№2 (635)

10 січня 2014 р.

№2 (635) 10 січня 2014 р.

Заснована в липні 2001 р.

Запрошуємо на святкове
архієрейське богослужіння
на честь річниці
перенесення Барської
ікони Божої Матері

Божественна літургія
та архієрейська коляда в Барі

8

січня, на другий день Різдва Христового,
митрополит Вінницький і Барський Симеон
звершив Божественну літургію в соборі Успіння
Пресвятої Богородиці м. Бар. Його Високопреосвященству співслужили благочинний та духовенство Барського району.
По завершенні літургії архіпастир звернувся
до парафіян з проповіддю про народження у світ
Сина Божого, про значення цієї події для кожної
людини та про духовне святкування Різдва і
пов’язані з ним народні традиції.
Владика привітав благочинного району та настоятеля храму архімандрита Серафима (Поворозника), усіх присутніх священиків і прихожан з
Різдвом Христовим.
Архієрей також привітав і мера Бара Олексія

Дзіся, який разом з іншими вірянами молився на богослужінні та розділив радість народження Спасителя нашого Ісуса Христа з усіма
присутніми.
Насамкінець митрополит Симеон очолив у
храмі традиційний спів колядок у виконанні
хору священиків. Архієрейську коляду, яка звучала особливо урочисто, піднесено, велично,
підспівувала вся паства, символізуючи спільну
духовну радість.
За доброю традицією, всі пожертвування
за колядки будуть використані у соціальній і
благодійній діяльності Вінницької єпархії – на потреби дітей-сиріт, онкохворих та соціально незахищених дітлахів.
Алла ЗАВАДСЬКА

12 січня у Барському жіночому
монастирі на честь Барської ікони
Божої Матері відбудеться архієрейське
богослужіння, присвячене річниці перенесення чудотворної Барської ікони
Пресвятої Богородиці.
Святкову
літургію
звершить
Високопреосвященніший Симеон, митрополит Вінницький і Барський,
у співслужінні духовенства.
Початок богослужіння о 9.00 год.
Матушка Антонія з сестрами

Неймовірно, але факт:
Зцілення від Барської ікони Божої Матері

Я, раба божа Лариса,
хочу засвідчити той факт,
що по милості нашого Господа Ісуса Христа та Його
Пречистої Матері я отримала зцілення 12 листопада 2013 року від ікони
Божої Матері Барської.
15 жовтня 2013 року
я поїхала на перевірку
після операції, яку мені
робили 9 жовтня 2012
року у Вінницькому обласному
клінічному
онкодиспансері,
де

У неділю, 12 січня, православна громада Вінниччини відзначатиме
третю річницю перенесення чудотворної Барської ікони Пресвятої
Богородиці з парафіяльного храму м. Бар до нового Барського
жіночого монастиря. За два місяці до святкування, 12 листопада,
Божа Матір явила ще одне чудо зцілення від Свого образу, про яке
написала у редакцію газети «Барчани» жителька міста Хмільник
Вінницької області пані Лариса.
після
ультразвукового вузлів. Мені дали на- діаметру лівої молочної
дослідження молочних за- правлення на негайну залози і, оскільки я маю
лоз та ряду проведених операцію, чого я дуже захворювання
серцевоаналізів мені поставили злякалась. Боялась, тому го м’яза клапана (серцедіагноз: кіста 3,6x2,2 см. що операція мала бути по вий клапан відкривається
лівої молочної залози та всій системі розташуван- тільки на 45 градусів), я
гіперплазія лімфатичних ня лімфатичних вузлів по зрозуміла ризик, який

можливий під час операції.
Та й самі лікарі кажуть,
що оперувати лімфатичні
вузли – це безкінцевий
результат. Та, попри все, я
відчувала жахливий біль
по сплетінні лімфатичних
вузлів.
Після духовної бесіди
з
протоієреєм
Олександром
(священиком
Браїлівського монастиря)
я отримала сильну духовну
підтримку.
(Продовження на 4-й стор.)

Передплатіть
Наш передп латний
завжди з вами! часопис і на 2014 рік!
інде кс – 23498
Газета, яка
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Головна ялинка міста зазнала наруги
Я

к
ми
вже
повідомляли,
напередодні
урочистого
відкриття головної ялинки Бара невідомі поглумились над зеленою красунею, порізавши на ній
світлові гірлянди. Проте,
завдяки спільним зусиллям працівників КП «Барблагоустрій» і ПАТ «Барський машзавод», який надав
підприємству «вишку» для
проведення необхідних ре-

монтних робіт, ялинкові
прикраси все ж вдалося полагодити.
Однак
нещодавно
над головним символом
новорічних і різдвяних
свят
знову
познущалися. За даними комунального
підприємства
«Бар-благоустрій», в ніч
з 2 на 3 січня 2014 року
невідомі особи пошкодили світлодіодні гірлянди,
якими була прикраше-

на
центральна
міська
новорічна ялинка. Зокрема, розкрадачі та вандали порізали близько 150
метрів гірлянд, ще 100
метрів таких прикрас зловмисники нахабно вкрали,
також поцупили й конектор (реле), яким регулювалося освітлення ялинки.
За словами однієї з
працівниць підприємства,
вранці 3 січня поточного року вона бачила двох

невідомих їй молодиків,
які рухалися по вул.
Пролетарській біля магазину «Економ» у сторону вул.
Комарова з намотаними
на руках вищевказаними
гірляндами та з пляшками
пива.
Таким чином, хулігани,
зіпсувавши вигляд головного символу новорічноріздвяних свят, позбавили
радості барчан зустрічати
Світле свято Різдва Хри-

стового біля сяючої зеленої
красуні.
У зв’язку з пошкодженням та викраденням
гірлянд, які є комунальною власністю міста, КП
«Бар-благоустрій»
подало заяву до Барського РВ УМВС України у
Вінницькій області. Наразі
правоохоронці розшукують тих, хто здійснив наругу над новорічним деревом.
Алла ЗАВАДСЬКА

пріоритет – покращення
сфери охорони дитинства

П

ослідовна
політика
захисту прав дітей-сиріт
на виховання в сім’ї
спрямовується на розвиток
і
підтримку
національного
усиновлення
та
інших
форм сімейного виховання
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування. тому основна діяльність служби у справах дітей РДА
спрямована,
насамперед, на реалізацію
державної політики з
питань соціального захисту дітей, запобігання
та подолання дитячої
бездоглядності
та
безпритульності, забезпечення дотримання вимог законодавства щодо
усиновлення
дітей,
встановлення
опіки
та піклування, влаштування в прийомні
сім’ї та дитячі будинки
сімейного типу дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського
піклування, покращення сфери охорони дитинства.
Так, станом на грудень 2013 року на
території
Барського
району створено та

вання, такі, як дитячі
будинки сімейного типу
та прийомні сім’ї, – це
21 дитина, під опіку та
піклування влаштоапно
– 76 дітей.
З 2007 до цього часу
із нашого району жодна
дитина-сирота або позбавлена опіки батьків
не була направлена до
інтернатного
закладу. Навпаки, в цьому
році одна дитина, позбавлена батьківського
піклування, яка перебувала в інтернаті, була
функціонує 6 ДБСТ, влаштована під опіку
в яких проживає та родичів.
виховується 41 дитинавихованець.
Також
створено
3 прийомні сім’ї, де
виховується 4 прийомних дитини. Шостий
дитячий будинок був
створений 4 липня 2013
року, до якого було
влаштовано 5 рідних
між собою дітей.
Загалом, з початку року до дитячих
будинків
сімейного
типу було влаштовано 8 дітей, позбавлених
батьківського
піклування,
які
Станом на середину
посиротіли на території
нашого району, 7 дітей грудня 2013 року, службуло влаштовано під бою у справах дітей
із залученням правоопіку родичів.
Від початку року охоронних органів та
на території нашого фахівців із соціальної
району усиновлено 5 роботи проведено 58
малолітніх дітей, двоє рейдів, такі як «Несім’я»
дітей були усиновлені із благополучна
«Вулиця»,
«Вокзал»,
прийомної сім’ї їхніми
«Ринок»,
прийомними батьками. «Підліток»,
Із
99
дітей-сиріт «Комп’ютерні клуби»,
та
дітей,
позбавле- «Нічне кафе» тощо.
В ході рейдів вилуних
батьківського
піклування, які перебу- чено 12 дітей із сімей,
вають на обліку, лише які опинились у склад2 дітей знаходяться в них життєвих обстаЗ
батьками
інтернатних закладах. винах.
Усі інші – влаштовані вилучених дітей систеу сімейні форми вихо- матично проводяться

бесіди інформаційного,
психологічного,
соціа льно-психологічного характеру щодо
стану
виконання
ними
батьківських
обов’язків.
В ході рейдів обстежено 132 сім’ї, із них 48
неблагополучних сімей
обстежено
повторно.
Станом на 16 грудня на обліку служби
перебуває 26 дітей, що
опинились у складних
життєвих обставинах.
На
особливому
контролі
перебуває
житлове питання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених
батьківського
піклування.

Станом на 16 грудня
2013
року
на
соціальному квартирному обліку перебуває
21 дитина із числа сиріт,
яка досягла 16-річного
віку.
А нещодавно, 3 січня
2014 року, за сприяння служби у справах
дітей
Барської
р а й де рж а д м і н іс т р а ц і ї
40 дітей-сиріт та позбавлених батьківського
піклування
з
нашого
району
взяли
участь у святкуванні
Президентської
новорічної
ялинки
в
Національному палаці
мистецтв
«Україна»,
де
на
них
чекали
театралізовані музичні
вистави, веселі конкурси та атракціони.
Усі актори, ілюзіоністи,
акробати та артисти балету показали дітлахам
свою майстерність, а
сучасні мультимедійні
технології та неймовірні
спецефекти допомогли
кожному маленькому і
дорослому глядачеві заглянути по той бік казки,
потрапивши в чарівний
світ Нового 2014 року.
Начальник служби
у справах дітей РДА
Лілія ПРЕДИТКЕВИЧ
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За утилізацію авто
платитимуть відшкодування
Урядовці вирішили, що автовласники, які здають автомобілі
на утилізацію, повинні отримати за це відшкодування. Незабаром відповідні
зміни
мають
розглянути
нардепи.
Кабмін вніс
до парламенту
законопроект
«Про
внесення зміни до
статті 7 Закону
України «Про
утилізацію
транспортних
засобів» щодо
відшкодування
вартості транспортних засобів» (№3845).
Ініціатива має врегулювати питання щодо гарантій захисту прав
власників авто, які передають на
утилізацію свої транспортні засоби. Законопроект передбачає доповнення новим абзацом ч.5 ст.7

закону «Про утилізацію транспортних засобів», яким законодавчо
буде закріплено можливість автовласника отримати відповідне
відшкодування.
Наразі ж у
даній частині
передбачено
лише, що «при
прийнятті
на
утилізацію
транспортного
засобу
пункт
прийому не має
права стягувати
з власника плату за утилізацію
такого транспортного засобу».
Про виплату компенсації не
йдеться.
Щоправда, в законі порядок отримання відшкодування урядовці
визначати не пропонують, його
згодом Кабмін має підготувати
самостійно.

розпочалася Реєстрація
вступників для участі у зно

Реєстрація
вступників
для
участі у зовнішньому незалежному оцінюванні розпочалася 3
січня та триватиме впродовж двох
місяців до 5 березня включно. Про
це йдеться у затвердженому календарному плані підготовки та проведення зовнішнього незалежного

оцінювання навчальних досягнень
осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів
України в 2014 році.
Кожен учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримає
право на складання до 4 тестів з 11
навчальних предметів. Результати
ЗНО будуть зараховані як вступні
випробування до вищих навчальних закладів. Для реєстрації на
ЗНО буде необхідно надіслати комплект реєстраційних документів
на поштову адресу регіонального
центру оцінювання якості освіти,
що обслуговує регіон проживання
абітурієнта.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів у
2014 році розпочнеться 3 червня та
триватиме до 27 червня.

про Мінімальні соціальні
гарантії в держбюджеті
на 2014 рік
Проектом Закону України «Про
Державний бюджет України на
2014 рік», встановлюються такі
соціальні стандарти:
1) мінімальна заробітна плата:
- у місячному розмірі: з 1 січня
– 1218 грн., з 1 липня – 1250 грн., з
1 жовтня – 1301 грн.;
- в погодинному розмірі: з 1
січня – 7,3 грн., з 1 липня – 7,49
грн., з 1 жовтня – 7,8 грн.;
2)
прожитковий
мінімум
на одну особу в розрахунку на
місяць у розмірі з 1 січня – 1176
грн., З 1 липня – 1207 грн., З 1
жовтня – 1256 грн. і для тих,
хто відноситься до основних
соціальних і демографічних груп
населення:
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- дітей віком до 6 років: з 1
січня – 1032 грн., з 1 липня – 1059
грн., з 1 жовтня – 1102 грн. ;
- дітей віком від 6 до 18 років:
з 1 січня – 1286 грн., з 1 липня –
1320 грн., з 1 жовтня – 1373 грн.;
- працездатних осіб: з 1 січня –
1218 грн., з 1 липня – 1250 грн., з 1
жовтня – 1301 грн.;
осіб,
які
втратили
працездатність: з 1 січня – 949
грн., з 1 липня – 974 грн., з 1 жовтня – 1014 грн.
На соціальні виплати виділено
понад 1,5 млрд. грн.
Нагадаємо: з 1 грудня 2013
мінімальна зарплата в місячному
розмірі становить 1218 грн., в погодинному – до 7,30 грн.

Нові штрафи за керування
транспортом
у нетверезому стані
Нещодавно набрав чинності Закон України «Про внесення змін
до статті 130 Кодексу України про
адміністративні правопорушення
щодо посилення відповідальності
за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння».
Відтепер в ст.130 КУпАП прописано:
Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного,
наркотичного чи іншого сп’яніння
або під впливом лікарських
препаратів, що знижують їх увагу
та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані
такого сп’яніння чи під впливом
таких лікарських препаратів, а
так само відмова особи, яка керує
транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан
алкогольного, наркотичного чи
іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції,
– тягнуть за собою накладення
штрафу на водіїв від двохсот до
трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на
строк від одного до двох років, або
адміністративний арешт на строк
від семи до десяти діб і на інших осіб
- накладення штрафу від двохсот до
трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт
на строк від семи до десяти діб.
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті,
– тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до
трьох років з оплатним вилученням
транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на
строк від десяти до п’ятнадцяти діб
з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого і на інших
осіб – адміністративний арешт на
строк від десяти до п’ятнадцяти діб
з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,
яка двічі протягом року піддавалась
адміністративному стягненню за

керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або
під впливом лікарських препаратів,
що знижують їх увагу та швидкість
реакції, за відмову від проходження
відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного,
наркотичного чи іншого сп’яніння
або щодо вживання лікарських
препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції, – тягнуть за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами
на строк до десяти років з оплатним
вилученням транспортного засобу
і на інших осіб – адміністративний
арешт на строк від десяти до
п’ятнадцяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу.
Вживання водієм транспортного засобу після дорожньотранспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також
лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого
складу аптечки або призначені медичним працівником), або після
того, як транспортний засіб був
зупинений на вимогу працівника
міліції, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану
алкогольного, наркотичного чи
іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що
знижують його увагу та швидкість
реакції, чи до прийняття рішення
про звільнення від проведення такого огляду, – тягне за собою на
водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на
строк від двох до трьох років або
адміністративний арешт на строк
від десяти до п’ятнадцяти діб.

Термін перебування
в Росії без візи в 2014 році

Відповідно до змін у Законі
Російської Федерації «Про правове становище іноземних громадян у РФ», які російський президент Володимир Путін підписав
наприкінці грудня 2013 року,
термін тимчасового перебування в
РФ іноземного громадянина, який
прибув у Російську Федерацію в
порядку, що не вимагає отриман-

ня візи, не може перевищувати
90 діб сумарно протягом кожного
періоду в 180 діб (півроку), за винятком випадків, передбачених федеральним законом, а також у разі,
якщо такий строк не подовжено у
відповідності з цим законом.
За
порушення
закону
іноземному громадянину заборонять в’їзд в Росію на три роки.

Сторінку підготувала Алла ЗАВАДСЬКА
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День з а днем
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Неймовірно, але факт:
Зцілення від Барської ікони Божої Матері
(Продовження.
Початок на 1-й стор.)
атюшка порадив поклонитись до ікони
Божої Матері та попросити,
щоб Господь наш Ісус Христос послав мені хорошого
кваліфікованого лікаря, щоб
вирішити, чи варто взагалі
оперуватись. Після Сповіді
та прийняття Святих Христових Тайн у Браїлівському
жіночому монастирі та
за
духовної
підтримки
протоієрея Павла Мироненка (с. Комарівці Барського району) й протоієрея
Олександра (Браїлівський
жіночий монастир і скит
Барської Б.М.) я поїхала поклонитись до ікони Божої

Б

Матері Барської.
Після
Божественної
літургії
отець
Павел
відслужив молебень біля
Ікони Божої Матері та
у
своїй
наставницькій
проповіді
надав
дуже
сильну духовну й моральну підтримку. Але під час
літургії я неодноразово
підходила до ікони Божої
Матері. Скло було тепле, і
я відчувала себе ніби «обгорнутою» у теплий мішок,
але як тільки я відходила
від ікони, це відчуття зразу
зникало. Я не могла «насититись» перебуванням біля
ікони. Після служби я повернулась у Хмільник, де
проживаю.

На другий день вранці (не
плануючи того заздалегідь)
я поїхала оформлятись на
операцію, оскільки була
дуже виснажена морально, та й чекати більше не
було сил. Тільки в дорозі я
зрозуміла, що спокійно спала вночі (тобто не відчувала
болю), що, на диво, не нервую та дуже спокійна.
По приїзді у Вінницький
клінічний онкодиспансер,
я оформилась у відділення
хірургії і мене направили на мамографію молочних залоз, щоб визначити
місце розрізу, та, на велике
здивування лікаря, не виявилося не тільки кісти,
а й на моє запитання «як

мої лімфовузли?» лікар
відповів, що «чистее нет –
они стерильные», запитав
мене, чи я приймала ХТопромінення, тому що маю
тільки біле місце (пляму), як
після ХТ-опромінення.
3 12 листопада 2013 року
до сьогоднішнього дня я
жодного разу не відчула
будь-якого відчуття болю
в області молочних залоз і шийних лімфатичних
вузлів.
На протязі мого життя
я постійно відчуваю та отримую допомогу від Господа нашого Ісуса Христа і
Божої Матері. Низько вклоняюсь в ноги Божої Матері,
розуміючи, що я ніхто, щоб

отримати таку велику Благодать від нашої Заступниці
та Покровительниці.
Можливо,
мені
не
вистачає
достатньої
сміливості й виховання
виразити свою вдячність
протоієрею
Павлу
і
протоієрею Олександру за
духовну допомогу, яку я
черпаю в їхніх проповідях
та коротких бесідах з ними.
Дуже вдячна матушці
Ігуменії та всім сестрам
Браїлівського монастиря за
доброзичливість, за теплі
зустрічі, коли я буваю у
монастирі, за молитви.
Раба Божа Лариса В.,
жителька м. Хмільник
Вінницької обл.

Нещодавно і християни західного обряду відзначили Різдво Христове

С

вяткова Різдвяна літургія відбулася 25 грудня в костелі Святої Анни м. Бар. Звершив
Божественну літургію отець Роман, після чого він
виголосив проповідь і привітав прихожан храму

Різдво є кожного разу...

Різдво є кожного разу, коли ти
посміхаєшся твоєму братові та
простягаєш йому руку допомоги;
Різдво є кожного разу, коли ти

зі світлим, радісним святом Різдва Христового та
побажав їм міцного здоров’я, добра, благополуччя, миру і спокою, аби їхні праведні труди на благо Церкви й України були завжди осяяні Божим

мовчатимеш, щоб вислухати іншого;
Різдво є кожного разу, коли ти не
приймаєш тих принципів, що залишають пригнічених на узбіччі
суспільства;

Різдво є кожного разу, коли
ти розділяєш надію з тими, хто
зневіряється у фізичній та духовній
убогості;
Різдво є кожного разу, коли ти

14 січня відзначають
Старий Новий рік

Т

радиція відзначати Старий Новий рік іде від
розбіжності Юліанського календаря (або, інакше кажучи,
календаря «старого стилю»), запровадженого з 1
січня 45 р. до н. е. Юлієм
Цезарем наприкінці 46 р.
до н. е., який він розробив, спираючись на поради грецького астронома Созігена (Sosigenes),
щоб
домогтися
того,
аби певні астрономічні
події на зразок весняного й осіннього рівнодення
відбувалися щороку в певний цілком визначений
день, і Григоріанського календаря, запровадженого 4 жовтня 1582 року Папою Римським Григорієм XIII на заміну
юліанського.
Розбіжність календарів у
ХХ–ХІ століттях складає 13
днів.
Старий Новий рік – це
рідкісний історичний феномен,

додаткове свято, який вийшов в
результаті зміни літочислення.
Через
дані
розбіжності
календарів ми відзначаємо два

«Нових роки» – за старим і новим стилем.
Таким чином, в ніч з 13
на 14 січня кожен може дозволити собі «досвяткувати»
найулюбленіше свято. Адже
для багатьох віруючих людей
Старий Новий рік має особливе значення, оскільки від душі
відсвяткувати його вони мо-

благословенням!
На літургії був присутній і міський голова
Олексій Дзісь зі своїми заступниками.
Алла ЗАВАДСЬКА

жуть лише після закінчення
Різдвяного посту.
Цікаво, що різниця між
Юліанським та Григоріанським
календарями збільшується
з кожним сторіччям, коли
число сотень в році від
Різдва Христового не є
кратним
чотирьом,
на
один день. Тому з 1 березня 2100 ця різниця складе 14 днів. А з 2101 року
Різдво і Старий Новий рік
будуть відзначатися на день
пізніше.
З року в рік популярність
Старого Нового року в багатьох країнах зростає,
і Україна не є винятком. Все
більше людей ставляться до
нього, як до самостійного свята, який продовжує чарівність
Нового року або ж дозволяє
відчути цю чарівність вперше...
Адже це свято більш спокійне,
йому невластива суєта, яка є неминучим супутником Нового
року – 1 січня.

покірно визнаєш твої обмеження та
твої слабкості;
Різдво є кожного разу, коли ти
дозволяєш Господеві знову народитися, щоб дарувати Його іншим.

Святки або ж святі
дні тривають

Р

іздвяні свята для вірян східного обряду – православних християн – розпочалися зі Святвечора. Після самого Різдва
Христового йде коляда або святки, що тривають 12 днів, протягом яких і відмічається
свято.
Здавна народ поділяв свята на рокові – їх
називали великими празниками і присвятками. Різдво, 7 січня, Василя, 14, та Водохреща, 19, – найголовніші події взимку, то
ж і шана їм належна.
12 днів від Різдва до Водохреща в народі
називають святими, або ж святками. Кажуть ще й «святі вечори» – на згадку про
події народження та хрещення Спасителя,
що сталися у вечірній час.
В
період
православних
святок
забороняється одружуватися, саме в
цей час усі повинні славити народження
Христа.
У перші дні святок прийнято провідувати
родичів, особливу увагу приділють справам
доброчинності. Перед завершенням же готуються до Водохреща – роблять проруби
на водоймах у вигляді хреста.
Вважається, що на святки не можна працювати на себе, особливо у своєму
господарстві, але працювати для інших
можна, говориться в народних переказах.
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У

ці святкові зимові
дні, коли попит
на піротехнічні вироби
особливо
збільшився,
працівники
Барського
районного відділу міліції
в рамках охорони громадського порядку та з
метою захисту громадян від травмування систематично
проводять
профілактику незаконного обігу піротехніки. Так,
з реалізації вже знято
568 одиниць такого виду
товарів, які продавалися
без сертифікатів.
У зв’язку з цим,
правоохоронці в черговий раз наголошують, що
купувати
піротехнічні
засоби можна лише у
спеціалізованих
магазинах, де цей товар
стовідсотково
сертифікований та має
інструкцію щодо використання.
В
цьому
аспекті
стражі порядку також
відзначають, що за незаконну торгівлю, перевезення та використання
піротехнічних
засобів
передбачено
адміністративну
відповідальність за ст.
195-6 Кодексу України
про адміністративні правопорушення (порушення порядку виробництва,
зберігання, перевезення,
торгівлі та використання
піротехнічних засобів),
що тягне за собою накладення штрафу від тридцяти п’яти до шістдесяти
неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з
конфіскацією
піротехнічних
засобів
(від 595 до 1020 грн.).

Подр о биці
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Піротехнічні вироби –
під особливою увагою
правоохоронців
Ті самі дії, вчинені особою, повторно протягом року, тягнуть за
собою накладення штрафу від шістдесяти до
ста
неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією
піротехнічних
засобів.
(від
1020 до 1700
грн.).
Відповідно
до вимог наказу МВС України
від
23.12.2003
№1649
«Про
затвердження
Тимчасових
правил
обігу в Україні
п о б у т ов и х
піротехнічних
виробів»
до
піротехнічних
виробів
відносяться
не
тільки петарди, салюти,
феєрверки, а також хлопавки і бенгальські вогні.
Тимчасовими правилами обігу в Україні побутових
піротехнічних
виробів забороняється:
- продаж побутових
піротехнічних виробів на
ринках;
- застосування споживачем
побутових
піротехнічних виробів у
заборонений рішеннями
органів місцевого само-

врядування час, за винятком днів святкування
Нового року в ніч з 31
грудня на 1 січня;
при
проведенні
масових
заходів
забороняється застосування споживачем по-

бутових
піротехнічних
виробів, що можуть створити небезпеку травмування людей осколками,
горючими
елементами
та частинами побутових
піротехнічних виробів,
що рухаються;
кидати
побутові
піротехнічні вироби, ударяти по них будь-якими
предметами, тягти за гніт;
- переносити побутові
піротехнічні вироби в
кишенях, під одягом,

зберігати без пакування;
- залишати побутові
піротехнічні вироби без
догляду;
- будь-яка переробка
побутових піротехнічних
виробів та їх розбирання;
- використання побутових
піротехнічних
виробів другого і третього
класу
небезпеки особами,
яким не виповнилося 18
років;
- використовувати побутові
піротехнічні
вироби,
які
створюють
ефекти
на
висоті та/або
шумові ефекти,
ближче 100 м.
від лікарень;
церков,
дитячих
установ, шкіл, будинків
престарілих та інших громадських споруд і житлових будинків;
- кидати приведені в
дію побутові піротехнічні
вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів,
здійснювати феєрверки з
дахів домів та інші дії, від
яких можуть постраждати
люди або майно;
- використання побутових
піротехнічних

виробів особами, які знаходяться в нетверезому
стані.
Зважаючи
на
високу
популярність
піротехнічних
засобів
саме в новорічно-різдвяні
дня, начальник Барського РВ УМВС України
у Вінницькій області,
підполковник міліції Павло Кукурудза закликав
барчан не забувати про
заходи безпеки, а саме: не
дозволяти дітям використовувати піротехніку, не
запускати її з балкону, не
підходити до пристрою,
який не спрацював протягом 20 хв., встановлювати
піротехнічні засоби лише
згідно з інструкцією, на
відкритій території та на
певній відстані від людей,
аби запобігти виникненню надзвичайних подій.
За словами керівника
районної міліції, будьяка вибухова речовина не
вибачає легковажності,
особливо та, що низької
якості.
Досить часто до рук
дітей та підлітків легко потрапляють петарди, ракети, феєрверки
й інші піротехнічні вироби, вибухають вони
під
ногами
перехожих, у під’їздах, тощо.
А такі «жарти» можу ть призвести й до
біди, тому всім: і дітям,
і дорослим, слід бу ти
максимально
обачними – не використовувати
несанкціоновану
піротехніку, щоб самим
не стати жертвою таких
розваг та не наразити на
небезпеку оточуючих.
Алла ЗАВАДСЬКА

ВИТЯГ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ:
ЯК ЙОГО ОТРИМАТИ І ДЛЯ ЧОГО ВІН ПОТРІБЕН?

Н

а
сьогодні
для
відчуження
земельної ділянки власником, для реєстрації права власності або права
користування
земельною ділянкою необхідно
мати витяг з Державного земельного кадастру.
Тобто, цим документом
підтверджується,
що
така
земельна
ділянка
існує як об’єкт права та
зареєстрована в Державному земельному кадастрі.
Відповідно до статті
1 Закону України «Про
Державний
Земельний
кадастр». Державний земельний кадастр – єдина
державна геоінформаційна
система відомостей про
землі, розташовані в межах
кордону України, їх цільове
призначення, обмеження
у їх використанні, а також
дані про кількісну і якісну
характеристику земель, їх
оцінку, розподіл земель між
власниками і користувачами; державна реєстрація
земельної ділянки – внесення до Державного зе-

мельного кадастру, передбачених цим Законом,
відомостей про формування земельної ділянки та
присвоєння їй кадастрового номера.
Державний
земельний кадастр ведеться на
електронних та паперових носіях у порядку, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2012 р. №1051
(далі – Порядок).
Документи в паперовій
формі, які створюються під
час ведення Державного земельного кадастру, витяги з
Державного земельного кадастру про об’єкт Державного земельного кадастру,
довідки, що містять узагальнену інформацію про
землі (території).
У
разі
виявлення
розбіжностей
між
відомостями на електронних та паперо¬вих носіях
пріоритет мають відомості
на паперових носіях.
Ведення
Державного земельного кадастру
здійснює
Держземагент-

ство та його територіальні
органи.
Пунктом 171 Порядку встановлено, що витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку або обмеження у використанні земель надається за формою
згідно з додатками 46 та 47.
Отримати витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
можуть:
- власники, користувачі
земельної ділянки а бо
уповноважені ними особи;
- спадкоємці (правонаступники - для юридичних
осіб) осіб, зазначених у
підпункті 1 цього пункту,
або уповноважені ними
особи;
- особи, в інтересах яких
встановлено
обмеження,
або уповноважені ними
особи;
- органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення
своїх повноважень, визначених законом;
- особи, які отрима-

ли ліцензії на проведення робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт, для
виконання
зазначених
робіт (за дорученням власника, користувача або набувача права на земельну
ділянку);
- нотаріус за дорученням
власника земельної ділянки
під час вчинення правочину щодо неї;
- особа, якій належить
речове право на земельну
ділянку.
Витяг
з
Державного
земельного
кадастру надається у двох
примірниках, які підписує
Державний
кадастровий
реєстратор та засвідчує свій
підпис власною печаткою, а
у разі, коли витяг надається
в
електронній
формі,
– посвідчує його власним цифровим підписом.
Один примірник витягу – заявникові, другий –
зберігається у відповідному
територіальному
органі
Держземагентства і долучається до Поземельної
книги.

Якщо витяг надається
нотаріусом,
перший
примірник
такого витягу залишається
у справах нотаріуса, а
другий - передається протягом двох робочих днів
територіальному органові
Держземагентства для долучення до Поземельної
книги.
Витяг
з
Державного земельного кадастру є
дійсним протягом трьох
місяців з моменту його
видачі, крім витягу про
земельну
ділянку
для
оформлення
права
на
спадщину, що видається
спадкоємцям, та витягу з
Державного земельного кадастру, що видається для
підтвердження державної
реєстрації
земельної
ділянки
або
внесення
інших відомостей до Державного земельного кадастру, які є безстроковими
(178 Порядку).
Василь РОЩУК,
начальник відділу
Держземагентства
в Барському районі

10 січня 2014 р.

П

ро посередництво Державної
служби
зайнятості
між безробітними та
роботодавцями
ми
поспілкувалися з директором
Барського районного центру
зайнятості
Ігорем
Кондратюком під час
прес-конференції.
Відповідаючи на запитання журналістів,
він окреслив головні
аспекти
діяльності
служби
зайнятості,
підбив підсумки року,
що завершується, і
розповів про перспективи на майбутнє.
– Ігорю Михайловичу, насамперед,
скажіть, які зміни
відбулися в діяльності
районного
центру
зайнятості протягом
останнього року?
– З початку року робота центру проводилася у відповідності до
новацій Закону України
«Про зайнятість населення», що набрав
чинності з 1 січня
2013 року, та в рамках
реалізації соціальних
ініціатив
Президента України з впровадження європейських
підходів щодо забезпечення громадян гідною
роботою.
– Нині на ринку
праці є новинка, адже
ті люди, яким за 45,
отримали шанс знайти роботу нарівні з
молоддю. Йдеться про
ваучери на безкоштовне перенавчання…
– Так, це нововведення, що з’явилось
у
законодавстві
нинішнього року, дає
можливість
особам
віком за 45 років узяти

Акт уа льне інтерв’ю

№2 (635)

Дорожче золота – клієнт
такі ваучери й пройти
перенавчання за рахунок коштів Фонду
соціального страхування. І це не тільки шанс
безкоштовно отримати нову спеціальність,
а й згодом, відповідно
до цього фаху, знайти
для себе роботу. Цим
правом уже скористались 18 жителів нашого району.
– Служба зайнятості тривалий час
співпрацює з роботодавцями. Чим їх
зацікавлюєте?
–
Насамперед
впливає наш авторитет.
Служба зайнятості має
статус державної. Саме
від імені держави ми
стали посередниками
між роботодавцями і
безробітними. Дбаємо,
щоб працівник вступав
у договірні стосунки з
роботодавцем згідно
з чинним законодавством, а також даємо
гарантію останньому,
що цей працівник буде
кваліфікованим, тобто
саме таким, як йому
треба, бо ж і навчимо,
й перенавчимо. Тому
роботодавець
охоче з нами співпрацює
і кількість вакансій
постійно збільшується.
Звичайно, він і сам
має право взяти людину на роботу, але
гарантії того, що це
буде кваліфікований
працівник, у нього не
завжди є. До речі, в
переліку новацій Закону України «Про
зайнятість
населен-

ня» - відшкодування
роботодавцю витрат
у розмірі єдиного
соціального
внеску
в разі працевлаштування
офіційно
зареєстрованого
безробітного на нове
робоче місце. І вже є
перші приклади такої
співпраці.

внесків до Пенсійного
фонду. А час біжить
невблаганно,
років
додається,
прийде
старість, яка не буде
забезпеченою.
Тож
дуже хотілося б, щоб,
образно кажучи, про
свої санчата кожен подумав ще влітку… На
це завжди звертаємо

– Та все ж в державі
паралельно з легальною існує тіньова
економіка. Чи є цьому
протидія?
–
В
Барському
районі створена робоча група з питань
легалізації
виплати
заробітної плати та
зайнятості
населення, яка покликана
виявляти нелегальні
робочі місця, карати роботодавців. Але
є тут суттєва деталь.
Принцип: «Працюєш в
тіні – працюєш задарма» стосується кожного, хто йде на нелегальну роботу, адже у
нього нема ні стажу, ні

увагу під час семінарів
і з безробітними, і з
роботодавцями.
Й
варто зазначити, що,
практично, всі солідні
роботодавці району не
дозволяють собі працювати в тіні, обманювати людей, прирікати
їх на старість без грошей. А от у малому й
середньому бізнесі, на
жаль, таке трапляється.
Але ми хочемо до ЄС, а
Євросоюз тримається
саме на малому й середньому бізнесі, тож
і в нас зникне тіньова
економіка, як стихія, як
тимчасове явище. Це
дуже скоро зрозуміють
і
працівники,
і

роботодавці.
–
Донедавна
безробітних виручали
громадські роботи. В
новому законодавстві
дещо змінилося їх
фінансування.
Тож
чи є зацікавленість
цією справою з боку
територіальних громад?
– Так, нині передбачено фінансування за
схемою 50 на 50, тобто
половину грошей платить Фонд, половину
– сільська рада чи роботодавець. Є, звичайно, деякі проблеми, але
сільрадам уже без цієї
послуги не обійтися,
якщо йдеться про
благоустрій, впорядкування
кладовищ,
пам’ятників, місць громадського відпочинку.
Щорічно на громадських роботах працювало близько 150 осіб,
тепер дещо менше:
майже 80 безробітних
у 13 громадах. Але це
тимчасово, бо органи місцевого самоврядування звикнуть
до нововведення й
обов’язково у бюджетах на наступний рік
передбачать відповідне
фінансування.
– Стосовно власної
справи.
Чи
багатьох людей вдалося
вашій службі навчити
бізнесу?
–
Станом
на
сьогоднішній день, з
початку року 12 осіб
виявили бажання зайнятися власною справою. Примітно, що

жоден з числа тих, хто
започаткував за нашого сприяння таку
діяльність упродовж
останніх двох років,
не припинив її. Тим,
хто хоче спробувати
себе у підприємництві,
ми
допомагаємо
і
фінансово,
бо
видається одноразово
фінансова допомога за
увесь рік, і теоретично
– семінарами, складанням бізнес-планів.
– Хто сьогодні щоденно опікується проблемами безробітних
нашого району?
– У районному
центрі
зайнятості
працюють 17 осіб.
Це
кваліфіковані
спеціалісти, які трудяться за сучасними
технологіями, досконало знають доручену справу і надають
всіляку
підтримку
майже 4 тисячам громадян щорічно. Навантаження на кожного
відчутне. Але жодного
нарікання на роботу
від наших працівників
нема.
Це
вишколений,
озброєний
досвідом та знаннями,
високопрофесійний,
дружний
колектив, який своєчасно
й ретельно виконує
всі доведені завдання,
співпрацює
з
безробітними, роботодавцями й соціальними
партнерами і діє за
принципом: «Дорожче
золота – клієнт».
Спілкувалася
Алла ЗАВАДСЬКА.
На фото: директор
Барського районного
центру зайнятості
Ігор Кондратюк

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ! КВЕД 2010!

В

ідповідно до наказу
Державного
комітету України з питань
технічного регулювання
та споживчої політики
від 11.10.2010 N 457 «Про
затвердження та скасування
національних
класифікаторів» з 1 січня
2012 року набрав чинності
новий
національний
класифікатор України ДК
009:2010
«Класифікація
видів
економічної
діяльності» (далі – КВЕД2010).
З метою недопущення наявність великих

черг в органах державної
реєстрації,
просимо
суб’єктів
господарювання, які не внесли
до Єдиного державного реєстру зміни щодо
КВЕД-2010,
своєчасно
звернутися до державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців
за
місцезнаходженням
юридичної
особи
або за місцем проживання
фізичної
особи-підприємця
для
здійснення
відповідних
дій.

ЦІНИ І ТАРИФИ
За інформацією Державної служби статистики
України величина індексу споживчих цін (індексу
інфляції) по Україні за грудень по відношенню до листопада 2013р. становить 100,5%, до грудня 2012р. – 100,5%.
У Вінницькій області величина індексу споживчих
цін у грудні 2013р. по відношенню до листопада 2013р.
становить 100,2%, до грудня 2012 р. – 99,7%.
Головне управління с татис тики
у Вінницькій о блас ті

Для цього необхідно:
1.
Вибрати
види
діяльності у класифікаторі
України
ДК
009:2010
«Класифікація
видів
економічної діяльності»
(КВЕД-2010)
або
за
відомим кодом КВЕД2005 отримати перелік
відповідних кодів видів
економічної діяльності за
КВЕД-2010 в перехідних
таблицях на відомчому
сайті Державної служби
статистики
http://www.
ukrstat.gov.ua/.
2. Заповнити форму
11 для фізичних осіб-

підприємців та форму 4
для юридичних осіб для
проведення заміни в державного реєстратора.
3. Звернутися
до
відповідної реєстраційної
служби
територіальних
органів юстиції з наступними документами.
Для фізичної особипідприємця
• реєстраційна картка
форми 11;
• паспорт
Якщо зміни подає не
особисто фізично особапідприємець, то особа, яка
подає зміни, має мати при

ОРЕНДНА ПЛАТА
За
інформацією
відділу
Держземагентства
в
Барському
районі,
станом на 8 січня 2014 року виплачено
орендної плати:
- за орні землі запасу – 130,32 тис. грн.,
що становить 100 відс. від нарахованої
орендної плати (130,32 тис.грн.);
- за орні землі резервного фонду –
560,26 тис. грн., що становить 100 відс.

цифри

собі нотаріально завірену
довіреність.
Для юридичної особи
Якщо
документи
подає особисто директор
необхідно мати при собі:
• паспорт;
• реєстраційна картка
форми.
4.Якщо подає особа за
довіреністю, то крім вище
зазначених
документів,
вона має мати довіреність
від фірми.
Оксана ЛАУШКІНА,
державний реєстратор
реєстраційної служби
Барського РУЮ
та

фа к т и

від нарахованої орендної плати (560,26
тис.грн.);
- за землі водного фонду – 201,098 тис.
грн., що становить 98 відс. від нарахованої
орендної плати (205,534 тис.грн.);
- за земельні частки (паї) – 20314,533
тис. грн., що становить 101,3 відс. від
нарахованої орендної плати (20061,808
тис.грн.).
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Як вберегти підлітка від алкоголю, тютюну та наркотиків?
лише
«аеродром
Підвищують
ризик охочень і покарань при виникає «емоційне голо- вони
ютюн, алкоголь, наркодля
переходування», але вже з іншої зльоту»
залежної вихованні.
тики. Навряд чи знай- формування
Т
ду на більш «важкі». Що
Таким чином, дити- причини.
у
дитини
дуться батьки, які захочуть, поведінки
щоб їхня дитина вживала ці
речовини і була залежною від
них. Але як уберегти сина чи
доньку від такої залежності?
Універсального рецепту, на
жаль, не існує. Але деяких
настанов дотримуватися все
ж можна.
Почніть із себе.
Відомо, що ні алкоголізм,
ні наркоманія у спадок не
передаються. Передається
лише схильність. Тим не
менше, цей факт необхідно
враховувати. Так, у дітей
із тих сімей, у яких батьки п’ють, у 7 разів більша
ймовірність формування
алкоголізму, ніж у вихідців
із сімей, де практично не
п’ють.
Але навіть наявність
схильності
зовсім
не
означає, що захворювання обов’язково розвинеться: все залежить від
впливу сім’ї та навколишнього соціального середовища дитини. Величезне
значення має поведінка
майбутньої матері під час
вагітності. Вживання будьяких психоактивних речовин у будь-яких дозах негативно впливає на дитину.
Це доведений і незаперечний факт. Питання
лише в тому, чи будуть це
вроджені каліцтва, вроджене захворювання або
зміни біохімії головного
мозку, які змінять психіку
майбутньої дитини.
У героїнових наркоманок діти народжуються зі
сформованою наркотичною залежністю, причому
вже через 4 години після
пологів у немовляти може
початися справжня «ломка». Але і начебто «звичайне» куріння під час
вагітності впливає на майбутню поведінку дітей та
їхнє здоров’я.
Ризик стати наркоманом для дівчини-підлітка
в 5 разів більший, якщо
її мати курила більше 10
сигарет на день протягом
вагітності. Серед юнаків,
матері яких палили під
час вагітності, напади
неадекватної поведінки в
4 рази вищі, ніж у юнаків,
чиї матері не курили.

наявність у мами психічних
травм, надмірних стресів
під час вагітності та навіть
небажана вагітність.
Таким
чином,
профілактика алкоголізму
і наркоманії у дитини
починається задовго до
її народження і навіть
зачаття.
Будьте прикладом.
Психологи
давно помітили: у якому
психічному
стані
перебуває мати, в такому
стані перебуває і дитина,
особливо у віці до 2 років.
Це дуже важливо, адже дитина копіює з
батьків і спектр
психічних
реакцій, і їх
інтенсивність.
Припустимо,
мати
працює вихователем у дитячому садку
та звикла до
підвищеного,
іноді командного,
тону,
надмірних
жестів. У дитини
такої
матері, якщо та
не буде робити «поправку
на дім», з великою долею
ймовірності практично не
будуть формуватися тонкі
відтінки емоцій, а поріг
психічних реакцій виявиться штучно завищеним.
І в підлітковому віці ці порушення дитина цілком
може почати компенсувати
цигарками, алкоголем чи
наркотиками.
Якщо мати ставиться до
своєї дитини відчужено,
система
«мати-дитина»
може взагалі не сформуватися. І тоді психічні реакції
дитини будуть розвиватися з відставанням. Їй
буде важко в майбутньому
будувати міжособистісні
стосунки, вона замикатиметься в собі. І впоратися
з цими проблемами дитина
спробує за допомогою психоактивних речовин.
Разом з тим, важливо
пам’ятати про баланс за-

на тренується переживати неприємності, хай
і незначні. Виростаючи
в атмосфері надмірної
«любові», людина згодом
не зможе «тримати удар»
і буде шукати сурогат тієї
самої атмосфери, в тому
числі й серед наркотиків.
Підбирайте ключик.
Дитячий садок і школа, де відбуваються процеси соціальної адаптації
дитини, – це теж зона
ризику. Особливо складний у цьому сенсі перший
клас. Для дітей, які звик-

ли сприймати світ через
тілесні відчуття (помацати, побігати, підкинути,
повертіти в руках, пограти), нерухоме сидіння за
партою протягом 30-45
хвилин – справжня мука.
Їх фактично позбавляють
основного каналу надходження інформації. Звідси
складності в засвоєнні
матеріалу, конфлікти з вчителем та однокласниками.
Але ж таких дітей у першому класі до 30 відсотків. В
іншої групи дітей ступінь
засвоєння матеріалу залежить від того враження,
яке справляє вчитель, від
тих інтонацій і емоцій, які
він «видав» під час уроку. Таким учням складно
сприймати чітко систематизовану
інформацію
(наприклад,
математику), вони вважають її сухою і нудною. І в них теж

Що ж робити батькам?
Не
перешкоджайте,
коли діти починають пробувати безліч гуртків і
секцій, не затримуючись
надовго в жодному з них.
Це нормально. Таким чином, вони приміряють на
себе різні види діяльності,
набираються досвіду отримання задоволення, задоволення від творчості або
самореалізації. Чим більше
подібного досвіду отримає
дитина, тим менший ризик, що вона буде шукати
сурогатне задоволення у
психоактивних речовинах.
У школі,
приблизно
з 9-10 років,
ф орм ується
г р у п о в а
поведінка
дитини. Вона
формуються
за різними
принципами – двір,
інтереси, музика, спорт і
т. п. Рано чи
пізно в групу
може випадково потрапити
психоактивна
речовина. І якщо підліток
прагне «бути як всі», якщо
статус в групі для нього
вищий усього іншого, він
обов’язково його спробує.
На щастя, групи рідко
відразу ж починають пробувати героїн, частіше за
все мова йде про психостимулятор або марихуану.
Не тримайте дитину в
інформаційному вакуумі
– вона заповнить його з
інших джерел. І не факт, що
вони будуть достовірними
й адекватними.
Інформуйте.
Дитина
повинна
дізнатися про наркотики
від батьків. Хоча на підлітка
набагато більше враження
може справити розмова з
більш близьким за віком
родичем – старшим рідним
чи двоюрідним братом.
Поясніть,
що
«легких» наркотиків не існує,

Після 18.00 год. можна їсти і пити... кефір
Е

ксперти спростували найпопулярніші
міфи про вечерю. Виявилось, що їсти після 18.00
не лише нешкідливо, але
й потрібно! Питання: що і
коли? Про це в рамках круглого столу, який відбувся
в Києві, розповіли лікар,
фітотерапевт, автор понад 45 книг про здоровий спосіб життя Борис
Скачко, а також експерт зі
спортивного харчування,

тренер і чемпіон України з
бодібілдінгу Сергій Титаренко.
Споживання
кефірів,
йогуртів
вкінці
дня,допомагає шлунку ще
й справлятися з хворобами.
– Як же інакше, адже
молочнокислі
продукти
містять бактерії, які беруть участь в травленні.
Такий продукт частково
«сам себе перетравлює»,
– відзначає Борис Скачко.

– Але він також допомагає
нашому
шлунково-кишковому тракту, сприяє
зменшенню процесів гниття, а перетравлений білок
дає амінокислоти, що беруть участь у виробленні
інтерферону. Ось вам і
формування природної системи захисту організму
від інфекцій, вірусів, всього лише за допомогою нормального
раціонального
харчування!

– Правильне джерело кальцію – не пігулки з
вітаміном, а якісний молочний продукт, – вважає
експерт зі спортивного
харчування Сергій Титаренко. – Ще раджу – не
беріть той, який обіцяє 0%
жирності. Адже жирність
безпосередньо впливає на
засвоєння кальцію і інших
мікроелементів. 0% на
упаковці – це лише модна
тенденція.

психічна залежність, яка
розвивається при курінні
марихуани, «не відпускає»
так само, як і фізична
залежність від алкоголю. І
що часом лише одного уколу героїну достатньо для
формування довічної та
стійкої наркоманії.
Покажіть підлітку вебсайти
антинаркотичної
спрямованості, нехай він
почитає реальні історії
наркоманів,
подивиться
на фотографії можливих
наслідків. Велике враження на підлітків зазвичай справляє художній
фільм Даррена Аранофскі
«Реквієм за мрією», та й
документальних фільмів
на цю тему достатньо.
Важливо усвідомити.
1. Не слід намагатися зробити з дитини
свою копію, вона буде собою, навіть якщо батьки цьому будуть активно
протидіяти.
2. Не треба вимагати
від дитини подяки тільки
за те, що йому дано життя.
Свого часу він дасть життя вашим онукам і вже цим
поверне свій борг сповна.
3. Не варто зганяти на
дитині свою злість і образи за невдачі в роботі чи
особистому житті. Все зло,
яке виливається на дитину, повернеться, нерідко в
гіпертрофованому вигляді.
4. Слід ставитися серйозно до проблем дитини,
навіть якщо вони здаються смішними. У дитинименше життєвого досвіду,
тому треба допомогти їй,
поділіться своїми знаннями.
5. Ніколи не можна принижувати дитину – вона
така ж особистість, як і всі
інші, у неї теж є почуття
власної гідності.
6. потрібно любити дитя
просто так, а не за щось
7. Ніколи не треба робити чужій дитині того, чого
не зробили б своїй.
Підготувала
Алла ЗАВАДСЬКА.
У статті використано
матеріали публікацій
доктора медичних
наук Є.Брюно
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Новий рік та Різдво Христове в Барі зустріли
без грубих порушень громадського порядку

ЗОРІ ДИВЛЯТЬСЯ З НЕБЕС:

Під час новорічних та різдвяних свят громадський порядок
охороняють 54 працівника міліції та 5 екіпажів ДАІ.

і, насамперед, це позначиться на особистому
фронті. В цей час можливе романтичне знайомство. Успіх в особистому житті намічається на
другу половину тижня, в цей час крім несподіваних
зустрічей, можливі й інші приємні події, які посприяють розвитку ваших відносин з оточуючими людьми в певному руслі.
Телець. Про романтичні захоплення належить
забути і поринути в роботу, краще з головою,
бо інакше в неї будуть лізти всякі сторонні
думки, що не дуже добре. Якщо ви дозволите собі
відволіктися від насущних справ, і зануритися в мрії,
то вас чекають тільки розчарування й погіршення
настрою.
Близнюки. Що б досягти успіху, вам необхідно
знайти примирення зі своїми внутрішніми силами. Якщо всередині вас буде розлад, то ви не
зможете просуватися вперед. На початку тижня вас
очікує успіх, тому основні справи і рішення краще
планувати на цей час.
Рак. Ймовірно, вам належить прийняти важливе рішення, що буде зовсім не просто. Іноді
необхідність зробити вибір може йти всупереч
вашим бажанням, а також вимогам інших людей, які
можуть серйозно суперечити вашим прагненням. У
середині тижня можливий депресивний стан, який
триватиме до тих пір, поки ви не знайдете в собі
сили зробити вирішальний крок.
Лев. У цей період активується ваша
підсвідомість, що спричиняє збільшення
творчої активності, а також здатність розуміти
оточуючих людей. Але щоб з цього вийшло щось позитивне, вам буде потрібно докласти чимало зусиль.
Діва. На початку тижня ваші прагнення можуть
призвести до того, що ви опинитеся у власній
ментальної пастці й не зможете з неї вибратися
самостійно, поки в середині тижня не відбудеться
подія, здатна вас вивести з кризи власного розуму.
В другій половині тижня почнеться активний розвиток ваших ідей, що призведе в рух все ваше життя і
діяльність.
Терези. Результат від своєї діяльності, від прийнятих рішень ви зможете отримати вкінці
тижня, але буде він хорошим, чи ні, залежить
від того, як ви будете приймати необхідні рішення.
Вам необхідно знайти золоту середину, вирівняти
всі протилежності та слідувати цим шляхом.
Скорпіон. Сприятливий період для фінансових
рішень. На цьому тижні добре придумувати
ідеї для бізнесу й готуватися до його початку. Починати діяльність зараз буде важко, оскільки
необхідно вирішити ряд питань і подолати перешкоди, але зате ви зможете повноцінно підготуватися і
знайти підтримку в оточенні.
Стрілець. У вас буде багато сил і поривів, але зараз необхідно не діяти, а чекати. Настав момент,
коли все що могли, ви вже зробили, а тепер
потрібно тільки чекати, коли результати дозріють. У
будь-яких діях необхідно керуватися тільки логікою,
пригнічуючи при цьому емоції і почуття, так як вони
у вашому положенні шкідливі й можуть привести до
непередбачуваного результату.
Козеріг. Зараз все в ваших руках і якщо ви
щось задумали, то сміливо дійте, не боячись
ніяких перешкод і складнощів – у вас все вийде. На цьому тижні ситуація навколо вас почне
поліпшуватися, що дозволить вам вибратися з кризи
та інших негативних подій, які могли вас оточувати.
Водолій. Весь тиждень відчувається сильна
матеріальна прихильність і прояв низьких пристрастей. Це буде штовхати вас до прийняття
рішень про дії, пов’язані з особистісною вигодою,
але, на жаль, на цьому тижні вам зорі не обіцяють
успіх у фінансових справах. Якщо на початку тижня
мається якась та можливість поліпшення свого становища, то ближче до кінця ситуація змінюється на
протилежну, і ваше становище стає несприятливим,
можливі фінансові втрати.
Риби. Сприятливий романтичний період.
На початку тижня поява нової особистості
чи іншого чинника у вашому житті, сплеск
емоцій (в даному випадку позитивних), після чого
ваші відносини й особисте життя піде вгору. У вас
так само посилюються якості домогосподарювання.

Я

к повідомили в Барському районному
відділі міліції, для забезпечення належного рівня правопорядку під час новорічноріздвяних свят правоохоронці працюють у посиленому режимі.
Загалом, за даними РВ УМВС України
у Вінницькі області, святкування в Барі проходять спокійно. Наразі громадський порядок в м.
Бар забезпечують 6 міліціонерів, 1 екіпаж ДАІ.
Святкування тривають, тож працівники
міліції закликають барчан та гостей міста дотримуватись закону, ставитись одне до одного толерантно, не зловживати спиртними напоями, бути обережними при використанні
піротехнічних виробів та дотримуватися правил дорожнього руху.
Алла ЗАВАДСЬКА

Сніг і морози прийдуть в Україну
вже з наступного тижня - з 14 січня, прогнозують вітчизняні синоптики
П
ісля Нового року за старим стилем
в Україну прийде справжня зима зі
снігом і морозами. Та до 14 січня в Україні
буде тепло.
Згідно з прогнозами Укргідрометцентру,
до 14 січня майже на всій території України
пануватиме рання весна, а стовпчик термометра вдень буде показувати до +3–6 градусів
тепла.
Щоправда, через невластиву для січня
плюсову температуру в багатьох регіонах
України, починаючи від 9 січня, йтиме мокрий сніг та дощ.
В середньому до кінця січня по всій
Україні, за прогнозами Укргідрометцентру,
стовпчик термометра не опуститься нижче 8
градусів морозу.
Але вже після Нового року за старим стилем в Україну таки може прийти справжня
зима зі снігом і морозами.
Ближче до 13-го січня стовпчик термометра по всій країні різко зменшиться на 10
градусів. У південних областях буде близько 0
градусів, а от в інших – до 5 морозу зі снігом.
Ще більше підморозить українців на Во-

дохреще: ближче до 16 січня до нас прийде
холодний арктичний циклон, який принесе з
собою 15-градусні морози.
Але таку температуру варто очікувати
лише вночі й тільки в північно-східних
регіонах. У всіх інших областях буде максимум -6–11 градусів.
Проте похолодання тривалим не буде, і
за прогнозами синоптиків, «справжня» зима
триватиме щонайдовше місяць: вже з середини лютого в Україну знову повернеться тепло.

прогноз погоди
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