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Забуттю не підлягає

ГОЛОДОМОР,
ГОЛОДОВКА
І «ПІС ЛЯПЛАТА»
стор. 4–5

На сторожі
прав
та інтересів
держави
і її громадян
стор. 7

Г

олодомор 1932–1933 років
в Україні – не історична минувшина, а трагічна сторінка
історії, яка не має терміну давності
й забуття.
З метою вшанування безневинних жертв голоду 22 листопада, напередодні Дня пам’яті
жертв голодоморів та політичних
репресій в Україні, в м. Бар відбувся
мітинг-реквієм.
У
жалобному
заході
взяли участь секретар міської ради
Олексій Кальман, голова районної
ради Микола Радіонов та голова райдержадміністрації Геннадій
Лук. Вони здійснили покладання
композицій із житніх колосків і калини до пам’ятного знаку жертвам
голодоморів та політичний репресій.
(Закінчення на 2 стор.)

Шановні працівники
та ветерани
органів прокуратури!
Щиро вітаю вас із
професійним святом –
Днем
працівників
прокуратури України!
П р о ф е с і я
працівника прокуратури це, в першу чергу, –
велика відповідальність, безкомпромісність,
виваженість кожного кроку на професійному
шляху, який вимагає від усіх нас чесності та
порядності. Від ваших рішень залежить доля
багатьох людей. Ви стоїте на сторожі інтересів
держави і громадянина, вам належить провідна
роль у зміцненні законності та правопорядку,
захисті прав і свобод людини. Суспільство
розраховує на вашу професійність, чесність,
сумління та принциповість.
Переконаний, що ви й надалі будете гідно
виконувати покладені на вас обов’язки,
захищаючи
конституційні
надбання
українського народу.
У день професійного свята бажаю всім
працівникам прокуратури міцного здоров’я,
сили духу, успіху, невичерпної енергії,
професійних здобутків та наполегливості у досягненні цілей.
Нехай
щасливим
буде
ваше
життя,
а
робота
приносить тільки задоволення!
З повагою, Барський міський голова Олексій ДЗІСЬ

1 грудня – День
працівників
прокуратури
України

Дорогі барчани!
Щороку 3 грудня разом зі світовою спільнотою
3 грудня –
Україна відзначає Міжнародний день інвалідів.
Цей день покликаний звернути нашу увагу на Міжнародний
тих, хто живе поруч, але кого більшість із нас,
здорових людей, рідко помічає, кому рідко день інвалідів
простягає руку допомоги.
Гуманність та толерантність будь-якого суспільства визначається в тому
числі і його ставленням до тих, чиї фізичні або розумові можливості обмежені.
Можу запевнити: міська влада завжди прагнутиме до того, щоб усі барчани,
зокрема. з особливими потребами, відчували нашу турботу й підтримку.
Від імені Барської міської ради висловлюю вам, мужні люди, щиру повагу, глибоку вдячність за незламність волі, високу громадянську свідомість та
розуміння. Щира подяка всім, хто опікується особами з обмеженими можливостями, адже надання їм щоденної підтримки й допомоги є проявом
милосердя, людяності та любові до ближнього.
Закликаю усіх барчани не бути байдужими до людей з особливими потребами. Пам’ятайте, що проблеми інвалідів можливо вирішити
лише спільними зусиллями.
Бажаю усім міцного здоров’я, щастя, життєвого оптимізму,
добробуту та родинного затишку.
З повагою, Барський міський голова Олексій ДЗІСЬ

Молодь має право обирати своє майбутнє!

У баталіях сьогодення дуже
важливо не залишатися байдужими. По всій території України
активна молодь висловлює
своє обурення проти влади,
яка намагається не допустити
євроінтеграцію.
Шановні батьки та викладачі,
підтримайте тих учнів і
студентів, які наважилися не
лише словом, а й ділом довести
своє бажання та законне право
жити по-європейськи.
Роман ЛОТОЦЬКИЙ,
голова районної
організації партії «Удар»
Віталія Кличка

УТ ОЧ Н ЕН НЯ
В газеті «Барчани» від 31 травня 2013
року №22 (603) в матеріалі на 1-й стор.
«Хто зупинить незаконне будівництво?»
заголовок слід читати у такій редакції:
«Хто зупинить будівництво?».
Заступник Барського міського голови Гвоздяр Ю.В. та головний редактор газети «Барчани» Левицький С.М.
приносять свої вибачення Козловській

Тетяні Євгенівні щодо назви статті
у газеті «Барчани» від 31 травня 2013
року №22 (603) в матеріалі на 1-й стор.
«Хто зупинить незаконне будівництво?»,
так як на момент підготовки матеріалів
для друкування статті не володіли у
повному обсязі фактичними даними
проектної документації «Будівництво
магазину з продажу промислової групи
товарів по вул. Гагаріна, 1 в м. Бар».
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(Закінчення. Початок на 1 стор.)
У скорботі схилили голови й представники
трудових, учнівських, студентських колективів,
громадськість міста, які поклали біля
монументу траурні вінки та квіти.

З

метою належного теплозабезпечення
барчан в осінньо-зимовий період у
місті Бар 26 листопада було запущено нову
котельню, побудовану в 2013 році за кошти
міського бюджету на замовлення КП «Баркомунтепло».
Це дозволить забезпечити безперебійне
теплопостачання в буд. №68 по вул. Рози
Люксембург.
Надання
послуг
із
постачання
теплової енергії у згаданому будинку
здійснюватиме комунальне підприємство
«Вінницяоблпаливо».

Також присутні запалили поминальні
свічки і хвилиною мовчання вшанували жертв Голодомору-геноциду українців за
часів правління комуністично-радянського
режиму в 1932–1933 рр.

Долучилися до акції й інші жителі міста –
23 листопада в багатьох оселях на підвіконнях
небайдужі
барчани
запалили
лампадки
в пам’ять про полеглих у роки Голоду.
Алла ЗАВАДСЬКА

Запущено нову котельню

Питання теплозабезпечення – на контролі
З

а інформацією начальника відділу житлово-комунального господарства,
містобудування
та архітектури Барської
райдержадміністрації, головного архітектора району
Людмили Рудик, на сьогодні
ведеться розв’язання проблемних питань теплозабезпечення низки навчальних закладів, а саме:
Барського
автомобільнодорожнього технікуму НТУ,
Барського
гуманітарнопедагогічного коледжу ім.
М.Грушевського та Барського будівельного ліцею.

Ці заклади відшукали
кошти
і
проводять
будівництво котелень, які
на даний час знаходяться на
різних стадіях готовності.
Так,
гуманітарнопедагогічним
коледжем виконано загальнобудівельні
роботи
зі
спорудження котельні й
обв’язки котлів, прокладено мережі газопостачання, встановлено димову
трубу, проводяться роботи з облаштування газової
шафної установки. Основна проблема залишається
у
фінансуванні
–
в

казначействі зареєстровано
платіжні доручення на суму
175,687 тис. грн., які не перераховуються виробнику
котлів та генпідряднику.
В даному закладі навчається
1125 студентів.
У будівельному ліцеї
котельня готова майже
на 100%, залишилось виконати роботи з установки манометрів ШРП та
підвести резервне електроживлення до котельні від
майстерні. Проте існує борг
перед генпідрядником (у
казначействі зареєстровано
платіжні доручення на

суму 83,200 тис. грн.), через
що котельню не вводять в
експлуатацію. В ліцеї навчаються 483 учні, з них
23 – дитини-сироти та 270
– малозабезпечені. У гуртожитку є 128 кімнат, в яких
проживають 260 осіб.
Автомобільно-дорожнім
технікумом завершено роботи з обв’язки котлів,
прокладено мережі газопостачання та змонтовано
димову трубу, завершуються роботи з облаштування
газопроводу. В казначействі
зареєстровано платіжні доручення на 203 тис. грн.

Розвиток соціально-культурної сфери у сільській
місцевості – на особливому контролі Глави держави

Н

а
цьому
наголосив
очільник
Вінницької
області Іван Мовчан під час
щотижневої робочої наради з
керівниками департаментів та
служб регіону.
«У соціальних ініціативах Президента України Віктора Януковича важливе місце відводиться
розвитку соціально-культурної
сфери у сільській місцевості,
– зазначив голова обласної
державної адміністрації. – Протягом цього року ми особливу
увагу приділяли закладам культури, змінивши формат підходу
до галузі. І сьогодні ця робота
продовжується».
За словами заступника голови облдержадміністрації Любові
Спірідонової, Вінниччина – один
із небагатьох регіонів держави,

якому вдалося зберегти і забезпечити розвиток потужних мистецьких закладів і колективів.
«Два театри Вінниччини мають
почесне звання «академічний»
і протягом останніх років демонструють серйозний розвиток як у творчому наповненні,
так і щодо фінансового забезпечення. В області успішно
розвиваються близько 6 тисяч
творчих колективів зі званнями
«народний» та «академічний». Серед них – і колективи, які працюють при вінницькій філармонії:
академічний оркестр «Арката» та
академічний колектив «Поділля»,
– зазначила Любов Спірідонова.
Інформуючи про роботу зі
зміцнення матеріально-технічної
бази закладів культури, заступник голови ОДА зауважила, що

протягом року на зазначені цілі
було залучено понад 60 млн. гривень. І висловила певність, що
ідеологія влади у питаннях розвитку культурної сфери та використаний на підтримку галузевих
закладів фінансовий ресурс дадуть беззаперечний позитивний
результат.
Любов Спірідонова також
підкреслила, що Вінниччина – перша область в Україні, яка серйозно
працює за європейською програмою «Бібліоміст». «Реалізація цього проекту дала змогу додатково
переоснастити і комп’ютерною
технікою, і зв’язком більше 100
бібліотек регіону. А це, у свою чергу, дає можливість бібліотечній
системі розвиватися сьогодні на
якісно новому рівні», – переконана заступник голови ОДА.

У навчальному закладі навчаються 800 студентів.
У гуртожитку є 162 кімнати,
в яких проживає 450 осіб.
Щодо
питання
теплозабезпечення
адміністративного
приміщення
управління
соціальної
політики
райдержадміністрації
на
площі Пам’яті, то залишилось виконати робити з
прокладання електрокабеля від ЗТП швейної фабрики та внутрішні роботи з
підключення електрокотлів
до мереж.
В
адмінприміщенні
Барської міської ради роботи виконано в повному
обсязі.
За матеріалами
www.barrda.com.ua

Перевірки дають результати
Фахівцями Барського міжрайонного
управління
Головного
управління
Держсанепідслужби у Вінницькій області
за 9 місяців 2013 р. проведено 215 планових
обстежень об’єктів та 259 – позапланових, із
них 170 – по завданню органів виконавчої і
представницької влади на місцях, 2 – прокуратури, 20 – із власної ініціативи.
За недотримання вимог санітарного
законодавства застосовано 143 заходи
адміністративного впливу, в т. ч. 125 штрафів,
з них 150 – на посадових осіб та 20 – на
фізичних, 4 фінансових санкцій на суму 242,74
грн., винесено 14 постанов про застосування
адміністративно-запобіжних заходів.
За результатами перевірок керівникам
направлено 134 приписи. Видано 42 висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, в т.ч. 35 – з проведенням лабораторноінструментальних досліджень.
В районних газетах було опубліковано 25
статей та підготовлено 800 пам’яток.
Барське міжрайонне управління
Головного управління
Держсанепідслужби у Вінницькій області
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Інформує Барське відділення
Жмеринської ОДПІ

29 листопада 2013 року –
останній день сплати ПДВ за жовтень
Суб’єкти господарювання,
які звітують з ПДВ помісячно.
податкову декларацію за жовтень 2013 року подали до 20
листопада 2013 року включно. Водночас, останнім днем
сплати суми податкового
зобов’язання, зазначеної у
поданій податковій декларації,
буде 29 листопада 2013 року.
Тобто, платник податків
зобов’язаний
самостійно
сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену
у поданій ним податковій
декларації, протягом 10 календарних днів, що настають

за останнім днем відповідного
граничного строку подання
податкової декларації.
Якщо останній день строку сплати суми податкового зобов’язання припадає на
вихідний або святковий день,
то сплатити необхідно раніше.
Нагадуємо, що термін сплати
податків і зборів у такому випадку не переноситься.
Відповідна норма визначена п.49.18 ст.49 та п.57.1
ст. 57 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі
змінами та доповненнями.

Місцевий бюджет отримав
30,8 млн. грн. податку на доходи фізичних
осіб від платників Барського району
За десять місяців 2013
року платники Барського відділення Жмеринської
ОДПІ ГУ Міндоходів у
Вінницькій області перерахували до місцевого бюджету
30,8 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. Це, в свою
чергу, на 1,2 млн. грн. більше
в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року.
Податок
на
доходи
фізичних осіб є одним із ос-

новних джерел наповнення
місцевої казни. Працівники
відділення постійно проводять
індивідуальну
роз’яснювальну роботу з роботодавцями у напрямку погашення заборгованості при
виплаті заробітної плати,
підвищення її рівня, а також
недопущення виплати зарплати у розмірах, менших за
законодавчо
встановлений
рівень.

Платники Барського району навчались
подавати податкову звітність
через Інтернет

Днями
для
платників
податків
Барського
району відбувся навчальний
семінар-практикум на тему:
«Подання звітності в електронному вигляді за допомогою електронних ключів».
Розпочавши семінар, заступник начальника – начальник Барського відділення
Жмеринської ОДПІ Олександр
Цеплий нагадав присутнім
про те, що пріоритетним напрямком Міністерства є надання звітності в електронному вигляді. Він зосередив
увагу платників податків на
тому, що для платників розроблено безкоштовне програмне забезпечення по форму-

ванню та подачі платниками
податків податкової звітності
до органів Міндоходів в електронному вигляді засобами
телекомунікаційного зв’язку
(ОПЗ).
Перехід на електронну систему звітності дає багато
нових можливостей, адже подавати звітність до податкової
інспекції
можна
відразу
від свого робочого місця.
Наприкінці
семінару
головний
державний
ревізор-інспектор
відділу
адміністрування
ЄСВ
Жмеринської ОДПІ Микола
Огороднік надав відповіді на
питання, що стосуються порядку адміністрування ЄСВ.

Сплачуємо ЄСВ добровільно!
Відповідно до розділу ІІІ
наказу Міністерства доходів і
зборів України від 09 вересня
2013 року № 454 «Про Порядок
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум
нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»,
зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20 вересня
2013 року за №1628/24160,
фізичні
особи-підприємці,
що застосовують загальну
систему оподаткування та
фізичні
особи-підприємці,
які обрали спрощену систему оподаткування звіти за
2013 рік подаються до органів
Міндоходів до 10 лютого
2014 року згідно додатку 5.
Нагадуємо, що мінімальний

розмір
єдиного
внеску
(згідно п. 5 частини 1 ст.1 Закону №2464) для фізичної
особи-підприємця платника
єдиного податку за IV квартал 2013 року складає 1218,67
грн., який сплачується не
пізніше 20 січня 2014 року.
Для
фізичних
осібпідприємців,
які
обрали
загальну систему оподаткування,
термін
сплати
єдиного внеску за 2013 рік
– до 10 лютого 2014 року.
Для самозайнятих осіб
(адвокати, нотаріуси та інші
особи, які забезпечують себе
роботою самостійно та отримують дохід від такої
діяльності)
термін
сплати єдиного внеску за 2013
рік – до 1 травня 2014 року.
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Оголошення про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого майна,
що належить до комунальної власності міста
Барська міська рада оголошує конкурс на право оренди напівпідвального
приміщення загальною площею 117,7
м 2, що знаходиться в м. Бар по вул.
Пролетарській, 3.
Приміщення потребує ремонту.
Для участі в конкурсі учасникам
необхідно на адресу міської ради
(м. Бар, вул. Пролетарська, 6) надати наступні документи: заяву
відповідного змісту на ім’я міського
голови, витяг з єдиного державного
реєстру юридичних осіб та ФОП, копії
паспорта та довідки про присвоєння
інд. номера (для ФОП), декларацію
(копію звіту) про доходи для фізичних
осіб, Статуту/Положення, належним
чином оформлену довіреність, видану
представнику юридичної особи, баланс підприємства, звіт про фінансові
результати та їх виконання, розшифровку дебіторської та кредиторської
заборгованості із зазначенням дати
їх виникнення (для юридичних осіб),
копія наказу або розпорядження про
призначення керівника юридичної
особи, копія довідки платника податку, відомості про фінансове становище учасника конкурсу для юридичних
осіб, цінову пропозицію.
Термін оренди – 2 роки 11 міс.
Основний
критерій
визначення переможця конкурсу є макси-

мальний розмір орендної плати при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Стартова ціна визначається в
залежності
від
виду
діяльності
орендаря згідно рішення 29 сесії
Барської міської ради 6 скликання
від 28.09.2012р. «Про порядок оренди
майна, що належить до комунальної
власності територіальної громади м.
Бар», виходячи із ринкової вартості 1
м 2 приміщення в розмірі 487 грн.
Прийняття документів здійснюється
протягом 14 календарних днів починаючи з дати публікації в газеті.
Кінцевий
термін
прийняття
документів від заявників на участь в
конкурсі – 13 грудня 2013 року. Конкурсну документацію слід подавати
у запечатаних конвертах з відміткою
«На конкурс щодо права оренди майна
/вул. Пролетарська, 3/» за адресою: м.
Бар, вул. Пролетарська, 6.
Конкурс буде проведений 19 грудня 2013 року о 10:00 год. в приміщенні
міської ради за адресою: м. Бар, вул.
Пролетарська, 6 – на І поверсі, в
кабінеті заступника міського голови.
Додаткова інформація за телефоном:
2-25-32 (відповідальні особи: керуючий справами виконавчого комітету
Логінова Л.Г., начальник відділу ПСЗ
Орищук С.Ю.)

Графік ОГП членами громадського
формування при виконкомі Барської
міської ради на грудень 2013 року
1. Арчаківський Р.М. – 1 грудня
2. Лановий В.В. – 3 грудня
3. Савчук Ю.І. – 4 грудня
4. Онипко Н.В. – 5 грудня
5. Мельник Р.С. – 6 грудня
6. Сухора О.І. – 7 грудня
7. Наманюк В.А. – 8 грудня
8. Дмитрик О.О. – 10 грудня
9. Клепко Ю.М. – 11 грудня
10. Маршук М.К. – 12 грудня
11. Стадній О.І. – 13 грудня
12. Стаднік В.А. – 14 грудня
13. Фолюшняк В.А. – 15 грудня
14. Дзісь О.І. – 17 грудня
15. Кулішов О.В. – 18 грудня

16. Котлуш А.І. – 19 грудня
17. Козак І.В. – 20 грудня
18. Гвоздяр Ю.В. – 21 грудня
19. Гарагода Г.А. – 22 грудня
20. Барабанов В.Т. – 24 грудня
21. Школьнік В.В. - 25 грудня
22. Зозуля О.С. – 26 грудня
23. Коберник В.М. – 27 грудня
24. Мельник М.І. – 28 грудня
25. Кібітлевський Й.Е. – 29 грудня
26. Малишев О.М. – 31 грудня
27. Декалюк О.С. – 29 грудня
28. Червінський Ю.П. – 28 грудня
29. Михайленко В.О. – 27 грудня
30. Гоцуляк М.Л. – 26 грудня

рішення

виконавчого комітету Барської міської ради
№344 від 8 листопада 2013 р.
«Про затвердження тарифу на надання послуг з централізованого
опалення КП «Вінницяоблтеплоенерго» на території міста Бар»
Відповідно до ст. 28 Закону України
«Про
місцеве
самоврядування
в
Україні», Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», ст.ст. 7, 14,
31, 32 Закону України «Про житловокомунальні пос¬луги», Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання,
послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою КМУ від 1 червня 2011 р. №869,
враховуючи розрахунки вартості послуги з централізованого опалення, надані
КП «Вінницяоблтеплоенерго», постанову
Національної комісії регулювання електроенергетики України № 852 від 14.12.2010
р. «Про затвердження тарифів на теплову
енергію КП «Вінницяоблтеплоенерго»,
протокол громадських слухань у да-

ному питанні від 10.09.2013 р., а також
рішення 46 (позачергової) сесії Барської
міської ради 6 скликання від 08.11.2013 р.
«Про передачу на обслуговування котелень комунальної власності», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити тариф на надання послуг з централізованого опалення, які надаватимуться комунальним
підприємством «Вінницяоблтеплоенерго»
для населення на території міста Бар, в
розмірі 264,51 грн. за 1 Гкал (без ПДВ).
2. Дане рішення опублікувати у
газеті «Барчани» та оприлюднити на
офіційному сайті Барської міської ради.
3. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на секретаря міської
ради Кальмана О.В.
Секретар
міської
ради
Кальман О.В.
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Жит тя з близька

№48 (629)

ГОЛОДОМОР, ГОЛОДОВКА І «ПІСЛЯПЛАТА»

М

и йшли від
пам’ятного
знака, як і всі, мовчки.
Лампадки, їх промені,
ніжні і яскраві, залишили в очах слід, який
викликав роздуми про
дорослих і дітей, померлих у жахливих муках неминучого голоду. Вони могли жити,
бути щасливими, кохати і бути коханими. Та все обірвалося.
Але вона розчинялася в помутнілій
свідомості,
немов
у
сьогоднішньому
тумані,
густота
якого,
просуваючись, поглинає світло
пам’яті нащадків. Він
йшов задумливий і,
здавалося, не налаштований на розмову. Я
запитав:
– Що саме викликало таку тугу?
– Це розпочалося
дуже давно. Та перш,
як розповісти, хочеться згадати добре
знайомого ветерана
Великої Вітчизняної
війни,
полковника,
Олександра Івановича
Вичужаніна. Він народився в Росії, а тепер
– давній барчани. Одного разу в розмові на
цю тему він сказав, що
його дивує, коли говорять про голод лише
30-х років. Безхліб’я
бувало і до, і після згаданих років.
Зустрічаються
такі, хто намагається
відшукати
виправдання цьому страшному явищу. Та фактом лишається одне
– бездіяльність або
злочинна діяльність
керівників кожного
такого періоду перетворювалось у голодомор.
Та найжахливішим,
несумісним з людським розумом за своїми
причинами, перебігом
і наслідками був голодомор початку 30-х
років. Про це в лютому
2008 року розповідало
подружжя Панчуків
з с. Іванівці. Григорій
Іванович, якого вже
немає серед нас, ясно
і
чітко
змалював
діяльність спеціально
створених
бригад по 5 чоловік від
сільради. Вони ходили по подвір’ях і забирали все до останнього, що можна було
знайти, «обслідували»
найменші
закутки спеціальною довгою і гострою палицею. А прилади для
подрібнювання зерна
обов’язково знищували. У 33-му році весь

урожай був вилучений. Навіть у цих умовах живі зобов’язані
були виконувати податок: здати 40 кг.
м’яса і 200 яєць. У тих,
хто цього не міг зробити, забирали навіть
кожухи, лишаючи нещасних не тільки без
їжі, а і без тепла.
Олександра
Лук’янівна
(дівоче
прізвище Козловська) була з порівняно
заможної в той час
родини. У 1931 році
розкуркулені,
а
пізніше вислані до
Пермської області, а
потім на Каму. Там
мати, щоб нагодувати
всіх, якось пішла шукати ягоди й загинула
в болотах.
Згодом батько і
старші брати прийняли
відчайдушне
рішення – нелегально
тікати з виселки і повертатися до рідного
села. Олександрі було
13 років. Подолавши Москву, дівчинка
в Києві відстала від
своїх, потрапила на очі
конвоєрів, які супроводжували етапників,
її заштовхнули в колону.
Знову
довелося тікати. Ховалась
у багажних відсіках
вагонів,
уникаючи
кондукторів, стрибала находу із поїздів,
травмувалася, минала
мости, оточуючі загони. Голодна, роздягнена,
повністю
знесилена,
вийшла
під Бердичевом до
місця, де у великому
котловані закопували
померлих, поруч лежали ще живі. Якийсь
чоловік
порадив
дитині тікати звідти,
вказав напрямок на
Жмеринку.
Йшла
скільки-то днів, просилася до людей, щоб
обігрітися і відпочити,
– не приймали. Одна
добра жінка пустила
до хати, нагодувала
варивом із бурячиння, а в сусідню хату
не радила заходити
– могла звідти вже не
вийти. Люди дійшли
до канібалізму. Вона
йшла далі кілометрів
по 30 щодня. Повністю
виснажена, все ж
знайшла родичів, у
яких всім своїм виглядом викликала лише
сльози.
Моя родина пережила
голоднечу
декілька разів, кожного разу – тривалу.
Нас, тих, кого називають дітьми війни,
правильно було б

визначати дітьми голоду. Декілька років
війни ми жили на
окупованій території.
Для родини фронтового
командира,
як і для будь-якого
червоноармійця, це
означало
загрозу
здачі загарбникам, нелегальне існування,
повну
відсутність
продуктів харчування. Родина моя, де
діти на початку війни

за
визначенням
тодішнього дитячого лікаря Кушнарюка, виникла хронічна
дистрофія. А в сестри
Лідії, старшої на 2
роки, в 47-му ослаблений організм не
витримав
захворювання на кашлюк.
Вона померла. Їй було
9 років. Лідія й тепер
жодного дня не зникає
з пам’яті. Очевидно,
через це впродовж

мали вік 1, 3 і 5 років,
була приречена на
голодне
виживання. На жаль, цим не
закінчилося. Незабаром прийшли 46-й і
47-й роки. Їх образами в дитячій пам’яті
є шматки хліба кожному з нас схований
на шафі мамою. Вона
знала, що ми до них
не дістанемось і на наступний день буде хоч
щось дати зголоднілій
малечі. Коли батько,
Йосип
Степанович,
повернувся з фронту
інвалідом, для якого війна тривала 15
років, бо до такого
часу не загоювалися
отримані рани, він,
працюючи в торгівлі
міста Бердянськ, міг
отримати дрібну рибу.
Але ж то були йоржі –
суцільні кістки. Мама
без олії та борошна умудрялася якось
зліпити з них котлети,
від яких навіть тоді
цілковито відвертало.
То був наступний образ голоду. Рослини
не встигали достигати – глисник (послін),
помідори з’їдали зеленими, лобода вживалася для приготування так званого борщу.
Про смакові якості
тоді й годі говорити
було – якщо з’їв, це
означало, що поталанило. Грибів, кропиви, всіляких ягідників
там, на півдні, просто
не бувало, лише – степ
та степ і перекотиполе.
У цих умовах,

тривалих десятиліть
почута весільна музика викликала непоборну тугу. Голод у свідомості та в
підсвідомості людини
назавжди вжився на
генетичному рівні.
– Як це розуміти?
– Зрозуміти це не
можна. Можна лише
відчути. А іншим –
тільки повірити. Не
завжди вдається і
проконтролювати
дії, що виникають у
відповідних умовах.
Сталося таке в
другій половині 80-х
років. Тоді довелося з
однією поважною особою гостювати в с. Гулі.
Природно, господарі
теж поважні. Накрили
стіл. У процесі трапези гостя відставила
н е з а к і н ч е н у
індивідуальну страву.
Реакція моя на це була
миттєвою і беззаперечною – відставлена
тарілка знову опинилася перед гостею.
Дивно, але присутні
відреагували виключно
по-англійськи
– промовчали. Щоправда урок, поданий
самим собі, змусив
пильно контролювати
власні дії. Та й тепер,
не реагуючи активно,
мимоволі
звертаєш
увагу на стан у тарілці,
залишеній сусідами
по столу, хоча це не
викликає
власного
задоволення, а лише
повертає до думки про
вміння цінувати продукти, яких іншим,

дуже можливо, гостям
не вистачає.
– Тепер відомо, що
відбувалося в роки,
охоплені голодом, як
про це дізнавалися
школярі в наступні
періоди.
– Самостійно –
ніяк. З офіційних
джерел
отримати
правдиву інформацію
було неможливо. Її
не існувало. Але ще
до 1953 року, року
смерті Сталіна, ми в
школі почули про це,
не пам’ятаю, від якого
учителя. То був 6-й чи,
можливо, 5-й клас.
Аналізуючи тепер
почуте тоді, дивуєшся,
як лукаво, закодовано повідомлялося
про страшний голод,
штучно випорожнені
запаси продуктів харчування у селян, до
речі, не було їх вдосталь і в містах. Нам
розповідали, що 30ті роки лиходіяла,
зверніть увагу, голодовка,
викликана
жорстокою посухою.
Що означало це слово, мало хто знав тоді.
Словників майже ні в
кого не було. Одним
цим словом вихолощувався зміст терміну
«голод». Тлумачний
словник розшифровує
два значення голодовки: голодування, тобто
ледве не добровільне.
Стиралася
гострота явища на самому
вході до свідомості
людини. Друге значення
розповідає
про
відмову
від
їжі
у
в’язниці.
Непідготовлена,
довірлива молода людина повинна була не
помічати змісту слова
«голод». І більшість
не помічала. Тому й
тепер небагато свічок
з’являється у вікнах
помешкань в офіційні
поминальні дні.
– Можливо, дійсно,
тоді саме посуха так
негативно спрацювала?
– Вцілому люди
пам’ятали і пам’ятають
все, навіть тоді, коли
офіційно вважалося,
що наслідки голодомору приховані навічно і
ніхто не докопається
до конкретики.
Вдома я у мами,
Ніни Несторівни, запитав про ту «голодовку». Вона, в свою
чергу, дізналася від
мене про все почуте
в школі. Витребувала обіцянку вголос не
згадувати впродовж
всього життя, що вона
скаже. Тоді влада пе-

реконала пересічного
громадянина,
що
існуватиме встановлений суспільний лад
вічно. Від цього жив
тотальних страх.
Вона працювала в
32-му і 33-му роках з
молодшою сестрою на
авіаційному заводі м.
Харкова. Продуктів
вкрай не вистачало.
Одного разу літня
добродійка, зустрівши
їх, зупинила і чомусь,
пильно подивившись
.тихо порадила їсти
капусту.
Пояснила
молодим
дівчатам,
що цей овоч має багато вітамінів, достатньо клітковини і
мікроелементів. Вони
допоможуть вберегти здоров’я. У цьому
факті жила правда: в
засушливі сезони капуста не родить. Отже,
то не була «голодовка»,
то був штучно створений голод, обставлений
лиховісними
заходами. За цим ще
прийде «післяплата».
–
Як
вона
проявляється?
– У людини, яка
пережила
хоча
б
один раз тривалий
і глибокий голод,
виникає залежність,
яку я умовно називаю
післяплатою.
Вона проявляється за
незрозумілих обставин, раптово, стрімко
та хворобливо. В
певній формі це –
справжнє зло – почало
нагадувати про себе
ще в неповнолітті,
коли більш-менш налагоджувалося
постачання продуктами
харчування. Тоді ніхто
на це не зважував.
Вважалося, що наприклад, у Великодневі
дні, хоча святкувалося
майже таємно, можна було наїстися досхочу. І наїдалися. Бо
своєчасно не зупинялися, не могли. Наступало важке переїдання
з
відповідними
наслідками. І тепер
на великій часовій
відстані від 1947-го
року іноді виникає
стан голодної істерії,
яка супроводжується
втратою сил, настає
сильний
головний
біль і потреба їсти,
їсти, їсти. Очевидно,
пробуджується
пам’ять мозку.
Тепер
навіть
профілактичне,
лікувальне
голодування виявилося проблематичним, ризикованим.
(Закінчення
на 5 стор.)
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ГОЛОДОМОР, ГОЛОДОВКА І «ПІСЛЯПЛАТА»
(Закінчення.
Початок на 4 стор.)
– Як же так сталося, що про такі події
мало хто пам’ятає, а
ще більше – просто не
вірить?
– У нас, у Барському районі в с.
Ялтушків проживала родина заслужених фронтовиків на
прізвище
Бачило.
Олексій Тимофійович,
танкіст, з перших днів
– на фронті, 16 разів
горів у танках. Одного
разу сам поранений,
він витягнув з палаючого танка командира полку Самуїла

Лівшиця. За ратні
подвиги гвардієць нагороджений трьома
орденами і багатьма
медалями. Він один
з наших земляків
удостоївся честі бути
учасником
Параду
Перемоги в Москві в
1945 році.
Олексій спочатку
ріс у родині, батьки
якої мали 8 дітей. В
1933 році помирають вони і 7 сестер
і братів Олекси. Не
залишилося
ніяких
документів.
Навіть
рік, місяць, число народження
Олексія
Тимофійовича записа-

но орієнтовно. Лише
його хресна, Марія
Гамбровська,
яка
надалі
опікувалася
сиротою, згадала, що
новонародженого
Олексія так нарекли,
бо він з’явився на світ
на теплого Олекси.
Вона пізніше скаже,
що від голоду «зникла
вся родина, а він владу
пішов захищати». Та
офіційна «машина» і
це утаїла. В облікових
документах записано,
що батьки померли
в 1923 році. У такий
спосіб приховувалися
факти, а очевидці мусили мовчати. Лише

одного слова в умовах тотального доносу
достатньо було, щоб
втратити життя.
Страх бути покараним
зберігається
у деяких людей і тепер. 2 червня 2007
року мені довелося спілкуватися з
подружжям
Брикульських,
барчанами. Іван Васильович розповідав про
цікаву і, як на мене,
дивну історію свого неповноліття на
початку війни і про
участь на фронтах завершального періоду.
Мені
захотілося

дізнатися від нього
ще й про сумнозвісні
роки голодомору. Він
оживився, було видно,
що співрозмовник має
що сказати. Але різко
втрутилася
дружина, Зоя Саніславівна,
що після цього може
статися. Подружжя
замовкло. Тепер вже
вони пішли у вічність,
а з ними й те, про що
могли б розповісти.
На щастя, а можливо, так не можна говорити зараз вдосталь є
інформаційних і фактичних
матеріалів,
щоб зрозуміти, осмислити, при бажанні

повірити в ту біду,
в обіймах якої опинилася
людська
спільнота в умовах
тоталітаризму.
Ми йшли вже околицею міста, довгою
і безлюдною вулицею. Густішав вечір.
Було зовсім тихо. Він
сказав:
– Ось ми і прийшли.
У вікні самотньо бринів вогонь
від свічки, нагадуючи про те, чого ми не
маємо права ніколи
забувати.
Нестор Ричко
Фото автора

ПОДІЇ ГОЛОДУ 20–30–40-х РОКІВ XX ст. В БАРСЬКОМУ КРАЇ
(НА МАТЕРІАЛАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

П

роблема голодних
20–30–40-х
років
XX ст. в українському селі
сприймається як величезна трагедія, що мала
вкрай негативні наслідки
для українського народу.
Адже голод завжди руйнував засади людського буття, кардинально впливав
на покоління, яке пережило голод, та на прийдешні,
які намагалися осмислити
його причина та наслідки.
У фондах Державного
архіву Вінницької області
міститься ще чимала
кількість колись секретних документів в яких
науковці, краєзнавці зможуть віднайти фактичні
та статистичні дані,
спогади очевидців про
події тих голодних років
на Вінниччині в цілому і в
колісному районі області,
зокрема. Наявність саме
таких справ у фондах
ДАВО дає нам можливість
здійснити
комплексний
підхід до висвітлення голоду 20–30–40-х pp. в Барському краї.
Як же розвивались
події голодних 20-х років
на Вінниччині, зокрема
в Барському районі? Безумовно у 1921–1923 рр.
населення району взяло
активну участь в допомозі
голодуючим
Поволжя
та Донбасу. За даними
Подільського губернського
комітету допомоги голодуючим губернський Союз
зібрав впродовж 1921–1922
рр. в 13-ти повітах біля
800 млн. крб. та відправив
в голодуючі губернії 1000
пудів продовольства. Інша
річ, що форми і методи надання цієї допомоги були
досить жорсткими, що викликало
незадоволення
особливо у селянства. Уже
тоді економіка селянських
господарств була в значній
мірі підірвана, населення,

особливо в містах, стало
відчувати нестачу продовольства. Про це свідчать
матеріали АРА (Американська
адміністрація
допомоги),
добродійна
організація США, яка надавала гуманітарну допомогу європейським країнам,
що потерпіли від Першої
світової війни. Так, у 1922 р.
3 дитячих будинки в м. Бар
та саме населення міста отримали чимало продовольства від цієї організації.
Однак
зовсім
незрозумілою
для
подільських
селян виявилася ситуація
коли південні
райони нашої
області,
в
тому числі
й
Барський район, у
1924–26 рр.
охопила засуха і голод,
проте ніякої
п р а к т и ч ної
допомоги від
центру населення майже
не отримало.
В місті Бар в ці роки протестували проти високих
податків також і ремісники.
В оглядах ДПУ уже писалося, що 30% селян Барського
району голодують, частина
з них забезпечена хлібом
лише на 2–3 місяці. В інших
вже хліба нема.
Безумовно,
голодне
існування більшості селян вело до зниження
продуктивності праці, занепаду їхніх господарств, а
отже і до зменшення зборів
продподатку. Наприклад,
на 1 листопада 1925 р. до
Мо г и л і в - По д і л ь с ь к о г о
округу, мало надійти 45%
сільськогосподарського
податку,
а
фактично
надійшло лише 3%. В
Барському районі його

сплатили лише 2,5 тис. селян. Офіційною владою
тих часів несплата податку пояснювалася спадом
сільськогосподарського
виробиш через низьку
врожайність, малоземелля
селянських
господарств,
відсутність
інвентаря,
тяглової сили, екстенсивні
форми
господарювання.
Щоб хоч якось поповнити місцеві бюджети вдавались і до репресій, і до
ручних методів керування
економікою. Саме в голодному 1925 р. в містах

Бар і Шаргороді держава
відкриває магазини по продажу 40° горілки. За два дні
в Бару продали 90 відер, в
Шаргороді за один день – 20
відер. В такий спосіб витрушувались останні копійки
з кишень трудящих, а ще
з’явилась конкуренція для
самогонщиків.
Аналіз документів переконливо свідчить про те,
що голодні 20-ті роки на
Поділлі виникали не тільки
в наслідок опору селян
владі чи стихійних лих, їх
спричинила в значній мірі
політика НЕПУ, ставлення режиму до селянинавласника, який об’єктивно
був ворогом влади і якого
рано чи пізно необхідно
було
ліквідувати.
Як

наслідок – розорення селянських
господарств,
падіння
продуктивності
праці низька врожайність,
хронічна несплата продподатку, голодні села. Врештірешт така політика привела радянську владу до
колективізації, яка, в свою
чергу, викликала ще більш
масштабну трагедію – голодомор 1932–33 р.
Не обминуло це страшне лихо Поділля та Барський край. Зерно, яке забрала держава з українського
села в ті роки, в основному,
йшло на продаж за кордон,
щоб
виручити
валюту
та
закупити
техніку
для
індустріалізації
країни. А ще
голод
примусив
30%
одноосібників
(тих, хто вижив) вступити
до колгоспів,
адже владі так
необхідна була
дармова
робоча сила. Заручниками цієї жорстокої
політики радянської влади знову стали українські,
подільські, в тому числі
селяни Барського району.
Звичайно, масштаби голоду могли бути набагато
меншими, якби у селян не
відбирали всі їстівні продукти. Та місцева влада,
запобігаючи перед вищим
керівництвом,
посилала
в села уповноважених під
керівництвом яких бригади
сільських активістів забирали останню картоплину
зі столу на очах у голодних
дітей.
Як відомо, влада вигадувала будь-які засоби, щоб виконати план,
хлібозаготівель 1932–1933
рр. та не допустити при-

ховування чи розкрадання хліба селянами. Так
з’явився на світ 7 серпня 1932 р. Закон про
охорону
соціалістичної
власності, або як його називали в народі «закон
про 5 колосків». Дійсно,
за жменю зерна, чи кілька
колосків, винесених з колгоспного поля, вводилася
найвища міра покарання
із конфіскацією майна. Або
ж інструкція про боротьбу з куркульським пивом
у колгоспах пропонувала
заносити на «чорну» дошку пошани колгоспи і
села, які не виконували
план хлібоздачі. В такі села
припиняли довіз краму та
продовольства,
заборонялась торгівля, припинялось кредитування, починались репресії. Більше
того, окремі села оточували
війська міліції чи НКВС, а
отже людей прирікали на
вимирання.
Нині можна сміливо
стверджувати,
що
подільське село, в тому
числі і селяни Барського
району постраждали в XX
ст. від голоду 192424-26 pp.,
зазнали страшного голодомору у 1932-33 pp., пережили голодні 1946-47 рр.
«Сприяли» цьому політика
колективізації, яка зруйнувала традиційні форми і
методи ведення сільського
господарства, перетворила
знаного у світі хлібороба
на жебрака; насильницькі
методи виконання нереальних планів хлібоздачі,
які вщент розорили селянина, привели до повного
занепаду землеробства. А
намагаючись зламати опір
селянства
проведенню
колективізації, радянська
влада і більшовицька партія
обрали
найганебніший
спосіб розправи з власним
народом – голод.
Ігор Мельничук
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ЕТНІЧНА ІМПРЕЗА: Перші польські поетичні задушки
відбулися в Барі у Домі польської культури

Я

к відомо, листопад – це
місяць, коли частіше,
ніж зазвичай, згадують тих, хто відійшов у
вічність. Такі традиції
збереглися і донині не

лише серед українців,
а й у народів сусідніх
держав, зокрема, в
поляків. Своєрідним
свідченням цього є
колоритне
проведення
поминальних
днів представниками
полонії у різних куточках світу. Дні поминання мертвих – задушки
– відзначаються поляками дуже урочисто
в різноманітних форматах: від зустрічей
у родинному колі до
організації святкових
етнічних імпрез.
Започаткувати
таку славну традицію

Неординарний творчий захід, організований Барським районним культурно-освітнім товариством поляків, відтепер започатковано в Барі – 24 листопада, в неділю, у Домі польської культури, який споруджується в нашому місті, відбулися Перші польські поетичні задушки.
вирішили й на тере- з а г а л ь н о о с в і т н і х обласного товариства будівельних робіт у
декламува- поляків Валерія Кицю- якому наразі станонах нашого міста – з закладів
ініціативи вчителя-во- ли вірші польських ка. По-особливому зву- вить близько 65%.
літераторів:
Віслави чали патріотичні пісні у Передбачається, що там
Шимборської, Болес- супроводі молодіжного буде учбова частина з
лава Лесьмяна, Костян- хору «Contica Аnima» комп’ютерним класом,
тина Ільдефонса Галь- Барського культурно- класами хореографії,
чинського,
Тадеуша освітнього товариства вокалу,
образотворРужевича, демонстру- поляків та зразкового чого мистецтва, мови
вали
театралізовані дитячого хору «Моло- і літератури, історії, а
міні-вистави,
роз- де листя» (керівник – ще – актова зала на 140
криваючи
глиби- Людмила Халабуда).
місць, бібліотека. Він
ну польської поезії,
На
завершен- підкреслив, що Бар –
єдине місто в Україні,
де реалізується такий
масштабний проект за
фінансової підтримки
поляків.
Схоже
лонтера з Польщі Малприміщення (але набагожати Міхальської та
гато простіше за своєю
Барського районного
культурно-освітнього
товариства
поляків,
за участі вихованців
Барської
дитячої
музичної
школи,
учнівської молоді міста
в приміщенні Дому
польської
культури, пронизаної багатством ня творчої зустрічі
традицій, керівник
районного
який споруджується в етнічних
надбань культурно-освітнього
м. Бар на замовлення культурних
поляків
спільноти Польської, і духовних цінностей товариства
наро- Артур
Цицюрський
нещодавно, 24 листо- польського
Цікавою
була провів
невеличку
пада, відбулися Перші ду.
польські поетичні за- інтерпретація віршів екскурсію по ще непольських поетів у добудованому
Домі архітектурною будодушки.
представ- польської
культу- вою) для задоволення
Під
час
захо- виконанні
ду
учні
міських ника Хмельницького ри, обсяг виконаних потреб у проведенні

ОБЕРЕЖНО – ГРИП!
г

рип – це високозаразне
вірусне захворювання
з можливістю тяжких
ускладнень та ризиком
смерті.
Грип має симптоми,
схожі з іншими гострими
респіраторними
вірусними інфекціями
(ГРВІ), але є набагато
небезпечнішим.
Тому перші ж симптоми ГРВІ вимагають
особливої уваги.
Найчастішим
ускладненням грипу
є пневмонія, яка іноді
може лише за 4-5 днів
призвести до смерті
хворого.
Серцева
недостатність
також
нерідко розвивається
внаслідок ускладнень
грипу.
Грип дуже легко передається від
людини до людини
повітряно-крапельним
шляхом-коли
хвора
людина кашляє, чхає
чи просто розмовляє.
У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2
метрів навколо
хворого.
Хвора
людина,
навіть із легкою формою грипу, становить
небезпеку для оточу-

ючих протягом усього періоду прояву
симптомів – це, в середньому 7 днів.
При появі перших
симптомів грипу хвора людина обов’язково
повинна залишатися
вдома, щоб не провокувати
ускладнення
власної хвороби і не наражати інших людей на
небезпеку, смертельну
для деяких з них.
Такими симптомами є: підвищена температура тіла, біль у
горлі, кашель, нежит,
біль у м’язах.
З будь-якими з цих
симптомів не варто виходити з дому
навіть заради візиту
до лікаря-його слід викликати додому. Призначене лікарем симптоматичне лікування
у домашніх умовах
може бути достатнім
для одужання.
Якщо стан хворого не погіршується,
необхідно продовжувати лікування вдома
до повного зникнення
симптомів.
Якщо стан хворої
людини погіршується,
не
зволікайте
з
госпіталізацією, адже

тепер під загрозою –
її життя.
Викликайте «швидку» чи терміново звертайтеся
безпосередньо до лікарні, якщо
присутні
наступні
симптоми:
сильна
блідість або посиніння
обличчя,
затруднення дихання, висока
температура тіла, що
довго не знижується,
багаторазове блювання та випорожнення,
порушення свідомості
– надмірна сонливість
чи збудженість, болі у
грудній клітці, домішки
крові
у
мокроті,
падіння артеріального
тиску.
Продовжувати лікування вдома
за
наявності
цих
симптомівнебезпечно. Затримка
з госпіталізацією може
призвести до смерті
хворого.
Інфекційний контроль: прості речі рятують життя
Вірус грипу небезпечний, але не всесильний. Можна легко
уникнути зараження
грипом навіть під час
епідемії, якщо дотримуватись кількох про-

стих речей.
Навіть, якщо ознак
хвороби немає, слід
дотримуватися таких
простих правил:
- уникати скупчень
людей-аби зменшити
вірогідність контактів
із хворими людьми,
при тому що деякі з
них є заразними навіть
до появи очевидних
симптомів. Особливо
актуально під час сезону грипу та епідемій.
- користуватися одноразовими масками
при необхідності-щоб
захистити себе чи оточуючих від зараження.
Найкраще
користуватися стандартними
хірургічними масками,
що мають вологостійку
поверхню і довго залишаються ефективними.
Економити
чи лінитися вчасно
замінити маску немає
сенсу – волога маска
не діє. Використані маски ні в якому разі не
можна розкладати по
кишенях чи сумках-їх
потрібно одразу викидати у смітник.
- р е г у л я р но
провітрювати
приміщення та робити
вологе прибирання-як
у помешканні, так і в
робочих приміщеннях,
щоб не залишати навколо себе живі віруси
й бактерії, що можуть

залишатися активними впродовж годин
після перебування у
приміщенні хворої людини.
- повноцінно харчуватися, висипатися,
уникати перевтоми —
для підвищення опірної
здатності
організму.
Це збільшить шанси запобігти як зараженню, так і важким
формам хвороби та її
ускладненням.
- мати чисті рукиінфекція
потрапляє
в організм через рот,
ніс та очі, яких ви час
від часу торкаєтесь
руками. Тими ж руками ви тримаєте
гроші чи тримаєтесь
за поручні, де кілька
годин зберігаються в
активному стані віруси
і бактерії, що залишились від дотиків
рук
інших
людей.
Тому необхідно часто мити руки з милом або обробляти їх
дезінфікуючим гелем із
вмістом спирту.
-корист уватися
тільки одноразовими
паперовими серветками і рушниками — як
після миття рук, так
і для того, щоб прикрити обличчя під час
кашлю, а також при
нежиті. Використані
серветки
необхідно
одразу викидати у

різноманітних культурних та освітніх заходів
польська національна
спільнота
отримала
лише в Житомирі.
Учасники зустрічі
зазначили, що їхній
захід можна розглядати як неформальне відкриття Дому
польської
культури
в Барі, та висловили сподівання, що
урочиста
церемонія
відкриття відбудеться
вже найближчим часом. А також закликали всіх небайдужих
знайомитися з детальною та оперативною
інформацією
про
діяльність
польської
діаспори на сторінках
свого
веб-порталу:

www.wizyt.net.
Алла ЗАВАДСЬКА
Фото автора
смітник, оскільки вони
також можуть стати
джерелом зараження.
Багаторазові серветки
та рушники, особливо
у громадських місцях,
суттєво підвищують
ризик зараження і широкого розповсюдження інфекції. У таких
умовах в якості одноразових серветок можна
використовувати
туалетний папір.
Найефективнішим
засобом для захисту
організму від вірусів
грипу.
є
щорічна
вакцинація
Вакцина
захищає від усіх актуальних штамів грипу,
є безпечною і ефективною.
Найкращий час для
проведення вакцинації
– напередодні грипозного сезону (у вересні).
Якщо такої можливості
не було, то вакцинуватися можна і впродовж всього сезону.
Всупереч поширеному
міфу, це не ослаблює,
а посилює здатність
організму протистояти
грипу.
Оксана Ольшанська,
начальник Барського міжрайонного
управління, головний державний
санітарний лікар
Барського та Мурованокуриловецького
районів
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До Дня працівників прокуратури:
На сторожі прав та інтересів держави і її громадян
ині
можна
кон- при провадженні дізнання, ня виявлених порушень, а інтересів громадян та держа- поточному році проведено
Н
статувати,
що досудового
слідства
та також причин та умов, що ви у суді прокурором Барсь- перевірки з питань додерновий
Кримінально- підтриманні
державно- їм сприяли. Вказані подан- кого району в поточному жання Закону України «Про

процесуальний кодекс став
фундаментом
реформування прокурорської системи. Як наголосив Президент
України
Віктор
Янукович 27 листопада під
час урочистостей з нагоди Дня прокуратури, тепер
назріла необхідність зміни
діяльності органів прокуратури поза кримінальноправовою
сферою
та
оновлення
нормативної
бази прокуратури. Зовсім
скоро
прокуратура,
відмовившись від застарілої
загальнонаглядової функції,
зосередить свої зусилля на
захисті суспільних і державних інтересів.
В цьому аспекті прокуратурою Барського району
прийнято ряд організаційнопрактичних заходів з метою
забезпечення
ефективної
прокурорсько-слідчої
діяльності в умовах законодавчих змін. Проведено
значний обсяг роботи задля впровадження положень
нового КПК України. Вжито заходів для забезпечення
належного функціонування
Єдиного
реєстру
досудових
розслідувань.
Впроваджені
ефективні
заходи щодо запобігання
незаконного втручання в
підприємницьку діяльність.
Забезпечено
належне
функціонування телефонів
«гарячої лінії».
За словами прокурора
Барського району, старшого радника юстиції Сергія
Петровича
Невольчука,
на
сьогодні
головними
пріоритетами у здійсненні
все ж наглядової діяльності
для прокуратури району є забезпечення конституційних
прав і свобод громадян

го обвинувачення в суді,
захист прав громадян на
оплату праці, соціальне й
пенсійне забезпечення, захист інтересів держави від
неправомірних посягань в
бюджетній сфері та захист
інтересів держави й громадян у сфері використання
земельних ресурсів.

ня розглянуті й задоволені,
за наслідками їх розгляду
до
дисциплінарної
відповідальності
притягнуто 45 посадових осіб,
з яких 16 – посадовців
органів контролю.
Із вказаного числа актів
реагування
20
подань
стосувалось порушень у

році подано до суду 3 заяви
про видачу судових наказів в
інтересах працівників, яким
заборговано заробітну плату. Подані заяви задоволені
судом та за результатами їх
розгляду винесено судові
накази про стягнення невиплачених заробітних плат.
Також у поточному році

Саме над цими та деякими іншими важливими напрямками
прокурорської
діяльності в першу чергу
зосереджено зусилля всього колективу прокуратури
району. Під керівництвом
прокурора
Барського
району Сергія Невольчука постійно здійснюється
робота щодо зміцнення
законності та правопорядку
на території піднаглядного
району. Так, по напрямку
нагляду за додержанням і застосуванням законів прокуратурою Барського району
у поточному році винесено
67 постанов про проведення перевірок. За результатами проведення перевірок
розпочато 3 кримінальних
провадження, з яких 2 –
надіслано до суду, та внесено 97 подань про усунен-

бюджетній сфері. За втручання прокуратури Барського району в поточному
році за внесеними актами
реагування відшкодовано
282 тис. грн. до бюджету, з
яких 105 тис. грн. – у сфері
земельних правовідносин.
Значний обсяг роботи
виконується щодо захисту прав та свобод дітей. У
поточному році по даному напрямку винесено 16
постанов про проведення
перевірок, за наслідками
яких внесено 22 подання
про усунення виявлених порушень закону. За результатами розгляду актів реагування до дисциплінарної
відповідальності притягнуто 7 посадових осіб, з яких
1 – посадовець контролюючого органу.
В сфері представництва

до Вінницького окружного
адміністративного суду було
заявлено позов в інтересах
держави в особі Центрального територіального департаменту Національної
комісії з цінних паперів та
фондового ринку про стягнення штрафних санкцій
на суму 85 тис. грн., що
повинні
спрямовуватись
до державного бюджету.
Позов прокурора Барського
району
рішенням
Вінницького
окружного
адміністративного суду від
23 вересня 2013 року задоволено в повному обсязі.
Також
прокуратурою
Барського району вживаються
заходи
щодо
запобігання та протидії
корупції. Так, при здійсненні
нагляду за додержанням
і застосуванням законів у

Останнє слово у питаннях ЄС – за Україною

Н

айболючішим
питанням для українців
сьогодні є проблема підписання
чи, навпаки, непідписання Угоди про асоціацію з ЄС. Зважаючи на резонансні події в Україні,
на масові мітинги та акції протесту громадян складається
враження, ніби наша держава
дійсно втрачає останній шанс
врятувати себе від зубожіння.
Але не все те золото, що блищить, і спочатку варто як слід
розібратись, які переваги і
недоліки як підписання Угоди
про асоціацію, так і співпраці з
у Митним Союзом.
Як відомо, основними прихильниками підписання Угоди
про асоціацію є молодь. За словами вінничанина Романа (27
років), співпраця з Євросоюзом
надзвичайно
вигідна
для
України. «По-перше, у молоді
з’явиться більше шансів отримати освіту закордоном.
А той досвід, який вона там
отримає, можна буде застосовувати і у нас. По-друге, продукція
України стане більш конкурентоспроможною, збільшиться

її експорт. Натомість українці
зможуть отримати дешеві
європейські товари, адже мита
на імпорт буде ліквідовано. І
по-третє, в Україні значно зростуть соціальні стандарти, про
які ми мріємо уже бозна скільки
років».
Чи розуміє хлопець, що
підписання Україною Угоди
про асоціацію на сьогодні є ризикованим? Навряд чи. Інакше
б його погляди з приводу
останніх подій не були б такими
радикальними.
За європейське майбутнє
України виступає і старше
покоління, проте його погляди
більш виважені. «Україна – це,
в першу чергу, європейська
держава, – запевняє Галина
Сергіївна, учитель історії однієї
з загальноосвітніх закладів
м. Вінниці. – Але ми повинні
усвідомлювати, що Угода про
асоціацію може призвести до таких непередбачуваних негативних наслідків, як подорожчання
цін на газ та заборона експорту
українського товару до країн
Митного Союзу. Тому, щоб, як

то кажуть, не проміняти шило
на мило, варто трохи зачекати».
Позиція більшості українців
чітка і зрозуміла: «Ми хочемо у Європу». Єдина проблема у тому, що українці поки
не усвідомлюють, що Україна
– це і є Європа! Навіть більше
того, це найбільша за площею
європейська країна, у якій знаходиться географічний центр
Євроконтиненту
(неподалік
с. Рахів Закарпатської області).
Історія України невід’ємно
пов’язана з європейськими
процесами,
європейською
історією, тож хотіти туди, де
ми уже є, зовсім нелогічно.
Угода про асоціацію – не панацея, як вважає більшість. Це
лише один із шляхів подолання
соціально-економічних
проблем нашої держави. Не Європа
потрібна Україні, а Україна
Європі. Тому вимоги щодо
підписання асоціації ставити
нам, українцям!
Департамент
інформаційної діяльності
та комунікацій
з громадськістю ОДА

засади запобігання і протидії
корупції», за наслідками
яких складено та направлено до суду 2 протоколи
про вчинення корупційних
адміністративних
правопорушень. У подальшому
винних осіб Барським районним судом притягнуто до
відповідальності.
– Сьогодні, – відзначає
прокурор Барського району С.Невольчук, – основною місією прокуратури
залишається захист конституційних прав та свобод
наших громадян й інтересів
держави. Ми зорієнтували
свою роботу таким чином,
аби максимально ефективно виконувати завдання,
поставлені
Президентом
нашої держави та Генеральним прокурором України,
що дозволить забезпечити
економічний розвиток, соціальну і політичну стабільність не лише в нашому місті
та районі, а й у державі загалом. Хочу підкреслити, що
за всіма словами і вчинками
працівників прокуратури,
перш за все, – утвердження
верховенства Закону й Права. Саме вони служать дороговказом на професійному
шляху, який вони обрали.
Тому напередодні професійного свята хочу привітати
всіх працівників прокуратури Барського району і побажати їм мудрості, мужності
й наполегливості у відстоюванні конституційних надбань українського народу.
Натхнення вам та удачі в
роботі, щастя і злагоди в домівках, міцного здоров’я та
благополуччя!
Алла ЗАВАДСЬКА
на фото: колектив прокуратури Барського району

Уряд прийняв рішення
про перенесення
робочих днів на новорічні
та різдвяні свята
У 2014 році дні з 1 по 7 січня будуть вихідними. Про
це повідомила Міністр соціальної політики України
Наталія Королевська. Це передбачено ухваленим нещодавно розпорядженням Уряду «Про перенесення робочих днів у 2014 році».
«Відповідно до ухваленого розпорядження перший
тиждень 2014 року буде вихідним. Це дозволить більш
раціонально використати робочий час та створить більш
сприятливі умови для святкування у 2014 році Нового
року та Різдва Христового. Водночас таке перенесення не
спричинить зменшення тривалості робочого часу впродовж року», – сказала вона.
Таким чином, відповідно до ухваленого рішення,
робочий день з четверга 2 січня переноситься на суботу 11 січня, з п’ятниці 3 січня – на суботу 25 січня та з
понеділка 6 січня – на суботу 8 лютого. Перенесення робочих днів стосується працівників підприємств, установ
і організацій, яким встановлено п’ятиденний робочий
тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю.
«Виняток становлять працівники органів Пенсійного
фонду, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби
та банківських установ, що обумовлено необхідністю забезпечення безперебійності соціальних виплат населенню», – сказала вона.
Розпорядженням також передбачено, що у зазначені
святкові дні спеціальний режим роботи банків та їх установ визначає Національний банк України.

По с тф а к т у м
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В гостях у «Надвечір’я» –
заслужений артист України

Ц

ікава та захоплююча зустріч відбулася
21 листопада в районному
Центрі дозвілля – до клубу ветеранів війни та праці
«Надвечір’я» ради Барської
районної організації ветеранів
України на запрошення його
незмінного керівника Галини Мішуріс завітав особливий гість – заслужений артист
України Станіслав Городинський,
талановитий
співак
і композитор.
В захоплюючій святковій
атмосфері артист презентував присутнім авторські
композиції
та
українські
народні пісні. Кожен музичний
твір у його виконанні звучав
унікально й мелодійно. Слід
відзначити, що в репертуарі
Городинського – більше 100
пісень. Погодьтеся, що далеко не кожен український виконавець може похвалитися

торицею» й безлічі національних
та міжнародних конкурсах.
Декілька разів його було виз-

Подяка від Служби Безпеки
України, які він отримав за
досягнення перед країною.

нано «Людиною року». За роки
творчості ця яскрава особистість
зібрала велику кількість наго-

таким творчим доробком.
Свого часу він здобув перемогу
на радіофестивалі «Пісня року»,
фестивалі музики «Вечори під Ла-

род та відзнак. Найбільш важливими з них є Подяка Президента України, Почесна Грамота
Кабінету Міністрів України та

Городинський і зараз має
великі творчі плани й активну життєву позицію. Нині
він – директор Вінницького
училища культури та мистецтв ім. М.Леонтовича, де
передає студентам набутий до
свід
і знання.
Співка завжди з захопленням, невимовною радістю
зустрічають на всіх заходах,
які проходять за його участі.
Не стала винятком і зустріч
в «Надвечір’ї», організована
та проведена з ініціативи
керівника клубу, заслуженого працівника культури
України Галини Мішуріс –
надзвичайно
самобутньої,
творчої,
небайдужої
особистості
до
культурно-мистецького життя та
дозвілля барчан літнього віку.
Алла ЗАВАДСЬКА
Фото автора

–

оголошення

–

Прокуратура
Барського
району
повідомляє,
що 4 грудня 2013 року в приміщенні прокуратури району, що знаходиться за адресою: м. Бар, вул. Б.Сфорци,
17, буде проводитись прийом громадян заступником
прокурора Вінницької області Хоменчуком Олегом
Анатолійовичем.
Прийом громадян здійснюється лише за попередніми
записами у прокуратурі Барського району.
Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯБ №970396, виданий 13.02.2008 р. на
підставі розпорядження Барської районної державної
адміністрації на ім’я Максима Ярослава Григоровича
вважати недійсним.

оголошення

–

Запрошуємо відвідати новий магазин
дешевого одягу та взуття «Європа» за адресою: м. Бар, вул. Пролетарська, гуртожиток автомобільно-дорожнього технікуму
(підвальне приміщення). Великий асортимент товару: чоловічий, жіночий, дитячий
одяг та взуття; іграшки; постільна білизна;
товари домашнього вжитку.
Висока якість товару та низька ціна
приємно вас здивують!!! Постійне оновлення товару!!! Раді вас бачити: вт.–пт.
з 9 до 19 год., сб.–нд. з 9 до 16 год. Без
перерви на обід. Вихідний – понеділок.
Тел. для довідок: 067-165-61-50.

Втрачену декларацію про готовність об’єкта до
експлуатації серія ВН №14112074351, видану на ім’я Педоса Миколи Федоровича, вважати недійсною.

Продається частина будинку в центрі
міста за адресою: м. Бар, вул. Соборна, 21.
Хороше місце для бізнесової діяльності.
Тел. 068-429-31-31.

Рак ушняк Кримський, безкоштовна дос тавка по
району! 096-0000-884, 095-0000-884.

Копання криниць. Продаж кілець, корб.
Тел.: 098-472-26-78.
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ЗОРІ ДИВЛЯТЬСЯ З НЕБЕС:
гороскоп на наступний тиждень

Овен. Цього тижня вам варто проявити такі якості, які прийнято вважати
жіночими – розуміння, м’якість, чуйність,
сприйнятливість. На початку тижня значною мірою
посилюється інтуїція, що дозволяє вам розібратися
в багатьох заплутаних справах, а також відрізнити
винних від невинних.
Телець. На цьому тижні можливі прояви таких емоцій як пристрасть, жадібність, спрага і
непомірність. Такий порив в більшій мірі стосуватиметься міжособистісних відносин, коли ви не
зможете стримувати себе і свої бажання. У цей час
посилюється ваш вплив на інших людей.
Близнюки. Розпочаті справи, а також отримані
звістки можуть виявитися не такими сприятливими, як це виглядало спочатку. Хтось може
плести змову проти вас, а можливо ви самі дуже втомилися і не в змозі діяти об’єктивно та чинити правильно, через що велика ймовірність помилитися.
Рак. Для вас цей тиждень виглядає дуже несприятливо, в першу чергу у фінансовому плані,
і виною тут буде не що інше, як ваші не надто
завбачливі вчинки, а також зайва самовпевненість.
Починати будь-які грошові операції до закінчення
тижня не рекомендується – ви ризикуєте зазнати серйозних втрат.
Лев. Ви будете сповнені сил і дуже стрімкі,
не зможете довго сидіти на одному місці
й робити копітку роботу. У цей час добре
здійснювати подорожі та всі справи, які вимагають
відповідальності й швидкого прийняття рішень.
Діва. Святково-веселий настрій не покидатиме вас весь тиждень. Сприятливих емоцій додасть так само і хороша обстановка будинку,
поліпшення матеріального становища. На цьому
тижні рекомендується займатися домашнім господарством, наводити вдома порядок, купувати меблі
або предмети інтер’єру і взагалі всіляко покращувати
свій житловий простір. Ймовірно доведеться не мало
потрудитися, але ці турботи і клопоти принесуть вам
більше задоволення, ніж віднімуть від вас сил і часу.
Терези. Вам потрібно переглянути свої
пріоритети. Ваша життєва позиція, плани і слушні дії не відповідають навколишній
дійсності. Ви будете одержимі різними поривами
та прагненнями, але не зможете довести почате до
кінця. Висока ймовірність потрапити в чужу пастку або ж самому заплутатися у власних хитрощах і
підступах.
Скорпіон. На тижні ймовірно романтичне
знайомство, яке потягне за собою досить бурхливий розвиток відносин. У даній ситуації
дуже багато чого буде завісити саме від вас, а не від
зовнішніх факторів або інших людей. Настає такий
сприятливий момент, коли ви є господарем своєї долі.
Стрілець. Почувайтеся легко, не беріть в голову зайву інформацію, не намагайтеся все
зрозуміти, в усьому розібратися і всюди встигнути – вам це абсолютно ні до чого. Дозвольте собі ні
про що не дбати, відпустити події у вільне плавання,
а самі довіртеся покликом свого серця, робіть тільки
те, що приносить вам задоволення.
Козеріг. Дрібні клопоти, грошові зобов’язання
можуть вас роздосадувати. Ваші борги будуть
накопичуватися, а ті, хто винні вам, можуть
не показуватися. Вся ця мирська суєта може неабияк
вам набриднути, набриднути і з’явиться бажання кинути все і присвятити час тільки собі.
Водолій. Виникне бажання відпочити та побайдикувати, і ви це заслужили. Якщо озирнутися, то ви зрозумієте що зробили вже дуже
багато, й що справи приведені в порядок, тому можна дозволити собі відпочити. Настрій може бути кокетливим, але деякі важкі роздуми не дозволять вам
повною мірою розслабитися.
Риби. Зараз ваше положення виглядає вельми сприятливим, але вас терзає невпевненість
і сумніви – ви не знаєте, що буде далі. Вам
необхідно рухатися вперед, відкритися новому, але це приносить у ваше життя неспокій та
численні переживання.
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