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Партнерські відносини та співпраця – запорука ефективної роботи та високої
результативності. Про це свідчить досвід роботи влади міста Бар, що ґрунтується на
співробітництві між різними інститутами суспільства. (Закінчення на 2 стор.)
Дорогі земляки!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди великого національного
свята українського народу – Дня незалежності України!
В серці кожного вінничанина серпнева блакить неба і золото пшеничних ланів зливаються барвами української державності в символ
волелюбності і любові до рідної землі.
Це свято сповнює усвідомленням власної причетності до розбудови України, адже кожен із нас своєю щоденною наполегливою
працею утверджує державну незалежність – творить її сучасність та
майбуття.
Нехай потужне джерело вашого таланту і натхнення, незламного оптимізму та творчої енергії будуть гідним прикладом служіння
Україні, примножують її славу заради процвітання та благополуччя!
Зичимо вам і вашим родинам міцного здоров’я, добробуту,
життєвої наснаги і нових звершень на благо України!
Голова обласної державної
Голова обласної
адміністрації
Ради
Іван МОВЧАН
Сергій ТАТУСЯК
Шановні барчани!
Щиро вітаю вас із Днем Державного Прапора України та
Днем незалежності, які є символом державності, самостійності й
суверенності, стимулом для плідної і натхненної праці.
22 роки тому здійснилася мрія багатьох поколінь
українців – наша нація здобула право самостійно визначати свою
долю у власній країні, а на карті світу з’явилася незалежна держава Україна. Сьогодні від нас у великій мірі залежить, яким саме буде
майбутнє нашої Батьківщини. І ми маємо зробити все, щоб позитивні
зрушення в різних сферах життя перетворилися на стійкі тенденції.
Будьмо ж гідними нашої свободи! Шануймо наш прапор – символ
незалежності й державності України!
Нехай наша спільна праця на благо рідного міста і всієї країни завжди буде плідною та
натхненною, дарує лише радість, задоволення, благополуччя й достаток.
Хай не міліє джерело віри, надії і любові до рідної землі, додається енергії, витримки та
впевненості у власних силах. Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі!
З повагою, голова Барської міської ради Олексій ДЗІСЬ

23 серпня 2013 р.
(Продовження.
Початок на 1 стор.)
Як
відомо,
одним з пріоритетних
напрямків діяльності
міських
чиновників
є
підвищення
ефективності
роботи, спрямованої на
поліпшення умов життя містян. У цьому
напрямі систематично
проводиться
чимало
заходів.
Однак,
реально
оцінивши теперішній
стан галузі житлово-комунального господарства як в нашому місті,
так і в державі загалом,
ми маємо визнати, що
істотно
покращити
рівень житлового фонду, враховуючи його потреби, при існуючому
фінансуванні просто
неможливо.
Змінити ситуацію,
що склалася, можна шляхом створення
ОСББ, які дозволять
жителям
будинків
об’єднатися,
акумулювати кошти та
використовувати
їх відповідно до потреб
домоволодіння.
Тоді у влади з’явиться
можливість зайнятися ремонтом вулиць,
реконструкцією площ,
облаштуванням місць
відпочинку та масового перебування людей. Сьогодні ситуація
виглядає так, що за
радянських часів чимало барчан отримали
абсолютно
безкоштовно квартири, а тепер навіть не хочуть
належно утримувати
свої багатоквартирні
будинки. І досить часто, наприклад, проблема
протікання
даху
5-поверхівки
стосується
лише
мешканців 5-го поверху житлового будинку, а всім іншим, хто
проживає на 1–4 поверхах, абсолютно байду-
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же до долі сусіда.
Такий підхід до господарювання
матиме, без перебільшення,
згубні наслідки не лише
для житлового фонду
міста, а й для його загального
соціальноекономічного розвитку. Тому нам усім слід
ламати
стереотипи,
змінювати погляди та
починати діяти – насамперед власним прикладом створити привабливий вигляд тієї чи
іншої установи, яка знаходиться на території
міста аби покращити
привабливість міста.
Використання
різних форм співпраці
владних
структур
та мешканців Бара
корисні, перш за все,
для жителів громади.
Прикладом
ефективного
вирішення
спільних міських проблем, що має очевидні
та
незаперечні
практичні
наслідки,
є
співробітництво
міської
влади
з
автомобільнодорожнім технікумом
НТУ. Завдяки конструктивному діалогу,
креативному підходу до
вирішення господарських питань міському
голові Олексію Дзісю
вдалося реалізувати чимало хороших задумів.
Так, за ініціативи
очільника
міста
з
метою сприяння в
питанні переведення
на автономне опалення приміщень БАДТ
НТУ рішенням 30 сесії
Барської міської ради 6
скликання від 31 травня 2013 року було безоплатно передано газовий котел КОЛВІ-1500
потужністю
1,5

Гк
та
балансовою
вартістю близько 185
тис. грн., що перебував у комунальній
власності на балансі
КП «Баркомунтепло»
Барської міської ради,
у державну власність
автомобільнодорожнього технікуму.
Позитивний
результат
партнерських
відносин обох сторін
оцінив
проректор
Національного транспортного університету
Олександр Булах, який
особисто
подякував
керівництву міста за
надану посильну допомогу для навчального
закладу.
Як відмітив міський
голова
Олексій
Дзісь,
висловлюючись про особливості
роботи
органів
місцевого
самоврядування в теперішніх
економічних умовах,
взаємодія і співпраця
– це основний принцип, за яким працює
влада міста та його
мешканці, спрямовуючи свої зусилля, на розвиток території. Однак
в цьому аспекті головне
– не бути байдужими
до міських проблем,
не відсторонюватись, а
самим долучатися до їх
вирішення.
Відтак, якби кожен
у місті навів порядок
біля своєї установи,
організації чи власного будинку, то Бар був
би на багато кращим. В
цьому аспекті БАДТ є
чим похвалитися, адже
навчальний
заклад
став окрасою міста й
перебуває у постійному
прагненні до удосконалення – реалізація
пілотного проекту: біг-

борди з соціальною рекламою, що розміщені
біля технікуму та гуртожитку, (виготовлені
на основі тканини, а в
перспективі планується
створити зображення із
використання сучасних
спеціальних матеріалів,
що
кріпляться
на
тверду
поверхню),
періодичне
оновлення газону, висадження нових декоративних насаджень тощо.
Утримання прилеглих
територій у належному стані є важким та
затратним,
потребує
додаткових коштів і
кадрів, однак результат
того вартий.
У перспективі закладу планується подальше покращення.
Так, з 1 вересня поточного року вперше в
місті функціонуватиме
безалкогольне
літнє
кафе (біля їдальні
технікуму), згодом на
його околиці буде облаштовано
дитячий
майданчик – новий заклад притягне до себе
міську
інтелігенцію.
Також передбачається
встановити ще один
комплект
вуличних
спортивних тренажерів
на газоні навпроти
гуртожитку, аби привернути увагу молоді
до здорового способу
життя як альтернативи
шкідливим
звичкам,
зробити спорт модним
серед
підростаючого
покоління.
За словами директора БАДТ НТУ
Й.Кібітлевського, проблеми міста завжди
цікавили, хвилювали
навчальний
заклад,
бо і викладачі, й студенти є його мешкан-

цями, ніколи не стоять осторонь того,
що відбувається в
ньому, тому дотримуються
принципу
– не спостерігати та
постійно
обговорювати проблеми, а реально втручатися в їх
вирішення власними
діями.
На разі в технікумі
чимало питань, над
вирішенням
яких
адміністрація
закладу працює спільно з
керівництвом
міста.
Для прикладу, в рамках
співпраці
та
взаємодопомоги
від
технікуму місту надано
в якості благодійної допомоги близько 200 м2
натуральної гранітної
тротуарної
плитки для реконструкції
площі Пам’яті. Крім
того, з боку навчального закладу буде надане сприяння щодо
встановлення
даної
плитки – під час проходження виробничої
практики студенти під
керівництвом майстрівпрофесіоналів зможуть
втілити свої теоретичні
навики
роботи
в
галузі
дорожнього
будівництва і, таким чином, зробити власний
внесок у відновлення
меморіального
комплексу,
засвідчивши
повагу підростаючого
покоління до воїнів
Великої
Вітчизняної
війни,
героїввизволителів,
що
віддали своє життя,
здобуваючи Велику Перемогу.
Внесок
Йосипа Кібітлевського в
розвиток міста як
депутата
обласної
Ради – це і встановлен-

ня 2-х комплектів вуличних тренажерів на
території міста, кошти
на які в сумі 100 тис.
грн. він ініціював отримати в обласної влади,
зокрема, за сприяння та
підтримки колишнього голови Вінницької
обласної
державної
адміністрації, а тепер
депутата
Верховної
Ради України Миколи
Джиги.
Таким
чином,
співпраця міської влади з навчальними закладами,
установами й організаціями,
розміщеними
на
території м. Бара, є
важливим
фактором та необхідною
складовою реалізації
соціальної
політики
міста,
забезпечення
сталого міського розвитку і збалансованого
економічного зростання.
Звичайно,
на
сьогодні система господарювання
в
нашій країні потребує
удосконалення,
що
позначається
і
на
роботі міської влади,
якій для покращення
вирішення
проблем
життєдіяльності громади потрібно надати
більше свобод, важелів
впливу, наділити ширшими повноваженнями.
Своє завдання влада вбачає у наповненні
бюджету та максимально ефективному його
використанні,
забезпечивши
належний
соціально-економічний
розвиток міста й подбавши про комфорт та
зручність проживання
його мешканців, а от
обов’язок самих барчан
– зберегти існуючі надбання та зробити самим певну користь для
рідного міста.
Алла ЗАВАДСЬКА
Фото автора

Стан дотримання правил благоустрою –
на постійному контролі влади

З метою посилення контролю за санітарним станом
та належним утриманням
міста днями спеціально створеною комісією здійснено
рейд по вул. Соборній з ви-

явлення фактів порушення земельного
законодавства,
Правил благоустрою
на території м. Бар,
санітарних норм та
правил, забезпечення
безперервних,
безпечних і зручних
умов руху транспортних засобів та
пішоходів.
За
наслідками
перевірки комісією у складі
інспектора,
спеціаліста
відділу
архітектури,
будівництва
та
земельних відносин міської ради,

представників
служби ДІМ Барського РВ
УМВС, ВДАІ, Барського
міжрайонного управління
Держсанепідслужби
було
надано 6 приписів, складе-

но 4 протоколи про
адміністративні
порушення (3 –
інспектором Юрієм
Сопком та 1 – т. в.
о. начальника ВДАІ
Олександром Сьоткою), передбачені ст.
152 КУпАП.
Основними правопорушеннями у
сфері благоустрою
стали торгівля в
невстановлених
місцях,
використання
земельної
ділянки не за цільовим призначенням, зберігання біля
магазинів, кіосків, інших

об’єктів торгівлі вільної
тари, торгівельної продукції
тощо.
Алла ЗАВАДСЬКА
Фото автора
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Офіційно

РЕКЛАМА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Основною рушійною силою торгівельних відносин
є, як відомо, реклама. Мета
реклами – привернути увагу,
викликати інтерес, передати споживачеві інформацію
і змусити його діяти певним
чином. Виробити товар ще
недостатньо, важливо, щоб
він знайшов свого споживача. Тому рекламне звернення має повідомити дещо
важливе і цікаве для споживача, про щось виключне,
особливе, чого нема в інших
товарах. Наряду з рекламою
різноманітних товарів, робіт
та послуг широко розповсюджена реклама лікарських
засобів.
Разом
з
тим
реалізація лікарських засобів
має відповідати головній
медичній заповіді «Не зашкодь!». Лікарські засоби
повинні придбаватись населенням відповідно до медичних та профілактичних показань, визначених лікарями,
а не в процесі самолікування
під впливом реклами.
З метою забезпечення
ефективності та безпеки
використання
лікарських
засобів 20 грудня 2011 року
Верховною Радою був прийнятий Закон України № 4196VI «Про внесення змін до деяких законів України у сфері
охорони здоров’я щодо посилення контролю за обігом
лікарських засобів, харчових
продуктів для спеціального
дієтичного
споживання,
функціональних
харчових
продуктів та дієтичних добавок». На виконання цього
Закону Міністерство охорони здоров’я України видало
наказ №422 від 06.06.2012р.
«Про деякі питання заборони рекламування лікарських
засобів». Цим наказом було
визначено критерії, за якими
визначаються лікарські засоби, що забороняються рекламувати. Так, не можна рекламувати лікарські засоби,
якщо:
1. Відпуск лікарського засобу здійснюється тільки за
рецептом лікаря.
2.
Лікарський
засіб
містить наркотичні засоби,
психотропні речовини і прекурсори.
3.
Застосування
лікарського засобу може викликати синдром звикання,
що зазначено в інструкції
для медичного застосування,
крім лікарських засобів для
зовнішнього (місцевого) застосування.
4.
Лікарський
засіб
застосовується
виключно
для лікування жінок у період
вагітності та годування груддю.
5.
Лікарський
засіб
застосовується виключно для
лікування дітей до 12 років.
6.
Лікарський
засіб
застосовується для лікування
туберкульозу,
венеричних
захворювань, особливо небезпечних інфекційних хвороб, ВІЛ/СНІДу, раку та
інших пухлинних захворювань, хронічного безсоння,
діабету, ожиріння (включаючи лікарські засоби, що вико-

ристовуються для зменшення
маси тіла); імпотенції.
Забороняється також реклама допінгових речовин та
методів для їх використання
у спорті.
Натомість на даний момент у відповідності до Закону України «Про рекламу»
від 03.07.1996р. №270/96-ВР
дозволяється реклама лише
таких лікарських засобів
та медичних виробів, які
дозволені до застосування
в Україні; які відпускаються
без рецепта лікаря та які
не внесені до переліку
лікарських засобів, заборонених до рекламування.
Реклама
лікарських
засобів повинна містити:
- об`єктивну інформацію
про лікарський засіб, і
здійснюватися
так,
щоб
було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою, а рекламований товар є
лікарським засобом,
- вимогу про необхідність
консультації з лікарем перед
застосуванням лікарського
засобу чи медичного виробу;
- рекомендацію щодо
обов`язкового ознайомлення
з інструкцією на лікарський
засіб;
- текст попередження такого змісту: «Самолікування
може бути шкідливим для
вашого здоров`я», що займає
не менше 15 відсотків площі
(тривалості) всієї реклами.
Реклама
лікарських
засобів, медичних виробів
не може містити посилань
на
терапевтичні
ефекти
стосовно захворювань, які
не піддаються або важко
піддаються лікуванню. У
рекламі лікарських засобів,
забороняється розміщення:
- відомостей, які можуть справляти враження,
що за умови застосування
лікарського засобу чи медичного виробу консультація з
фахівцем не є необхідною;
- відомостей про те, що
лікувальний ефект від застосування лікарського засобу
чи медичного виробу є гарантованим;
- зображень зміни людського тіла або його частин
внаслідок хвороби, поранень;
- тверджень, що сприяють виникненню або розвитку
страху
захворіти
або погіршити стан свого
здоров`я через невикористання лікарських засобів;
- тверджень, що сприяють
можливості
самостійного
встановлення діагнозу для
хвороб, патологічних станів
людини та їх самостійного
лікування з використанням
медичних товарів, що рекламуються;
- посилань на лікарські
засоби, як на найбільш
ефективні,
найбільш
безпечні, виняткові щодо
відсутності побічних ефектів;
- порівнянь з іншими
лікарськими засобами, з метою посилення рекламного
ефекту;
- посилань на конкретні
випадки вдалого застосування лікарських засобів;
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За оперативними даними «102»

ОТРУЇЛАСЬ СУРОГАТОМ АЛКОГОЛЮ

- рекомендацій або посилань на рекомендації медич18
липня
до дання необхідної медичної
них працівників, науковців, реанімаційного відділення допомоги плоду жінку було
медичних
закладів
та районної лікарні доставле- направлено до медичного
організацій щодо рекламова- но вагітну 30-річну житель- закладу м. Вінниці, де в поних товару чи послуги;
ку міста Бар із попереднім дальшому в результаті проспеціальних
вияв- діагнозом отруєння сурога- ведених аналізів буде всталень
подяки,
вдячності, том алкоголю. З метою на- новлено причину отруєння.
листів,
уривків
з
них
із
рекомендаціями,
За минулий тиждень Барським РВ УМВС України
розповідями про застосуван- у Вінницькій області прийнято та зареєстровано поня та результати дії рекламованих товару чи послуги від над 60 заяв і повідомлень про злочини та події, що
вчинені або готуються.
окремих осіб;
- зображень і згадок імен
Інформує Барське відділення
популярних людей, героїв
Жмеринської ОДПІ
кіно-, теле- та анімаційних
фільмів,
авторитетних
На 4,2 млн. грн. більше, ніж торік,
організацій;
- інформації, що може
поповнили бюджет податківці
вводити споживача в омаБарського району
ну щодо складу, походженЗа підсумками 7 місяців
До місцевого бюджету
ня, ефективності, патентної
захищеності
товару,
що 2013 року до державно- Барського району за даний
го бюджету податковою період надійшло близько
рекламується.
У рекламі лікарських службою Барського райо- 25,5 млн. грн. платежів, що
засобів, медичних виробів ну мобілізовано понад 12,1 на 7,3 % або на 1,8 млн. грн.
та методів профілактики, млн. грн. платежів, що на перевищує суми надходдіагностики, лікування і 25,2 % або на 2,4 млн. грн. жень за відповідний період
реабілітації
забороняється перевищує минулорічні об- минулого року.
Обсяги нарощено по
участь лікарів та інших сяги. Приріст збору забезпепрофесійних
медичних чено по таких платежах, як всіх провідних платежах,
працівників, а також осіб, податок на прибуток – май- зокрема по податку на дозовнішній вигляд яких імітує же на 77,6 %, екологічному ходи фізичних осіб – на
податку – на 48,4%, збору за 6,1%, по платі за землю – на
зовнішній вигляд лікарів.
Забороняється вміщувати спеціальне використання 11,9%, єдиному податку –
на 31%.
в рекламі лікарських засобів водних ресурсів – на 3,8%.
інформацію, яка дозволяє
3 млрд. 49 млн. грн. податкових
припустити, що лікарський
засіб є харчовим, косметич- та митних платежів надійшло до
ним чи іншим споживчим
товаром або що безпечність бюджетів усіх рівнів Вінниччини
чи ефективність цього засобу
3 млрд. 49 млн. грн. подаМісцеві громади отобумовлена його природним ткових та митних платежів римали на фінансування
походженням.
надійшло до бюджетів усіх видатків 1 млрд. 314,6 млн.
У рекламі товарів та рівнів Вінниччини, що на грн., що на 144,4 млн. грн.
методів, що не належать 226,3 млн. грн. або на 8% або на 12,3 перевищує
до лікарських засобів, а та- більше, ніж минулого року. фактичні
надходження
кож у рекламі харчових
Також суб’єкти госпо- січня-липня 2012 року.
продуктів для спеціального дарювання внесли 1 млрд.
Найвищий приріст наддієтичного
споживання, 652,5 млн. грн. податкових ходжень до Державного
функціональних
харчових платежів, що на 81,8 млн. бюджету цього року з попродуктів та дієтичних до- грн. або на 5% більше мину- датку на прибуток. Зібрано
бавок забороняється поси- лого року.
більше на 51 млн. грн.
латися на те, що вони мають
лікувальні властивості.
Для єдинників платіжні
Слід зауважити, що дані
обмеження не поширюютьтермінали не обов’язкові
ся на рекламу лікарських
Згідно статті 9 За- не встановлено обов’язку
засобів
та
медичних
кону
України про РРО щодо необхідності виковиробів, яка розміщується у
під ристання
електронних
спеціалізованих
виданнях, фізособи-підприємці
час
здійснення
продажу
платіжних
засобів
для
призначених для медичних
товарів
(надання
послуг)
не
здійснення
розрахунків
установ та лікарів, а також
яка розповсюджується на застосовують реєстраторів за продані товари (надані
операцій послуги) суб’єктами госемінарах,
конференціях, розрахункових
та
розрахункових
книжок сподарювання, які не засимпозіумах з медичної темаза
умови
сплати
єдиного
стосовують
реєстраторів
тики.
податку.
Законодавством
розрахункових
операцій.
Отже, реклама лікарських
засобів є одним із напрямів
«ПУЛЬС» – унікальний сервіс
інформаційного
забезпечення стабільного фармазворотного зв’язку
цевтичного ринку і повинна
Інтерактивний
сервіс дозволяє
платнику
відповідати правовим актам «Пульс», який покликаний податків
повідомляти
України та міжнародним економити час платників про
неправомірні
принципам у сфері обігу податків та викорінити дії
або
бездіяльності
лікарських засобів з метою корупцію в даній сфері, співробітників податкової
гарантії їх ефективності, працює, приймаючи звер- служби
керівництву
безпечності та якості.
нення
представників відомства.
І все ж таки, спожива- бізнесу не лише з податкоПоскаржитися,
опечам при виборі лікарських вих, а й з митних питань. ративно
вирішити
засобів Державна служ- Для податківців це – ефек- суперечливі
запитання,
ба з лікарських засобів у тивний канал комунікації з які виникають у сфері
Вінницькій області радить громадянами, який багато в адміністрування податків
спиратися на рекомендації чому є індикатором довіри та під час здійснення митлікарів, а не на гасла реклам- до податкової служби.
ного контролю та митного
них роликів.
Сервіс, який запустили оформлення можна за телебільше року
тому, фоном (044) 284-00-07
Державна служба – в січні 2012 року – крім
Лінія працює цілодобово.
з лікарських засобів того, що є повноцінним Дзвінки зі стаціонарних
у Вінницькій області консультаційним сервісом, телефонів безкоштовні.
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19 серпня, в день,
коли православні християни
відзначають
свято
Преображення
Господнього
–
одне з дванадцяти
найбільших
церковних свят, встановлене
на честь об’явлення
божественної природи Христа Спасителя
своїм учням, завітала
радісна подія у родину
учасника бойових дій в
Афганістані С.Гусака.
З
метою
вшанування
подвигу
військовослужбовців,
які достойно виконували свій військовий
обов’язок перед державою, будучи за тисячі
кілометрів від рідної
землі, а також покращення їхньої соціальної
підтримки
міський
голова Олексій Дзісь
урочисто вручив воїну-

Крок за кроком

№34 (615)

«Афганцям» – заслужена
пошана та житло
і н т е рна ц іона л іс т у,
ветерану війни –
інваліду війни ІІІ групи Сергію Гусаку ордер на квартиру.
З а ч и т а в ш и
рішення
виконавчого комітету про
видачу ордера на
трикімнатну квартиру
№16 (загальною площею 61,6 м2 та житловою площею 45,2 м2)
по вул. В.Комарова, 1,
придбану Барською
міською радою за кошти державного бюджету за програмою «Забезпечення житлом
воїнів-інтернаціоналістів»,
мер привітав родину
Гусаків з одержан-

Міський голова Олексій ДЗІСЬ та секретар міської ради
Олексій КАЛЬМАН вручають воїну-інтернаціоналісту
Сергію ГУСАКУ ордер на квартиру

ням житла, а також
наголосив,
що підтримка та
турбота про тих
людей, які виконували
свій
громадянський
обов’язок на землі
Афг а н і с т а н у,
є
одним
з
пріоритетних
напрямів роботи міської влади,
тому керівництво
міста спільно з
районною спілкою
ветеранів війни
в
Афганістані
будуть
завжди
відстоювати
їхні права й надавати всебічну

підтримку, аби покращити
питання
соціального
захисту
учасників бойових дій,
сімей загиблих воїнів та
всіх тих, хто гідно захищав інтереси Вітчизни
за її межами.
Олексій Дзісь подякував
Сергію
Гусаку за виконання
і н т е рна ц іона л ь ног о
обов’язку та побажав
міцного здоров’я, витримки, впевненості у
майбутньому,
добра,
злагоди та мирного
неба.
Зазначимо,
що
нині в місті проживає
близько семи десятків
«афганців»,
з яких
дев’ятеро перебувають
на черзі розширення
або одержання житла.
Алла ЗАВАДСЬКА
Фото автора

ПОЖАЛІЙТЕ ДВІРНИКІВ, СЕБЕ І СВОЄ МІСТО!
Загальновідомо, що там,
де живуть, не смітять. Але
барчани чомусь часто забувають цю просту істину. Не
зважаючи на те, що комунальне підприємство «Барблагоустрій» щодня ретельно
прибирає вулиці міста, купи
сміття з’являються знову, немов гриби після дощу. І якщо
з засміченням вулиць та
площ певним чином вдається
впоратися, то ліквідація
несанкціонованих смітників
лягає додатковим тягарем на
плечі підприємства з благоустрою. Саме таким тягарем
є стихійний смітник, який
утворився неподалік від
міського полігону твердих
побутових відходів.
За словами міського голови Олексія Дзіся, який
нещодавно
побував
на
сміттєзвалищі з метою вив-

КП «Бар-благоустрій» з числа двірників та робітників
з благоустрою замість того,
аби здійснювати прибирання вулиць міста змушені
ліквідовувати дане стихійне
звалище сміття.
А все тому, що, на жаль,
деякі мешканці м. Бара та
прилеглих сіл практикують непогоджене складання
твердих побутових відходів,
таких як будівельне сміття,
інші відходи життєдіяльності
людини на зелених зонах,
вздовж проїжджої частини, і, що найбільш вражає,
поблизу
санкціонованого
сміттєзвалища (!), вважаючи, що, винісши побутові
відходи з власного помешкання на територію загального користування, вони
очистили свій дім від бруду.
Однак, така егоїстична

чення ситуації, що склалася,
воно не лише псує санітарноекологічний стан приміської
території та погіршує її
зовнішній вигляд, а й
відволікає комунальні служби від виконання їхніх прямих обов’язків. Так, бригада

позиція може стати згубною для кожного з нас.
Усім нарешті необхідно
зрозуміти, що наш дім – це
все місто, в якому живуть
наші близькі та знайомі, з
вулицями якими ми ходимо
щодня, площами і парками,

Щороку американці
викидають
таку
кількість банок і пляшок з-під газованої
води з сиропом, якого
вистачить, щоб побудувати з них двадцять

веж висотою до місяця.
Близько 50 мілн.
тонн сміття від використаних стільникових
телефонів і комп’ютерів
утворюється щорічно
по всьому світу. Цього

в яких відпочиваємо. Залишене на проїжджій частині
чи зеленій зоні сміття за
декілька хвилин буде роз-

тягнуте собаками й птахами, а двірники замість
того, щоб підмітати вулиці,
змушені прибирати наслідки
безкультур’я та абсолютної
відсутності
екологічної
свідомості наших містян і
сельчан.
Хоча важелі впливу на
порушників чистоти та порядку в Барі все-таки є: статтею 152 Кодексу України про
адміністративні
правопорушення та відповідно до п.
6.11.1.4 Правил благоустрою
м. Бар за «вивіз, винесення,
викидання та/або звалювання в невідведених для цього
місцях будь-яких відходів,
трави, гілля, деревини, листя, снігу тощо, створення
несанкціонованих звалищ
в тому числі складування
на проїжджу частину дороги, прилеглу до дороги
територію сміття та промислових відходів» передбачена
адміністративна

відповідальність, яка тягне
за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти
до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (340–1360 грн.) і на
посадових осіб, громадянсуб’єктів підприємницької
діяльності – від п’ятдесяти
до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
(850–1700 грн.).
Таким чином, на тих,
хто викидає сміття в не
відведених для цього місцях,
уповноваженими
особами виконавчого комітету й
органів внутрішніх справ будуть складаються протоколи
про порушення та застосовуються штрафні санкції.
Як бачимо, вихід є – і він
активно діє.
Та все ж, подивившись
на нелегкі та невдячні

котрі працюють з раннього
ранку і до пізньої ночі та за
будь-якої погоди, могли б
бути ваші мати, сестра, бабуся, дружина чи дочка. Саме
вони, жіночки в оранжевих
жилетах, несуть чистоту
й порядок на вулиці міста,
приводять до ладу прилеглі
до нього території, не вимагаючи взамін нічого, окрім
людяності та розуміння громади.
Проявіть повагу і до
себе, й до свого міста,
засвідчивши культуру поводження з твердими побутовими відходами!
Хочеться вірити, що
спільними зусиллями Бар
перетвориться на чисте та
красиве місто з високоморальними
мешканцями,
які здатні розвиватися і думати на перспективу, адже

будні
працівників
КП
«Бар-благоустрій», хочеться звернутися до всіх краян: пожалійте двірників,
яким потрібно прибирати
довколишній бруд.
Задумайтесь на хвилинку, що на місці цих жінок,

сьогоднішні проблеми житлово-комунального господарства вчорашнім мисленням не подолати.
Алла ЗАВАДСЬКА
На фото: під час ліквідації
стихійного сміттєзвалища
(поблизу полігону ТПВ)

Дещо про сміття
вистачить, щоб оперезати земну кулю
вантажівками з цими
відходами наполовину.

Більше 70% електронного
сміття
закінчує своє існування
в Китаї, велика частина

з якого переробляється
с і м е й н и м и
підприємствами.

Для того, щоб розклалася алюмінієва
банка, потрібно від

200 до 500 років.
Синтетичні
підгузники
зникнуть безслідно тільки
через 500-800 років.
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На часі

23 серпня 2013 р.

У шкільного Дзвоника канікул не буває

радиційні зустрічі
випускників шкоТ
ли цього року почали-

ся набагато раніше – у
травні. Ще у школі лунав
радісний голос школярів,
а весь червень не пахло в коридорах вапном
та фарбою (у приміщені
нашої школи писали випускники тести), як розпочинали ці зустрічі ті,
хто закінчив школу 40
років тому.
Випускники
1973
року у подарунок презентували «Книгу Почесних гостей». Виготовлена у Львові у
єдиному
екземплярі

Шкільну країну (автор
проекту М.О. Латишева) фотографуються біля
прапора школи (а йому
вже 12 років!), знайомляться з фото галереєю
прапороносців прапора
школи (автор проекту –
Б.М. Нетупський).
Затамувавши подих,
35-А клас роздивляється
галерею картин, виконаних кольоровою тушшю
їх класним керівником
Е. І. Панішевським, і поринають у спогади про
Нього, учасника Великої
Вітчизняної війни, «кого
безусого война досрочно
позвала в солдаты».

Книга Почесних гостей у руках наших колишніх
учнів, шанованих в місті людей – Миколи
Степанківського та Юрія Маніти, депутатів міської
ради різних скликань. Фото Сергія Дизайна

поліграфістом Галиною
Теперчук, вручена кандидатом
педагогічних
наук Миколою Галайдюком, розпочинається
вона такими словами:
«Дорогі, щирі серцю,
шановні і незабутні
вчителі! Дякуємо за
сердечне тепло, яким
зігріті ми з дитинства
Вами. Бажаємо, щоб у
цій книзі відобразилися
найяскравіші фрагменти
новітньої історії Барської
школи №1. З повагою випускники 1973 року. 11
травня 2013 р.»

Саша і Юра Костаки (10) поспішають на
третій поверх, у музей
афганців (автори проекту Кузьменко Ж.Д. та
Разанцев В.В.) – там є
портрет їхнього тата. А
30 річні вдивляються у
знайомі риси обличчя
однокласника
Вадима
Тихонова. 40 річні знають, що їх однокласниця Люда Кривовяз теж
брала участь у воєнних
діях
в
Афганістані,
племінником-афганцем
Вадимом гордиться подружжя Кошар-Валентина

Старішини педагогічного колективу школи.
Зліва на право: В.Д. Бригадир, В.С. Спедовська,
Г.С. Муляр, С.Л. Швець, Л.В. Торчук, Б.М. Нетупський. Фото Сергія Дизайна

Без минулого немає
майбутнього. І не буде
новітньої історії. Уже
свої автографи залишили
на сторінках книги учні з
далеких 1968, 1973, 1978,
1983, 1988, 1993, а також
2013 року.
Традиційно зустрічі
починаються з екскурсії
школою. Серед колишніх
є такі, що після випуску
не були у школі ні разу/
Гостинно вітаємо їх у
ново оформленому фойє
школи (автори проекту
Ж.Д. Кузьменко та В.В.
Разанцев). Цікавляться
гості й стендом про

та Анатолій.
А скільки вражень
від Галереї Слави, де
світлини
ровесників.
Особливо дорога для
Олега (30) та Вадима
Мазрців (20) світлина,
на якій цілий рід Кушарських, які вчилися у
нашій школі, починаючи
від дідуся і до теперішніх
учнів – всього 12 осіб.
У
залі
Пам’яті
біля світлини дідуся
затамовує подих Вадим
Соколовський (15), зволоженими очима дивиться на стенд «Їх поєднала
війна»Юля Бадіка. Там

є світлина її рідних –
дідуся та бабусі
Кожен з випускників
заходив у свою класну кімнату 30 – А та їх
класний керівник Г.Ф.
Йолтуховська вражені
багатством
класної
кімнати. Учитель Галина
Федорівна просить передати вітання батькам 9
класу і особливо подякувати класному керівнику,
а це Олена Дмитрівна
Харитон-Кухарчук,
за
такий прекрасний стан
кімнати.
А 30-Б у своєму
історичному
кабінеті
(309) розглянули нову
експозицію і теж раділи,
що теперішній 5 клас
навчається
у
таких
гарних умовах (класний
керівник,
зав.
кабінетом
учитель
історії О.Ф. Довгань),
а 20 річні розчарувані:
у кабінеті літератури
реконструкція – «нова
доба нового прагне слова»
35 – А, Б, В, Г –
особливі. Вони прийшли у нове приміщення
школи (в Гагаріна, 25) у
жовтні 1968 року першокласниками. Саме Тамарі
Чернецькій та Валентині
Білик директор школи
Л.В. Шаповалов вручив
символічні ключі і від
школи і до знань. Цій
події незабаром 45 років.
Їх «поселили» на першому поверсі, праве крило.
Для них були відкриті
«їхні» класи, де навчають тепер молодших
школярів Н.І. Корець,
Т.В.Лемещук, А.В Мухей.
Затишно, зелено, охайно, освітлено, наповнено
всім необхідним. Створено всі умови для навчання. 35 річні намагаються навіть «осідлати»
сучасні парти молодших.
І начебто виходить. А
потім заходять в актову
залу: урок-сповідь вступним словом починає
директор
В.А.Камлук.
Згадують своїх перших
вчителів Н.І. Ружанську,
Л.О. Гвоздецьку, С.Л. Чумак.
А 45 річні зібрались
біля школи. У них трохи
суму: вони – останній випуск у старому приміщені
школи.
Вихованці
А.Н. Карчевської, Н.Ф.
Салагацької кажуть, що
у нове приміщення школи вже привели вчитися
дітей та онуків.
На сторінках книги
Почесних гостей (з нею
знайомили, її бачили,
цікавились вагою (5,7 кг)
є записи сьогоднішніх
школярів. Одинадцятиласниця Ірина поруч з
прізвищем М. Галайдюк
дописує, що і вона з роду
баскетболістів Голодюків,
що батьки, брат теж учні
нашої школи. А Таня Корецька бажає всім щастя і уточнює, що дівоче
прізвище мами – Райкевич. Саша Топольницький, уже одинадцятикласник, у списку 40
– Б знаходить прізвище
бабусі – Юлії Ворсюк.
У 20–Б – особливий випускний альбом.
Недавно він був представлений на обласній

педагогічній
виставці
і отримав там високу схвальну оцінку.
Світлини
у
ньому
виконані відомим у Барі
фотомайстром Олександром Данилишеним.
У книгу Почесних гостей записано чимало
слів подяки. Перший президент Шкільної країни
Марина Бережнюк (нині
студентка філософського
факультету КНУ ім. Шевченка) вітає на сторінках
книги усіх, переконана у
тому «що не місце красить людину, а людина
місце». І наша школа –
найкраще підтвердження
тому.
Прапороносець знамена школи (випуск 2013
р.) Юрій Обухов (уже
студент Вінницького мед
університету) зізнається,
що школа стала для нього другим домом, формувала його, як гідного
члена
суспільства,
«вірила у мене завжди».
Юра бажає рідній школі
процвітання, постійного
розвитку.
А третій Президент
шкільної країни Ольга
Матева (2013 р.) вдячна
школі за те, що прищепила їй любов до навчання.
«Все
починається
цінуватись після школи», – переконана Інна
Слободянюк (15) і бажає
Віри, Надії, Здоров’я,
Довголіття
вчителям
і учням. Юрій Мацун
(20) знає, що у кожному
учнівському серцю частинка серця вчителя,
тому «завжди вдячні».
Щось особливе звучить
у голосі Юри, коли згадує
учительку
російської
літератури Ф.Я. Перельман, особливо її урок
за повістю «А завтра
была война», а Віктор
Ходор (20) вдячний
вчителю географії В.С.
Снедовській. Каже, що
уявні на уроках подорожі
світом стали дійсністю у
реальному житті.
Слова подяки за
гарні знання з математики кажуть Є.Н.
Сироті інженер-киянин
Ян Ходар (20) та його
однокласник кандидат
технічних наук Леонід
Куперштейн. Тільки з
часом оцінив кандидат
педагогічних наук Микола Галайдюк працю
вчителя
фізкультури
В.Д. Бригадира, за плечима якого 52 роки
педагогічного
стажу.
Щирим словом згадує переможець обласного конкурсу вчителів іноземних
мов Таня Обух (45) про
свого вчителя німецької
мови Ж.І. Швець. Дякує
Юра Обухов (2013) за
глибокі знання з біології
С.В. Степанкевич, з хімії
– А.І. Росочинській, з
фізики – Н.В. Козак.
Професійним
шляхом
своєї першої вчительки
М.П. Никитюк пішла Наталка Мазур (20).
О с о бл и в і с т ь
цьогорічних
зустрічей
ще у тому, що у них брали
участь діти випускників.
Свою майстерність у
фотозйомці демонстрували у 15 річних Настя
Шукіна, у 20-річних Юра

Кутняк. Поезію своєї
меншої доньки читала
напам’ять однокласникам Людмила Баранецька (40). Вперше побачив однокласників тата
Станіслав Соколовський.
А 20-В класу їх класний керівник Л.В. Шанкаренко
підготувала
сюрприз – привітали
їхніх дітей. У дитячому
ансамблі зазвучали голоси теперішніх учнів
нашої школи: Ростислава Ремізова, Владислави
Засік, Дмитра Макогона,
Владисава Керніцкого,
Владислави Холод, Максима Котнєвича. До них

на цвинтарі, обов’язково
відвідує могили М.І.
Цикана, В.Б. Корнєва,
бібліотекаря школи Л.І.
Лакомської. А ще з сумом говорить про балетмейстера В.П. Трегуба,
про нездійснені мрії. Її
розповідь продовжують
Ян Ходор, Таня Шутко,
Льоня Куперштейн. 15
річні дякують класному
керівнику Т.І. Міщенко
за те, що після уроків їх,
малих, водила у Будинок
культури на репетиції.
Нота суму звучить і
10 річних, вправних
артистів ансамблю танцю
під керівництвом Віктора

З
книгою
знайомляться
теперішні
одинадцятикласники-прапороносці прапора школи Максим Григорьєв та Денис Гусєв. Фото Тараса
Щерби

приєднались Піддубна
Дарина (ЗОШ №3), Богдан Говорущенко (ЗОШ
№2), хмельничани Богдан та Ілля Нагорські.
Завжди є під час
зустрічей
і
хвилина
пам’яті, суму за однокласникам та вчителями. Організатор зустрічі
35 річних Ніна Довгань
(Омельчук) показує з
болем у серці фото, де
її клас сфотографувався у день десятилітньої
зустрічі. Ще є всі однокласники, учителі. А на
теперішній час немає

Трегуба, Олнксандра Куцого та Віти Краєвської,
однокласниць
Альони
Трегуб (20).
Традиція
зустрічей
не
обмежена
часом,
територією,
не
прив’язана до певних
дат. Учителі ЗОШ №1
відповідально ставляться до таких подій. Цього року виховні години
для своїх колишніх учнів
провели їх перші вчителі
Г.С. Савкова (40, 35), Л.В.
Торчук (30), Г.М. Андрущак (20), М.П. Никитюк
(20), Л.З. Коломієць (20),

Саме вони, 35 річні, першокласники у жовтні
1968 року прийшли до нового приміщення школи
по вул. Гагаріна. Фото Сергія Дизайна

в живих 9 ровесників.
По-особливому до цього поставилась й Ірина
Туба (30). Вона, нині знаний та шанований лікар
сімейної медицини І.Г.
Кудінська
підбираючи
якісь
особливі
слова вдячності, називає
прізвища вчителів, які
відійшли у вічність:
Є.К. Цехмейстер, Е.І.
Панішевський, Л.А. Руда,
О.Т. Каспрук, В.А. Коровянко, Є.О. Бєлан, С.А.
Дунаєвич, Л.В. Шапавалов.
У 15 річних ця місія
випадає Тані Головчук.
Вона каже, що, буваючи

В.Ю Луцик (15); класні
керівники – Б.М. Нетуський (40, 20), М.М. Стасюк
(35), Г.Ф. Йолтуховська
(30), С.Л. Швець (30), Г.С.
Муляк (30), Міщенко Т.І.
(15), Петриченко М.В.
(10), а також учителі В.Д.
Бригадир, О.С. Коновалова, В.С. Снядовська.
Малиновий
дзвін
шкільного дзвоника 1
вересня 2013 року збере
нашу шкільну родину на
свято. А далі підуть будні
новітньої історії школи.
Борис Нетупський,
учитель ЗОШ №1,
Заслужений вчитель
України
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ЩЕДРЕ ЛІТО
НА ЛІТА...

На гостинах в Андрія ХМЕЛЮКА

Й дійсно, цьогорічне
літо виявилося щедрим
на літа, ювілейні дати наших ветеранів. Ось, наприклад, минулого тижня
свій ювілейний, 90-річний
День
народження
відсвяткували два ветерана – Шклярук Леонід Павлович та Хмелюк Андрій
Михайлович.
Слова
«гордість»
та
«шана»
не
можуть
повністю
передати
почуттів
родини
Шкляруків,
що
переповнювали їх в день
дев’яносторіччя
глави
сімейства – Леоніда Павловича. Адже саме на плечах таких людей, як Леонід
Павлович Шклярук лежала відповідальність за

ті слова зіграли чи не
найголовнішу роль у його
житті.
За роки війни молодого солдата закидало не
в одну країну: Румунію,
Югославію,
Угорщину,
Австрію та багато інших.
Бачив немало на війні:
втрату товаришів, біль,
страх, розпач. Сам був ранений та контужений.
Після всіх випробувань
долі, в 1947 році Леонід
Шклярук повертається додому. Вступає у вечірню
школу, а після, в Київський
лісогосподарський
інститут на спеціальність
«Лісове господарство». Все
своє життя Леонід Павлович працював за своєю
спеціальністю.
Спочат-

Привітати Леоніда ШКЛЯРУКА прийшли голови
районної та міської організацій ветеранів України
Надія КУЗНЄЦОВА та Юрій ШАПОВАЛОВ

майбутнє нашої держави,
саме такі як він солдати,
зуміли героїчно захистили нашу Батьківщину,
розгромивши
фашизм.
Ці вчинки живуть і завжди житимуть в пам’яті
нащадків, в пам’яті всіх
майбутніх поколінь нашого народу.
Пережив він немало:
Голодомор, війну, розруху…
До сьогодні Леонід
Павлович пам’ятає слова з наказу, яким його
було
направлено
на
фронт. Розповідає, що

ку головним інженером
Тульчинського лісгоспу,
потім старшим лісничим
Бершадського лісгоспу. А
в 1958 році очолив Барське лісництво, що входило до складу Жмеринського лісгоспу. Завжди
відповідально та старанно
ставився до роботи. Має
звання лісничого першого
класу, є ветераном праці.
Серед військових нагород ветерана: Орден
Великої Вітчизняної війни
ІІ ступеня, медалі «За
взяття Будапешта», «За
бойові заслуги», «За пере-

могу над Німеччиною у
Великій Вітчизняній війні
1941-1945 рр.»
Немало спогадів має
інший ветеран – Хмелюк
Андрій Михайлович.
Згадати є що цій
людині. З дитинства у
праці, турботі про землю.
Пережив страшні дати в
історії.
З приходом війни
Андрія Хмелюка направили на водійські курси. А в
1941 році був призваний
на військову службу. Потрапив на Далекосхідний
фронт, в артилерійський
полк, підвозив снаряди.

Про що свідчать записи у
трудовій книжці та повага
від людей.
Так склалася доля,
що майже 20 років тому,
Андрій Михайлович втратив свою дружину через
хворобу. Було одиноко та
важко самому. Тому, згодом став жити з сусідкою
Ольгою Петрівною. Діти
були не проти. Отак і
сплелися дві долі воєдино.
Й досі живе подружжя у
мирі та злагоді.
«Він у мене хороший, – розповідає Ольга
Петрівна, – ми ніколи з
ним ніколи не сварились.

Подружня пара ХМЕЛЮКІВ

Про роки війни залишились спогади та
відзнаки ветерана: ордени Великої Вітчизняної
війни ІІ ст., «За мужність»,
медалі «За Перемогу над
Японією»,
«Захисник
Вітчизни» та ін.
Після війни повернувся в рідне село – Шпирки.
Одружився, разом
з
жінкою
виховував
сина. Працював водієм
на цукровому заводі,
згодом у заготівельній
організації, потім - спиртовому комбінаті. Але де
б не працював завжди був
добросовісним, чесним,
старанним
робітником.

Завжди
підтримували
одне одного, старались
зрозуміти. Так живемо й
досі. І в цьому, напевне,
наш секрет шлюбу.»
У святкові для цих людей дні їх привітати прийшли голова ветеранської
організації району Надія
Кузнєцова, голова міської
організації
ветеранів
Юрій
Шаповалов
привітав від імені міської
ради. Зичили ювілярам
здоров’я, життєвої наснаги, терпіння, бадьорості,
незгасної енергії на довгі
роки.
Мар’яна МАХАН
Фото автора

Ювіляр Леонід ШКЛЯРУК приймає вітання

три кольори,
що керують
світом
Триколірні світлофори, схожі на
сучасні, вперше побачили жителі
Детройта і Нью-Йорка в 1920 році.
З часом пристрої стали популярні в
різних містах Америки та Європи.
У Радянському Союзі світлофор
з’явився лише в січні 1930 року – на
розі Невського і Ливарного проспектів
в Ленінграді.
Особи,
які
страждають
на
діхромазію (діхромати), розрізняють
кольори головним чином по їх
яскравості – якісно вони здатні
відрізняти в спектрі лише теплі тони
(червоний, оранжевий, жовтий) від холодних (зелений, синій, фіолетовий).
Саме тому була встановлена сувора
послідовність вогнів світлофора за
кольором: червоний вгорі, зелений
внизу і жовтий посередині. Більше
того, оскільки серед дихроматів
розрізняють сліпих на червоний колір
і сліпих на зелений колір, червоний
сигнал сучасного світлофора має помаранчевий відтінок, а зелений сигнал – синій відтінок.
У Ріо-де-Жанейро з 10 вечора до
5 ранку водії автомобілів можуть
їздити на червоне світло світлофора.
Цей захід покликаний зменшити ризик автомобільного пограбування.
Трамвайні світлофори призначені
для регулювання руху трамваїв.
Зазвичай встановлюються перед
ділянками з обмеженою видимістю,
перед затяжними підйомами, спусками, на в’їзді або виїзді трамвайних
депо. Зазвичай трамвайні світлофори
мають 2 сигнали: червоний і зелений.
Залізничні світлофори призначені
для регулювання руху поїздів. Також
світлофори або додаткові світлові
покажчики можуть інформувати
машиніста про маршрут.
Річкові світлофори призначені для
регулювання руху річкових суден. В
основному використовуються для регулювання проходу суден через шлюзи. Такі світлофори мають сигнали 2-х
кольорів - червоного і зеленого.
Світлофор із зворотним відліком
часу. У деяких країнах світлофори
забезпечуються додатковою цифровою панеллю, яка б показала, скільки
секунд залишилося до зміни статусу
світлофора.
Ще відомі спеціальні світлофори
для сліпих людей: при зміні кольорів
змінюється
звуковий
супровід:
повільне цокання «чекай» або швидке
цокання «йди».
Жителі великих міст витрачають приблизно 6 місяців свого життя на очікування зеленого світла
світлофорів.
Вартість одного світлофорного
об’єкта в залежності від його
технічного оснащення та складності
ділянки дороги становить від 30 до 80
тисяч доларів.
У Празі є прохід між будинками
шириною 70 сантиметрів, в якому
висить справжній світлофор. Але
працює він не для машин, а для того,
щоб перехожі, які йдуть з різних
кінців вулиці, не наштовхнулися один
на одного.
В американському місті Сіракузи,
штат
Нью-Йорк,
розташований
квартал Тіпперері Хілл, населений
переважно нащадками ірландських
іммігрантів. Тут знаходиться єдиний
в світі світлофор, у якого зелений сигнал вгорі, а червоний – внизу. Коли
світлофор був вперше встановлений
в 1925 році, діти стали вибивати в
ньому скло, тому що зелений колір,
який символізує Ірландію, знаходився під британським червоним. Через
три роки очільники міста здалися і
вирішили назавжди зафіксувати на
цьому світлофорі зворотне розташування сигналів.
Підготувала
Мар’яна МАХАН
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Майже 700 студентів зараховано до ВНЗ міста

Завершилась
вступна
кампанія.
Освітяни
вже підбивають попередні
підсумки вступної кампанії.
Звітують:
цього
року
абітурієнти написали в середньому по три заяви на
вступ у різні навчальні заклади. І більше молоді
віддало перевагу не надто популярним у попередні роки
технічним спеціальностям,
хімії, геології, харчовим
технологіям та будівництву.
Яким був шлях до
студентської лави цього літа

топ-10
вузів УКРАЇНИ
за кількістю
заяв
За
результатами
вступної кампанії 2013го року, найбільше заяв
абітурієнти
подали
до
Київського
національного
університету імені Тараса
Шевченка (51 398).
Всього, у ВНЗ України
зареєстровано 2 172 000 заяв
від 695 700 абітурієнтів.
З них у паперовому вигляді
зареєстровано 1 559 600, у
електронному – 612 400.
Рейтинг десяти ВНЗ
за кількістю поданих заяв:
1. Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка – 51 398 заяв
2. Національний технічний
університет
України
«Київський політехнічний
інститут» – 46 488 заяв
3. Львівський національний
університет імені Івана
Франка – 45 821 заява
4. Національний університет
«Львівська політехніка» – 43
437 заяв
5. Національний авіаційний
університет – 43 283 заяви
6 . Н а ц і о н а л ь н и й
педагогічний
університет
імені М. П. Драгоманова – 36
473 заяви
7.Дніпропетровський
національний університет
імені Олеся Гончара – 32 362
заяви
8. Харківський національний
університет імені В. Н.
Каразіна – 31 763 заяви
9. Київський національний
економічний
університет
імені Вадима Гетьмана – 25
405 заяв
10. Київський національний
торговельно-економічний
університет – 24 675 заяв.
Підготувала
Мар’яна МАХАН

в нашому місті – про це буде
йти мова далі.
Варто нагадати, що в
Барі
вступна
кампанія
відбувалася в трьох ВНЗ:
Барському
гуманітарнопедагогічному коледжі ім.
М.Грушевського, Барському
автомобільно-дорожньому
технікумі (КНТУ), Барському
професійному
будівельному ліцеї.
Якщо взяти кількість
абітурієнтів, то вона по всій
Україні була меншою ніж
минулого року. Відповідно і

в нашому місті теж.
Добувати студентський
граніт науки в Барському
гуманітарно-педагогічному
коледжі ім. М. Грушевського цього року розпочне 280 студентів (на державну форму навчання
– 244, на контракту – 36).
Найпривабливішими
для
абітурієнтів
були
спеціальності «Правознавство», «Дошкільна освіта» і
«Початкова освіта».
В
Барському
автомобільно-дорожньому

технікумі поповнили «десант» студентів 208 осіб (на
державну форму навчання
– 150, на контрактну – 58).
Однією з найпопулярніших
спеціальностей при вступі
була «Обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів».
Барський професійний
будівельний ліцей прийняв
205 студентів на державну
форму навчання. Найбільша
кількість бажаючих хотіла
освоїти спеціальності «Оператора комп’ютерного набору» та «Електрогазозварю-

вальника».
Загалом майже сім сотень
ще вчорашніх учнів стали
студентами, які вступили у
ВНЗ нашого міста.
Нам залишається тільки
побажати успіху та натхнення
«новоспеченим»
студентам у навчанні та студентському житті. Не марно
говорять, що студентські
роки найкращі. Тож нехай
для вас вони такими і залишаться!
Мар’яна МАХАН
На фото: ВНЗ м. Бара

Є ТАКА ПРОФЕСІЯ...

У світі існує безліч
цікавих професій. Іноді
вони здаються вигадкою,
але факт їх існування очевиден. Якщо ви думаєте,
що ваша робота унікальна
– прочитайте дану статтю і ви здивуєтеся. Отже,
представляємо вашій увазі
список дивних професій.
Підбирач м’ячів. Такий
вид професії існує в клубах по гольфу. Людина, яка
працює на даній посаді,
повинна просто стежити
за м’ячиками і за тим, щоб
вони не затримувалися за
межами клубної території.
Педікюрщік для корів.
На елітних фермах Європи
зустрічається така професія.
Існує вона з тієї причини, що
стан копит здатен чинити
сильний вплив на самопочуття тварин, а в результаті
і на якість продуктів.
Розпрямитель
подушок. Люди, що мають таку
професію, працюють в недешевих меблевих магазинах
саме для того, щоб ходити
по торговому приміщенню і
стежити за тим, щоб кожна
з подушок не мала зморшок
і складок.
Експерт
з
гральних кісток. Таку посаду займають деякі люди
в Монте-Карло і в ЛасВегасі, вони перевіряють
збалансованість
кубиків,
щоб відвідувачі не були
обмануті казино.
Нюхатель
яєць.
Працівників цієї професії
можна побачити в ресторанах і кондитерських.
І людині, яка займає цю
посаду, потрібно нюхати яйця і стежити за ста-

ном цих продуктів, які будуть використовуватися в
приготуванні їжі.
Менеджер,
який
визначає стать курчат. Як
ви вважаєте, чи є складним
безпомилкове
визначення статі курчати? Кажуть,
що саме від статі залежить
спосіб догляду за птицею, а
також спосіб її харчування.
Випробувач меблів. Ця

селекціонер.
Виявилося,
що також є людина, якою
спеціально
здійснюється
відбір особин для даних
ферм. Найбільш часто вони
розводяться з метою видобутку з них отрути для цілей
медицини.
Найманий родич. Дану
послугу, що надається на
платних умовах, в минулому
році узаконили офіційно в

Випробовувачі меблів

професія є досить цікавою.
Людині потрібно сідати на
різні стільці і перевіряти
ці вироби на міцність.
Крім цього, знадобитися
перевірка крісел, ліжок і т.д.
чому не цікава професія?
Перевертач пінгвінів.
Всім добре відомо, що
пінгвіни не можуть перевертатися самостійно. На жаль.
З цієї причини на полюсних станціях, де частенько літають літаки, працює
людина, що допомагає
пінгвінам знову встати, коли
ті задивляються на літак,
що сідає або злітає. Цікава
професія, чи не так?
М у р а ш и н и й

Китаї. Її суть полягає в тому,
що людина може на певний
час купити «родичів» для
того, щоб відсвяткувати
весілля або щось інше. В
принципі, дані послуги були
у всіх країнах і раніше, але
це було неофіційно.
Виймач мозку. Кожен
з нас має в житті свого
«виймача мозку», але дана
професія не про них.
Працюють такі люди на
бойнях і їм потрібно стежити за тим, щоб уникнути пошкодження мозку під
час його вилучення з голови тварини, а також під час
транспортування в ресторани.

Разглажувач зморшок.
Ця людина бігає по магазину з взуттям і розгладжує
складки і зморшки на взутті,
що з’являються внаслідок
частої примірки виробів
клієнтами.
Гід по туалетах. Ця
професія є офіційною в
Японії. Людина, яка може
завжди надати допомогу
іншим знайти найближчий
в місті туалет. За свої послуги він бере близько чотирьох центів.
Яєчний
сепаратор.
Цю професію можна назвати іншими словами –
віддільник білка і жовтка з
використанням спеціальних
приладів. Такі люди працюють в кондитерських.
Полірувальник ключок.
Нами вже згадувалося про
гольф-клуби, в цих фахівцях
також має потребу кожен
клуб, який себе поважає.
Йому потрібно бігати за
VIP-клієнтами та протирати їх ключки за допомогою
спеціального складу.
Черговик. Дані вакансії
маються на службах під назвою «Стояльщики в черзі».
Це люди, готові за клієнта
стояти в будь-якій черзі,
терпіти, лаятися тощо.
Ось такі от цікаві
професії,
які
існують
насправді. Хто знає, можливо ви коли-небудь станете
черговим полірувальником
ключок або навіть гідом по
туалетах. У будь-якому випадку – головне щоб ваша
робота приносила не тільки
гроші, але і моральне задоволення.
Підготувала
Мар’яна МАХАН

По с тф а к т у м
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Найкращі винаходи жінок
Саме
жінки
винайшли астролябію та перископ, глушник і бронежилет,
підгузки та шоколадне печиво.
Пропонуємо вам підбірку найкращих винаходів, які свого
часу зробили жінки.
Як не дивно, але саме
представниці «слабкої»
статі
винайшли
астролябію та циркулярну пилу, перископ
для підводних човнів і
м’ясні консерви, посудомийну машину та склоочисники, глушник для
автомобіля та підгузки,
шоколадне печиво і WiFi, а також бюстгальтер і
бронежилет.
Прилад
для
вимірювання координат
небесних тіл – астролябію
– винайшла жінка-учений,
філософ, астроном і математик
Гіпатія Олександрійська в 370
р. до н. е.
Ніколь Барб’є Кліко в 1808
році розробила технологію
«ремюаж», завдяки якій шампанське стає прозорим.

Прототип циркулярної пили
створила Табіта Беббітт у 1810
році.
Перископ для підводних
човнів запатентувала в 1845
році Сара Мете.
Перші м’ясні консерви у 1873
році показала на всесвітній

виставці Надія Кожина.
Посудомийну машину винайшла Джозефіна Кокрейн в
1886 році.
Бюстгальтер був запатентований Ермінь Кадоль (Франція,
1889 рік).
Снігоприбиральну машину

Вітання

оголошення

22 серпня відзначив свій
День народження Навроцький Сергій Петрович.
З нагоди Вашого особистого свята бажаємо міцного
здоров’я,
невичерпної
енергії, окриленого настрою,
щастя та добра Вам і всій
Вашій родині.
Нехай Вам повсякчас таланить на однодумців, колег, доброзичливих, порядних людей, які приноситимуть у Ваше життя яскраві,
теплі події, множитимуть успіхи та додаватимуть
джерельної снаги в ім’я процвітання рідного краю та
його мешканців.
Божого Вам благословення на многії і благії літа!
Барська районна організація ветеранів України
До уваги адвокатів!
Оголошено конкурс з
відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної
вторинної правової допомоги. Заяви для проходження конкурсу приймаються Головним управлінням
юстиції
у
Вінницькій
області, а також всіма районними,
міськрайонними
та
Вінницьким
міським
управліннями юстиції до 2
жовтня 2013 року.
З повним текстом оголошення можна ознайомитися
на офіційному веб-сайті Головного управління юстиції
у Вінницькій області (http: //
vinjust.gov.ua/).
Барське районне
управління юстиції

вигадала секретарка Синтія Вестовер у 1892 році.
Перші
двірники
для
автомобіля винайшла Мері Андерсон в 1903 році.
Перший фільтр-конус для
кави Мерлітте Бенц скрутила
власноруч із листка учнівського
зошита з 1909 року.
Глушник
для
автомобіля винайшла
Ель Долорес Джонс у
1917 році.
Прототип Wi-Fi в
1941 році запатентувала
Хеді Ламарр.
Кевларовий бронежилет створено у 1965
році завдяки доктору
Стефанії Кволек, яка
винайшла кевлар.
Підгузки створила
мама і домогосподарка
Маріон Донованв в 1917 році.
Шоколадне печиво вперше
приготувала Рут Уейкфілд у
1930 році.
Силікон є винаходом скульптора Патрісії Біллінгс.
Підготувала
Мар’яна МАХАН

Повідомляю, що тимчасове посвідчення
серії ТП №2642305, видане Барським районним військовим комісаріатом Холоду
Василю Юрійовичу, 1979 року народження, мешканцю м. Бар Вінницької області,
вважати недійсним.
В.Ю.Холод
Металопластикові вікна, двері м. Бар, вул.
Пролетарська 1 А. Продаж в кредит. Тел.:
097-386-45-42.
Компанія-експортер закуповує ріпак,
горох зелений, горох жовтий, нут, сою,
просо, сорго, льон, гірчицю, коріандр,
боби, вику, волоський горіх, кондитерські
насіння. Можливий самовивіз. 0985919400
Володимир, 0931663055 Іван.

ОРІЄНТУВАННЯ
05.08.2013 року в період часу з 11.30 по 13.40 годин в м. Бар
Вінницької області по вулиці Рози Люксембург 34, біля приміщення
КУ «БарРМЦПМСД», невідома особа, шляхом вільного доступу
вчинила крадіжку дитячої коляски, яка
належить жителю с. Окладне Барського
району Вінницької області.
Даний факт внесено в ЄРДР за
№12013010080000520 від 06.08.2013 року
за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК
України.
На даний час співробітниками Барського РВ УМВС проведено ряд оперативно – розшукових заходів з метою розкриття даного злочину, в
зв’язку з цим слідство намагається встановити очевидців, свідків та
осіб, які б могли повідомити про коло осіб, причетних до скоєння
вказаної крадіжки.
Громадяни, які володіють будь – якою інформацією по даному факту просимо з’явитись в каб. №21 Барського РВ УМВС або
повідомити за тел. 102, 2-42-86, 2-25-18.
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ГОРОСКОП ЗДОРОВ’Я
НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ
Овен. З понеділка можна дозволити розслабитися тим, хто наклав на себе жорсткі обмеження і сидів на дієті. Однак занадто різкий
старт свята живота може призвести до проблем з
функціонуванням шлунка. Навантажуйте себе поступово.
Телець. Тиждень допоможе позбутися
найбільш запущених захворювань тим, хто
буде наполегливий. Хороше самопочуття початку тижня дозволить дати собі більше фізичних
навантажень і зайнятися вправами на відкритому
повітрі. Особливо сприятливими будуть водні процедури – від звичайного басейну до спеціальної
терапії.
Близнюки. Приємна і легка атмосфера початку тижня зарядить вас бадьорістю на всі
ці дні. Не давайте зневірі проникнути у ваше
життя, і ви обійдетеся на цьому тижні без ліків і прислуховуваня до симптомів. У вівторок не піддавайте
себе екстремальним навантаженням будь-якого
роду.
Рак. Лікування, розпочате на цьому тижні,
дасть реальні результати. А тим, хто його не
вимагає, можна згадати про профілактику та
заходи щодо зміцнення здоров’я. Корисною буде
вітамінізована дієта і помірні силові навантаження.
У середині тижня є ймовірність травматизму, будьте
уважні на дорогах.
Лев. Присвятіть цей тиждень максимально
активному способу життя. Можна дозволити
собі додаткові фізичні навантаження. Примус
не вітається. Але якщо ви будете робити те, що вам
в радість, то це принесе очевидну користь організму.
Якщо вам в радість пити-курити, то в неділю все
одно доведеться кинути – серце підкаже.
Діва. Відсутність напруги і спокійна атмосфера початку тижня налаштує вас на позитивний лад. Можна буде дозволити собі виспатися
і просто відпочити від біганини. У вівторок уникайте потрапляння в ситуації, що вимагають значного
напруження. А в неділю корисною буде максимальна фізична активність.
Терези. Для поправки здоров’я вам доведеться активно ворушитися весь тиждень.
Якщо поправляти вам вже нічого, то хоча б не
переїдайте у вівторок і не працюйте без каски. Небажано буде на цьому тижні також ходити по коліях
і стояти під стрілою.
Скорпіон. Тиждень віщує добре самопочуття для тих, хто стежив за своїм здоров’ям.
Стабілізація настає і в перебігу хронічного захворювання. Цим варто скористатися для початку
повного позбавлення від медичних проблем.
Стрілець. Тиждень буде сприяти спокійному
і розслабленому наведенню порядку в справах вашого здоров’я. Не форсуйте ніякі заходи з оздоровлення, не слухайте випадкових порад,
які можуть виявитися порожніми. У неділю кращою терапією для вас буде присутність коханої та
бажаної людини.
Козеріг. Успішними будуть на цьому тижні
ініціативи з радикального очищення організму
від усіляких шкідливих домішок і добавок. Для
цього вам необхідно забути про шкідливі звички,
переосмислити нешкідливі і вийти на новий духовний рівень.
Водолій. На цьому тижні не вітається
самолікування. Дуже слушною і корисною
буде консультація фахівця. Навіть якщо у вас
нічого не болить, все одно сходіть. Вам відкриються
такі таємниці вашого організму, що з цього моменту
без фахівця вам буде вже не обійтися.
Риби. Тиждень почнеться в бадьорому
ритмі і не викличе зауважень щодо вашого самопочуття.
Можна приступати до оздоровчих практик, корисні будуть процедури по загартуванню
організму.
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