте контроль над возможностью самостоятельно принимать решения и контролировать свою жизнь, чтобы ей не распорядился по собственной воле кто-нибудь другой.
Подругами
Мужчины вроде как сильный пол, а на самом деле подруги – наши
главные защитники по жизни. Кому-то, конечно, с женской дружбой не
повезло, но обычно умным взрослым женщинам хватает одного слезного
разрыва до 25 лет, чтобы на практике проверить, что мужчины всех мастей и степеней достатка «гладко стелют», а ночевать потом приходится
на диване у лучшей подруги.
Прической, макияжем и гардеробом
Ему может не нравиться, что вы перед выходом из дома полчаса делаете стрелки, или покупаете три разных средства для кончиков волос,
или храните свою обувь сразу в нескольких шкафах в квартире (потому
что в один она не влезает, да и сезонность никто не отменял). А вы в
свою очередь можете усомниться в том, что с такими капризами у ваших
отношений даже меньше шансов на будущее, чем у пересохшей туши.
Лучше уж так, чем перейти к критике его одежных привычек и закончить
на том, что от любви до ненависти все-таки один шаг.
Увлечениями и хобби
Если у субъекта вашей любви есть свои хобби, то он вряд ли покусится
на ваши, так что можно продолжать пересматривать «Игру престолов»,
бегать в шесть утра или висеть в позе летучей мыши на аэройоге. Во
взрослом возрасте наши хобби – это уже сознательно выбранный вид
досуга, а не дурное влияние дворовой компании, как в подростковом
возрасте, поэтому и человек, к которому вы испытываете чувства, должен их уважать.
Привычками
Кулинарными, спортивными, музыкальными, полезными и немного
вредными (например, фильмы ужасов на ночь) – никакими. А иначе это
уже не вы, а какая-то идеальная картонная версия влюбленной женщины, которая во всем подстраивается под своего любимого, даже ценой
собственной идентичности. Всегда помните, что для компромиссов существуют доставка еды на дом, наушники и раздельное проведение досуга.
Работой
Отложить карьеру и заняться семьей – ваше личное решение, но важно, чтобы принято оно было именно в тот момент, когда вы уверены в
этом и подсчитали все риски. Если же вам все еще кажется, что любовь
на свете важнее всего, то просто проанализируйте, сколько времени и
сил вы вложили в свою карьеру, чтобы теперь задвинуть все в один
момент ради перспективы, которая вам (по-честному) пока даже не улыбается.
Романтичной натурой
Даже если на работе вы суровая бизнес-леди, в свободное время все
равно никто не мешает вам любить слезливые мелодрамы, букетики полевых цветов и свидания с прогулками под ручку. А если ваша предполагаемая любовь наотрез против романтики и «прочих глупостей», то этот
кандидат не подходит вам по сценарию. И как взрослая женщина вы еще
и в курсе, что на этом человеке ассортимент не заканчивается, а значит,
можно продолжать поиски без жертв и без грусти.
Собственным телом и здоровьем
Ни вы, ни ваше тело не обязаны соответствовать вкусам другого человека, которые доходят до того, что могут даже противоречить вашему
здоровью. Если вы думаете, что «неподчинение» помешает любви, то
эта самая любовь – это попытка подчинить вас и использовать.
Банковским счетом
Любовь, как известно, приходит и уходит, а вот кредиты и долги остаются. Именно по этой причине в финансовых вопросах в любви лучше
сохранять нейтральную позицию, балансируя где-то посередине между
«все пополам» и «каждому свое». Хотя любой адвокат, специалист по
разводам, вам подтвердит, что последний принцип даже надежнее.
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Возлюбленные о Господе
дорогие
братья и сестры!
15 февраля, Наша Святая Православная Церковь будет торжественно

Стрітення Господа Нашого Ісуса Христа

и молитвенно праздновать и благоговейно воспоминать Сретение Господне, в котором является и глубочайшее смирение ради нас Господа Иисуса
Христа и Его божественная слава. Предвечный Бог, Всемогущий Владыка
неба и земли, Он смиряет Себя до немощного младенчества, приносится
в Храм для исполнения законного обряда. Но и в сии первые дни плоти
открывается Его божественное величие. Дух Святый таинственными действиями Своими побуждает праведного и благочестивого Симеона идти на
Сретение к Богомладенцу, ради которого он удерживаем был в этой жизни
около трехсот лет. Благоговейный старец, имущий в себе Духа Святого, в
храме торжественно исповедует Богомладенца Владыкою живота своего,
Спасителем мира, Светом языков и Славою народа Господня и, находя в
нем исполнение всех надежд своих и чаяний и полное успокоение духа,
радостно и в глубоком мире отходит в страну вечности.
Сколько поэтому предметов назидательных для ума, утешительных для
сердца православного христианина представляет настоящий праздник!
Сколько полезных истин открывает для веры и благочестия! Но из всего
назидательного и полезного обратим особенный взор на мирное отшествие старца Симеона, которое заключает необходимое наставление для
всех нас. Оно необходимо потому, что всем нам суждено умереть, и горе
тому, кого постигнет час смертный неприготовленным! Целая вечность
ужасных нескончаемых мучений ожидает такового! Поэтому вся жизнь
верующего православного христианина должна быть приготовлением к
смерти и к другой вечной жизни. Это приготовление по примеру святого
праведного Симеона Богоприимца составляют: пребывание в Церкви, слушание и чтение Слова Божия, исполнение заповедей Божиих, живая вера
в Господа и совершение добрых дел правды, любви и милосердия. Будем,
дорогие мои, стараться исполнять все это и даст Бог и мы, по примеру святого праведного старца Симеона Богоприимца, сподобимся спасения и удостоимся того, что Небесный Владыка Святый и нас грешных и недостойных
отпустит из сей временной жизни в жизнь вечную с миром! Аминь.
С любовью во Христе Иисусе
Настоятель Черноморской парафии РПЦЗ
отец Алексий СЕРЕДА

ОГОЛОШЕННЯ

В м. Очаків по вул. Торгова, 18 відкрита громадська приймальня Очаківської районної організації БПП «Солідарність». Графік роботи: пн.-пт. з 9.00 до 17.00. Тел.: (068)700-66-11.

Поздравляем!

9 лютого святкує свій
ювілей прекрасна жінка, яка
проживає в селі Кам’янка,
КРИНИЧНА
Людмила Борисівна. Невелика
родина вітає її зі святом.
Наша люба і мила – ти
найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб зорі та сонце дарували
			
тепло,
Щоб завжди здоров’я в тебе
				було.
Щоб печалі не знала, ми
просимо у долі
Радості й добра тобі, сонця
		
доволі.
Бо людині небагато треба –
Сімейного затишку та синього неба.
Сім’ї Почапських, Кирильчуків,
Саліїв, Шевченко

14 февраля отмечает свой
60-летний юбилей дорогой муж,
папочка и дедушка
ЛЕЛЕКА Василий Борисович.
Шестьдесят для мужчины
		
не возраст –
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди еще множество лет.
Ты достиг уже многого в жизни:
И семья, и карьера, мечты –
Все сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как ты.
Принимай же сейчас поздравления
С юбилеем, красивою датой.
По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!
Пусть здоровье крепчает, и только!
Улучшают пускай жизнь успехи.
Есть для гордости повод, поскольку
Тебя любят жена, дети, внуки!
Жена Елена, дочери Наталья и Татьяна,
зятья Владимир и Валентин,
внуки Сергей и Анечка
Втрачений державний акт на право власності
на земельну ділянку серії МК, виданий на ім’я Замші
Анатолія Івановича, зареєстрований в Книзі записів
державних актів на право приватної власності на землю
за №88 від 25 листопада 1994 року, вважати недійсним.

МК-411 від 28.08.2003 р.
Газета видається
українською мовою

Підписано до
друку 08.02.2017

Коректура - Л. Кочмар.
Верстка - Т. Лупул.

8 лютого святкує
срібне весілля прекрасна
сім’я, яка проживає в
селі Кам’янка. Дорогі
САЛІЙ
Вікторе Михайловичу
та Ларисо Олександрівно, невелика родина
вітає вас зі святом!
Срібне весілля – це казковий час!
Хай обдарує щастя вас,
Вік добра і вік кохання,
Тож, прийміть привітання:
Будьте радісні, здорові,
Побажаємо любові,
Світла й радощів багато,
Щоб життя було, як свято!

Продаю мінеральні добрива:

Телефонуйте, запитуйте, пропонуйте за номером: (05154) 3-01-13 або на email: policy_internal@ukr.net. Ми
завжди відкриті до обговорення реформи та шляхів її реалізації.
Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА

карбамід, селітру, нітроамофоску. Тел.: (067) 275-79-06.

УВАГА, при Очаківській райдержадміністрації працює «Гаряча лінія»
з питань впровадження механізму децентралізації.

ПРОДАЮ
импортные телевизоры б/у. 1000 грн. Тел.: (097)997-99-87.
***
поросят белых. Тел.: (098)22-88-755.
***
машину «Таврия», лодку «Пелла» на 4 весла. Тел.: 095-68-40-606.
***
дом в Очакове у моря. Газ, вода, хоз. постройки, 10 соток земли.
Тел.: (098)33-15-867.
***
2-хкомнатную квартиру в с. Ровном. Тел.: (068)58-33-931.
***
Домашнее сено в с. Черноморка. Тел.: (097)514-62-09,
(099)412-31-99.
***
3-комнатную квартиру в с. Каменка. Тел.: (099)613-45-80.

Сім’ї Почапських, Кирильчуків,
Криничних, Шевченко
6 лютого святкувала ювілей
КІНАЛЬ
Світлана Анатоліївна!
Ювілей - це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
То ж хай у Вас їх буде ще багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток й добро,
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!
Ваш ювілей - не тільки Ваше
		
свято,
Радіють всі, і друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Щастя доля огорта крилом,
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.

Ремонт телевизоров, микроволновок, вызов мастера на дом.
Тел.: (097)997-998-7.

Стрітення святкують на 40-й день після дня народження Ісуса Хрис-та. Урочисто відзначати його почали з кінця
V століття, в пам’ять про те, як Свята Діва Марія принесла до Єрусалимського Храму Ісуса Христа на 40-й день
після Його народження. Закон описаний у Старому Заповіті постановляв, що жінка, яка народила хлопчика, 40
днів (а дівчинку — 80 днів), була ритуально нечистою. Після проходження цього часу для очищення кожна мати
мала принести до святині однорічне ягня на цілопальну жертву як знак визнання над собою найвищої Божої влади
і подяки, та голуба чи горлицю — як жертву очищення від гріхів. Коли ж жінка буде бідна, і неспроможна придбати ягня, то принесе вона лише дві горлиці. Після цього жінка вважалась очищеною (Лев. 12:1-8). Згідно з цим
Законом, з часу визволення євреїв із єгипетського полону, також кожне перше немовля чоловічої статі належало
Богові і його треба було приносити до храму на 40-й день після народження. Пречиста Діва Марія, як Божа Мати,
не була зобов’язана до обряду очищення, бо освятилася Христовим Різдвом. Та вона, все-таки в покорі, виконує
припис Закону і також приносить у жертву дві горлиці (Лк. 2:23-24).
Коли Діва Марія разом з Йосифом принесла Ісуса до храму, їх зустрів там сивий старий Симеон, який чекав
зустрічі з Господом вже багато років. Згідно з Євангелієм від Луки, Симеон був праведником і від Духа Святого
був звіщений, що він зможе вмерти лише тоді, як побачить Ісуса Христа. Те й здійснилося — Симеон міг одержати
тепер вічний спокій. Перед смертю старець Симеон сповістив, що Немовля, яке йому нарешті судилося побачити,
вийде «на служіння спасіння людей».
І Дух у храм припровадив його. І як внесли Дитину Ісуса батьки, щоб за Нього вчинити звичаєм законним, тоді
взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив: Нині відпускаєш раба Свого, Владико, за словом Твоїм із
миром, бо побачили очі мої Спасіння Твоє, яке Ти приготував перед всіма народами, Світло на просвіту поганам і
на славу народу Твого Ізраїля! (Лк. 2:27-32).
Другою особою, що зустріла Ісуса в храмі, була пророчиця Анна, про що також свідчить Євангеліє від Луки:
- Була й Анна пророчиця, дочка Фануїлова з племени Асирового, вона дожила до глибокої старості, проживши з мужем сім
років від свого дівоцтва, удова років вісімдесяти й чотирьох, що не відлучалась від храму, служачи Богові вдень і вночі постами й
молитвами. І години тієї вона надійшла, Бога славила та говорила про Нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. (Лк. 2:35-38).
Звершивши все згідно з законом Господнім, Марія і Йосиф повернулися до Назарету в Галілею (Лк. 2:39).
Щиро вітаю вас зі світлим святом Стрітення Господнього – святом, що прославляє Богоявлення на землі, звеличує Ісуса Христа та віддає честь Пречистій Діві Марії, як Богоматері. З давніх-давен Стрітення Господнє вважалося
днем першої зустрічі зими з весною, зустрічі холоду і тепла. У цей день наші предки оспівували та закликали весну, раділи прийдешньому відродженню природи. Упевнений, що тепло любові, яке є у наших серцях, сприятиме
відродженню духовності, порозумінню, вірі у краще майбутнє. Бажаю вам сімейного добробуту, радісних усмішок,
здоров’я, любові, миру і процвітання! Нехай Стрітення Господнє стане символом оновлення нашого життя!
Протоієрей Василь ПОТЮК.
Настоятель Свято-Дмитрівського храму, с.Дмитрівка Української Православної Церкви.

КУПЛЮ
поломанные импортные телевизоры (цена – 100 грн.) и микроволновки, Сони Плейстейшн. Тел.: (097)997-998-7.
***
без посредников небольшое жилое помещение не выше 1-го этажа в
центре или близко к центру со всеми удобствами. Тел.: 067-11-567-69.

До відома мешканців сіл Дмитрівка, Парутине, Кателине, Прибузьке!
У зв’язку з приєднанням водопровідних мереж цих сіл до Куцурубського
сільського комунального підприємства «Гілея», з 01.02.2017 року буде
діяти єдиний тариф 7 грн. 20 коп., затверджений рішенням сесії Куцурубської сільської ради ОТГ № 12 від 19.03. 2015 р.

Колектив Куцурубського ДНЗ « Зірочка»

Куплю мед оптом

Расчет на месте 100%. Возврат тары. Берем
анализ меда.
Тел.: (093) 686-59-66 Владислав,
г. Николаев
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ПАМ’ЯТАЄМО

11 лютого минає 40 днів, коли перестало битися серце
дорогої нам людини —

Лілії Василівни СЛАВІК.

Закрила хижа смерть повіки, скувала холодом вуста.
Заснула вічним сном навіки людина добра й дорога.
Без тебе хата опустіла, не переступиш вже поріг,
До нас не прийдеш ти ніколи, не стрінеш родичів своїх.
Хай земля буде пухом і вічне Царство Небесне. Мир і спокій твоїй душі.
Вічно сумуючі рідні
За підписані матеріали
відповідають їх автори. За достовірність реклами відповідає
рекламодавець. Висловлені в
публікації думки можуть не співпадати з точкою зору редакції.
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