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Страхова компанія
«Провідна» вітає усіх
із Днем знань!
Бажаємо вчителям
мудрості й терпіння,
учням – нових знань
і старанності, батькам – гордості та радості за своїх дітей.
Запрошуємо всіх застрахувати себе і своїх дітей, а також
автомобілі, квартири та майно. Чекаємо на вас за адресою:
м. Бар, вул. Пролетарська, 6 (міська рада, 2-й поверх).
Тел. 2-10-08, 097-028-63-77.
Ліцензія ДКРРФПУ серія АВ №520904-520925 від 16.02.2010

Шановні працівники установ нотаріату!
Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята – Дня нотаріату! Ваш вибір професії – це вибір
шляху відповідальності, справедливості, відданості та
цілеспрямованості.
Нехай же ваші професійні зусилля будуть
винагородженні довірою громадян, повагою колег, шаною і любов’ю рідних. Прийміть побажання міцного
здоров’я, великого людського щастя, оптимізму, добробуту вашим родинам, а також життєвої наснаги, вагомих
успіхів, плідної праці й нових здобутків у професійній
діяльності!
З повагою, Барський міський голова Олексій ДЗІСЬ

Шановні педагоги, дорогі учні та студенти!
Від усього серця вітаємо вас із всенародним святом – Днем знань!
Для когось цьогорічне 1 вересня стане першим навчальним роком,
для когось – останнім чи черговим. Але однаково для всіх цей день
є хвилюючий і незабутній – святковою атмосферою, барвами осінніх
квітів, свіжістю оновлених класів. І, звичайно, закличним дзвоником.
Перед вами відкриті дороги у світі знань. Адже саме ви, педагоги,
даруєте нам кваліфікованих та освічених спеціалістів. Та саме ви, учні
та студенти, майбутнє Вінниччини та держави в цілому!
Нехай цей навчальний рік буде плідним та цікавим на шляху
великої дороги знань. Від щирого серця бажаємо маленьким першокласникам, учням та студентам Вінниччини наснаги у пізнанні навколишнього світу та самих
себе. А педагогам – натхнення та наснаги у нелегкій та важливій справі – творити людину!
Голова обласної
Голова обласної
державної адміністрації Іван МОВЧАН
Ради Сергій ТАТУСЯК
Вельмишановні педагоги, учні, студенти та батьки!
Щиро радий вітати всіх із 1 вересня – Днем знань!
Цей день завжди особливо урочистий та хвилюючий, адже
саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання – це прихований скарб, який необхідно здобути, щоб знати,
діяти, жити.
Бажаю усім школярам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих та надійних друзів і досягти омріяної
мети.
Переконаний, що ваші здібності, наполегливість стануть
запорукою визначних успіхів у дорослому житті, а сприятимуть цьому високі стандарти
української освіти, рівні можливості в її здобутті для кожної дитини.
Найщиріші слова подяки – педагогам, які щедро діляться своїми знаннями, плекають
справжніх патріотів нашої держави. Їхня мудрість та великодушність залишається з вихованцями на все життя.
Нехай цьогорічний першовересень стане ще однією радісною і незабутньою сторінкою
життя кожного з нас! Зі святом, дорогі друзі!
З повагою, Барський міський голова Олексій ДЗІСЬ
Шановні підприємці!
Сердечно вітаю вас із професійним святом!
Ваша праця є рушійною силою та запорукою
економічного розвитку нашого міста, головним джерелом
створення нових робочих місць, насичення ринку товарами і послугами та задоволення потреб населення. Тому
щиро бажаю всім вам нових успіхів у бізнесі, вдалих угод,
надійних партнерів.
Нехай щаслива доля супроводжує вас в усіх починаннях
та справах. Вагомих досягнень вам та невичерпної ділової
енергії для реалізації нових бізнес-проектів, тепла і затишку вашим родинам.
З повагою, Барський міський голова Олексій ДЗІСЬ
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В міс ті відзначили День Неза лежнос ті –
головне державне свято країни

ень незалежності – головД
не державне свято, символ єдності українського народу

парад вишиванок, номери артистів
оригінального жанру (акробати,
ростові ляльки, козаки). Святковідзначили в місті Бар 23 серпня,
ву програму продовжили виступи
напередодні свята. Традиційно
професійних артистів: Ігоря Юрв цей день відбулися офіційні
ковського, оркестру «Фанфари Куурочистості, масові народні гупала», гурту «Дефіляда».
ляння, а також різноманітні
Завдяки цікавій та насиченій
розважальні заходи.
програмі заходів вдалося передаТак, в рамках святкування
ти її учасникам дух патріотизму та
відбулася церемонія підняття дергордості за свою націю, яка, пройжавного Прапору України та оновшовши серйозні випробування,
лення районної Дошки пошани.
створила свою незалежну державу.
По завершенні урочистої чаСьогодні День незалежності
стини заходів очільники міської
України – це свято кожного свідомого
та районної влади, громадськість
українця, стежина самостійності,
міста здійснили покладання квітів
по якій наша Вітчизна йшла впроі корзин до пам’ятників воїнамдовж століть. І ось ми – вільні, ми –
землякам на площі Пам’яті, М.Грушевському, та гостей міста були представлені вистав- незалежні. Творімо Україну власними руками,
Т.Шевченку, до пам’ятного знаку жертвам ки територіальних громад району «Всесвіт зробімо її сильною та могутньою державою!
голодоморів та до могили загиблим воїнам- української душі», різнобарвний калейдо- Адже не Україна – для нас, а ми – для України.
скоп серпневих свят та дитячий дивосвіт, а
визволителям району, що у міському парку.
Алла ЗАВАДСЬКА
На майдані Святого Миколая увазі барчан також ігри, змагання, тематичний концерт,
Фото автора

В АРСЕНАЛІ «ЕВЕРЕСТУ» –
УРЯДОВА НАГОРОДА

З

нагоди 22-ї річниці незалежності нашої держави Подякою Прем’єр-міністра України
за вагомий особистий внесок у забезпечення
реалізації державної політики соціального захисту населення та сумлінну працю відзначено директора міського центру соціально-психологічної

реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями «Еверест» Тетяну Марущак.
Слід відзначити, що напередодні, всередині
липня поточного року, Центр відвідала начальник відділу методичного забезпечення соціальної
роботи Департаменту сім’ї та дітей Міністерства
соціальної політики України Вікторія Сановська.
Вивчивши матеріальну базу Центру, познайомившись з доробками працівників, оглянувши творчі
роботи еверестівців, В.Сановська відмітила високий рівень професійного підходу директора закладу Т.Марущак до вирішення проблеми
реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями, наголосила на важливості закладу, адже саме такі Центри є альтернативою
інтернатам. За її словами, керівник «Евересту»
працює над завданням – не просто організувати
для дитини належну реабілітацію, лікування, але
й виховати її, виплекати в ній особистість, допомогти їй розкрити свої можливості, реалізуватися
в цьому світі.
Вікторія Сановська відзначила, що Центр
«Еверест» наділений особливою енергетикою та здатністю підтримувати сім’ї дітей з
функціональними обмеженнями. Досвід показує,
що супровід осіб з інвалідністю може бути

плідним і міцним за умови, якщо його надають
фахівці, яким притаманні відповідні людські та
професійні якості. Мультидисциплінарна команда «Евересту» розробила й адаптувала у своїй
діяльності авторські діагностично-корекційні
програми з подолання тривожності, страху й
агресивності, розробила експрес-діагностики
відхилень інтелектуального розвитку клієнтів і
функціональних досліджень рухової активності.
Дані програми психотерапевтичного напрямку стали джерелом емоційної стабільності,
відкриттям ваги та цінності життя дитини, дозволяють формувати між батьками і партнерами
спільноту, яка є місцем радості, місцем активного
творення та сумісного святкування життя.
Вражена атмосферою, яка панує в «Евересті»,
представник
відомства
Мінсоцполітики
пересвідчилась у тому, що вихованці закладу
мають змогу не лише спілкуватися з ровесниками і звикати до навколишнього середовища, а й отримувати належний для свого віку та
психічного розвитку обсяг знань, відновлювати
й підтримувати свій фізичний і психічний стан,
бути повноцінними членами суспільства.

Алла ЗАВАДСЬКА
Фото автора
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Офіційно

Інформує Барське відділення Жмеринської ОДПІ
На 378,8 тис. грн. більше, ніж торік, надійшло плати за землю
За сім місяців цього року платСуб’єкти господарювання-юридичні
ники податків Барського району спла- особи сплатили майже 2915,2 тис. грн.
тили 3573,1 тис. грн. плати за землю. плати за землю, фізичні особи – 657,9
це на 378,8 тис. грн. більше, порівняно тис. грн., це відповідно на 252,9 тис. грн.
з відповідним періодом минулого року. та 125,9 тис. грн. більше, ніж торік.
Який порядок сплати єдиного внеску фізичними особамипідприємцями, котрі протягом року перейшли зі спрощеної
системи оподаткування на загальну?
Фізичні особи-підприємці, які переПри цьому суми єдиного внеску,
йшли протягом поточного звітного сплачені у вигляді авансових платежів,
року зі спрощеної системи оподат- ураховуються платником при остаточкування на загальну систему оподат- ному розрахунку, який здійснюється
кування, нараховують та сплачують ним за календарний рік до 10 лютого насуми єдиного внеску у вигляді аван- ступного року на підставі даних річної
сових платежів на підставі квартальної податкової декларації, та не можуть
декларації, яка подається ними після бути меншими за розмір мінімального
закінчення кварталу, в якому відбувся страхового внеску за місяць, в якому
перехід.
отримано дохід (прибуток).

Людям,
які доглядають
дитину-інваліда
підгрупи А,
збільшено
соцдопомогу
Наприкінці липня поточного року Верховна Рада України прийняла Закон, яким
підвищено розмір надбавки на догляд
за дитиною-інвалідом підгрупи А. Якщо
раніше ця сума була у розмірі 50% від прожиткового мінімуму для дітей відповідного
віку, то тепер вона становитиме 100%.

Таке поняття, як підгрупа по дитячій
інвалідності з’явилось минулого року. Парламент ухвалив закон, відповідно до якого
діти з високою мірою втрати здоров’я, які
не можуть обходитись без стороннього
догляду і які фактично не здатні до самообслуговування, почали відноситись до
категорії «дитина-інвалід» підгрупи А. Вже
цього року люди, які доглядають за такими дітьми, будуть отримувати збільшену
соціальну допомогу.
Щоб оформити надбавку на догляд за
дітьми-інвалідами підгрупи А, які раніше
були визнані дітьми-інвалідами без зазначення підгрупи, потрібно звернутись до
лікарсько-консультативної комісії дитячих
лікувально-профілактичних закладів за
місцем проживання дитини-інваліда. Саме
ця структура розглядає оглядову справу та приймає рішення про встановлення
підгрупи А. Якщо відповідне рішення буде
прийнято, то оформляється новий медичний висновок про дитину-інваліда віком
до 18 років. Його оригінал надсилається
(передається) органами охорони здоров’я
до органів праці та соціального захисту
населення за місцем проживання дитини,
які в свою чергу здійснюють перерахунок
розміру надбавки.
Загалом розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А
встановлюється в розмірі прожиткового
мінімуму для дітей відповідного віку (до 6
років і від 6 до 18 років). На сьогоднішній
день сума на дітей до 6 років становить 972
грн., а від 6 до 18 років – 1210 грн. З грудня
2013 року розміри прожиткового мінімуму
збільшаться до 1032 грн. та до 1286 грн.
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Графік ОГП членами громадського
формування при виконкомі Барської
міської ради на вересень 2013 року
1. Загродський О.Ц. – 1 вересня
2. Дячок О.М. – 3 вересня
3. Стадній І.І. – 4 вересня
4. Семенов О.В. – 5 вересня
5. Максимчук В.І. – 6 вересня
6. Дуднік В.І. – 7 вересня
7. Луцак М.М. – 8 вересня
8. Трокачевський О.Г. – 10 вересня
9. Кушнір М.В. – 11 вересня
10. Гадасюк м.С. – 12 вересня
11. Войтович Л.П. – 13 вересня
12. Палевський М.О. – 14 вересня
13. Колос А.Л. – 15 вересня

14. Меркалн О.І. – 17 вересня
15. Походзей О.А. – 18 вересня
16. Шабатура М.М. – 19 вересня
17. Зелений А.В. – 20 вересня
18. Войтович Я.І. – 21 вересня
19. Грисюк О.Г. – 22 вересня
20. Свіровський О.Л. – 24 вересня
21. Стаднік Ю.В. - 25 вересня
22. Росочинський В.І. – 26 вересня
23. Сторожук Л.А. – 27 вересня
24. Дзісь Б.О. – 28 вересня
25. Ільніцький М.В. – 29 вересня
26. Семцов В.О. – 28 вересня

ТОП ЗАКОНОДАВЧИХ НОВОВВЕДЕНЬ,
ЩО НАБИРАЮТЬ ЧИННОСТІ З 1 ВЕРЕСНЯ

Якщо школярів 1 вересня чекають нові предмети і підручники, то всю країну – відразу кілька
нових законів, які суттєво вплинуть на життя
українців.
ВСЕ В БАНК. Найважливішою і з вступаючих
в силу з початком осені законів є скромна постанова, прийнята Нацбанком. Називається вона
«Про встановлення граничної суми готівкових
розрахунків» і складається з двох пунктів, один
з яких стосується бізнесу, інший – потенційних
покупців квартир та дорогих авто. Бізнесу
НБУ
обмежив
можливість
розрахунків між
собою налом сумою не більше 10
тис. грн. протягом одного дня.
Друга
проблема складніша:
звичайні громадяни не зможуть
заплатити налом
за товари або
іншу
покупку
більше 150 тис.
грн.
протягом
одного дня. Це
менше $20 тис.,
і в цю категорію
підпадають всі
квартири у великих
містах
й
автомобілі
вище середнього рівня. Наприклад,
скромна
київська одиничка коштує $50
тис.; маючи цю
суму на руках, її
треба перевести у гривню (407 тис., втрати при
переводі 1–2%), покласти на рахунок у банк, і
перевести гроші на рахунок продавця (плата за
послугу 3%). У підсумку квартира обійдеться на
$2–3 тис. дорожче.
АРМІЯ ПЛЮС. Військовослужбовців Збройних сил у вересні чекають гарні новини: згідно
з постановою Кабміну, їх зарплата підвищиться
відразу на 40 %. За словами заступника міністра
оборони Володимира Можаровського, комбат у
званні майора буде отримувати на 700 грн. більше
– 4,8 тис. замість 4,1 тис. Причому це не останнє
істотне підвищення: у 2014-му очікується зростання доходів військовослужбовців ще на 40% з
тим, щоб вони виросли в два рази у порівнянні з
початком 2012 року.
НОВИЙ ФАНТИК. З 1 вересня на українські
сигарети й алкоголь будуть клеїти нові акцизні
марки. Розмір їх не змінюється, зате вартість
буде в 2,5 рази вищою; щоправда, в грошовому обчисленні це не так вже і багато – ціна
алкогольної становитиме 27 коп. замість 10,
сигаретної – 14 коп. замість 5,5. Але з урахуванням накрутки податків ціни на кінцевий продукт
можуть підвищитися на 20–25 коп.

ДОХОДИ ДО ДОХОДІВ. Нова норма, прийнята в рамках адмінреформи: єдиний соцвнесок тепер потрібно буде платити не в Пенсфонд,
а в Міндоходів та зборів. Це додасть головного
болю бухгалтерам підприємств і спрощенцям;
всі інші можуть бути спокійні: розмір збору не
змінюється.
податкова напоготові. З початком вересня набуває чинності закон про трансферне
ціноутворення, котре погіршить життя нечесним
бізнесменам.
З його допомогою податкова
зможе контролювати операції з
переказу коштів
понад 50 млн.
грн. з України
на рахунки в
країнах, де податок на прибуток
менший нашого
мінімум на 5%
АВТОСТОП.
З 1 вересня 2013
набуде чинності
Закон
України
«Про
внесення змін до Податкового
кодексу
України
про
сплату
екологічного
податку
за
утилізацію
знятих
з
експлуатації ТЗ»
від 04.07.2013 р.
№ 422-VII, який
підписав
Президент країни.
згідно Закону величина такого податку для
конкретного ТЗ розраховується з урахуванням
базових ставок та коригуючих коефіцієнтів,
прив’язаних до об’єму двигуна та в залежності
від того, який автомобіль, новий чи старий.
Законом передбачено, що платниками податку з утилізації знятих з експлуатації ТЗ є особи, які здійснюють ввезення на митну територію
України ТЗ та кузови у митному режимі імпорту
і виробництво (виготовлення) ТЗ на митній
території України, а також які набувають ТЗ у
осіб, які не є платниками цього податку.
Базова ставка податку для легкових
автомобілів – 5,5 тис. грн.
На
інші
ТЗ
(автобуси,
вантажні,
вантажопасажирські
автомобілі
або
спецавтомобілі) вона становить 11 тис. грн. При
цьому підсумкова сума утилізаційного збору залежатиме від спеціального коефіцієнта. Разом з
тим від сплати податку звільнені кузови для промислового складання автомобілів.
Вітчизняні
виробники
при
цьому
звільняються від його сплати під гарантії створення утилізаційних потужностей. Таким чином,
з 1 вересня очікується підвищення вартості авто.
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Митрополит Вінницький і Барський Симеон звершив
Божественну літургію в соборі Успіння Божої Матері

28

серпня, в день Успіння Песвятої
Богородиці, собор міста Бар урочисто
відсвяткував своє престольне свято. Божественну літургію у соборі Успіння Божої Матері в цей
день очолив керуючий Вінницькою єпархією

Х

рам був побудований
в 1757 р. на місці давньої
Троїцької церкви. Спочатку будівля була однобанна, хрестоподібна
в плані. На західному
фасаді був балкон,
на якому під час свят
розміщувався оркестр.
Храм закрили в 1838
р. через появу тріщин
у стінах і куполі.
Капітальний
ремонт
завершено в 1851 р. Купол був перебудований,
змінено
архітектуру
споруди.
Добудована цегляна триярусна
дзвінниця. На стінах
храму – олійний живопис XIX ст.
У соборі Успіння
Божої Матері перебувала й чудотворна Барська
ікона Божої Матері, яка
протягом вже 300 років
являє чудеса зцілення й
милості Божої Матері
всім стражденним, які
приклоняються до неї
у своїх скорботах і молитвах.
Віддання оповідає,
що з XVII століття
цей стародавній образ
перебував
на
Поділлі в Барському
чоловічому православному монастирі, зведеному в дрімучому лісі.
Святиня
зберігалася
тут у дерев’яному храмі
до того моменту, поки
монастир не був зруйнований і розорений
поляками.

митрополит Вінницький і Барський Симеон.
Наприкінці літургії архіпастир виголосив
проповідь, в якій розкрив суть свята Успіння
Пресвятої Богородиці. Наостанок митрополит привітав духовенство та паству зі святом

й молитовно побажав усім заступництва та
всесильної допомоги Пресвятої Діви Марії.
На богослужінні був присутній і міський голова Олексій Дзісь, який розділив радість престольного свята з прихожанами міста.

З ВИТОКІВ ІСТОРІЇ СОБ ОР У

У XVIII столітті
уніатські
ченці
відродили монастир у
самому місті Бар. Про
те, що ікона перебувала тут, свідчить літопис
Барського чоловічого
монастиря за 1723. В
описі розповідається,
що в головному вівтарі
стоїть в особливій ніші
ікона Богоматері, що
тримає на руках Немовля Христа, покрита срібло позолоченою
ризою. У народі вона
називалася
образом
Пресвятої
Покрови. Навколо неї споруджений
червоний
балдахін із зображенням двох ангелів, які
підтримують корону.
Живопис на іконі старий,
візантійського
письма, колір ликів
охристо-коричневий,
одіяння – темно-блакитного кольору. Лики
Спасителя і Божої
Матері мають суворий
вираз, над ними – срібні
корони і променисте
сяйво, прикрашене дванадцятьма зірками.
У 1793 році місто
Бар з усім Поділлям
возз’єдналося з Росією,
а в 1837 році Барський
уніатський монастир
став
православним.
Через півстоліття в
пам’ять про цю подію
Священним
Синодом було встановлено

особливе шанування
Барської ікони Божої
Матері 1/14 жовтня
– в день святкування
Покрови
Пресвятої
Богородиці.
Благодатні
знамення від святого образу стали відомі по
всій українській землі.
На його честь склали «Пісню Пресвятої

і лютерани – просили
здійснювати молебні
перед Барською іконою
Богоматері.
Після
численних зцілень та
чудесної допомоги по
молитві до Богоматері
«Барської»
багато
храмів і монастирів не
тільки України, а й Росії
стали писати копії з шанованого образу.

Діви
Богородиці,
чудотворної Ея іконі у
Барі-граді» – молитовне звернення до Цариці
Небесної.
В монастир приходило безліч прочан,
особливо в храмове
свято Покрови Божої
Матері. Монастирський
священик на прохання вірян читав акафіст
Пресвятій Богородиці.
Нерідкі приклади, коли
не тільки православні, а
й інославні – католики

У 30-х роках ХХ
сторіччя
Свято-Покровський, до того
часу вже жіночий монастир, безбожниками
був закритий, а його
насельниці
вигнані.
Чудотворний
образ
черницям монастиря
вдалося врятувати, але
дорогоцінну ризу довелося віддати представникам тодішньої
влади. Ікону черниці
Серафима,
Амвросія
і Гавриїла сховали в

підполі будинку в Барі,
де вони оселилися після
вигнання з обителі. Під
спудом древній образ
перебував до 90-х років
ХХ століття.
Останньою хранителькою чудотворної
святині стала матінка
Гавриїла. По старості
вона вже не мала сил
укривати ікону, тим
більше, що жадібні
люди намагалися викрасти у неї древній
образ і вивезти його за
кордон, тому в лютому 1994 р. черниця послала телеграму в село
Дачне Одеської області
протоієрею Володимиру Мінаєву. У телеграмі
говорилося: «Терміново
приїжджайте і заберіть
ікону на зберігання у
свій храм, а коли все затихне, прошу повернути її в монастир, який
буде відбудований на
честь ікони».
У
селищі
Дачне древню святиню
встановили в окремій
кімнаті будинку отця
Володимира. «Вона перебувала в будинку, ми
намагалися не говорити про неї. Але святиню не сховаєш, – згадує
священик. – Спочатку
від ікони почало виходити сяйво, потім вона
стала благоухати. Почалось
паломництво
до святині. Приходи-

ли пішки, приїжджали
автобусами, співалися
псалми і читалися
акафісти до Богородиці.
Двері в будинок, де знаходилася ікона, не зачинялися. Відбувалося
стільки чудес, що згадати зараз важко».
У 2000 році прийшов час віддавати ікону
Божої Матері в місто
Бар. Вирішено було написати список з чудотворного образу, який
залишили в храмі.
Стародавня святиня
Поділля була привезена до міста Бар і хресним ходом принесена
у собор Успіння Божої
Матері, де її встановили
в особливому кіоті біля
іконостасу. Віруючі потягнулися до чудотворного образу, з молитвою прибігаючи до
заступництва Цариці
Небесної. Заговорили
і про зцілення: після
читання
акафісту
Пресвятій Богородиці
прозрів сліпий хлопчик; відбувалися й інші
чудеса.
12 січня 2011 року
урочистим Хресним ходом чудотворна ікона
Богородиці «Барська»
була перенесена з собору Успіння Божої
Матері м. Бара в Скит
Браїлівського жіночого
монастиря (Жіночий
монастир на честь
Барської ікони Божої
Матері в с. Гайове).
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Післязавтра – 1 вересня. Чи всі готові
до початку навчального року?

р о б і г л о ,
пролетіло тепле
П
літечко. А це означає,

що скоро пролунає малиновий дзвоник та запросить усіх школярів
за свої парти. Чи готові
ЗОШ міста до зустрічі
з учнями та поради
батькам школярів як
підготуватись до навчального року (адже
особливо складно буде
«першачкам»). Про це
– далі.
На думку деяких
батьків, підготовка дитини до школи полягає
в придбанні йому
шкільної форми, рюкзака і канцтоварів.
Але «матеріальний»
аспект підготовки далеко не найважливіший,
набагато важливіше,
наскільки
дитина
готова до навчання інтелектуально і

в школу.
Однак для успішної
підготовки вашої дитини до школи цього
буде мало. Дуже важливо приділити достатньо уваги здоров’ю
і фізичному розвитку
дитини.
Перед школою дитина обов’язково повинна пройти повний
медичний огляд, за
результатами
якого
лікарі сформулюють
рекомендації. Якщо ви
хочете віддати дитину
на яку-небудь спортивну секцію, краще
зробити це до того,
як він піде в школу,
щоб він встиг звикнути. Якщо у вересні
на дитину разом наваляться навчання в
школі та додаткові заняття спортом, йому
буде дуже важко. Так

Не треба лякати
дитину школою і вчителями, коли він веде
себе не так, як вам
хотілося б.
Дуже важливо переконатися в тому,
що у вашої дитини
адекватна самооцінка.
Звичайно, для вас
він, напевно, найкращий, найрозумніший
і найталановитіший.
Але не варто вселя-

довелося різко перебудовуватися з першого
вересня.
Поступово
починайте привчати
дитину до того режиму дня, який у нього
буде в школі, інакше в
перші місяці навчання
вашому чаду доведеться непросто.
С амо с тійно
підготувати
дитину
до школи цілком реально, але все-таки

психологічно.
Варто
зайнятись
інтелект уальною
готовністю до школи.
Перевірити, як у дитини розвинені пам’ять,
мислення,
увага,
сприйняття,
мова,
координація
рухів,
дрібна
моторика,
орієнтація в просторі
і т. п.
Якщо
у
розвитку будь-якої з
пізнавальних функцій
спостерігаються
відхилення,
бажано
виправити
їх,

що заняття спортом
потрібно або починати заздалегідь, або
відкласти до того моменту, коли дитина
адаптується до школи.
Також велике значення має психологічна
готовність дитини до
школи. Ваше завдання – пояснити їй, що
чекає, коли вона піде в
школу.
Однак при цьому
важливо не залякувати, а сформувати
у дитини позитивне
ставлення до шкіль-

ти в нього непохитну
впевненість у власній
винятковості: в школі
напевно
знайдуться
діти, які краще нього в
тій чи іншій сфері, і це
може стати для нього
ударом. Хваліть дитину за реальні досягнення, але не перехвалюйте.
В іншу крайність
теж не варто заглиблюватися. Так, серед
однокласників дитини обов’язково будуть діти, які в чомусь
будуть
сильнішими

бажано
заздалегідь
проконсульт уватися
з фахівцями (лікарі,
психолог,
педагог,
логопед і т. п.), щоб
зрозуміти, на які саме
аспекти
підготовки
вам потрібно звернути особливу увагу. Тоді
до вересня ваша дитина буде готова йти до
школи і штурмувати
фортецю знань.
Отож, якщо ваша
дитина
готова
до
школи, ми вирішили
перевірити, чи готові
шкільні заклади міста

перш ніж дитина піде

ного навчання.

но євроремонти в
початковій та старшій
школі, оновлено стенди. Колектив школи
висловлює подяку Іллі
Григоровичу
Луку,
голові РДА Геннадію
Іллічу Луку, начальнику відділу освіти
Сторожук
Аллі
Миколаївні та її заступнику Решовській
Людмилі Вікторівні,
директору школи Савчуку Миколі Олександровичу та голові ради
школи
Бурмістрові
Людмилі
Валеріївні

В школі №3 використано позабюджетні
кошти (педпрацівників
та батьківських) у
загальній
сумі
65
тис. грн. За ці кошти зроблено якісний
поточний ремонт в
усіх
приміщеннях
ЗОШ.
Проведена
реконструкція класної
кімнати для паралельного 1-го класу.
Естетично оформлено спортивну залу.
Замінено також посуд
в шкільній столові,
замінено освітлення

Готова прийняти першокласників
краща вчителька ЗОШ №3 м. Бара
Лариса Кальчук

Вчителька молодших класів ЗОШ №4 м. Бара
Тамара Козяр у причепуреній ігровій кімнаті

Вчителька світової літератури та російської мови
ЗОШ №4 м. Бара Ольга Лобанова
у відновленій класній кімнаті, облаштованій
силами батьків школярів

дев’ять жалюзей. Також замінена підлога в
одній з класних кімнат.

Цьогорічні випускники НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.
№2-гімназія» м. Бара біля оновлених стендів

Вчитель трудового навчання ЗОШ №1 м. Бара
Валерій Ястремський в оновленій майстерні

Задоволений підготовкою до навчального року
вчитель фізичного виховання
Дмитро Ситніков (ЗОШ №3 м. Бара)

кож замінено двері,
металопластикові
вікна.
Зробле-

нього, однак не треба
заздалегідь настроювати ваше чадо на невдачу. Дитина чекає від
вас підтримки, адже
йому і так буде непросто в першому класі.
Дайте йому зрозуміти,
що ви все одно будете
любити його незалежно від його успіхів і невдач.
Ще важливо сформувати у дитини режим дня, щоб йому не

до початку навчального року.
Проведено поточний ремонт теплотраси загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. № 4
м. Бара на загальну
суму 43 тис. грн. за
рахунок
бюджетних
коштів, реконструкцію
водовідведення, заміну
лічильників води та
електроенергії на суму
21 тис. грн. позабюджетних коштів. Та-

за
допомогу
та
сприянні у вирішенні
шкільних турбот. Та
сподівається на подальшу співпрацю.
У НВК «ЗОШ І-ІІІ
ст. №2-гімназія» м. Бара
проведено
ремонтні
роботи по заміні теплотраси. Використано бюджетних та позабюджетних коштів
на суму 42 тис. грн.
Використано
також
для потреб школи
батьківських коштів
у розмірі близько 80
тис. грн. та позабюджетних коштів більше
10 тис. грн. Закуплено
два телевізори, 1 ноутбук, п’ять класних
дощок,
дванадцять
лавок в актову залу.
Замінено вісім металопластикових вікон, сім
дверей, встановлено

в більшості класів.
Придбані нові класні
дошки.
Готується до початку
навчального
року і школа №1. Проведено ремонт усіх
шкільних приміщень.
Відремонтована спортивна зала, замінено
металопластикові
вікна, придбано два
комплекти шкільних
парт.
Закуплено
також
посуд
для
шкільної їдальні та
водонагрівач.
З вищесказаного та
побаченого можна з
сміливістю сказати, що
всі міські школи готові
до початку навчального року та до зустрічі з
учнями.
Мар’яна МАХАН
Фото автора
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МАЛИЙ, ТА ЗАВЗЯТИЙ
Або як розвивається малий і середній бізнес
в умовах сьогодення?

Н

а сьогодні найбільш
динамічним
елементом
структури
народного господарства, що
постійно змінюється, є мале
підприємництво, однак усім
потрібно визнати, що його
нинішній розвиток в регіонах
України здійснюється в
умовах
незбалансованої
політики
держави,
яка
спричиняє ряд проблем, що
стають все більш нагальними і пов’язані, насамперед, з
недооцінкою ролі й значення
малих підприємств.
Слід зауважити, що саме
мале підприємництво значно
сприяє соціальному, а також
регіональному та місцевому
розвитку, оскільки виступає
прикладом
ініціативності
й дієвості, а головне – є
значним джерелом надходжень до місцевих бюджетів.
Мале
підприємництво
представляє
собою
найбільш
гнучку,
динамічну й масову форму
організації
господарської
діяльності. Однак даний
сектор економіки, незалежно від місця розташування об’єднаний не
лише спільними ознаками, а й спільними проблемами. Так, за словами
голови
територіального
відділення
Українського
союзу промисловців та
підприємців
Анатолія
Зємлякова, говорячи про
основні проблеми розвитку
малого та середнього бізнесу,
перш за все, слід наголосити на відсутності державної
підтримки даного сектору
економіки.
Зважаючи на теперішній
стан економічного розвитку
нашої
держави,
існує ціла низка проблем розвитку бізнесу. Це
неопрацьованість законодавства як з питань розвитку
малого підприємництва, так
і підприємництва в цілому,
високі податки, що змушує
деяких суб’єктів малого та
середнього підприємництва
йти в тіньову економіку,
недостатня
державна
фінансово-кредитна і майнова
підтримка
малих
підприємств,
відсутність
дійового механізму реалізації
державної політики щодо
підтримки малого бізнесу,
недосконалість
системи обліку та статистичної
звітності
малих
підприємств, обмеженість
інформаційного та консультативного забезпечення, недосконалість системи
підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації
кадрів для підприємницької
тощо. Для розв’язання даних проблем, на переконання А.Зємлякова, потрібна
зміна самої ідеології сутності
підприємництва в Україні,
адже подальший розвиток ситуації без активного

та позитивного втручання
держави може призвести
до згортання цього сектору економіки з відповідним
загостренням економічних
проблем та посиленням
соціальної напруги. Через
те й виникає необхідність
дійової державної політики
підтримки
малого
підприємництва.
В
цьому
контексті
заслуговує уваги окремо
взяте бізнес-середовоще м.
Бара, оскільки міська влада серйозно переймається
проблемами
місцевих
підприємців та активно
сприяє їх вирішенню. Однак
усім зрозуміло, що актуальні
й нагальні питання малого та
середнього бізнесу локально
вирішити неможливо.
Говорячи про неоднозначне та суперечливе становище, в якому перебуває
нині малий та середній
бізнес не можна не зазначити
і про хоча б деякі позитивні
зрушення з боку держави.
Так, перший віце-прем’єрміністр України Сергій
Арбузов у своїх інтерв’ю
в пресі неодноразово зазначав, що підтримці саме
малого та середнього бізнесу
уряд приділяє велику увагу, та наводив приклади, що
в Європі завдяки розвитку
інфраструктури з підтримки
підприємництва за останнє
десятиліття 80% робочих
місць було створено саме малим і середнім бізнесом.
За його словами, зараз
розглядається можливість
створення в усіх регіонах
України фондів з підтримки
малого
та
середнього
підприємництва.
Тому
найкраща, на його думку,
підтримка малого бізнесу
з боку держави полягає
в тому, щоб не наділяти
надмірними повноваженнями контролюючі органи. Арбузов підкреслив, що з метою
зменшення кількості й частоти перевірок переглянуті
критерії оцінки ступеня
ризику від провадження
господарської діяльності, а
також нормативно-правових актів, дотримання яких
є предметом перевірок контролюючими органами.
Крім того, у сфері
ліцензування відповідним
з а кон оп р о е к т о м
пропонується
скасувати ліцензування або провести об’єднання 14 видів
господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню,
скоротивши загальну їх
кількість з 56 до 44 видів,
що сприятиме спрощенню
відкриття та ведення бізнесу
суб’єктами господарювання.
Попри все, на думку
підприємців потребує реформування є податкова система. Так, на думку
багатьох
аналітиків
у Податковому кодексі,

простежується
підтримка
саме великого бізнесу, а основний тягар припадає на
малий та середній бізнес, що
унеможливлює покращення
сучасного стану його розвитку.
З метою врегулювання ситуації, що склалася, на сьогодні розроблено концепцію системної
податкової реформи, яка,
як передбачається, створить сприятливі умови
підтримки малих та середніх
підприємств. Сутність її
полягає в повній відміні
ПДВ, податку на прибуток
і єдиного податку на малий
бізнес. Це означає, що бізнес
повністю вивільняється від
податків, пов’язаних з отриманням підприємницького
доходу замість них вводиться податок на купівлю в
розмірі 2,5–4 %, який сплачує
споживач.
Щодо
підприємців
Барщини, то з боку податкового відомства також надається підтримка
всім
2602
платникам
податків,
зареєстрованим
на території району. За словами очільника Барського
відділення
Жмеринської
ОДПІ Олександра Цеплого,
одним із основних завдань
податкової служби є забезпечення ефективної діяльності
суб’єктів підприємницької
діяльності,
нарощення
податкової бази та обсягів
сплати податків, що сприятиме динамічному розвитку
економіки району. Тому в
роботі Барського відділення
широко практикується така
форма роботи з платниками податків, як проведення
«круглих столів», семінарівнарад, консультацій.
Хоча,
якщо
говорити мовою статистики, то
стає цілком очевидним,
що бізнес-клімат Барщини потребує покращення,
адже за період з 01.07.2012
року по 01.07.2013 року розпочали свою діяльність на
території Барського району
188 платників податків (в
т.ч. 22 юридичні особи, 166 –
фізичних осіб-підприємців),
а припинили – 242 (в т.ч.
24 – юридичні особи, 218 –
фізичних осіб-підприємців).
При цьому за поліпшення
крайового
бізнессередовища взялася і прокуратура району, вважаючи
захист конституційних засад
підприємницької діяльності
одним
із
пріоритетних
напрямків своєї діяльності.
Відтак, у поточному році
прокуратурою
Барського
району в напрямку захисту конституційних засад
підприємницької діяльності
прийнято 8 постанов про
проведення перевірок в органах виконавчої влади та
місцевого самоврядування, у
тому числі в контролюючих

органах. За результатами
проведених перевірок внесено 9 подань про усунення
виявлених порушень прав
підприємців. За наслідками
розгляду вказаних актів реагування до дисциплінарної
відповідальності притягнуто
2 посадових осіб та скасовано 1 незаконний акт, яким
утискалися права суб’єкта
господарювання.
Також з метою усунення перешкод у розвитку
бізнесу на території району,
недопущення фактів порушення прав фізичних осібпідприємців та господарюючих суб’єктів, незаконного
втручання в їх господарську
діяльність з боку контролюючих та правоохоронних органів у прокуратурі
організовано
роботу
телефонної «гарячої лінії»
для отримання інформації
про факти незаконного втручання у підприємницьку
діяльність з боку службових
осіб контролюючих та правоохоронних органів, яка
працює по буднях з 9 до 18
год. за тел. 2-15-31.
Однак,
аналізуючи
динаміку
розвитку
підприємництва в країні загалом, складнощі в розвитку
малого та середнього бізнесу
можна пояснити тим, що
даний сектор вітчизняної
економіки тільки починає
своє становлення. У цілому
за роки незалежності частка дрібних підприємств
в українському ВВП, за
оцінками експертів, поки що
не досягла і 15%. Це значно
менше, ніж у розвинених
економіках: в Німеччині
на частку малого бізнесу
припадає 60%, в Італії –
70%, і навіть у сусідніх Росії
та Білорусі – 22% і 23%
відповідно.
Серед головних причин
відставання
української
приватної
ініціативи
фахівці називають вкрай
складні умови для відкриття
і ведення своєї справи,
відсутність доступного кредитування, а також низьку
платоспроможність
пересічних співвітчизників.
Ситуацію навряд чи можна змінити швидко, переконаний представник місцевих,
барських,
підприємців
Анатолій Зємляков. Навіть
за сприятливої економічної
обстановки і продуманих
реформ для цього може знадобитися 10–15 років.
Взагалі
українці
за
своєю
ментальністю
є
ініціативними
та
підприємливими. У своєму

бажанні займатися бізнесом
жителі України не надто програють на тлі інших націй.
Але скромна частка малого бізнесу у вітчизняному
ВВП свідчить, що ніде бажання так не розходиться з
реальністю, як в Україні.
Крім
нормативної
складності відкриття своєї
справи, одним з головних
бар’єрів для потенційних
бізнесменів є і неможливість
планування в українських
реаліях, стверджує Земляков.
Серед інших причин, які
зупиняють навіть найбільш
заповзятливих
українців,
він називає складнощі із
залученням фінансування.
На відміну від докризових часів, отримати кредит
для розвитку своєї справи
стало відчутно складніше.
Нестабільна
економіка
підриває віру банкірів та
інвесторів у здатність бізнесу
повернути вкладення, а
ставки банківських кредитів
вимірюються непідйомними
десятками відсотків – як
правило, понад 20%.
Водночас у західних
країнах не тільки стартовий
капітал коштує дешевше для
нового бізнесу, а й самі банки набагато лояльніше ставляться до нього.
Криза підставила ще одну
підніжку малому бізнесу, чий
головний клієнт – передусім
широкі верстви населення, – різко впала купівельна
спроможність
українців,
яка, за оцінками фахівців
Інституту демографії та
соціальних
досліджень
НАНУ, все ще не повернулася на докризовий рівень.
В Міністерстві доходів
і
зборів
прогнозують,
що в нинішньому році в
країні в цілому кількість
індивідуальних підприємців
зросте ще на 20%.
Обнадіюють і слова Президента В.Януковича, який
заявив, що наступного року
Україна має ввійти у першу
сотню країн за легкістю ведення бізнесу.
Та все ж нам усім слід
визнати, що оптимізувати
регулювання бізнесу та
економіки в цілому можна лише на загальнодержавному рівні, локальне
сприяння вирішення проблем малого та середнього
підприємництва не вирішить
той комплекс питань, який
нині хвилює підприємців.
Алла ЗАВАДСЬКА,
Станіслав БАЗАЛЄЄВ,
прокурор прокуратури
Барського району
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Медогляд – справа відповідальна

егулярний медичний огляд дітей
є одним з найбільш
достовірних
джерел
інформації про те, на

Щорічно в Барському
міському
центрі
соціальнопсихологічної
р е а б і л і т а ц і ї

ЛОР Майя Кльоц на прийомі оглядає дітей

скільки
ефективною
є та чи інша терапія.
Саме щорічне проведення цієї процедури
дає змогу слідкувати за
динамікою перебігу заворювання та змінами
розвитку дітей.
Велика
увага
лікувальнооздоровчим
заходам
приділяється
саме
в центрі «Еверест»
– закладі тривалого
денного
перебування та амбулаторного
відвідування, де діти
та молодь віком від
7 до 35 років, що потребують
особливого супроводу, мають
змогу перебувати в
центрі, спілкуватися
з однолітками, знайти
своє місце у суспільстві,
перемагати біль, жаль
та самотність.

дітей та молоді з
функціональними обмеженнями «Еверест»
організовується медичний огляд. Такий огляд
провели минулого тижня фахівці Барської
РЦЛ та Центру ПМСД:
терапевт, невропатолог,
психіатр, окуліст, ЛОР,
лаборант,
сімейний
лікар. Варто відмітити,
що кожного року для
медичного огляду в
«Евересті» залучаються нові спеціалісти.
За словами лікарів,
медичні огляди для
такої категорії дітей
та молоді потрібні й
корисні, адже саме
завдяки ним проводиться
лікувальна
профілактика,
визначаються
показники тієї чи іншої хвороби,
підтримується

психічне та фізичне
здоров’я еверестівців.
Огляд
лікарів
дав
можливість
підкреслити позитивну динаміку перебігу
захворювань клієнтів
Центру та звернув
увагу
на
важливе
значення
розвитку
реабілітаційного
закладу. Також медики
відмітили, що в центрі
«Еверест»
створені
сприятливі
умови
для розвитку природних нахилів, творчих
здібностей та самовираження
клієнтів.
Акцентували увагу і
на те, що діти комфортно почувають себе в
«Евересті», тут вони

ли
(реабілітація
спілкуванням),
арттерапія (реабілітація
шляхом
творчості)
тощо.
Р е з у л ь т а т и
реабілітаційних програм таких як «Арттерапія»,
«Майстерня
творчості»,
«Бісероплетіння»,
«Тістопластика», а саме:
творчі роботи клієнтів
дозволяють використати креативний доробок
у якості діагностичного
інструмента для оцінки
психічного
розвитку дитини. Зокрема,
психотерапевт
Іван
Троян зазначає, що
арт-терапія дозволяє
здійснювати
більш

Динаміку психо-емоційного розвитку
вивчає психотерапевт Іван Троян

можуть
відновити
та підтримати свій
фізичний та психічний
стан. Фахівці медицини зауважили, що
в даному закладі правильно підібрані методи
реабілітації:
волонтерські
шко-

ефективний вплив на
формування емоційної
сфери, спонукає до подальшого
розвитку
компенсаторних властивостей збережених
функціональних
систем. Тому різнобарв’я
робіт свідчать про зни-

ження
тривожності,
агресивності,
сором’язливості
та
дуже необхідного для
таких людей набуття

обмеження.
Візити
до «Евересту» дають
можливість задуматися про усвідомлення
системи
пріоритетів

Офтальмолог Світлана Ткачук
перевіряє зір еверестівців

впевненості у своїх силах.
Офтальмолог
Світлана
Ткачук,
порівнюючи попередні
візити
до
«Евересту», наголосила, що
вихованці навчені коректному спілкуванню,
взаєморозумінню
і
взаємопідтримці; у них
сформувалося почуття
дружнього і міцного
колективу.
Лор
Майя
Кльоц
відмітила
неординарність
творчої
уяви
і
фантазії,
яскравість,
оригінальність
та
позитивність
робіт
еверстівців, а це в свою
чергу розвиває у дітей
пізнавальну активність,
уміння нестандартно
мислити і бачити прекрасне попри всі свої

життєвих цінностей.
Крім лікарів і
батьки тепло та гарно відгукуються про
Центр
«Еверест».
Розповідають, що завдяки соціальному закладу вони знайшли
відчуття захищеності
та затишку для власних
дітей. Звільнилися від
почуття загрози, страху та песимістичного
настрою.
Центр
«Еверест»
вдячний
головному
лікарю ЦПМСД Володимиру Капиці та головному лікарю РЦЛ
Олександру Костенку в
допомозі з організацією
та проведенням медичного огляду для дітей з
функціональними обмеженнями.
Мар’яна МАХАН
фото автора

на замітку батькам першокласників
Медична документація школяра.
Обов’язковими
медичними
формами, що передаються директору школи, а потім – медичним
працівникам школи, є:
- медична карта дитини (форма
№ 26/о);
- карта профілактичних щеплень
(форма № 63/о).
Карта профілактичних щеплень.
Відповідно
до
чинного
санітарного законодавства України
та наказу Міністерства охорони
здоров’я України «Про порядок
проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості
й обігу медичних імунобіологічних
препаратів» від 16.09.2011 р. № 595,
дитина від моменту народження до
вступу до школи має отримати такі
щеплення за віком:
• проти туберкульозу (БЦЖ):
1 вакцинація. Для дитини, яка
вступає до школи у 7 років – 2
вакцинації (за умови, що реакція
Манту в 7 років була негативна);
• проти гепатиту В: трикратна
вакцинація;
• проти дифтерії, коклюшу,
правця: 5 вакцинацій та шоста
вакцинація проти дифтерії та правця;
• проти поліомієліту: п’ятикратна

вакцинація;
• проти гемофільної інфекції:
трикратна вакцинація;
• проти кору, краснухи та паротиту: 2 вакцинації.
Звертаємо увагу! За станом здоров’я дитині можуть
бути рекомендовані інші щеплення, наприклад, проти грипу, пневмококової інфекції, Ніbінфекції, менінгококової інфекції,
вітряної віспи, гепатиту А, рота
вірусної інфекції. Крім того, за
наявності епідемічних показань
дитині можуть проводити щеплення проти кліщового енцефаліту,
чуми, жовтої лихоманки, сказу,
сибірки, холери.
Багато дітей мають протипоказання для проведення планової
вакцинації за віком. У такому разі
в графі, де має бути запис про проведення певного виду щеплення,
зазначається «протипоказано» або
«мед. відвід до …» з обов’язковим
зазначенням дати.
Відсутність вакцинації може
бути зумовлена також відмовою
батьків від проведення щеплень,
про що також має бути відмітка у
карті профілактичних щеплень.
Які лікарі-спеціалісти мають
оглянути дитину?
Відповідно
до
наказу
Міністерства охорони здоров’я

України
«Про
удосконалення медичного обслуговування
учнів загальноосвітніх навчальних закладів» від 16.08.2010 р. за
№ 682 обов’язковий медичний
профілактичний огляд дитини-першокласника включає огляд за участю:
- педіатра або лікаря загальної
практики - сімейної медицини;
- дитячого хірурга;
- дитячого ортопеда-травматолога;
- дитячого офтальмолога;
- стоматолога;
- інші спеціалісти мають обстежити дитину за такої потреби, але в
обов’язковому порядку дитина, яка
перебуває на диспансерному обліку,
має бути обстежена відповідним
фахівцем (фахівцями) із наданням
рекомендацій.
Окрім огляду фахівцями, дитина
має пройти фізикальне та лабораторне обстеження, а саме: проведення антропометрії, вимірювання
артеріального тиску та здійснення
лабораторних досліджень (загальний аналіз крові, сечі, дослідження
на гельмінтоз та інше за показаннями).
Де можна проходити медичний
огляд?
Відповідно до статті 38 Основ законодавства України про охорону

здоров’я від 19.11.1992 р. № 2801ХІІ, кожному пацієнту гарантовано
право на вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров’я.
Реалізація цього права означає,
що медичний огляд можна пройти не тільки в державній дитячій
районній поліклініці, а й у будьякому державному, комунальному
чи приватному медичному закладі,
укомплектованому лікарями, які
можуть надавати медичну допомогу або медичні послуги дитячому
населенню.
Хто повинен супроводжувати
дитину?
Чинним законодавством передбачено, що медичний огляд дитини має бути проведений тільки в
присутності батьків.
Дуже часто у зв’язку з великим
робочим навантаженням батьки перекладають обов’язок проходження
медичного огляду дитини на найближчих родичів – бабусь, дідусів
або старших дітей у сім’ї.
Варто
зауважити,
що
вищезгадані родичі не є законними представниками дитини, якщо
судом або опікунською радою не
встановлено офіційної опіки над
дитиною.
Тому
батькам
необхідно
виділити час та пройти медичний
огляд разом із дитиною самостійно.
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По с тф а к т у м

МІЖНАРОДНИМ ЛЯЛЬКАРЯМ
УСМІХНУЛАСЯ «ФОРТУНА»
вили присутнім майстер-класи та семінари з виготовлення
ляльок, а також ознайомили з
технікою театральної лялькової
гри. Під час фестивалю глядач зміг побачити різні типи
ляльок.
За словами директора табору Миколи Бабича, наріжним
каменем кожної вистави стало
порушення одвічних етичних,
культурних, моральних тем,
возвеличення загальнолюдських цінностей, що слугувало
інтерактивним наочним уроком для дітей.

Д

есятий ювілейний фестиваль лялькових театрів
відбувся 20–23 серпня в с. Митки на базі оздоровчого табору
«Фортуна». Протягом 4-х днів
свою майстерність демонстрували понад 40 колективів з
України, Росії та Білорусі.
Фестиваль
зібрав
у
глядацькій залі табору наймолодших прихильників лялькових вистав – відпочиваючих
фортунівців і проходив як
театралізоване дійство, представляючи щодня по 2 вистави.
Складно поділити всі поста-

новки тематично або жанрово.
Це був парад лялькового театру у всьому його різноманітті.
Лялькарі
демонстрували
відеопрезентацію своїх над-

бань, обмінювалися досвідом,
навчали дітей майстерності мистецтва володіння ляльками.
Педагоги з Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки предста-

Вітаємо зі святом підприємців!
Барське відділення Жмеринської ОДПІ щиро
вітає всіх підприємців району зі святом – Днем
підприємця.
З метою реалізації завдань Президента
України щодо створення сприятливих умов для
розвитку та функціонування малого та середнього бізнесу діє районна Програма розвитку
малого та середнього підприємництва на 2013–
2014 роки, а також створено умови для роботи Єдиної автоматизованої системи державної
реєстрації суб’єктів господарювання, працює
Єдиний дозвільний офіс, в якому реєстрація заяв
та видача дозвільних документів здійснюється
через програмне забезпечення.
Бажаємо всім нових успіхів у бізнесі, вдалих
угод, надійних партнерів, витримки, оптимізму.
Хай кожна започаткована справа буде успішною.
Щастя, здоров’я й благополуччя Вам та вашим родинам!
а дрес а реда кції:

23000, Вінницька обл., м. Бар, вул.
Пролетарська, 6. тел./факс: 2-18-68
E-mail: barchanibar@yahoo.com

Банківські реквізити:
р/р26006060129724 в ЗАТ ВФ
КБ «ПриватБанк» м. Вінниці,
МФО 302689, ЗКПО 32227734

Впродовж кількох днів фестивалю з обличчя дітлахів
не зникала усмішка – вони
з радістю ділилися яскравими враженнями, цікавими
думками
і
захоплюючими
розповідями про дивовижний
світ ляльок, демонструючи
один одному свої нові знання
та уміння.
Загалом ляльковий фестиваль не лише сприяв творчому обміну митців, укріпленню
міжнародних
культурних
зв‘язків України в контексті
сталого розвитку держави, а й
став стимулом до створення
нових високохудожніх творів
театрального мистецтва.
Алла ЗАВАДСЬКА.
На фото: під час фестивалю

Металопластикові вікна, двері м. Бар, вул. Пролетарська 1 А. Продаж в кредит. Тел.: 097-386-45-42.
До нас приїхав цирк!
М. Бар 4 та 5 вересня о 18.00. Намет розташований за греко-католицькою церквою. Ціна квитків
від 40 грн., дітям зростом до 1 м вхід вільний. Каса
працює з 9.00 до 18.00. Сюрприз програми, вперше
у вас – найризикованіший номер в світі – «Цирковий американський маятник». Увага, святкова акція
до дня знань! Школярам вхід безкоштовний за умови
наявності квитка у батьків! Довідки за тел.: 099236-36-86, Київстар 096-680-22-07.
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.

Засновник – Барська міська рада.
Видавець – редакція газети.
Реєстраційне свідоцтво ВЦ №441,
видане 23.07.2001р.
Віддруковано на поліграфічному
обладнанні
друкарні
«Алеф»,
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19.
Замовлення №891.
Спосіб друку – офсетний.
Обсяг – два друкованих аркуші.
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ГОРОСКОП ЗДОРОВ’Я
НА НАСТУПНИЙ ТИЖДЕНЬ
Овен. На цьому тижні вам слід досить уважно стежити за собою, відзначаючи будь-які
невластиві вам коливання самопочуття. Жоден дзвіночок, жоден сигнал не повинні залишитися без уваги, це дуже важливо.
Телець. Вам здавалося, що проблеми вже
вирішені - на жаль, це не зовсім так. Зірки
говорять, на цьому тижні не виключено загострення старих недобрих симптомів, особливо
якщо ви не стали доліковуватись або знехтували
рекомендованими вам профілактичними заходами.
Близнюки. Якщо ви сидите на дієті - тиждень пройде для вас під знаком радості і
поліпшення самопочуття. Тим представникам знака, які не звикли обмежувати себе в їжі, на
жаль, доведеться задуматися про своє харчування
- інакше можуть початися досить неприємні проблеми зі здоров’ям.
Рак. На цьому тижні вам варто гарненько
піклуватися про свій шлунок, не допускаючи попадання в нього продуктів і речовин,
здатних дратувати і псувати слизову. Відмовтеся
від маринованого, гострого, бажано виключити з
меню лимонади і жирну їжу.
Лев. Зараз відповідний період для заняття
спортом, розвитку свого тіла, гнучкості та
еластичності м’язів. Зірки рекомендують вам
вправи на розтяжку; дуже корисно бігати, плавати,
стрибати. Якщо раніше ви тренувалися не дуже-то
активно, спершу обговоріть можливе навантаження - інакше, в перший же день взявши на себе занадто багато, ви можете прохворіти весь залишок
семиденки.
Діва. Ви вже вибудували схему лікування чи
оздоровлення, але, не виключено, на цьому
тижні вам доведеться - чи буде запропоновано - щось у ній змінити. Не потрібно цього боятися
- новий варіант, якщо ви йому підете, дасть набагато кращі результати.
Терези. У вашому оточенні знайдеться безліч
людей стурбованих станом вашого здоров’я
- і на цьому тижні їх заклопотаність може
прорватися справжнісіньким потоком порад,
рекомендацій, умовлянь, погроз. Зірки рекомендують вам побудувати уявну стіну між собою і близькими і не приймати все сказане близько до серця.
Скорпіон. Вашому організму необхідний
кальцій. Найпростіше «добути» його з молочних продуктів - на прилавках міста
можна знайти частування до смаку кожному,
починаючи від солодких сирків і закінчуючи
гіркувато-солоним сиром. Обов’язково з’їдайте
щось з даного багатого асортименту - щодня, а краще кілька разів на день.
Стрілець. Якщо ви схильні до набору ваги,
цей тиждень видасться не з легких. Зірки говорять, вам доведеться дуже уважно стежити за тим, що потрапляє до вас в рот. Якщо хочете
зберегти вагу і фігуру - правильніше сісти на дієту.
Тільки не вибирайте дуже суворі варіанти - інакше
можете зірватися і накоїти справ.
Козеріг. Вашому організму зараз на користь
піде тепло, а не холод. Загартовування зірки
рекомендують на час відкласти. Зате можна
поїхати куди-небудь до моря - позасмагати і покупатися перед початком нового холодного сезону,
насититися вітамінами і яскравими враженнями.
Водолій. Дайте своєму організму самому
розібратися, що і в яких кількостях йому
необхідно. Спіть стільки, скільки хочеться, їжте те, до чого тягнеться рука, в кількостях,
достатніх для приємної ситості. Рухайтеся, танцюйте, якщо відчуваєте потребу в цьому.
Риби. На цьому тижні вам протипоказаний
алкоголь. Зірки рекомендують пояснити це
людям, які зазвичай схильні запрошувати
вас на посиденьки і заходу - інакше вам може
бути незручно і некомфортно. Тільки не кажіть
нічого тим, хто скористається ситуацією, щоб вас
провокувати і третирувати.
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