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Олексій Дзісь: Ми робимо стратегічну
інвестицію в тих, хто будуватиме і розвиватиме
Бар практично до кінця ХХІ століття
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видання
і на 2014 рік!

Гармонійний розвиток підростаючого
покоління – пріоритет політики міської
влади. Діти – підтримка, опора й надія на
майбутній розвиток як нашого міста зокрема, так і держави загалом, та одночасно діти
– найбільш незахищена, вразлива частина
населення. Тому, аби забезпечити всебічний
розвиток кожної дитини, в рамках реалізації
соціальних ініціатив Президента України
«Діти – майбутнє України», керівництво
м. Бара працює над покращенням умов надання освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах міста, спрямовуючи всі свої
зусилля на майбутнє нащадків.
Найбільшої уваги в цьому аспекті
потребує розвиток дошкільної освіти, який
сприяє соціалізації дітей, їх повноцінній
підготовці до навчання у школі, а також надає
батькам можливість реалізувати своє право на працю. Тож зараз зусилля очільників
міськради зосереджені на поетапному
покращенні стану міських дитячих садочків.
Для прикладу, коштом міського бюджету нещодавно проведено реконструкцію покрівлі
ДНЗ №1 м. Бара «Берізка», який відвідує
170 маленьких барчан.
Відтак, на замовлення Барської міської
ради спеціалісти приватного підприємства
«ВінпроектПромкомплекс» (м. Вінниця), що
виконує спеціалізовані будівельні, проектні
роботи, а також надає інжинирінгові послуги, протягом 10 днів провели реконструкцію
покрівлі даного дитсадка площею 850 м2, використовуючи ПВХ-мембрану – сучасний
ефективний покрівельний матеріал, який
виробляється з високоякісного еластичного (пластифікованого) полівінілхлориду
(PVC-P). Загальна вартість робіт склала
260 тис. грн. з казни міста.
Слід відзначити, що така полімерна
покрівля відрізняється високою міцністю,
надійністю, еластичністю, підвищеною
стійкістю до атмосферних і кліматичних
впливів,
окиснення,
УФ-променів,

озону й агресивних хімічних речовин,
зберігаючи свої властивості в ширшому
діапазоні температур, ніж інші покрівельні
матеріали,
характеризується
високими фізико-механічними властивостями,
забезпечує зниження трудомісткості обладнання покрівель за рахунок зменшення
ізоляційних шарів та прогресивного методу монтажу, підвищуючи експлуатаційну
надійність. Відмінною рисою цих матеріалів
є паропроникність – здатність пропускати пароподібну вологу з підпокрівельних
шарів (утеплювача й несучої конструкції)
і не пропускати воду, а також зварене гомогенне з’єднання смуг матеріалу шляхом
розігріву нахлеста потоком гарячого повітря
з використанням спеціального устаткування. Монтується ПВХ-мембрана на будь-яку
поверхню і за будь-яких погодних умов.
Прогнозований термін безремонтної служби полімерної покрівлі – кілька десятків
років, хоча самі майстри дають гарантію
лише на 10 р.
Не варто залишати поза увагою і той
факт, що дошкільному навчальному закладу
№1 «Берізка» вже 35 років, а за весь час його
функціонування проводилися лише локальні
ремонтні роботи. Оскільки комплексне
відновлення даху – справа, хоч і дуже важлива, але й досить затратна, покращувати
стан дитсадка вирішили поетапно: цьогоріч
реконструкційовано покрівлю, а в наступному році планується провести ремонт фасаду приміщення та заміну старих вікон на
нові металопластикові енергозберігаючі
конструкції.
Повідомляючи про роботу влади міста
щодо створення умов для всебічного
повноцінного розвитку дітей, міський голова Олексій Дзісь, наголосив: «Ми робимо стратегічну інвестицію в тих, хто будуватиме і розвиватиме Бар практично
до кінця ХХІ століття.»
Алла ЗАВАДСЬКА

Наш передплатний індекс – 23498

27 жовтня – День автомобіліста та дорожника

Телефон відділу перед плати – 2-15-17

Шановні працівники і ветерани автомобільного транспорту та
дорожнього господарства! Щиро вітаю вас із професійним святом!
Автомобіліст – професія особлива, зі своєю романтикою та своїми
традиціями. Це дуже напружена і, в той же час, почесна праця, що
вимагає високої фізичної та емоційної самовіддачі, професіоналізму,
таланту. Саме серед автомобілістів такі поняття, як взаємовиручка,
честь й гордість за свою професію є професійними.
Це свято об’єднує між собою професіоналів та автолюбителів. Вітаю
всіх, хто вдень і вночі працює на громадському, легковому та вантажному транспорті. Ви сидите за кермом різних авто, але всі ви – на одній дорозі. Від вашої
майстерності та якості роботи дорожників, які забезпечують будівництво та ремонт доріг,
залежить своєчасне здійснення перевезень та безпека пасажирів.
Бажаю всім працівникам автомобільного транспорту та дорожнього господарства щастя, добробуту, нових трудових здобутків, невичерпної енергії, міцного здоров’я, подальшої
успішної та безаварійної роботи!
З повагою, Барський міський голова Олексій ДЗІСЬ
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Без коментарів
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ОДНЕ ІЗ СТРАТЕГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА – «БАРВОДОКАНАЛ»

Д

о приходу осінньозимового
періоду
2013-2014 рр. комунальні
підприємства міста почали готуватися ще влітку під
керівництвом
виконкому Барської міської
ради. Були затверджені
детальні
плани
підготовки до холодної
пори року, вишукувалися кошти на закупівлю
необхідних предметів та
матеріалів, проведення
необхідних робіт.
Одні
з
найкращих
показників
у
підготовчий період показало Барське комунальне
виробниче управління
водопровідноканалізаційного господарства «Барводоканал».
Саме від роботи цього,
по-праву можна сказати, стратегічного для
життєдіяльності всього
міста підприємства залежить
нормальне функціонування
всього міського господарства.
Як повідомив начальник
«Барводоканалу» Володимир
Сабайдаш, для покращення
надання послуг з водопостачання та водовідведення
і підготовки підприємства
для роботи в осінньозимовий період 2013-2014
років, було виконано цілий
ряд різноманітних робіт.
Так, повністю на даний час відремонтовані
павільйони
водозабірних
свердловин
(проведено
ремонт
покрівель,

побілка, фарбування). Тут
замінені трубопроводи та
насосні агрегати на усіх 7
свердловинах. Крім того,
відремонтовані
огорожі

санітарних зон свердловин,
замінені
ультрафіолетові
лампи знезараження води,
збудована
компресорна
для промивки установки
знезалізнення води. Для забезпечення якісними послугами з водопостачання
жителів с. Іванівці, яких, до
речі, теж обслуговує дане
підприємство,
змонтовано накопичувальну ємкість
(РЧВ).
Більш масштабніше у
цьому році з метою зменшення втрат питної води
проводилися роботи по
заміні у водопровідних мережах їх аварійних ділянок.

Старі металеві заіржавілі
труби були замінені на
поліхлорвінілові марки ПЕ80. Труби цієї марки різного
діаметру (всього довжиною
біля трьох кілометрів)
проклали на аварійних
ділянках водопроводу
по вулицях Л.Українки,
Заводській,
Герасимчука,
Трудовій,
Червоноармійській,
Кармелюка,
Кірова,
Д.Нечая, Островського.
До водопровідної
мережі силами «Барводоканалу» підключено
Дом
ПольськоУкраїнської культури,
який
будується
по вул. Гагаріна
(протяжність
нової мережі – 150
п.м.).
Спеціалісти
« Б а р в о д о каналу»
проклали
нові
каналізаційні
мережі до приватних
будинків жителів вулиць
Р.Люксембург,
Островського,
Першотравневої
(протяжність всього –
10 п.м.).
Багато
зусиль
працівників та коштів
підприємства вкладено у підтримання в належному стані міських
очисних споруд, які
побудовані ще у 70-х роках.
Для того, щоб вони працювали безперебійно та якісно
очищали стоки, проведе-

Майже 2 млн. грн. витратило
Барське будинкоуправління
на ремонт житлового фонду

М

іське
комунальне
підприємство
«Барське
будинкоуправління» у цьому році як
ніколи переймалося проблемами поточного та капітального ремонтів житлового фонду міської ради. На це за 9
місяців поточного року було витрачено 1 млн. 451 тис. грн. власних коштів
та 363,8 тис. грн. коштів, які виділяла
підприємству міськрада зі свого бюджету на капітальний ремонт жилфонду.
За повідомленням начальника
будинкоуправління Анатолія Терлецького у 2013 році проведено ремонт м’яких покрівель 7 житлових
будинків. Всього відремонтовано
1940 кв.м. покрівель. Також на 16 будинках проведено ремонт шатрових
покрівель. А на будинку № 32 по вул.
Пролетарській проведено капітальний
ремонт шатрової покрівлі загальною
площею 1152,54 кв.м. Силами Барського будинкоуправління відремонтовано
16 під’їздів: 4 під’їзди в буд. № 25 по
вул. Гагаріна, по 2 під’їзди в буд.№ 10
по пров.Коцюбинського та буд.№ 16
і буд.№ 30 по вул.Пролетарській, по 1
під’їзду в будинках № 23 і № 25 по вул.
Пролетарській, № 1 по вул. Комарова,
№ 60 по вул. Р.Люксембург, № 17 по вул.
Нахімова.
Крім
того,
спеціалісти
будинкоуправління відремонтували
на 7 житлових будинках козирки та
шиферне покриття, провели ремонт

козирків над лоджіями і балконами на
п’яти будинках, а на трьох будинках
відремонтовані цоколі.
При виконанні завдань щодо
підготовки житлового фонду для
експлуатації в осінньо-зимовий період,
особливу увагу працівники Барського
будинкоуправління приділяли ремонту систем інженерного обладнання
будинків. Було замінено більше 150
вентилів на системах холодного водопостачання, а в будинках № 3 по
вул.Жовтневої революції та буд.№ 10
по пров.Коцюбинського поміняно
140 п.м. труб.В будинку № 68 по
вул. Р.Люксембург замінено 80 п.м.
магістральних труб теплопостачання.
В 11 будинках відремонтовано електрообладнання (231шт. РШ 0,4 кВт). Проводився ремонт і систем центральної
каналізації будинків (у п’яти будинках відремонтовано 231 п.м.). Також
відремонтовані стояки водопостачання в будинках № 21 по вул.Нахімова
(1 шт.- 15 п.м.), № 23 по вул. Соборна
(3 шт.- 81 п.м.), № 3 по вул.Жовтневої
революції (1 шт.-15 п.м.) та № 27 по
вул. Р.Люксембург (1 шт.- 15 п.м.).
Як бачимо, спектр та об’єм
робіт
проведений
Барським
будинкоуправлінням доволі великий.
Проте роботи в даний час продовжуються і є велика надія, що наш житловий фонд зустріне зиму підготовленим
до холодів.
Сергій Левицький

но ремонт біофільтрів, насосних агрегатів, будівель
ка на ліз а ційно-нас о сних
станцій, запірної арматури
тощо, проводиться ремонт
розподільчих лотків, дренажних колодязів, огородження відстійників. Були
замінені насосні агрегати
на КНС № 1, що дало змогу зменшити споживання
електроенергії та зменшити
обслуговуючий персонал з 8
до 4 чоловік.
Підприємство продовжує
вести планові роботи по
прочистці каналізаційних
мереж
міста,
ремонту
каналізаційних
та
водопровідних
колодязів,

боти по експлуатації електроустановок, обладнання
КНС.
«Барводоканал»
надає посильну допомогу і в вирішенні інших
міських
проблем.
Так,
силами
підприємства
відремонтовано і введено в дію міський фонтан.
Працівники підприємства
брали участь у будівництві
нових
міні-котелень,
у
будівництві КНС ЗОШ І-ІІІ
ст. № 4 м. Бара.
Звісно, за словами Володимира Сабайдаша є багато
і невирішених проблем, що
пов’язано в основному з нестачею необхідних коштів.
Це і реконструкція шахтних колодязів і прибання дуже необхідної
для
підприємства
ка на лопр омив очної
установки, і багато чого
іншого.
Проте зараз можна з упевненістю сказати, що у осінньозимовий період КВУ
ВКГ
«Барводоканал»
входить максимально
підготовленим, а барчани повинні із вдячністю
та
розумінням
відноситися
до
нелегкої роботи цього трудового колективу
стратегічного
підприємства міста.

установці нових та провірці
старих лічильників обліку
спожитої
води.
Згідно
графіків ППР ведуться ро-

Сергій Левицький
На фото: під час заміни
водопровідної мережі
на вулицях міста

ОСОБЛИВА УВАГА – ПІДГОТОВЦІ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА
ДО ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ

У

тримання житлового господарства міста у належному стані в умовах теперішньої
економіки завдання не з легких. Однак, незважаючи на
труднощі, міська влада робить
все для того, аби комунальники могли своєчасно і в повному
обсязі виконати всі заплановані
завдання з підготовки житловокомунального господарства та
об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньозимовий період 2013–2014 років.
Саме з цією метою комунальним підприємством «Барське
будинкоуправління» ще з початку року систематично проводяться різнопланові ремонтні
та відновлювальні роботи. Ось
нещодавно, не зважаючи на не
зовсім сприятливі погодні умови,
що часто створювали труднощі
для робітників, відремонтовано
покрівлю площею 60 м2 в буд. №2
по вул. Буняковського, на що було
затрачено 4679,95 грн.
Однак
на
цьому
будинкоуправління
не
зупиняється:
на
виконання плану заходів по поточному ремонту багатоквартирних
будинків житлового фонду міста
Бар передбачається проведення ряду робіт, таких як ремонт
м’якої покрівлі площею 30 м2

(буд. №21 по вул. Нахімова), завершення ремонтних робіт на
шатрових крівлях (буд. №60,
64 по вул. Р.Люксембург), поточний ремонт і встановлення
системи водовідведення (буд.
№21 по вул. Володарського), завершення ремонту шатрової
покрівлі: підсилення дерев’яних
конструкцій даху, встановлення
конькових елементів, заміна 40
листів шиферу, а також ремонт
головок, заміна та встановлення
конькових елементів (буд. №3, 5,
7 по вул. Машинобудівників), поточний ремонт під’їздів, включаючи відновлення їхніх козирків та
заміну дверей, (1-й та 2-й під’їзди
буд. №17 по вул. Нахімова), ремонт електрообладнання РШ 0,4
кВ (буд. №11 по вул. Р.Люксембург,
буд. №1 по вул. Комарова, буд.
№30 по вул. Св. Миколая та буд.
№1 по вул. Комарова).
Таким
чином,
комунальниками
здійснюється
цілий
комплекс
заходів
щодо
своєчасного проведення ремонтних
і
профілактичних
робіт з підготовки житлового
фонду міста до безперебійного
функціонування
протягом
осінньо-зимового періоду, аби
барчани почували себе комфортно за будь-яких погодних умов.
Алла ЗАВАДСЬКА
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Офіційно

За оперативними даними «102»

Графік ОГП членами громадського
формування при виконкомі Барської
міської ради на листопад 2013 року
1. Загродський О.Ц. – 1 листопада
2. Дячок О.М. – 2 листопада
3. Стадній І.І. – 3 листопада
4. Семенов О.В. – 5 листопада
5. Максимчук В.І. – 6 листопада
6. Дуднік В.І. –7 листопада
7. Луцак М.М. – 8 листопада
8. Трокачевський О.Г. – 9 листопада
9. Кушнір М.В. – 10 листопада
10. Гадасюк м.С. – 12 листопада
11. Войтович Л.П. – 13 листопада
12. Палевський М.О. – 14 листопада
13. Колос А.Л. – 15 листопада
14. Меркалн О.І. – 16 листопада
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15. Походзей О.А. – 17 листопада
16. Шабатура М.М. – 19 листопада
17. Зелений А.В. – 20листопада
18. Войтович Я.І. – 21 листопада
19. Грисюк О.Г. – 22 листопада
20. Свіровський О.Л. – 23 листопада
21. Стаднік Ю.В. - 24 листопада
22. Росочинський В.І. – 26 листопада
23. Сторожук Л.А. – 27 листопада
24. Дзісь Б.О. – 28 листопада
25. Ільніцький М.В. – 29 листопада
26. Семцов В.О. – 30 листопада
27. Кушнір П.М. – 29 листопада
28. Сельвашко В.В. – 28 листопада

Інформує Барське відділення Жмеринської ОДПІ

Про найбільш актуальні питання
адміністрування ЄСВ платники Барського району
дізнавалися з «гарячої» лінії
Нещодавно у Барському відділенні Жмеринської ОДПІ ГУ Міндоходів
у Вінницькій області відбувся сеанс «гарячої» телефонної лінії з головним державним ревізором-інспектором відділу адміністрування єдиного
соціального внеску Миколою Огородніком. Найбільше додзвонювачів
цікавили питання подачі звітності з єдиного соціального внеску в електронному вигляді, строки сплати та перелік рахунків, на які сплачувати єдиний
соціальний внесок. Під час спілкування з платниками Микола Володимирович зазначив, що на сьогодні процедура подання звітності є ЄСВ не
викликає ніяких труднощів.
Фахівець зазначив, що перше подання звітності з ЄСВ до органів
Міндоходів завершується 21 жовтня – це буде звіт про нарахування єдиного
соціального внеску за вересень 2013 року. Його необхідно сплачувати на
нові рахунки, відкриті у органах Державної казначейської служби.
Наразі звітність із єдиного соціального внеску до територіальних
підрозділів Міндоходів можна подавати на паперових носіях. Разом із
тим, платники, які надають перевагу більш зручній формі звітування, мають можливість подати звітність з єдиного внеску на загальнообов’язкове
соціальне страхування в електронному вигляді безпосередньо на сервер
Міністерства доходів і зборів України.
При поданні звітності в електронному вигляді необхідно використовувати цифровий підпис. На Вінниччині отримати посилені сертифікати
відкритих ключів можна безкоштовно в найближчих пунктах реєстрації
акредитованого Центру сертифікації електронних ключів Міндоходів, що
діють при Вінницькій ОДПІ, Крижопільській ОДПІ та Жмеринській ОДПІ.
Вцілому за годину телефонного спілкування на «гарячу» лінію відділення
додзвонилися та отримали повні відповіді 9 абонентів.

1758 реєстраційних номерів облікової картки
платника податків було видано
Барським відділенням Жмеринської ОДПІ за 9 міс.

У Барському відділенні Жмеринської об’єднаної державної податкової
інспекції протягом січня – вересня 2013 року видано 1758 реєстраційних
номерів облікової картки платників податків. Переважно цією послугою
скористалися діти, які готувалися до зовнішнього незалежного оцінювання,
до вступу в вищі навчальні заклади; ті, хто отримали спадщину, призові винагороди за участь у олімпіадах. Також реєстраційні номери видавалися
дітям-сиротам, над якими здійснюється опікунство, та у разі виїзду дитини
за кордон.
Нагадуємо, що дитина, яка не досягла 16-річного віку і ще не має паспорта, не може самостійно отримати документ, що засвідчує реєстрацію у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. В інтересах дитини
це може зробити один з батьків (усиновитель, опікун, піклувальник). Для
цього необхідно пред’явити свідоцтво про народження дитини та документ,
що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

82-річну пенсіонерку, яка загубилась в лісі, збираючи гриби, знайшли нещодавно в 10 кілометрах від місця зникнення дільничний інспектор
міліції Юрій Муржак та оперуповноважений карного розшуку Барського
райвідділу міліції Євген Купрій.
Близько шостої години вечора до Барського райвідділу міліції надійшло
повідомлення від місцевих жителів про те, що у лісі загубилась їхня старенька матір. Літня жінка, жителька Хмельницької області, приїхала в гості до
дітей та заблудилася у лісі, збираючи гриби. З 11.00 год. діти намагалися самотужки знайти стареньку, а коли почало темніти – звернулися за допомогою до міліції. На пошуки пенсіонерки були задіяні усі працівники барської
міліції, громадські формування, рятувальники, селищний голова та місцеві
жителі.
А вже майже об одинадцятій годині вечора зникла жінка була знайдена
в лісі працівниками міліції. Вона йшла в протилежний бік від села, де загубилась. 82-річна жінка пішки здолала близько 10 кілометрів. Дільничний
інспектор міліції Ю.Муржак та оперуповноважений карного розшуку
Є.Купрій одягнули змерзлу стареньку в міліцейський бушлат та відвезли у
райвідділ міліції, де на неї вже чекали рідні.

НА УТРИМАННЯ МІСЬКИХ
ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ ВИТРАЧЕНО
БІЛЬШЕ 6,5 МЛН. ГРН.

М

айже 80% бюджету Барської
міської ради витрачається на
утримання міських дитячих навчальних закладів (ДНЗ). Їх у нашому місті
– п’ять.
За даними бухгалтерії міськради
за 9 місяців 2013 року із загального
фонду міського бюджету на утримання ДНЗ витрачено 5 млн. 758
тис. 690 грн. З цих коштів 3 370, 864
тис. грн. пішло на заробітну плату
працівникам та 1 180,731 тис. грн.
– нарахування на зарплату. Майже
півмільйона гривень (462,023 тис.) витрачено на закупівлю продуктів харчування для дітей. Треба відзначити,
що це тільки половина коштів, що
витрачається ДНЗ на харчування
дітей, а решту сплачують батьки.
Ще у 674,773 тис. грн. обійшлося
бюджету оплата за електроносії, з
них 510214 грн. – за опалення, 112290

грн. – за спожиту електроенергію та
62268 грн. – за водопостачання та
водовідведення.
Крім того, з спецфонду (фонду
розвитку) міського бюджету майже
100 тис. грн. виділено на придбання
дитячих ліжок, меблевих стінок, кухонного інвентаря тощо.
За рахунок міської ради капітально
відремонтовано дах на ДНЗ №1 (260
тис. грн.). У цьому році побудована
автономна котельня для опалення
ДНЗ №8 (487,276 тис. грн.). Таким
чином, всі дитячі навчальні заклади
забезпечені автономним опаленням.
В даний час у міських ДНЗ
виховується та навчається 901 дитина, працює більше 200 педагогічних
працівників
й
обслуговуючого
персоналу.
Сергій Левицький

ПРОХОДИТЬ МІСЯЧНИК ДОБРОВІЛЬНОЇ ЗДАЧІ ЗБРОЇ
Дозвільна система Барського РВ
УМВС повідомляє, що з 1 по 30 листопада 2013 року на території
України проводиться місячник
добровільної здачі зброї.
В період проведення місячника
особи, що мають на руках будьякі зразки зброї, звільняються від
адміністративної та кримінальної
відповідальності, передбаченої
законодавством України в разі її
добровільної здачі.
Більше того, в зазначений
період зброя здана громадянами

в дозвільну систему МВС за місцем
їх проживання може бути законним

шляхом легалізована і поставлена на
облік.

Єдине обмеження в цьому плані є
таким, що особа, яка хоче здійснити
цю реєстрацію повинна бути
придатною до носія з медичної
точки зору.
В разі виявлення осіб в
яких зберігатиметься вогнепальна зброя, незареєстрована
в
підрозділах
МВС,
даних осіб буде притягнуто
до кримінальної відповідальності
за ст. 263 КК України.
Барський РВ УМВС України
у Вінницькій області
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Іван Мовчан провів підсумкову прес-конференцію

Д

нями, 22 жовтня, голова обласної державної
адміністрації Іван Мовчан
провів прес-конференцію,
під час якої повідомив
журналістам про підсумки
с оціа льно-економічного
розвитку області за 9 місяців
2013 року і дав відповіді на
запитання.
«Кілька днів тому завершилися звіти керівників
районів і міст. Такі звіти
запроваджені в рамках нового управлінського формату,
який діє на території області
з початку року, – повідомив
голова ОДА. – Ми ставили
перед собою мету дійти до
кожного населеного пункту, з’ясувати кожну проблему і крок за кроком ці
проблеми вирішувати. Ми
оголосили цей рік роком без
політики і залучали до роботи громадські організації і
представників різних партій.
Під час піврічних звітів
вони були присутні і могли
оцінити нашу роботу. Звіти
за 9 місяців відбувалися в
залі обласної адміністрації,
причому щодня збиралися
представники п’яти-шести
районів чи міст і слухали звіт
не лише свого керівника, а й
керівників сусідніх районів.
Це дало їм можливість провести деякі паралелі, подумати, на що треба звернути
більше уваги, запозичити
у сусідів ефективні методи
роботи. У нас є певні досягнення в агропромисловому комплексі, і в соціальній
сфері. Картина досить строката. Але це було не змагання. Головним завданням було
знайти можливість змінити
на краще ситуацію там, де
це було потрібно. Тому варто порівнювати той рівень,
який був до початку робіт, і
той, який маємо тепер».
Розповідаючи про розвиток області вцілому за
звітний період, Іван Мовчан,
зокрема, назвав конктетні
цифри в розрізі галузей.
Відтак, щодо охорони
здоров’я, то за 9 місяців у
галузі виконано ремонтних робіт у 725 закладах
первинної
мережі
(160
амбулаторій та 565 ФАПів)
на суму 57,12 млн. грн.
У закладах вторинного
рівня проведено ремонтних робіт на суму 24,2 млн.
грн. та проведені ремонтні
роботи у 20 лікувальнопрофілактичних закладах.
У закладах третинного
рівня проведено ремонтних
робіт на суму 34,87 млн. грн
та розпочато ремонтні роботи у 22 лікувальних закладах
кошторисною вартістю 20,4
млн. грн.
На розвиток екстреної
медичної допомоги (створення відділень невідкладної
допомоги,
пунктів
постійного і тимчасового базування швидкої допомоги)
за три квартали поточного
року використано 6,4 млн.
грн.
За програмами «місцевих
стимулів» у Вінницькому

національному
медичному університеті навчається
58 студентів з сільської
місцевості.
Виділено
житло 4 сім’ям медичних працівників, а також
3 земельні ділянки для
будівництва.
Всього
на
програму
«місцевих стимулів» за
три квартали використано з місцевих бюджетів

благоустрій,
придбання
апаратури,
інструментів,
костюмів, меблів).
Благоустрій
Протягом 3 кварталів
2013 року на покращення зовнішнього вигляду
населених пунктів, озеленення,
реконструкцію
центральних частин районних центрів, заходів з
освітлення,
встановлення

2,9 млн. грн.
Триває
реалізація
пілотного проекту державного регулювання цін
на лікарські засоби для
хворих на гіпертонію. На
відшкодування
вартості
ліків використано 2 млн. грн.
Закладам
охорони здоров’я передано в
експлуатацію медичне обладнання та апаратуру на
суму 44,2 млн. грн.
Всього протягом трьох
кварталів
2013
року
відремонтовано 767 закладів
охорони здоров’я різних
рівнів.
На
зміцнення
їх
матеріально-технічної бази
використано 127 млн. грн., з
них.
Освіта
З
початку
року
відновлено роботу 25 дитячих садочків, всього до кінця
року буде відкрито 45 ДНЗ.
Проведено ремонти у 220
ДНЗ. Обладнано внутрішні
санвузли у 114 школах, у 207
школах замінено вікна на
енергозберігаючі, у 32 школах замінено котли.
На
покращення
матеріально-технічної
бази загальноосвітніх та
дошкільних
навчальних
закладів використано 220,5
млн. грн., з них.
Культура
Мережа закладів культури і мистецтва області
складає 2168 установ та
є однією із найбільших в
Україні.
На початку року 872
заклади
потребували
капітальних та поточних
ремонтів.
Станом на 1 жовтня 2013
року проведено капітальні
та поточні ремонти на 562
об’єктах закладів культури
області на загальну суму 54,
5 млн. грн.
Загальна сума вкладених у культуру коштів –
63,4 млн. грн. (на ремонти,

малих архітектурних форм
витрачено 146,3 млн. грн.,
Упорядковано близько 2
мільйонів квадратних метрів
газонів та квітників.
Облаштовано
548,5
кілометрів
вуличного
освітлення, встановлено і
модернізовано понад 6 тисяч світлоточок із застосуванням енергоефективних
заходів.
Модернізація
наявних
освітлювальних
приладів
дає можливість щорічно
заощаджувати
понад

коштів бюджетів усіх рівнів.
На початку року тільки
до 20 % сміттєзвалищ було
обладнано під’їзні шляхи з твердим покриттям.
За три квартали дороги
відремонтовано до 44,6%
звалищ.
Обвалування земельних
ділянок проведено на 382
сміттєзвалищах (55,3%).
На початку року це було
зроблено тільки на 26 %
полігонів.
Впроваджено контроль
за складом відходів на 29
сміттєзвалищах області (4,2
%).
На ці та інші роботи було
використано 21,7 млн. грн.
Навколо полігонів висаджено майже 415 тис. саджанців
Протягом 3 кварталів
2013 року на організацію
робіт з санітарної очистки
та озеленення використано
69,7 млн. грн..
Агропромисловий комплекс
В області сформована оптимальна структура
посівних площ на 2013 рік.
По всіх категоріях господарств посівна площа під
урожай 2013 року складає
1620,5 тис. га (на 7,9 тис. га
більше ніж торік).
Зернових та зернобобових культур посіяно на
площі 889,6 тис. га (54,9 % в
структурі), технічних – 446,7
тис. га (27,6 %), картоплю та
овоче-баштанні культури –
128 тис. га (7,9 %), кормові –
156,2 тис. га (9,6 %).
Н
а
сільгосппідприємс твах
області за 9 місяців нароще-

719 тисяч кіловат-годин
електроенергії, що в грошовому еквіваленті складає 400
тис. грн.
Відремонтовано 460 наявних і встановлено понад
70 нових дитячих та спортивних майданчиків.
Стан сміттєзвалищ
В
області
є
691
організоване сміттєзвалище.
Паспортизовано 97 %.
Введено в експлуатацію
нові полігони твердих побутових відходів в Барському
та Крижопільському районах, готується до відкриття
полігон в м. Калинівці, розпочато будівництво полігону
в смт. Муровані Курилівці.
На ці об’єкти з початку
року витрачено 5,8 млн. грн.

но поголів’я корів 1,3 тис.
гол.
Сільгосппідприємства
області
проводять
реконструкцію
39
молочнотоварних
ферм,
на яких з початку року
освоєно 35 млн. грн. Завершено
реконструкцію
12 комплексів загальною
потужністю 2990 гол./місць.
688 місцевих рад уклали
2789 соціальних угод на суму
57,4 млн. грн. Станом на 9
жовтня 2013 року отримано
територіальними громадами
47,6 млн. грн., або 82,8 % до
вартості укладених угод.
Заготівля молока
За 9 місяців укладено 71,6 тис. угод з населенням районів (всього в

області 72,5 тис. постійних
здавальників молока). У
договірні відносини залучено майже 99% здавачів.
Середня
закупівельна
ціна молока 2-го ґатунку на
даний час складає 2,50 -2,60
грн. за кг. базисного молока.
Рівень заробітної плати в
сільському господарстві
За даними Пенсійного
фонду середня заробітна
плата в галузі сільського
господарства по області за
серпень 2013 р. становила 2232,23 грн. і зросла у
порівнянні з серпнем 2012
р. на 12%.
Будівництво
На початку року всі міста
обласного значення і райони
області включились у програму «Доступне житло» по
будівництву 8-квартирних
житлових будинків.
У всіх районах та містах
визначені об’єкти житлового будівництва, відведені
земельні ділянки, виготовлена
землевпорядна
документація.
У більшості районів розроблена
проектно-кошторисна документація на
будівництво нових або
реконструкцію та подальшу добудову незавершених
будинків.
Розпочато
нове
будівництво
житлових
будинків у 12 районах
У 10 районах проводиться добудова незавершеного
будівництва
та
реконструкція
наявних
будівель під житло.
У
2013
році
облдержадміністрацією подано, а Міжвідомчою комісію
Мінрегіону погоджено для
участі у програмі 4 житлові
будинки: 28-квартирний в
с.Агрономічне Вінницького
району, 24-квартирний у
Тульчині, 9-квартирний в
Оратові та 66-квартирний в
Козятині.
Готуються до подачі
матеріали ще на 4 будинки.
За
кількістю
укладених угод на участь у
програмі «Доступне житло»
Вінниччина – серед лідерів в
Україні.
На даний час укладено
203 угоди.
Центри
надання
адміністративних послуг
До кінця року в області
планується
створення 27 центрів надання
адміністративних послуг.
Із
27
виділених
приміщень готові:
– на 100% – 8 приміщень
– повністю завершити
ремонтні роботи до 1 листопада планують у 13 районах
На проведення ремонтних робіт у дозвільних
офісах використано 3 млн
751 тис.грн.,
Бюджет
У всіх районах і чотирьох
містах обласного значення
за 9 місяців 2013 року бюджет по власних і закріплених
доходах загального фонду
виконано, а в багатьох районах і перевиконано.
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Вклонімося доземно ветерану
В

же стало доброю
традицією
в
нашому місті та районі від
імені Барської районної
організації ветеранів України
вшановувати людей, які крокували бойовими стежками
Великої Вітчизняної війни,
у День їхнього народження. Так було і 18 жовтня,
коли голова ради районної
організації ветеранів Надія
Кузнєцова та член президії
ради Ніна Годняк завітали
до сивочолого ветерана, барчанина Бориса Васильовича
Любуні.
На долю цього чоловіка
випало чимало випробу-

вань. Він – полковник у
відставці, інвалід Великої
Вітчизняної війни І групи, почесний голова ради
ветеранської
організації
району, нагороджений орденом Червоної Зірки, орденом
Великої Вітчизняної війни
І ст., та багатьма медалями.
Від початку й до кінця війни
пройшов всі фронтові дороги, стоячи пліч-о-пліч з
тими, хто здійснив величний
подвиг.
Зі сльозами на очах слухав ветеран поздоровлення у свою адресу, згадуючи ті складні воєнні роки.
Н.Кузнєцова та Н.Годняк

подякували Б.Любуні
за проявлену мужність
і героїзм у роки війни,
за невтомну працю у
післявоєнний час, за
вагомий
особистий
внесок в удосконалення патріотичного виховання молоді на ратних
та трудових традиціях
старшого
покоління,
побажали здоров’я і
довгих літ на радість
рідним та землякам і подарували квіти й симво
лічні
подарунки.
Алла ЗАВАДСЬКА
Фото автора

Ще раз
про нові правила
придбання землі

Д

ержава хоче залишити за собою
право визначати, хто з фізичних
осіб може купувати земельні ділянки.
Держагентство земельних ресурсів нещодавно опублікувало свій варіант законопроекту, присвяченого регулюванню
земельного ринку.
Нагадаємо, що наприкінці березня чиновники спільно з експертами та
бізнесом обговорили концепцію цього законопроекту. Крім того, домовилися, що протягом двох тижнів будуть
зібрані зауваження до нього, після чого
документ направлять на узгодження до
уряд. Як пише «Коммерсант-Україна» в
матеріалі «Землю беруть в обіг», з 1 січня
2016 року, як і раніше, покупцями земель сільгосппризначення зможуть бути
тільки держава, територіальні громади,
державний земельний банк і громадяни
України. Пріоритетне право її придбання протягом перших двох місяців після
того, як земля виставлена на продаж, отримають перші три категорії. Всі оголошення про продаж із зазначенням місця
розташування ділянки, його характеристик і ціни будуть публікуватися на сайті
Держземагентства.
Фізособи, для яких передбачено обмеження на володіння землею площею
понад 100 га, повинні будуть отримувати дозвіл Держземагентства на придбання ділянки. Термін його дії обмежується
трьома роками. Без нього, а також без
виписки банку про наявність рахунку та
коштів на ньому, необхідних для придбання землі (всі розрахунки з купівліпродажу повинні будуть здійснюватися
в безготівковій формі), купити ділянку
буде неможливо.

Юрособи зможуть користуватися сільгоспземлями
тільки на правах оренди, мінімальний термін
якої
Держземагентство
пропонує
збільшити
з
п’яти до семи років. Максимальний термін залишився колишнім – 50 років. У
той же час законопроектом
передбачено
збільшення
фінансових
зобов’язань
землекористувачів.
Плата за оренду приватних
земель зараз регулюється
договірними відносинами,
але ще в 2002 році указом
президента встановлена рекомендована нижня планка
орендної плати в 3%. Але в
середньому загальний показник орендної плати в I півріччі 2013
року в Барському районі склав 4% від
нормативної грошової оцінки земельної
ділянки.
Тому Держземагентство наполягає
на законодавчому закріпленні нижньої
планки оренди в 3% від нормативної
грошової оцінки. Крім того, у відомстві
пропонують переглянути і розмір
ставки земельного податку для ріллі,
збільшивши її в десять разів – до 1% з
гектара від нормативної оцінки землі.
А для сільгоспугідь, протягом двох
років використовувалися не за цільовим
призначенням, ставка податку буде застосовуватися з коефіцієнтом, в 1,5,
який щорічно буде збільшуватися
на 20%. Передбачено законопроектом і перерозподіл доходів від земельного податку . Якщо зараз ця плата
адмініструється до місцевих бюджетів,
то Держземагентство пропонує 50% направляти в спецфонд держбюджету
на проведення інвентаризації , оцінки
земель і придбання державою земель
приватної власності.
Нагадаємо також, що раніше земельний законопроект уряду був відхилений
Верховною
радою.
Законопроект
N9001-д, розроблений Григорієм Калетником, зміг пройти тільки перше читання, був рекомендований до другого,
але в кінцевому підсумку був знятий з
розгляду. Наприкінці 2011 року парламент ще на три роки (до 01.01.2016 р.)
продовжив мораторій на продаж земель
сільськогосподарського призначення.
Василь РОЩУК, начальник
відділу Держземагенства
в Барському районі
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років тому, 28 жовтня
1944 року, Червона
армія завершила епопею визволення України від німецькофашистських загарбників та їх
сателітів.
Понад 40 місяців, з червня
1941 по жовтень 1944 років
палахкотіла на українській
землі Велика Вітчизняна війна.
Рікою лилася людська кров,
були сплюндровані матеріальні
та духовні цінності нашого народу.
Визволення
української
землі розпочалося Червоною армією з 18 грудня 1942
року від села Півнівка, що
на Луганщині, і закінчилася
визволенням міста Ужгород
Закарпатської області 27 жовтня 1944 року.
Завдяки
проведенню
вдалих
наступальних
стратегічних операцій Червоною армією були звільнені всі
області України від німецькофашистського вермахту.
В ході Белгород-Харківської
операції були звільненні м. Луганськ (14 лютого 1943 р.) та
м. Харків (23 серпня 1943 р.).У
ході Донецької стратегічної
операції стало звільненим
м. Донецьк (8 вересня 1943
р.). Внаслідок ЧернігівськоПолтавської операції були
звільнені м. Суми (2 вересня
1943 р.), м. Чернігів (21 вересня
1943 р.), м. Полтава (23 вересня 1943 р.).
При
проведенні
Нижньодністровської операції
були звільнені м. Запоріжжя
(14 жовтня 1943 р.), м.
Дніпропетровськ (25 жовтня
1943 р.). В результаті Київської
стратегічної операції було
звільнено столицю України, м.
Київ, (7 листопада 1943 р.).
Завдяки
проведенню
Д н і п р ов с ь ко - К а рпат с ь кої
операції були звільнені м.
Кіровоград (6 листопада 1943
р.), м. Черкаси (14 грудня 1943
р.), м. Житомир (31 грудня 1943
р.), м. Рівне (2 лютого 1944 р.),
м. Херсон (13 березня 1944 р.),
м. Вінниця (20 березня 1944
р.), м. Бар (25 березня 1944 р.),
м. Хмельницький (25 березня
1944 р.), м. Миколаїв (28 березня 1944 р.), м. Чернівці (29
березня 1944 р.), м. Тернопіль
(26 липня 1944 р.), м. ІваноФранківськ (27 липня 1944 р.),
м. Львів (28 липня 1944 р.)

У ході Кримської операції
звільнено м. Сімферополь
(30 квітня 1944 р.), ЯсськоКишинівської – м. Одесу (18
квітня 1944 р.). При проведенні
Східно-Карпатської операції
було звільнено м. Ужгород (27
жовтня 1944 р.).
За роки окупації і терору
проти мирного населення у
боях за визволення України
було втрачено 6 млн. громадян України. У запеклих боях
за звільнення України Червона
армія втратила 3318893 людини.
Війна спопеляючою блискавицею вразила серця і душі, обпалила кожну сім’ю та оселю.
Саме тому війна ще й досі не
закінчилася. Для фронтовиківветеранів вона – у спогадах,
ранах, нагородах, для вдів і
дітей війни, які вже ніколи
не дочекаються своїх рідних
з фронтів, вона – у скорботі
понині.
Про кожну краплю крові,
кожну сльозу, пролиту нашим народом, мають знати і пам’ятати нинішнє та
прийдешнє покоління, свято
шанувати пам’ять про тих,
хто поліг на фронтах війни,
загинувши від фашистських
тортур і масових розстрілів.
Адже у нас один спільний дім
– Україна.
Напередодні
цього
пам’ятного дня ми схиляємо
свої голови у скорботній
шані перед братськими могилами, де покояться воїни
Червоної армії, партизани й
підпільники, що загинули за
незалежність України. Вічна їм
слава!
Низько вклоняємося сивоволосим нині здраствуючим
ветеранам-фронтовикам, як
живій пам’яті про полум’яні
літа.
Барська
міська
рада
ветеранів Великої Вітчизняної
війни, збройних сил України
щиро та сердечно вітає усіх
барчан з Днем визволення
України!
Бажаємо всім міцного
здоров’я, щастя, усіх гараздів,
надії на краще майбутнє, нехай завжди над Україною буде
мирне небо!
З повагою, Юрій ШАПОВАЛОВ, голова Барської міської
ради ветеранів України, ВВв,
Збройних Сил України

25 жовтня 2013 р.

Подр о биці

Формування екологічної
культури молодших школярів

Е

кологічне
виховання – систематична педагогічна діяльність,
спрямована на розвиток в
учнів екологічної культури.
Завдання екологічного
виховання – сприяти накопиченню екологічних знань,
виховувати любов до природи, прагнення берегти, примножувати її, формувати
вміння і навички діяльності
в природі.
Ми, педагоги, і батьки
усвідомлюємо важливість
навчання школярів правилам поведінки в природі.
Чим раніше починається
робота
з
екологічного
виховання
учнів,
тим
більшою буде її педагогічна
результативність. При цьому в тісному взаємозв’язку
повинні
виступати
всі
форми і види навчальної
і позакласної діяльності
дітей.
Дітям
молодшого
шкільного віку властива
унікальна єдність знань і
переживань, які дозволяють
говорити про можливість
формування у них надійних
основ
відповідального
ставлення до природи.
Усі навчальні предмети
початкової школи формують
екологічну відповідальність
дітей.
В останні десятиріччя
вплив людини на природу
набагато збільшився. Він
став практично не контрольованим і майже не прогнозованим. Тому суспільству
сьогодні потрібні виховані,
грамотні та культурні в
екологічному
відношенні
люди.
Свідоме й бережливе ставлення до природи
маємо формувати з дитинства у сім’ї та школі.
Загальноосвітня
школа
покликана виховувати у
школярів любов до рідного
краю, навчати основ охорони навколишнього середовища, науково обгрунтованого
використання
природних багатств.
У нашій школі екологічна
освіта учнів здійснюється в
різних напрямках: на уро-

ках, заняттях гуртків, під
час проведення екскурсій, у
процесі супільно корисної
праці.
Головні
завдання
екологічної освіти сучасної
школи:
- засвоєння наукових
знань про взаємозв’язок
природи,
суспільства
і
людської діяльності;
розуміння
багатогранної
цінності
природи для суспільства в
цілому і кожної людини зокрема;
- оволодіння нормами
правильної поведінки в природному середовищі;
розвиток
потреби
спілкування з природою;
- активізація діяльності
щодо охорони й поліпшення
навколишнього середовища.
Саме над виконанням
цих завдань ми керуємось
у нашому навчальному
закладі.
У формуванні екологічної
свідомості
відповідальна
роль належить початковій
школі. Я на уроках природознавства наводжу приклади і показую, що в результаті
безвідповідального
ставлення до природи знищено
ліси на значних територіях,
суттєво
скоротилася
чисельність багатьох тварин, птахів та рослин, деякі
– навіть повністю зникли
з поверхні Землі. Дуже активною формою організації
природоохоронної
діяльності
учнів
1-4
класів є екскурсії, під час
яких у них формуються
позитивні
установлення,
навики спостережливості,
орієнтації у позитивних і негативних явищах в природному середовищі, емоційноестетичного
сприйняття
відповідальності за її стан.
Під час сезонних екскурсій
природу акцентую увагу
дітей на характерні ознаки
кожної пори року, формую
почуття прекрасного, любов до рідного краю, навики грамотної поведінки в
природі, оцінки позитивних
і негативних дій людини
стосовно навколишнього се-

редовища.
Намагаюся
довести
школярам, що причиною
екологічних негараздів у
наш час є не технічний розвиток людства, а зневага до
законів природи, людська
байдужість.
Екологічна освіта і виховання мають ґрунтуватись
на поєднанні емоційного
та інтелектуального сприйняття природи з практичною
природоохоронною
діяльністю учнів. Тому ми з
дітьми підгодовуємо птахів
взимку, доглядаємо за вазонами в класній кімнаті. Такі
суспільно значущі справи
привчають дітей вже з раннього віку цінувати природу,
вносити посильний внесок
у її збереження, бути творцями, а не руйнівниками
чи споглядачами. У нашій
школі
батьки
активно
співпрацюють з учителями,
разом виховуючи й навчаючи дітей.
Природа
пробуджує
у дітей уміння відчувати
гармонію і красу, формує
глибину почуттів, навчає
радіти,
захоплюватись,
співпереживати, породжує
добро в дитячих душах.
Саме життя стверджує, що
люди, які навчені з дитинства розуміти мову природи і по-справжньому її
цінувати, вміють створювати гармонію, красу і добро в
будь-якій своїй діяльності, в
різних життєвих ситуаціях,
у стосунках з батьками і
ровесниками, у судженнях, у взаєминах з усім
навколишнім світом. А
нам, дорослим, потрібно не
спізнитись навчити дитину жити за законами краси
і добра, вічними чеснотами
людства.
Адже любов та повага до
природи, довкілля повинні
розвиватись ще з раннього дитинства. Та приносити користь неньці-природі,
рідному місту.
Інна Котик,
старший вчитель,
класнийкерівник
3-Б класу ЗОШ І-ІІІ ст.
№4 м.Бара
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Обережно – грип!
Грип – найбільш поширене
та соціально-небезпечне захворювання в усіх державах
світу. Протягом епідсезону
2012–2013 рр. на грип та
ГРВІ захворіло 2256649 осіб
(1380,08 на 10 тис. нас.), що
становило 14% від населення
Вінницької області.
Епідемічний процес мав
хвильовий характер із максимальним підйомом на 48–49
тижнях минулого року та 11–
12 тижнях поточного року.
Преважала захворюваність
серед дитячого населення.
Найвища захворюваність, що
перевищує середній показник по Україні, відзначилась
у Києві, Київській та
Дніпропетровській областях.
Етіологія
захворювань
носила змішаний характер, відмічалась одночасна
циркуляція вірусів: основними збудниками минулого епідемічного сезону як в
області, так і в Україні, були
віруси грипу А та В, пара
грипу, РС та аденовіруси з
домінуванням вірусу типу
А, що відповідає штамам
вірусів грипу, рекомендованих ВООЗ для включення в
сезонну вакцину.
В Барському районі протягом епідсезону 2012–2013
рр. на грип та ГРВІ захворіло
8955 осіб, що становило
16,4% від населення району. Епідемічний процес
мав хвильовий характер із
максимальним підйомом в
березні місяці. На даний час
відмічається сезонний рівень
захворюваності ГРВІ.
В
поточному
році
прогнозується перша хвиля
підвищення
рівня
захворюваності на січень,
друга – на початок березня.
З метою індивідуального
захисту та попередження
розвитку тяжких медичних
ускладнень рекомендовано
в передепідемічному щодо
грипу сезоні, починаючи з
вересня, проводити щеплення.
Особливу увагу слід звернути на необхідність щеплення осіб, які належать
до груп ризику: людей похилого віку, хворих будь
якого віку, що перебувають

в стаціонарних медичних
установах, вагітних, дітей
до 3-х років, людей, що
страждають хронічними захворюваннями легенів або
серцево-судинної системи,
людей, що страждають порушенням обміну речовин, осіб
з імунною недостатністю, з
ожирінням та ін.
В епідемічному сезоні
2013–2014рр.
в
Україні
прогнозується
переважна
циркуляція вірусів грипу А
/California/2009(H1N1),
A
H3N2/Viktoria/ 361/2011b, B /
Massachusetts/2/2012. Зважаючи, що найбільш ефективним засобом захисту від грипу є вакцинопрофілактика
ВООЗ рекомендує використовувати вакцини, що
зареєстровані в Україні
із оновленим штамовим
складом, які мають надати
імунітет проти вищезгаданих
штамів грипу: ВАКСІГРИП/
VAXIGRIP
(Франція),
FLUARIXTM (Німеччина),
ІНФЛУВАКR (INFLUVAK R)
Нідерланди.
Окрім
специфічної
профілактики
рівень
захворюваності не тільки
на грип, а й на гострі
респіраторні інфекції, проти
яких профілактичні засоби
відсутні, в значній мірі буде
залежати й від своєчасності
організації і проведення
санітарно-гігієнічних
та
протиепідемічних заходів.
Практика
попередніх
років свідчить, що ефективним заходом є тимчасове на
початку епідемії припинення навчання в школах, закриття дитячих дошкільних
закладів, введення обмежувальних заходів в лікувальнопрофілактичних установах,
на об’єктах торгівлі, громадського харчування, тощо.
При
загостренні
епідемічної ситуації ефективним є використання засобів
екстреної
профілактики
(амізону,
імуноглобуліну,
інтерферону, ремантадину).
Вікторія КОТЯСЬ
начальник відділу
епідеміологічного нагляду
Барського міжрайонного
управління
Держсанепідслужби

Клу б ім. Ю.Барди знову на висоті

29 вересня у Вінниці в спортивному комплексі «Нокаут» відбувся
Чемпіонат області з кікбоксингу. Близько ста учасників виборювали
першість у різних вікових та вагових категоріях. Наш район на цих змаганнях представляли вихованці Клубу спортивних єдиноборств ім. Ю.Барди
«ДАО», виступ яких був досить успішним.
Так, у наймолодшій віковій категорії 7–8 років чемпіоном став учень
2-го класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 2-гімназія» м. Бара Бородкін Дмитро.
У віковій категорії 11–12 років перемогу здобув Корнєєв В’ячеслав, учень
7-го класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 2-гімназія» м. Бара. Ще дві золоті медалі
вибороли восьмикласники: Петриченко Денис, учень НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 2-гімназія» м. Бара, та Томанчук Максим, учень ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Бара.
Срібними призерами стали учень 2-го класу Копайгородської ЗОШ І-ІІІ ст.
Бородатий Іван та учень 5-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. №3м. Бара Шевчук Юрій,
бронзовими – Палевський Кирило, учень 4-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. №1м. Бара
та Катрін Ілля, учень 5-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м. Бара.
Готували спортсменів до змагань тренери: Язвенюк Михайло Васильович, Любарський Роман Станіславович та Стефанов Василь Олександрович.
Поїздка на змагання відбулась за сприянням ПП Маніти Юрія Петровича.
Роман ЛЮБАРСЬКИЙ, тренер-викладач з кікбоксингу
Клубу спортивних єдиноборств ім. Ю. Барди «ДАО»
На фото: Чемпіон області з кікбоксингу Денис Петриченко
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Автомобільні дороги – важлива складова частина економіки

В

сучасних умовах
велике
значення надається
стану і благоустрою
автошляхів.
Без
надійних, добротних
доріг практично не-

Щ і л ь н і с т ь
автомобільних доріг
з твердим покриттям на 1000 кв.км
території в середньому по Україні 275
км. По Вінницькій

та асфальтобетонним покриттям, на
які
приходиться
найбільше
навантаження по перевезенню пасажирів та
вантажів складають

можливо забезпечити функціонування
жодної
галузі
економіки.
Займаючи одинадцяте місце в Україні
по території (26,5 тис.
кв.км),
Вінницька
область, як і в минулі
роки, має одну з
найбільших протяжностей доріг загального користування
– 9,5 тис.км. Це 2
місце серед регіонів
України. Дороги з
твердим покриттям
становлять 9,0 тис.
км, або 94% загальної
протяжності, решта
– ґрунтові дороги.
Серед
районів
області найбільшу
протяжніс ть
автодоріг з твердим
покриттям (400-442
км) мають Шаргородський, Барський,
Бершадський, Козятинський, МогилівПодільський,
Хмільницький
та
Немирівський райони.

області цей показник
вищий, ніж в цілому
по країні та в інших
областях і становить
339 кілометрів. По
цьому показнику область посідає п’яте
місце серед регіонів
України.
Серед
районів
області по щільності
автодоріг з твердим
покриттям
лідирують МогилівПодільський
(476 км на 1000
кв.км
території),
Ямпільський (434) та
Чернівецький (416)
райони. Вище цей
показник, ніж по
області також в таких
районах, як Барський,
Вінницький,
Іллінецький,
Калинівський, Козятинський, Мурованоку риловецький, Немирівський,
Тиврівський, Тульчинський та Шаргородський.
Дороги
з
цементобетонним

1,9 тис.км – це п’ята
частина автодоріг з
твердим покриттям.
Найбільшу
питому вагу в дорогах з
твердим покриттям
області
займають
чорне шосе і чорні
гравійні дороги –
майже 40%. Автодороги з перехідними
типами
покриття
(білощебеневе
та
бруковані), які потребують
вдосконалення,
займають відповідно 24%
та 18% в загальній
протяжності
автодоріг з твердим
покриттям.
У зв’язку зі сприятливим географічним
положенням,
наявністю
транспортних коридорів,
автомобільними дорогами Вінниччини
прямує
значна
кількість
великовагових, великогабаритних транзитних
автомобілів,
автотранспорт

підприємств
та
організацій області,
а
також
значна
кількість
автопарку
приватних
перевізників,
п е р е в а ж н а
більшість якого –
автомобілі великої
вантажопідйомності.
Тому,
з
кожним роком зростає
значимість автодоріг,
вимоги до їх стану в зв’язку зі
збільшенням
інтенсивності вантажних
автоперевезень
шляхами
області.
Якщо в 2000 р.
цей показник становив 61 тис. тоннокілометрів на 1 км
автодоріг, в 2005р.
– 109, то в 2012р.
– 194 тис. тоннокілометрів.
За
2012р.
автомобільним
транспортом області

перевозилось 95 тис.
тонн вантажів.
Н а й б і л ь ш е
вантажів було перевезено
автотранспортом м.Вінниці
– 15,3% загального
обсягу. А такі райони, як Тиврівський,
Вінницький,
Калинівський
забезпечили 8,0-9,5%
вантажних автоперевезень по області,
Крижопільський,
Козятинський,
Немирівський,
Хмільницький
та
Жмеринський райони 4,5-5,0%.
Обсяги
пасажирських
автоперевезень
(з
урахуванням перевезень, виконаних
фізичними особамипідприємцями)
за
2012р.
становили
97,2 млн. пасажирів.
Що
стосується
фінансування

рожниками
на
капітальний ремонт
витрачено 2,8 млн.
грн., що майже в 9
разів менше, ніж у
попередньому році.
Було відремонтовано
3,3 км автомобільних
доріг
з
твердим
покриттям
та
1
міст
загальною
протяжністю
14,6
пог.м. Роботи по поточному
ремонту
у 2012р. виконані
на суму 36,3 млн.
грн. Це дало змогу відремонтувати
12,5
кілометра
доріг. Витрати на
експлуатаційне
утримання становили 112,1 млн.грн.
Близькість
державних
кордонів
з о б о в ’ я з у є
д о р о ж н и к і в
підтримувати
дороги в належному
стані, від цього залежить не тільки імідж

(з
урахуванням
комерційних
вантажних
перевезень,
виконаних
фізичними особамипідприємцями) перевезено 34,7 млн. тонн
вантажів, що на 1,4%
більше ніж за 2011р.
У середньому за добу

на
утримання регіону, але і всієї
автомобільних доріг держави.
загального користування, то у 2012р.
С. Рибалко,
воно становило 156,9
перший заступник
млн.грн. З них 96,9%
начальника голов– кошти державного
ного управління
бюджету, та 1,4% –
статистики
місцевого.
у Вінницькій
За
2012р.
дообласті

До відома мисливців! Полювання на хутрових

Згідно наказу Вінницької
обласної організації УТМР
№30 від 10 квітня 2013 року
«Про проведення полювання в мисливський сезон
2013–2014 рр. на території
угідь обласної та районних організацій УТМР»
установлені такі строки полювання:
на
зайця-русака,
лисицю – з 3 листопада по 29
грудня 2013 року включно;
- на зайця-русака, лисицю – з 5 по 19 січня 2014 року
включно за відстрільними
картками при умові сплати
членських внесків УТМР за
2014 рік;
- на лисицю (колективне) – з 26 січня по 23 лютого
2014 року за відстрільними
картками в присутності
штатних працівників УТМР

або розпорядника полювання, призаченого наказом товариства мисливських угідь,
при умові сплати
членських
внесків УТМР за
2014 рік та при
обов’язковому
о б м і н і
контрольної
картки обліку
добутої дичини
і порушень правил полювання.
Установити,
що днями полювання на зайця-русака та на
лисицю (колективне) є неділя.
Денна норма відстрілу зайця-русака
одним мисливцем – один
заєць.

Норма відстрілу лисиці,
вовка та інших шкідливих
звірів і птахів не лімітована.

Полювання на хутрових тварин у лісі та на
території відтворювальних

ділянок заборонене.
Кожен
мисливець,
який добув зайця, повинен зробити
відповідний
запис
у
відстрільній
к а р т ц і
УТМР та в
контрольній
картці обміну
добутої дичини і порушень правил
полювання.
Для членів
УТМР разова
ві дс т рі льна
картка
на
зайця-русака
коштує
50 грн., а для тих, то не є
членами УТМР – 100 грн.
Сезонна відстрільна карт-

ка для членів УТМР коштує
250 грн., не членів УТМР –
не передбачена.
Обласна сезонна картка
для членів УТМР коштує 400
грн.
Для отримання разової
відстрільної
картки
на
відстріл лисиці (з 26 січня по
23 лютого (день полювання –
неділя)) коштує 10 грн.
Відстрільна картка на
відстріл зайця-русака (з 5 по
19 січня 2014 року) коштує:
90 грн. – сезонна, 50 грн. –
разова.
Бажаємо
всім
мисливцям
вдалого
п о л ю в а н н я
з дотриманням правил
техніки безпеки.
Володимир ЗАХАРЧУК,
єгер Барської
організації УТМР

По с тф а к т у м

25 жовтня 2013 р.
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Юнацький футбол під осінній акомпанемент
футбольної лотереї і в матчі за
третє місце. Влучнішими тут
були представники ЗОШ І-ІІІ ст.
№3 (2:1). Четверте місце посіла
команда з Миток.
За
тиждень
визначали
сильнішого футбольні команди неповних середніх шкіл.
Десять команд пройшли до
півфіналу за вище наведеним
сценарієм. Команда з Терешок,
до речі, минулорічний чемпіон, у
боротьбі за третє місце переграла
представників Глинянського НВК
(2:0). Перемогу ж у турнірі святкували юні футболісти з Івановець,
які у фіналі мінімально (1:0) переграли однолітків з Мигалівець.
Олена Антонюк, методист
з фізвиховання районного
методкабінету
Фото автора
На знімках: команда з Луки Барської –
переможець спартакіади;
небезпечний момент біля воріт суперників

Р

івно через місяць після початку нового навчального року розпочалася спартакіада
району серед загальноосвітніх навчальних
закладів I-III та I-II ступенів.
Першими розпочали боротьбу юні футболісти.
Спочатку в райцентрі на газоні стадіону «Колос»
визначали сильніших представники одинадцятирічок. Дев’ять
команд було розділено на дві
підгрупи, по дві кращих з яких виходили до півфіналу. На цій стадії
змагань, здобувши нелегкі перемоги з мінімальним рахунком 1:0
над ровесниками з третьої міської
школи та Миток, до фіналу змагань
пробилися
відповідно
футболісти НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 2-гімназія» м. Бара та Луки
Барської. Основний час у грі
між ними не виявив переможця,
а в серії пенальті сильнішими,
відтак, і переможцями районної
спартакіади, стали сільські спортсмени (2:0). Не обійшлося без

Сердечні вітання

Барська міська рада та її виконавчий
комітет щиро вітають із Днем народження
КОРНЮХ Наталію Іванівну,
члена виконавчого комітету Барської міської ради
і шлють наступне віршоване
вітання:
Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,
А вже по ліву руку - літо,
А вже по праву руку - осінь.
Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку - юність,
А вже по праву руку зрілість.
А час летить нестримно далі
Й душа немовби молодіє,
По ліву руку - всі печалі,
По праву руку - всі надії.
Життя не зміряти літами,
А щастя - то важка наука,
Хай буде щастя завжди з вами,
По ліву й праву руку.
Надаються послуги цілодобової автостоянки з охороною в центрі міста.
Тел. 063-766-33-74; 096-792-31-16.
Втрачене свідоцтво про право на
власність на майновий пай серія ВІ
№004098 на ім’я Гулі Надії Василівни
вважати недійсним.
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

–

Барська міська рада, її виконавчий комітет,
працівники
апарату міської ради
від щирого серця
вітають із наступним днем народження заступника
Барського міського
голови з питань
діяльності
виконавчих
органів
ради
ГВОЗДЯРА Юрія Васильвича.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя,
благополуччя, подальших успіхів у будь-яких
починаннях, щоденних справах, сміливих
планах та сподіваннях.
Хай Вас підтримують та надихають рідні
люди, розуміють та допомагають колеги, минають негаразди та непорозуміння.
Хай доля збагачує Вас життєвою
мудрістю, енергією, натхненням та радістю
сьогодення.

–

оголошення

Копання
криниць.
Тел.: 098-472-26-78.

Продаж

кілець,

корб.

КП «Бар-благоустрій» має намір передати майно в оренду, а саме: гаражне приміщення, яке знаходиться за адресою: с. Широке, територія міського сміттєзвалища.

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 №898.
Спосіб друку – офсетний.
Обсяг – два друкованих аркуші.

ЗОРІ ДИВЛЯТЬСЯ З НЕБЕС:
гороскоп на наступний тиждень

Овен. На цьому тижні ви схильні чинити так,
як і завжди раніше, тобто чітко слідувати до
поставленої задачі, долати будь-які перешкоди. Вас будуть наповнювати нові ідеї і прагненнях їх
неодмінно реалізувати. Сприятливий час так само і
для романтичних знайомств, випадкових зустрічей,
які можуть принести у ваше життя багато нового.
Телець. Початок тижня видасться важким.
Ви захочете разом вирішити всі справи, що б
потім спокійно відпочити. Але не дивлячись на
всі ваші старання, так швидко, як вам того хотілося
б, впоратися з щоденною рутиною вам не вдасться.
Близнюки. У ваше життя стрімко увірветься
щось нове. Це може бути і нове почуття, і новий
вид діяльності. Але незалежно від того, як зовні
буде оформлено це нововведення, воно приведе до
стабілізації вашого становища, поліпшення атмосфери навколо вас.
Рак. Тривала боротьба за краще місце під сонцем може втомити кого завгодно, а тим більше
таку небайдужу натуру як вашу. Але ви все
одно не здаєтеся на шляху побудови свого щастя,
яким би ви його не бачили. А на цьому тижні ви будете бачити його у вельми конкретних образах, вами
може опанувати сильне бажання влади, пристрасті і
грошей.
Лев. Погляньте на світ по-новому. Ваша
постійна боротьба з усіма, відстоювання своїх
позицій і поглядів, і разом з цим ревну працю,
щоб прийти до чогось кращого, не приносить жодного результату. Ви перебуваєте в стані постійної дії,
при цьому не отримуючи нічого натомість. Ви стали
заручником своїх поглядів або нав’язаного вам способу життя.
Діва. Ви дуже поспішаєте у своєму житті, у вас
багато завдань, необхідно все встигнути, а при
цьому часу не так багато. Звичайно, можна прискорювати свій біг по цьому життю, можна залучити
на допомогу інших людей, іноді схитрувати, тим самим поліпшивши своє становище.
Терези. Над вашим життям тяжіють труднощі,
насамперед у матеріальній сфері. І те, що ви не
можете покластися на когось іншого, ще більше
погіршує ситуацію. Але невпевненість у оточуючих
ілюзорна, незабаром ваша ситуація почне випрямлятися і на горизонті з’являться нові перспективи і
нове життя.
Скорпіон. Ви не звертаєте увагу на очевидні
речі, порою дієте абсолютно нерозважливо і
тому наживаєте собі ворогів на порожньому
місці. Прислухайтеся, хоча б іноді, до інтересів і бажання інших людей, не використовуйте їх у своїх
дріб’язкових бажаннях (це нікому неприємно) і тоді
ви зможете знайти друзів в їх особі, які допоможуть
вам безкорисливо, або хоча б уникнути появи ворогів
і супротивників.
Стрілець. Ваш внутрішній світ знаходиться
на межі. З одного боку вам необхідний спокій
і самота, є маса не дозволених питань, що
стосуються ваших емоцій, почуттів і бажань. І щоб
зрозуміти себе, потрібно побути наодинці з собою. З
іншого боку, вас оточує атмосфера свята і веселощів,
що не дає вам нудьгувати і розслаблятися.
Козеріг. У вашому житті починає з’являтися
якесь нове почуття, порив ніжності і любові,
який може перерости в щось більше, якщо ви
будете стежити за ним і звільніть місце для зростання цієї квітки.
Водолій. На початку тижня вами може
заволодіти печаль, сумовитий стан з необгрунтованих причин, надмірна туга до самого себе і
концентрація на тому, що ви втратили і чого не змогли досягти. Незабаром це пройде, так як у вашому
житті є міцна і любляча сім’я, на яку ви завжди можете покластися (що б вам не здавалося).
Риби. Вам хочеться стабільності, матеріального
добробуту і впевненості у завтрашньому дні,
спокою і розміреності буття. Але замість того,
що б планомірно зводити цей затишок, ви займаєтеся
вельми активною діяльністю спрямованою кудись у
зовсім інше русло.
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