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Подільська молодь
за євроінтеграцію

стор. 2

Щоб не зачерствіла душа
і не окам’яніло серце

стор. 5

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Відповідно до розпорядження міського голови Олексія
Дзіся звіт про роботу міського голови перед територіальною
громадою міста відбудеться на відкритій зустрічі з громадянами 16 грудня 2013 року о 0 12.00 год. в приміщенні Барського районного центру дозвілля (м. Бар, майдан Св. Миколая, 4).

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СЕСІЮ МІСЬКОЇ РАДИ

Відповідно до розпорядження міського голови Олексія Дзіся пленарнезасідання48сесіїБарськоїміськоїради6скликаннявідбудеться
16 грудня 2013 року о 15.00 год. в приміщенні актової зали Барського
КВУ ВКГ «Барводоканал».
До порядку денного сесії включено такі питання:
1. Про внесення змін до рішення 34 (позачергової) сесії Барської
міської ради 6 скликання від 26.12.2012 р. «Про міський бюджет на
2013 рік»;
2. Розгляд звернень громадян, підприємств та організацій;
3. Різне.
Шановні жителі міста, депутати міської ради,
члени виконавчого комітету, працівники міської ради!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня місцевого самоврядування святом, що підкреслює значимість цього інституту демократичного суспільства!
Переконаний, що майбутнє нашої держави неможливе без розвитку місцевого самоврядування, адже це – найбільш необхідна і
наближена до людей владна структура, яка об’єднує тих, кому громада довіряє свою долю і з якою пов’язує надію на покращення свого життя, відстоювання і захист власних інтересів.
Уклін і шана вам, дорогі земляки, за любов до рідного міста,
самовіддану щоденну працю, активність у громадсько-політичному
житті, велике бажання та здатність здолати усі негаразди. Вірю, що
разом ми можемо належним чином задовольнити потреби й надії
жителів нашого рідного міста.
З нагоди свята висловлюю вдячність усім депутатам міської
ради, працівникам органів місцевого самоврядування за сумлінну
та самовіддану працю, за високий професіоналізм, компетентність
і відповідальність, активну громадську позицію у розбудові нашого
міста й держави вцілому.
Сердечно бажаю усім, хто працює на благо територіальної
громади, кожній барській родині, кожному барчанину міцного
здоров`я, достатку та благополуччя.
З повагою Барський міський голова Олексій ДЗІСЬ

Заснована в липні 2001р.
Шановні військовослужбовці,
ветерани Збройних Сил України!
Вітаю вас із Днем Збройних Сил України – святом,
що символізує військову доблесть і бойову славу нашої держави!
Немає більш благородної місії, ніж захист свого народу, рідної землі. Служба в лавах
Української армії для вас не просто професія, це – найвища честь, покликання.
Українська історія зберігає в своїх глибинах яскраві свідчення героїзму та красномовні
приклади вірності військовій присязі.
Величезний уклін ветеранам війни, які здобували перемогу над фашизмом.
Нині зростає авторитет української армії в суспільстві. Все більше юнаків призовного
віку прагнуть служити в Збройних Силах.
В Барі свято зберігають та примножують кращі військові традиції, велику увагу приділяють військовопатріотичному вихованню підростаючого покоління на прикладі звитяги попередніх поколінь.
Шановні воїни збройних сил України! У цей святковий день бажаю всім солдатам і офіцерам
мужності, сил, здоров’я, добра у родинах, подальших успіхів у військовій підготовці та у вдосконаленні
бойової майстерності.
З повагою Барський міський голова Олексій ДЗІСЬ
Товариші офіцери, прапорщики, старшини, сержанти, солдати!
Шановні ветерани і працівники Збройних Сил України!
Щиро вітаю вас та ваші сім’ї військовим професійним святом – Днем Збройних Сил України!
Незважаючи на досить невелику офіційну історію українського війська, справжній вік Української
армії сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у важких кривавих війнах і конфліктах від
Київської Русі до Великої Вітчизняної війни.
Нині Збройні Сили відіграють провідну роль у забезпеченні безпеки держави, успішно виконують
миротворчі завдання в «гарячих точках» планети, зміцнюють авторитет України на міжнародній арені, беручи участь у багатонаціональних військових навчаннях, допомагають у ліквідації надзвичайних ситуацій.
Реалізуючи стратегічні завдання, поставлені Президентом України – Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, військовослужбовці Барського гарнізону вдосконалюють свої професійні
якості, підтримують бойову готовність на належному рівні, виявляють найкращі патріотичні почуття,
допомагають мирному населенню у ліквідації стихійних лих, яких в останній час стало більше.
У день професійного свята висловлюю слова щирої подяки всім військовослужбовцям, працівникам і ветеранам Збройних Сил гарнізону за повсякденну сумлінну та віддану службу Вітчизні та зразкову ратну працю.
Бажаю всім міцного здоров’я, оптимізму, щастя, благополуччя, натхнення та успіхів у справі захисту нашої держави!
Начальник Барського гарнізону полковник Олег ПРЕДИТКЕВИЧ
Шановні голови і депутати місцевих рад!
Шановні працівники органів місцевого самоврядування!
Прийміть щирі вітання з Днем місцевого самоврядування – державним святом, що підкреслює
велику значимість існування цього важливого інституту місцевої демократії!
Це свято людей, яких обирає суспільство. У Вінницькій області у місцевих радах різних рівнів
працює 13 тисяч 284 депутати, 707 сільських, селищних та міських голів, 27 голів районних рад.
Сьогодні в Україні створюється правове та інституційне підґрунтя для реформування системи
місцевого самоврядування і регіонального управління.
Вінниччина першою в Україні напрацювала «Концепцію реформування місцевого самоврядування», основні положення якої знайшли своє втілення у відповідному проекті Указу Президента України
з реформи місцевої самоврядності.
8 листопада цього року на пленарному засіданні 18 сесії обласної Ради 6 скликання прийнята Стратегія
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року. Цей програмний документ визначає стратегічні пріоритети розвитку Вінниччини на найближчі сім років, а також механізми
і заходи її перетворення в розвинений промислово-аграрний, науково-виробничий і культурно-освітній
центр України та Поділля.
Вінниччина – єдиний регіон України, де запроваджено новий формат діяльності влади, що передбачає
системне і покрокове відпрацювання актуальних проблем кожної окремої територіальної громади
та щоквартальне звітування про реалізацію визначених завдань.
Область посідає третє місце за індексом промислового виробництва, збирає одні з найбільших урожаїв зернових в Україні, лідирує серед регіонів України в рейтингу енергоефективності. Маємо позитивні результати
у соціальній сфері, відкриваємо нові амбулаторії, дитячі садки, будуємо житло,
дороги,
водогони, інші соціальні об’єкти.
І в цьому велика заслуга депутатів місцевих рад та органів місцевого самоврядування.
З нагоди свята прийміть слова вдячності за вашу натхненну працю на благо розвитку
територіальних громад Вінниччини. Вашим професіоналізмом, патріотизмом, енергією
твориться історія самоврядності Вінниччини.
Нехай цей урочистий день додасть усім вам сил і наснаги на добрі справи, впевненості
у майбутньому нашої держави, порозуміння і єдності задля добра й благополуччя
Українського народу.
Щастя вам, добробуту, всіляких земних гараздів!
З повагою
Голова обласної державної адміністрації Голова обласної Ради
Іван МОВЧАН
Сергій ТАТУСЯК
ОГОЛОШЕННЯ!
Запрошуємо відвідати новий магазин дешевого одягу
та взуття «Європа» за адресою: м. Бар, вул. Пролетарська, гуртожиток автомобільнодорожнього 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

Газета вашої доби

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: 067165-61-50.

Пе р е д п л а тіть
в ид а нн я
і н а 2 0 1 4 р ік !

Наш передплатний індекс – 23498
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ЄВРОМАЙНАН У ЦИФРАХ
П

риблизно 100 тисяч
людей вийшли на
вулиці у Києві 24 листопада
під час акції протесту проти
рішення Кабінету міністрів
призупинити
підписання
угоди про асоціацію з ЄС
(МВС заявило про 50 тисяч).
15 тисяч студентів вийшли на марш протесту в Києві
28 листопада, у перший день
саміту Східного партнерства
у Вільнюсі.
Близько 500 тис. людей
з’єднали живим ланцюгом
Львівщину з Польщею – кордоном Євросоюзу. МВС, у
свою чергу, нарахувало 15 тисяч людей.
Більше 20 тис. людей прийшло на Майдан
Незалежності у Києві 29 листопада, у день, коли Віктор
Янукович не підписав угоду
про Асоціацію. Водночас, на
ніч там залишилися приблизно 500 протестувальників.
9 днів проіснував в
Україні Євромайдан, що
зібрав невдоволених провалом підписання угоди про
Асоціацію між Україною та
Європейським Союзом. Він
спонтанно з’явився в столиці
України 21 листопада пізно
ввечері, коли громадяни,
обурені офіційним призупиненням підготовки до
підписання угоди Асоціації
з Європейським союзом,
зібралися в центрі міста. Всі
ці дні на Євромайдані перебували тисячі людей, виступали політики, музиканти,
громадські діячі, проводили
організовані акції студенти.
30 листопада вночі Евромай-

дан був силовим методом зачищений співробітниками
спецпідрозділу
«Беркут».
Офіційним приводом для зачистки головної площі країни
в МВС назвали «необхідність
встановлення
новорічної
ялинки», а застосування
грубої фізичної сили пояснили «агресивною поведінкою
мітингувальників».
10 хвилин знадобилося
п’ятистам
співробітникам
спецпідрозділу «Беркут» для
того, щоб розігнати близько
200 учасників Євромайдану.
1 міліціейський начальник, керівник столичних
правоохоронців
Валерій
Коряк подав у відставку в
зв’язку з подіями на Майдані
Незалежності у Києві в
ніч з 29 на 30 листопада
2013 року. Міністр МВС
Віталій Захарченко заявив,
що до закінчення службового розслідування Коряк
відсторонений від виконання
обов’язків.
3 народних депутати
України: Давид Жванія, Інна
Богословська та Микола
Рудьковський написали заяви про вихід з фракції Партії
регіонів після силового розгону Євромайдану. Події ночі
30 листопада також публічно
засудили регіонали: Сергій
Тігіпко та Ірина Бережна.
28 заяв про скоєння злочину були подані до прокуратури від імені тих, кого в
ніч на 30 листопада побили
співробітники
«Беркута»,
ліквідуючи Євромайдан.
35 людей звернулися
за медичною допомогою в

столичні лікарні після розгону Євромайдану, 7 з них
госпіталізовані. Серед постраждалих – двоє громадян
Польщі. Посольство Польщі
в Україні вже зажадали пояснень того, що сталося від
українського МЗС.
20 тис. мітингувальників
зібралося на Михайлівській
площі в Києві ввечері 30 листопада, після того, як був
знищений
Євромайдан.
Мітингувальники запалювали свічки та співали гімн на
самій площі, а у внутрішньому
дворику монастиря влаштували імпровізований польовий штаб і кухню. Деякі з
них залишилися ночувати в
Михайлівському монастирі.
Близько 50 авто того
ж дня взяли участь в
автомобільному Євромайдані
на підтримку євроінтеграції
та проти силового розгону
учасників акції протесту в
центрі Києва.
38 днів, з 1 грудня 2013
року по 7 січня 2014, на
Майдані
Незалежності,
Європейській площі, вулицях Банкова, Грушевського та Богомольця заборонено проводити мітинги.
Таке рішення за позовом
Київської міської державної
адміністрації
прийняв
Окружний адміністративний
суд столиці в ніч на 1 грудня.
У переліку місць, де заборонено масові акції, немає парку Шевченка, Михайлівської
та Софіївської площ.
Від 500 до 700 тисяч людей (за різними даними)
зібралися 1 грудня в центрі

Києва на акції протесту та
протестували проти побиття учасників Євромайдну,
вимагали відставки уряду,
Президента та відновлення
євроінтеграції.
2
адміністративні
будівлі – КМДА та Будинок
профспілок зайняли протестувальники від 1 грудня.
Крім того, учасники акції
розмістились у Жовтневому
палаці.
3
адміністративні
будівлі: Кабінет міністрів,
Адміністрацію Президента і
Верховну Раду протестувальники намагалися заблокувати (також від початку грудня).
Щонайменше 7 великих сутичок з міліцією
відбулося
від
початку
протестів. Найжорсткіша –
1 грудня на вулиці Банковій
біля Адміністрації Президента та біля пам’ятника
Леніну – «Беркут» застосував сльозогінний газ та
світлошумові гранати.
165 травмованих звернулися по допомогу до лікарів,
за даними департаменту охорони здоров’я КМДА, після
зіткнень під АП, 109 людей

госпіталізували.
39 активістів затримали
за весь час акцій, 30 з них
відпустили.
14 учасників протестів,
за даними правозахисників,
зникли безвісти.
Щонайменше 65 людей побили правоохоронці,
відкрито 34 кримінальні
справи за фактом побиття. Розпочато кримінальні
провадження за фактом
сутичок
під
Кабміном,
Адміністрацією Президента, побиття працівників
СБУ. Провадження також
почали відкривати проти
автомобілістів, які блокували
рух у центрі Києва та поблизу
Кабміну.
Понад 50 жур-налістів постраждали через дії силовиків
від початку протестів – що
є рекордною кількістю для
України від моменту здобуття нею незалежності.
Підготувала
Алла ЗАВАДСЬКА
(У статті використано матеріали
інформаційного
агентства «УНІАН»
та щотижневого ілюстрованого
суспільно-політичного
журналу «Тиждень.ua»)

ПОДІЛЬСЬКА МОЛОДЬ ЗА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ

Н

е зважаючи на холод та морозний
вітер, що прийшли з першими днями зими, Бар
цими вихідними зігрівали
палкі серця активної та
національно
свідомої
молоді. Події, що днями
сколихнули всю Україну,
не змогли пройти осторонь
та залишити байдужим
наше маленьке містечко.
Барчани підтримали заклик студентства і всієї
свідомої
української
молоді та в неділю, 1 грудня, вийшли на площу до
райдержадміністрації, щоб
висловити свою солідарність
Євромайданам інших міст
України та підписатися
під гаслом «Дітей бити не
можна!». Варто зазначи-

ти: наша молодь активно
слідкує за подіями, які зараз охопили країну та непокоять світ. Студентські
виступи
за
підтримку
євроінтеграційних ініціатив
планувалися на протязі
останніх двох тижнів, проте наштовхнулися на супротив влади. Однак безлад
та безкарність силовиків,
що перетворили мирну
демонстрацію у Києві на
криваве побоїще, змусили
студентство міста вийти на
вулиці й голосно заявити:
«Ми не боїмося! Ми проти
насильства! Свободу слову, а
не кийкам!».
На мітинг до пам’ятника
видатного українця, велета світової літератури Тараса Шевченка зібралася

національно свідома молодь. Ядром демонстрації
стали студенти Барського
автомобільно-дорожнього
технікуму
Національного
транспортного університету.
Незважаючи на те, що
студкомітет
Барського
гуманітарно-педагогічного
коледжу ім. М.Грушевського
не було проінформовано про
мітинг, студенти цього закладу не залишилися осторонь
і також вийшли на вулиці.
Деякі представники молоді
виражали вимоги загалу
досить радикально. Проте
більшістю рухали однакові
мотиви. Ось що розповіла
студентка 2 курсу БГПК ім.
М.Грушевського
Вікторія:
«Ми вийшли протестувати
проти злочинних дій над нашими студентами. Зранку
нас було більше, близько 100
чоловік. На жаль, студенти
роз’їхалися додому, тому нас
залишилось менше». Крім
студентів, активними учасниками мітингу ставали і
робітники. Томаш, нещодавно звільнений з роботи, так
пояснив свою позицію: «В
2004 році я також приймав
участь у подібних акціях.
Мене звільнили з роботи, я
хочу шукати роботу за кордоном, хочу кращого майбутнього. Якщо і далі мов-

чати, то на вулицях скоро
почнуть бити простих людей, робітників, таких, як я».
Суспільну неактивність
у підтримці мітингу молодь
пояснювала, в більшості,
також одноголосно. Ось
як висловився студент 3
курсу БАДТ НТУ Олег:
«Люди байдужі, вони ще не
розуміють, що це вже критичний стан, що так далі
бути не може. Поступово
вони будуть підтягуватись».
Основні
події
почали розгортатися близько
14 год. Учасники мітингу
підписалися під петицією
«Дітей бити не можна!».
Активісти закликали людей
підтримати демонстрантів
та
запрошували
ставити підписи, не залишатися
осторонь. З українськими
прапорами і плакатами з написами: «Дітей бити не можна!», «Україна – це Європа»,
«Ганьба байдужим людям!»
студенти
продовжували скандувати під стінами
райдержа дмініс т рації.
Перед молоддю виступив
організатор та керівник
акції Андрій Підвальнюк,
взяли слово студенти наших навчальних закладів,
які
підтримували
всеукраїнський
рух
не
тільки в Барі, а й долучилися

до демонстрацій у Києві.
Найактивнішою частиною мітингу, як і загалом
по Україні, стала молодь.
Представники
старшого
покоління, в основному, зайняли позицію спостерігачів.
Ось як прокоментував цю
ситуацію студент 3 курсу
БАДТ НТУ Олег: «Студентам немає чого втрачати.
Вони більше думають про
майбутнє, їм жити в цій
країні. Старші люди вже мають професію. Їхня кар’єра
може постраждати». Випускник БАДТ НТУ Олександр
додав: «Старше покоління
звикло до старого режиму
радянського зразка, щоб їх
тримали в кулаці. Молодь
хоче жити по-іншому. Хоче
кращого».
Більшість демонстрантів
приймали участь в акції
вперше, але майже всі висловили бажання і надалі
підтримувати майдановий
рух. Багато демонстрантів
наголошували на виключно
мирному
характері
мітингів. «Я планую брати
участь в подібних акціях,
проте тільки за умови,
якщо вони будуть мирними», – коментує Олександр
Коровицький,
випускник
БАДТ НТУ.
(Закінчення на 7-й стор.)
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Звернення

Шановні земляки!
Події останніх днів глибоко зачепили громадянські почуття кожного українця.
Я теж схвильований усім, що відбувається у нашій країні.
Я обурений діями провокаторів.
Упевнений, що винні будуть покарані.
Конституційні права громадян України не повинні порушуватися.
Запевняю вас: докладу всіх зусиль для того, щоб нічого
подібного не сталося на Вінниччині.
Прошу всіх учасників і київського, і вінницького майданів
зберігати спокій і не реагувати на провокації.
Нині Україна – перед вибором: масові безчинства чи
цивілізований вихід із кризової ситуації.
Впевнений: українці не хочуть і не допустять кровопролиття.
Вірю, що вони виступають за єдину Україну.
Знаю, що чимало вінничан за покликом серця сьогодні
поїхали до Києва, оскільки вони прагнуть жити в європейській
країні.
Мітинги на підтримку євроінтеграції відбулися у Вінниці і в
кількох районних центрах.
Вдячний усім своїм землякам, які підтримують європейський
вибір України.
Розумію, що в кожного з нас своє бачення шляхів до Європи
та її стандартів. Але в цій ситуації ми маємо проявити мудрість,
зберегти спокій та виваженість.
Прошу всіх учасників мітингів не дозволяти емоціям брати
гору над здоровим глуздом.
Наголошую: наш євроінтеграційний вибір залишається
незмінним.
Голова Вінницької обласної
державної адміністрації Іван МОВЧАН

Звернення

НЕ МАЄМО ПРАВА ЗНЕХТУВАТИ
ТИМ, ЩО НАДБАЛИ!
Я як голова Вінницької обласної Ради, як українець, як
вінничанин вірю і переконаний: сильна, заможна, демократична Україна можлива тільки в партнерстві з Європейським
Союзом.
Я радий, що це розуміють мільйони моїх співвітчизників,
які відстоюють свою позицію на євромайданах, робочих і навчальних місцях.
Але я проти, щоб до громадян, які мирно висловлюються
на мітингах, будь-хто застосовував будь-яку силу. Бо подібні
методи впливу не тільки суперечать європейським цінностям
– вони не відповідають загальнолюдській моралі.
Тому обласна Рада звернулася до правоохоронних органів
Вінниччини – забезпечити охорону громадського правопорядку і недопущення силового протистояння під час проведення масових акцій.
Ми також просимо колег з органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади області – забезпечити спокій та стабільну життєдіяльність територіальних
громад. Під час масових вуличних акцій не повинна порушуватися робота медичних закладів, шкіл та садочків, комунальних служб.
Я прошу вінничан зберігати спокій та виваженість. Я впевнений, Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС. Я вірю,
що, врахувавши думку свого народу та оцінку європейських
посадовців, Президент та Уряд здійснить необхідні заходи для
цього. Україна мусить підписати Угоду про асоціацію на максимально вигідних для неї умовах.
Питання укладання Угоди з ЄС не можна призупиняти. Бо
не маємо права перекреслити велику роботу на цьому шляху.
Вінничани
доклали
колосальних
зусиль
до
євроінтеграційного поступу держави. Ми підписали понад 12
угод про співпрацю з регіонами інших країн, в тому числі з 4
регіонами країн-членів Євросоюзу.
Завдяки активності депутатів місцевих рад, вчителів,
медиків, райони, міста і села Вінниччини реалізують близько
300 партнерських угод про торговельно-економічне, науковотехнічне та культурне співробітництво з територіальними
громадами Польщі, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини.
Це результат копіткої багаторічної праці вінничан, які
прагнуть життя за європейськими стандартами. І ми не маємо
права знехтувати тим, що надбали!
Вінницька область першою ухвалила Концепцію реформування місцевого самоврядування і взяла курс на зміну моделі
територіальної влади. Ми першими ухвалили регіональні
програми розвитку громадянського суспільства та протидії
корупції.
Завдяки посиленню міжнародної діяльності обласної Ради
та Єврорегіону «Дністер», у партнерстві з громадськими
організаціями краю, на Вінниччину вдалося залучити понад
17 млн. грн. Ми працюємо над тим, щоб інвестиції та гранти
стали ще більш доступнішими для наших громад.
Я впевнений, що цей шлях – правильний. В цьому мене
переконують відремонтовані за європейські кошти садочки і
школи, проведені в селах водогони, в бібліотеках – Інтернет та
чимало інших позитивних прикладів.
Тому євроінтеграція не відміняється! Україна продовжує
крокувати в Європу!
З вірою в європейське майбутнє
голова Вінницької обласної Ради Сергій ТАТУСЯК

Офіційно

6 грудня 2013 р.

Оголошення про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого майна,
що належить до комунальної власності міста
Барська міська рада повідомляє, що
згідно оголошення опублікованого в
газеті «Кур’єр» №45 (568) від 27.11.2013
року Товарною біржею «Подільський
контракт», 25 грудня 2013 року о 10.00
год. за адресою м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 2 к. 212 відбудеться аукціон з
реалізації майнових активів, що належить територіальній громаді міста Бар
в особі Барської міської ради а саме, Лот
№1 Нежитлове приміщення котельні
загальною площею 202,6 кв. м., що розташоване в м. Бар вул. Р.Люксембург,

70А. Стартова ціна лоту – 305000 грн.
без ПДВ. Аукціон проводиться з метою
визначення переможця, який отримає
право на придбання майна. Кінцевий
термін подачі заявок та оплати внесків
– 20 грудня 2013 року включно. Додаткова інформація та заявки на участь в
аукціоні приймаються в робочі дні з 9.00
– 16.00 год. за адресою: м. Вінниця, вул.
Хмельницьке шосе, 2 к. 212, 214, тел./фак.
8 (0432) 35-13-54, 67-02-12, 69-44-36, 6944-37, www.tbpk.in.ua, e-mail:tbpk2006@
gmail.com.

Інформує Барське відділення Жмеринської ОДПІ

Про проведення Всеукраїнської акції
«Права та обов’язки»

На виконання доручення Міністра
Міндоходів О.В. Клименка 7 листопада в Барському відділенні Жмеринської
ОДПІ Головного Управління Міндоходів
у Вінницькій області було проведено
Всеукраїнську акцію «Права та обов’язки».
На сьогодні важливе значення для
своєчасного та повного надходження
податків, зборів, платежів до бюджету має створення належних умов для
добровільного виконання платниками
вимог чинного податкового, митного законодавства, а також законодавства з
питань єдиного соціального внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.
З метою підвищення рівня обізнаності

платників щодо своїх прав та обов’язків,
у приміщенні ЦОП Барського відділення
працівниками ЦОП активно розповсюджувались брошури «Права та обов’язки
платників податків та контролюючих
органів» серед платників, а також проводилась робота щодо роз’яснення платникам їх прав та обов’язків, які передбачені
Податковим Кодексом України.
Додатково проінформовано, що для отримання необхідної інформації та вичерпних відповідей з питань податкового та
митного законодавства можна звернутися
на сайт Міндоходів України www.minrd.
gov.ua та сайт Головного Управління
Міндоходів у Вінницькій області www.vin.
minrd.gov.ua.

З СЕСІЇ БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Чергова 47 сесія Барської міської ради 6
скликання відбулася 29 листопада 2013 року.
Депутати
міськради
розглянули
пропозиції постійної комісії з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій, про які
проінформував голова комісії депутат Євген
Хода. Були внесені зміни у міський бюджет
на поточний рік. В цілому зміни стосувалися перерозподілу доходів та видатків для
здійснення нормального функціонування
міських дитячих навчальних закладів.
Також, депутати міськради звільнили
від плати за харчування дітей в ДНЗ 8
багатодітних сімей, надали двом громадянам допомогу на поховання близьких
родичів та трьох осіб поставили на облік як
потребуючих матеріальної допомоги.
На сесії міськради були затверджені у
новій редакції статути загальноосвітніх
шкіл міста №1, №2 та №4.
Розглянувши звернення директора КП
«Баркомунтепло», сесія надала дозвіл щодо
здійснення оренди майна підприємства
за ставками орендної плати з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ). Це
стосується операторів мобільного зв’язку.
Так, Київстар буде сплачувати підприємству
щомісячну орендну плату у розмірі 4200
грн., Астеліт та МТС – по 3000 грн.
Заслухавши голову постійної комісії
міськради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього

природного середовища Анатолія Терлецького, депутати одноголосно затвердили 14
громадянам міста, виготовлену технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок
в натурі (на місцевості) для оформлення
права власності (постійного користування,
на умовах оренди, земельного сервітуту).
В той же час ще 24 жителя міста отримали від міської ради дозволи щодо розробки
технічних документацій із землеустрою для
оформлення у приватну власність земельних
ділянок для будівництва та обслуговування
житлових будинків, господарських будівель
і споруд, для індивідуального гаражного
будівництва, для ведення особистого селянського господарства, а також у користування на умовах земельного сервітуту та на
умовах оренди.
Також, прийнято рішення щодо розробки технічної документації із землеустрою територіальній громаді м.Бар в особі
Барської міської ради орієнтовною площею
2,7 га по вул. М.Кривоноса, 78 для гаражного
будівництва.
18 громадян включено у списки
про виділення земельних ділянок для
індивідуального будівництва житлових
будинків та гаражів.
Депутати міськради прийняли рішення
ще по ряду заяв і клопотань громадян,
підприємств, установ та організацій, які стосувалися земельних відносин.

На міському кладовищі призупинено бронювання місць для поховання

Розглянувши звернення КП «Барблагоустрій», депутати на 47-й сесії міської
ради прийняли рішення про призупинення
надання місць для бронювання на діючому

міському кладовищі по вул. М.Кривоноса.
Це пов’язано з недостатністю місць для поховання. Бронювання буде відновлено після
облаштування нового кладовища.

Бруківку колишнього «кагатного поля» буде демонтовано

Після зупинки роботи Барського цукрового заводу у власність територіальної громади міста перейшла земельна ділянка, на
якій розташовувалося «кагатне поле». Це
поле вимощено бруківкою з цільного натурального каменю. Рахуючи, що бруківка
не має господаря, місцеві ґазди вже почали
потрохи її розбирати та привласнювати.
У зв’язку з цим депутати міської ради

прийняли рішення яким доручили КП «Барблагоустрій» здійснити демонтаж бруківки
з цільного натурального каменю, якою вимощена територія колишнього «кагатного
поля» по вул. Заводській в м. Бар з метою
використання її для суспільних громадських потреб – здійснення реконструкції
вулиць міста.
Підготував Сергій ЛЕВИЦЬКИЙ
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Хід проведення планових ремонтних робіт
в будинках житлового фонду міста
мер Бара перевірив особисто

Т

ак, у вівторок,
3
грудня,
міський голова Олексій
Дзісь спільно з начальником комунального
підприємства «Барське
будинкоуправління»
Анатолієм
Терлецьким ознайомилися з

ходом планових робіт
щодо покращення стану утримання будинків
житлового фонду міста
Бар. Зокрема, вони побували у буд. №1 по вул.
Соборній, де вже завершено поточний ремонт
під’їзду №4, а саме:

Безкоштовний Wі-Fі
працюватиме на площі
Святого Миколая

В

ідповідне рішення про надання
дозволу ПрАТ «ДАТАГРУП» на
розміщення необхідного обладнання для
створення безкоштовного майданчика WіFі на площі Святого Миколая в місті Бар, а
також відповідної рекламної інформації про
безкоштовний Інтернет на території площі
було прийнято нещодавно під час засідання
виконкому Барської міської ради.
Зазначимо, що технологія безпровідного
доступу в Інтернет Wі-Fі є стандартом
на обладнання для широкосмугового
радіозв’язку, призначеного для організації
локальних бездротових мереж Wireless LAN.
Установка таких мереж рекомендується
там, де розгортання кабельної системи неможливе або економічно недоцільне.
Головна перевага Wі-Fі у тому, що достатньо однієї точки доступу (або хотспоту), і до Інтернету зможе підключитися
багато користувачів.
Сьогодні
ця
технологія
набирає
популярності в нашій країні, у той час як
на Заході вже давно ввійшла в повсякденне
життя – там відкриваються спеціалізовані
Wi-Fi-кафе, магазини та торгові центри покривають свою територію безкоштовним
Інтернетом.
Таким чином, вже зовсім скоро безкоштовний Wі-Fі працюватиме і в нашому місті,
на центральній площі, без жодних обмежень.
Алла ЗАВАДСЬКА

проведено фарбування, побілку стін і стелі,
відремонтовано двері
під’їзду, РЩ–04 Кв, забезпечено
належне
електричне освітлення.
Наразі у будинку
здійснюються роботи
щодо залиття зруйно-

З

ваного вентиляційного
каналу з підвалу.
Крім
того,
у
всіх
під’їздах
будинку
планується
замінити
вікна
на
сучасні
пластикові
енергозберігаючі,
встановити нові ко-

щезгаданому будинку,
а й багатьох інших. Так,
в 5-му під’їзді буд. №30
по вул. 5-річчя Жовтня, який знаходиться
у цьому ж дворі, нині
проводиться косметичний ремонт.
Алла ЗАВАДСЬКА

З незаконною торгівлею
в Барі борються рейдові групи
метою забезпечення дотримання Правил благоустрою м. Бара, виявлення та

ліквідації випадків несанкціонованої торгівлі
на території міста 4 грудня спеціально створеною комісією здійснено черговий рейд по вул.
Соборній.
В результаті перевірки дотримання Правил
благоустрою населеного пункту, санітарних
норм та правил, земельного законодавства
інспектором міської ради Юрієм Сопком спільно
зі спеціалістом І категорії відділу архітектури,
містобудування та земельних відносин міськради
Віталієм Греськівим, а також фельдшеромсанітаром Барського міжрайонного управління
Держсанепідслужби у Вінницькій області
Світланою Жилінською виявлено та зафіксовано
ряд порушень з боку суб’єктів підприємницької
діяльності у сфері благоустрою. Зокрема, це –
самовільне займання земельної ділянки та її
використання при відсутності документа, що

З Днем Збройних сил України!
6 грудня в Україні
відзначається
професійне
свято – День Збройних сил
України.
На землі, в повітрі, на водних просторах наші воїни
завжди на варті миру нашої
рідної Вітчизни.
Постійна
бойова
готовність
вимагає
від
них щоденної клопіткої
майстерності, витривалості,

зирки над вхідними
дверми
під’їздів,
відремонтувати
РЩ–04 Кв, а також
перевірити якість мереж водовідведення.
Слід
відзначити,
що ремонтні роботи
ведуться не лише у ви-

дисципліни, вміння володіти
всіма видами грізної зброї,
що є надійним щитом від ворожого нападу.
Барська земля викохала велику плеяду воїнів для Збройних сил України від рядового
солдата до Міністра оборони
України, яким був наш земляк Микола Броніславович
Єжиль.
У витоку формування

Збройних сил України були
наші барчани: генерал-полковник у відставці Микола
Миколайович
Цицюрський – перший заступник начальника штабу Західного
оперативного командування, полковник у відставці
Віктор Миколайович Кабанчук – начальник головного
управління кадрів Збройних
сил України.

засвідчує право на використання і володіння
землею, використання земельної ділянки не за
цільовим призначенням, самовільне встановлення об’єктів зовнішньої реклами, зберігання біля
магазинів, кіосків торговельної продукції.
За результатами перевірки інспектором
Ю.Сопком надано 3 попередження та складено
1 адмінпротокол за ст. 152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, яка передбачає
відповідальність за порушення норм та Правил
благоустрою населеного пункту і тягне за собою
накладення штрафу на громадян у розмірі від
340 до 1360 грн. та на посадових осіб, громадянсуб’єктів підприємницької діяльності – від 850 до
1700 грн.
Також в ході проведення перевірки з поруш-

никами проводились роз’яснювальні бесіди щодо
шкоди, яку заподіює загазованість вулиць якості
їх продукції.
Алла ЗАВАДСЬКА

Сотні барчан на різних
посадах пройшли та проходять нині нелегку армійську
службу. Раніше говорили:
«То не чоловік, що не служив
у армії.» Та часи змінилися,
Збройні сили України комплектуються виключно на
контрактній основі, що є запорукою високої професійної
майстерності,
яку
наші
військовослужбовці постійно
підтверджують на військових
навчаннях та у «гарячих точках» нашої планети під прапором ООН, беручи участь у
миротворчих операціях.

Барська
міська
рада
ветеранів
Великої
Вітчизняної війни, Збройних сил України та праці
щиросердно вітає усіх воїнів
та ветеранів Збройних сил
України з їхнім професійним
святом. Бажаємо всім вам
і вашим родинам міцного
здоров’я, щастя, благополуччя, високого патріотичного
духу, надії на краще майбутнє
в Україні.
З повагою голова
Барської міської
ради ветеранів
Юрій ШАПОВАЛОВ
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Жит тя з близька

Акція «Разом до життя!»
об’єднала людей
з відкритими серцями

ворушливий, по-особливому
відкритий,
проникливий,
інтригуюче захопливий захід відбувся
27 листопада в районному Центрі
дозвілля – на головній сцені району
виступили відомі зірки української
естради під час благодійного концерту, який став заключним етапом без
перебільшення великої, благородної
справи – збору коштів для лікування
онкохворих дітей Барщини, аби привернути увагу громадськості до проблеми онкозахворювань серед дітей
та хоча б якось допомогти їхнім
сім’ям. У ході акції та й під час самого
концерту кожен бажаючий міг вкласти гроші у скриньки для пожертвувань.
Глядачі, в свою чергу, могли насолодитися композиціями у виконанні
знаменитих артистів вітчизняної сцени: кобзаря, барду Віктора Пашника,
заслуженого артиста України Ми-

із дев’яти родин, в яких зростає дитина з онкозахворюванням.
Окрім цього був проведений і
благодійний аукціон з продажу творів
образотворчого мистецтва місцевих
художників, студентів та викладачів
Барського гуманітарно-педагогічного
коледжу ім. М.Грушевського, а також вихованців Барського міського
центру
соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з
функціональними
обмеженнями
«Еверест», під час якого було розкуплено всі представлені витвори мистецтва. Одну з картин придбала і родина мера міста, Олексія Дзіся.
Організатор заходу, Тетяна Шароградська, висловила щирі переконання, про те, що саме об’єднання всієї
громади: від пересічних барчан до
соціально-відповідального бізнесу та
влади дають такі позитивні результати і дозволяють робити реальні
справи на користь тих, хто цього
нині найбільше потребує. Адже зараз настав такий час, коли ми доволі
часто чуємо про важкі захворювання,
які зненацька уражають малечу. Серед таких, зокрема, онкологічні хвороби. Майже всім відомо, що після
виявлення раку в організмі людини,
починається щоденна боротьба за
життя. І на сьогодні найскладнішим
стає те, що в цій битві за кожен
прожитий день чи не головну роль
відіграють гроші, оскільки лікування

коли Янченка, кращого композитора України 2010–2012 років, нашого
земляка, Ігоря Юрковського, вокального тріо «Оберіг» та ін. Саме ці зірки
виконували свої кращі композиції і
закликали зі сцени допомогти зібрати
кошти для тих, хто їх потребує.
Українські артисти привернули
увагу публіки до проблеми онкозахворювань серед дітей, адже ця страшна хвороба розвивається стрімкими
темпами не лише по всій Україні, а й
на Вінниччині та, зокрема, в Барському районі, де вже зареєстровано 9
діток з новоутвореннями.
Слід відзначити, що в рамках проведення акції «Разом до життя», яка
стартувала 20 листопада з ініціативи
депутата Барської районної ради, директора Барського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Тетяни Шароградської під
патронатом міського голови Олексія
Дзіся, голови районної державної
адміністрації Геннадія Лука, голови
районної ради Миколи Радіонова,
депутата обласної ради Йосипа
Кібітлевського, народного депутата
України Віктора Жеребнюка та Благочинного Барського благочиння
архімандрита Серафима, було зібрано
64167 грн., тобто по 7125 грн. кожній

онкологічних захворювань вартує
надзвичайно багато.
Не слід забувати і про те, що в епоху щільної мозаїки інформаційних
повідомлень ми часто не встигаємо
виокремлювати з густого миготіння
новин ті, що стосуються людського життя, замислюватись, а головне – співпереживати чужим долям.
Інформація про те, скільки дітей в
Україні загалом, та і в нашому краї
зокрема, страждає від раку, губиться серед політичного піару, всілякої
жовтизни й залишається неосмисленою, тому треба відшукувати шляхи,
організовувати різноманітні заходи,
аби достукатися до небайдужих сердець з метою надання дієвої допомоги онкохворим дітям.
…Цього вечора лунало безліч
теплих слів вдячності маленьких
«особливих» глядачів, їх бурхливих оплесків, приємно здивованих,
усміхнених, а іноді й заплаканих очей,
сповнених невимовним болем, подекуди навіть відчаєм, посіяним в їхніх
душах у боротьбі зі страшною недугою, в них палає миготлива іскорка
надії… надії на повноцінне життя та
щасливе майбутнє.
Алла ЗАВАДСЬКА
Фото Євгена МЕСНЯНКІНА
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щоб не зачерствіла душа
і не окам’яніло серце
«Один дає милостиню для того,
щоби благословилося поле його,
і Бог благословляє його поле, і він
досягає своєї мети. Інший подає
милостиню за дітей своїх, і Бог
рятує та зберігає його дітей. Один
дає її для того,щоб прославитися, і Бог прославляє його, бо Бог не
відкидає нікого,але кожному подає
те чого він бажає, якщо тільки це
не шкодить його душі».
Подвижник Православ’я
авва Дорофей
илосердя – це відмінна
якість людяності. Це та

лучилися до цієї акції.
Акція закінчилася 27 листопада благодійним вечором
«Разом до життя», де проходив збір коштів серед глядачів,
аукціон-продаж картин місцевих
художників (Г.В. Казмірчука – нашого земляка, члена Барського
культурно-освітнього
товариства поляків, доцента Львівського
медичного університету; Є.Й.
Меснянкіна, Ірини Митковської,
Надії Підгорної, Ольги Білик, Артура Цицюрського, вихованців
реабілітаційного центру з обмеже-

якість, яка показує, наскільки людина може називатися людиною.
Ми з вами, за словами святого,
«повинні подавати милостиню заради самого добра, співчуваючи
один одному, і так догоджати
іншим, як би ми самі приймали
від них послуги, давати так, начебто ми самі отримуємо». Ось це є
справжнє милосердя.
20 листопада цього року вперше в районні відбулася доброчинна акція «Разом до життя» в
підтримку онкохворих дітей Барського району. Слова подяки хочеться сказати тим, хто найактивніше
відгукнувся на цю акцію. 64 тисячі
167 грн. було зібрано громадами
міста та району. Хочеться подякувати педагогам та учням нашого
району, які зібрали найбільшу
суму – 35 тис. 484 грн. (ЗОШ І-ІІІ
ст. №4 – 3.140 грн., ЗОШ І-ІІІ ст. №3

ними фізичними можливостями
«Еверест»).
За підтримку в проведенні концерту щира подяка артистам, які
також погодилися на безкоштовний виступ: заслуженого артиста
України Миколі Янченку, заслуженим артистам України сімейному
дуету в складі Олександра та Лідії
Овчаруків; кобзарю, барду Віктору
Пашнику;
нашому
земляку,
співаку та композитору Ігорю Юрковському; викладачам Барського
гуманітарно-педагогічного коледжу Оксані Коцурак та Олександру
Кльоцу.
Хочеться подякувати всім,
хто долучився до акції «Разом до
життя». Пам’ятайте, що ваша пожертва хворим дітям – це жертва
не стільки для них, скільки для вас
самих: для того, щоб не зачерствіла
душа і не окам’яніло серце, для

– 3.000 грн., Копайгородська ЗОШ
І-ІІІ ст.- 2.600 грн. Мигалівецька
ЗОШ І-ІІ ст. – 1.400 грн.), щира
подяка духовенству Української
православної церкви Барського
благочиння, хай Бог оберігає тих,
у кого сьогодні найменший дохід –
людей пенсійного віку, які теж до-

того, щоб ми, проявивши любов,
наслідували вічне життя із Богом,
Котрий і є Найвища Любов.
Директор Барського
РЦСССДМ, депутат
Барської районної ради
Тетяна Шароградська
Фото Євгена МЕСНЯНКІНА

М
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зв’язку з проголошенням Генеральною
Асамблеєю ООН 3 грудня
– Міжнародним днем людей з інвалідністю та з метою підвищення уваги до
потреб осіб з обмеженими

функціональними обмеженнями «Еверест» вже з самого
ранку відчувалося помітне
пожвавлення:
еверестівці
очікували численних гостей, які щороку в цей день
відвідують їх.

фізичними
можливостями Президентом України
27 листопада 1993 року видано Указ про відзначення
цієї дати в Україні. Цей день
став днем підвищеної уваги
суспільства до проблем осіб
з інвалідністю та нагодою
підсумувати, що зроблено і
замислитись, що треба зробити для створення гідних
умов життя аби ніхто не почувався забутим чи залишеним
наодинці зі своїми проблемами. А головне – відзначення
цього
дня
підкреслює
необхідність досягнення повного забезпечення рівних
прав інвалідів та їх участі в
житті суспільства.
3 грудня в Барському
міському
центрі
соціа льно-психологічної
реабілітації дітей та молоді з

До Центру «Еверест»
завітали заступник голови
райдержадміністрації
Анатолій Франчук, секретар Барської міської ради
Олексій Кальман, директор
Барського РЦ СССДМ Тетяна Шароградська, начальник
відділу соціальної роботи
Ірина Титаренко, фахівець
із соціальної роботи Ганна Войцеховська, директор
Барської ЗОШ І-ІІІ ст. №4
Микола Савчук разом із учнями, які є волонтерами, та
керівник
волонтерського
загону «Дзвіночок», викладач Барського гуманітарнопедагогічного коледжу ім.
М.Грушевського
Людмила
Кузнєцова зі своїми студентами-волонтерами,
голова Барського районного
культурно-освітнього

Подр о биці

ДУШЕВНЕ СВЯТО В «ЕВЕРЕСТІ»

товариства поляків Артур
Цицюрський,
вчителька
польської мови, громадянка Польщі Мальгожата Михальська, працівники районного Центру позашкільної
роботи
з
дітьми
та
підлітками,
працівники
районної дитячої бібліотеки,
батьки вихованців.
Волонтери
з
числа
Барської ЗОШ №4 разом зі
своїми вчителями Валерієм
Лояном та Іриною Побережною підготували для
вихованців та гостей центру
«Еверест» концертну програму. Еверестівці продемонстрували гостям лялькову
виставу «Пиріг із трішки»,
яка була дуже довподоби
присутнім.
Вихованці закладу та їх
родини щоденно проходять
«школу життя» і навчаються
не вимагати до себе жалю,
тому що, як ніхто давно
усвідомили, що жалість – це
шлях в нікуди. Вони пристосовуються, як можуть, зі всіх
своїх сил. Так сталося, адже
на їх місці могла б опинитися
будь-яка інша людина. І для їх
виживання не потрібно щось
особливе, лише елементарне
– можливість жити, жити серед людей, бути в суспільстві
і відчувати себе людьми, як і
всім нам. Адже, ми всі рівні
перед Богом.
Саме еверестівці як ніхто
надзвичайно
життєлюбні,
щирі до людей, люблять і
цінують життя, бережуть

День милосердя та доброти
У

календарі є день,
який інакше як день
милосердя та доброти не
назвеш, – це Міжнародний
день інвалідів – своєрідне
нагадування людству про
його обов’язок проявляти
турботу й добродушність
до незахищеної частини
нашого суспільства. Цей
день нагадує про те, що
всі наступні 364 дні у нас є
можливість допомагати та
підтримувати тих, у кого
життя складніше, ніж наше.

З метою привернення
суспільної уваги до неповносправних молодих людей 3
грудня в рамках відзначення
Міжнародного дня інвалідів
у Барському міському центрі

соціа льно-психологічної
реабілітації дітей та молоді
з функціональними обмеженнями «Еверест» відбувся
тематичний творчий захід,
в ході якого яскравими номерами художньої
самодіяльності присутніх
радували учні міської школи №4. Не менш вражаючою була презентована
самими еверестівцями мінівистава лялькового театру
«Дивосвіт».
З такої нагоди до

вихованців закладу завітали
й
соціальні
партнери
та поважні гості: секретар міської ради Олексій
Кальман, директор Барського районного центру
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соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Тетяна
Шароградська,
директор
ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Бара
Микола Савчук, викладач
Барського
гуманітарнопедагогічного коледжу ім.
М.Грушевського
Людмила Кузнєцова. Вручивши
еверестівцям гостинці та
подарунки, вони звернулися до них, їхніх батьків, а
також працівників закладу,
волонтерів із закликом не
бути байдужими одне до одного, не черствіти серцем і
не міліти душею, адже люди
з обмеженими можливостями є невід’ємною частиною
суспільства. Вони намагаються розвиватися, жити
повноцінно і водночас потребують підтримки оточуючих. А Міжнародний день
інвалідів – це не зовсім свято, це день, коли суспільство
з особливою шаною та повагою звертається до неповносправних.
Як наголосила директор
Центру Тетяна Марущак,
звертаючись до присутніх,
відзначення цього дня – це
данина тим, хто попри свої
певні обмеження не покладає
рук, а дивує оптимізмом та
жагою до життя, – таким,
як вихованці «Евересту»,
які часто надихають цілком
здорових людей своєю неабиякою
наполегливістю,

своє здоров’я та інших цьому
навчають.
Гості,
знаючи,
які
еверестівці мають творчі
здібності
подарували
підручний матеріал для виготовлення виробів з кольорового картону і паперу, а
також цитрусові фрукти,
солодощі для святкового столу.
У с п і ш н і с т ь
реабілітаційної
роботи з дитиною неможлива без активної участі в
ній батьків. Батьки є чи
не найважливішими учасниками
реабілітаційного

ви
райдержадміністрації
Анатолія Франчука. Анатолій
Васильович з уважністю вислухав кожного про проблеми
родин і Центру. Батьки подякували голові Барської РДА
Геннадію Луку за організацію
підвезення гарячого харчування до закладу та висловили свої пропозиції щодо
покращення роботи закладу.
Всі
гості
виразили
вдячність колективу за нелегку працю та щоденну допомогу ближнім, а також побажали нашим вихованцям
міцного здоров’я, оптимізму,
невичерпної енергії, незлам-

процесу, бо саме через них
утілюються в життя всі
корекційно-розвив а льні
програми, розроблені нашими фахівцями.
Після концертної програми у центрі «Еверест» пройшло засідання
«Батьківської вітальні» за
участю заступника голо-

ного прагнення у досягнення
цілей.
Директор
Барського міського
центру соціальнопсихологічної реабілітації
дітей та молоді
з функціональними
обмеженнями «Еверест»
Тетяна Марущак

численними перемогами й
досягненнями. Вона висловила подяку батькам своїх
вихованців за їхню безмежну силу духу, за те, що не
опустили руки, а знайшли у
собі стимул розвивати своїх

належний для свого віку та
психічного розвитку обсяг
знань, мають можливість
відновити та підтримати
свій фізичний і психічний
стан, стати повноцінними
членами суспільства. Зад-

особливих діток і рости та
самоутверджуватися самим.
За словами керівника
Центру, тут еверестівці
не лише проводять своє
дозвілля
й
одночасно
пізнають самі себе, вони
самовдоскона люються,
розвивають власні творчі
здібності. Яскравим прикладом цього є рукотворні
вироби, а також нещодавно
створена виставка художніх
родинних робіт «Ми маємо
мрію», якими прикрашена
кімната для занять. Хоча
найголовнішим, мабуть, є
те, що в закладі вихованці
спілкуються з ровесниками,
звикають до навколишнього середовища, отримують

ля досягнення таких цілей
в «Евересті» працюють за
комплексною
програмою
реабілітації, яка складається
з півтора десятка програм,
серед яких: «Спілкування»,
«Родинний дім», «Майстерня
творчості», «Арт-терапія»,
«Рухова
активність»,
«Сміхотерапія»,
«Школа
світлофора Моргайчика»,
«У світі музики» та інші.
Завершився захід «круглим столом», під час якого батьки дітей та самі
вихованці Центру висловили вдячність усім небайдужим людям, які дарують
їм свою увагу, турботу та
підтримку.
Алла ЗАВАДСЬКА

На часі
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ПОДІЛЬСЬКА МОЛОДЬ
ЗА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ
(Закінчення.
Початок на 2-й стор.)
Єдиним представником влади, який вийшов до
демонстрантів, була депутат районної ради Тетяна
Шароградська, яка запевнила: «Як депутат районної
ради я буду ініціювати проведення позачергової
сесії, на якій ми піднімемо сьогоднішні питання. В понеділок я звернусь до всіх депутатів, щоб
підписали гасло, що дітей бити не можна. Прізвища
тих, хто відмовиться, ми опублікуємо в газеті. Хай
люди знають, які в нас депутати».
Від райдержадміністрації демонстранти пройшли до автовокзалу, де мітингуючі звернулися до
барчан із закликом не залишатися байдужими
та підтримати акцію. Через центр міста колона
пройшла до перехрестя вулиць Рози Люксембург і
Пролетарської, де біля районної дитячої бібліотеки
мітинг було завершено. Організатор та керівник
акції Андрій Підвальнюк подякував учасникам і
запевнив, що молодь буде й надалі активно виражати свою громадянську позицію, збиратися на
демонстрації та мітинги.
Перехожі по-різному зустрічали демонстрацію.
Почуття коливалися від гарячої підтримки
молодіжних ініціатив до їх злісного неприйняття.
Дехто навіть ставив під сумнів безкорисливість
учасників мітингу та безпідставно стверджував,
що, мовляв «все куплено», а студенти «стоять на
площі за 50 гривень». Деякі ж перехожі, які, напевно, погано слідкують за подіями, здивовано запитували: «Куди іде ця молодь?» та виявляли свою
повну незацікавленість та відстороненість від актуальних суспільних проблем країни.
Ось як прокоментував проведену акцію один з її
організаторів Андрій Підвальнюк, заступник голови Молодіжної громадської організації «Майбутнє
України»: «Сьогодні я вийшов аполітично, тільки
за інтереси молоді. Мета проведення акції – закликати всіх людей, які проживають у місті Бар,
всіх студентів до мітингів-протестів, які можуть
змінити владу в нашій країні, показати, хто є хто.
Якщо люди це зрозуміють, тоді в Україні все буде
добре. Якщо не зрозуміють – то також буде добре,
але трошки пізніше. Я був учасником подібних
заходів в багатьох містах України, останній – смолоскипна хода, яку ми організовували 23 листопада. Але такий масштабний захід в Барі проводиться
вперше і я хочу сказати «Дякую» студентам БАДТ
і БГПК за те, що вони прийняли участь, допомогли
у справі утвердження свободи слова в нашій
державі».
Активність
студентства
Андрій
Підвальнюк
прокоментував
так:
«Молодим немає чого втрачати, у них немає свого бізнесу, своєї роботи, коштів, які може вилучити влада. Ми нічого не боїмося, тому
і виходимо. Ми не боїмося керівників наших навчальних закладів, не боїмося влади, тому що ми
молоді. Кому, як не нам?!»
Чого ж очікує молодь, яка прагне в ЄС? Яким
бачить вона європейське майбутнє України?
В загальному надії молоді сходяться до наступного: ЄС – це контроль влади, нові робочі
місця, розширення ринку, відкриті кордони,
можливість для молоді працювати і навчатись
у країнах Європейського союзу.
Як бачимо, для молоді ЄС – як панацея, чарівна пігулка, яка одразу затягне всі
рани і вилікує багатостражденну Україну, виведе її з глибокої економічної, соціальної,
моральної, культурної, інтелектуальної кризи.
Чи справдиться це – час покаже. А поки що нам
потрібно пам’ятати, що Європа починається
з нас. І починати будувати її потрібно не
ззовні, а зсередини. Давайте станемо більш
культурними,
перестанемо
забруднювати
наше місто сміттям. Давайте навчимося поважати старших, будемо дослухатися до думки оточуючих, цінувати інтелектуальну працю
та викорінювати корупцію.
Давайте шукати роботу не за алгоритмом «мало
робити – багато заробляти»,
а працювати задля розвитку і процвітання нашої країни.
Це просто. Давайте будувати євромайбутнє разом! Сьогодні! І тоді європейська Україна стане не
мрією, а дійсністю.
Роман Григор’єв,
студент БГПК
ім. М.Грушевського
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Новорічні подарунки
від Фонду соцстраху

В

ідповідно до кошторису
програми відновлення
здоров’я застрахованих осіб
та членів їх сімей в 2013 році
Барською районною виконавчою дирекцією Фонду
соціального
страхування
передбачено
використати
на придбання новорічних
подарунків 91,1 тис. грн.
Дирекцією Фонду 4 грудня
цього року від постачальника
отримана необхідна кількість
новорічних подарунків.
Діти застрахованих осіб будуть забезпечені новорічними
подарунками АТ «Виробниче
об’єднання «Конті» в упаковці
«Вірність традиціям» вагою
451 грам та вартістю 23,97 грн.
Вміст подарунка складається
із 26 одиниць кондитерських
виробів та вітальної листівки
від Фонду.
Отримати подарунок за рахунок коштів Фонду на одну
дитину, якій станом на 1 січня
2014 року не виповнилося 14
років, має право застрахована
особа (батько, мати, усиновлювач, опікун/піклувальник)
за основним місцем роботи.
Розподіл
новорічних
подарунків між страхувальниками буде проводитися
відповідно до кількості дітей
та поданих заявок.
Видачу дитячих новорічних
подарунків страхувальникам
дирекція буде здійснювати
відповідно до вимог Порядку
придбання та забезпечення
дитячими новорічними подарунками дітей застрахованих осіб за рахунок коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності,
затвердженого постановою правління
Фонду від 25.10.2007 року

К

№48.
Для одержання подарунків
комісії (уповноважені) із
соціального
страхування підприємств, установ,
організацій
подають
до
Барської районної ВД ФСС
з ТВП заявку на необхідну
кількість та довіреність.
В свою чергу комісія (уповноважений) із соціального
страхування
приймає
відповідне письмове рішення
про
видачу
новорічних
подарунків у вигляді протоколу. Дані про отримання застрахованими особами подарунків
завіряються підписами застрахованих осіб у відомості
на видачу подарунків.
Страхувальником
у
окремій справі зберігаються
накладна
на
отримання
подарунків
від
дирекції,
рішення комісії (уповноваженого), відомість на видачу
новорічних подарунків, яка

підписана керівником і головою комісії (уповноваженим)
із соціального страхування та
скріплена печаткою.
Фізичні особи-підприємці,
які
беруть
участь
у
загальнообов’язковому
державному
соціальному
страхуванні на добровільних
засадах, отримують дитячі
новорічні подарунки безпосередньо в дирекції на підставі
особистої заяви та копії
свідоцтва про народження дитини.
Необхідну консультацію
можна отримати у спеціалістів
дирекції за телефонами: 2-1217, 2-23-42.
У свою чергу Барська районна ВД ФСС з ТВП щиро
вітає
всіх
застрахованих
осіб міста та району з наступаючими новорічними та
різдвяними святами.
Директор Барської РВД ФСС
ТВП Микола Романюк

ПРОФЕСІЯ МУЖНІХ

иївський
Національний
університет
внутрішніх справ, Львівський державний
університет внутрішніх справ, Одеський, Херсонський, Кіровоградський, Луганський, Донецький та Кримський юридичні інститути, військовий
інститут внутрішніх військ закладів, котрі готують висококваліфікованих фахівців для органів
внутрішніх справ, а саме по таких спеціальностях:
«Правознавство», «Правоохоронна діяльність»,
«Фінанси», «Облік і аудит», «Інформаційні
управляючі системи та технології», «Захист
інформації з обмеженим доступом та автоматизація
її обробки», «Психологія» і т.д.
До вищих навчальних закладів системи МВС
України приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту (або навчаються вії класі ЗОПІ чи на останньому курсі середніхспеціальних або вищих навчальних закладів
освіти), відповідають умовам «Положення про
проходження служби в органах внутрішніх справ»,
віком від 17 до 25 років та пройшли незалежне
зовнішнє оцінювання по профілюючим предметам.
Нагадуємо, що заявки про участь у незалежному
зовнішньому оцінюванні приймаються лише до 20
лютого 2014 року.
Придатність
кандидатів
до
навчання
визначається після проходження військоволікарської комісії, психофізіологічного тестування.
Остаточне рішення про направлення в той чи інший
навчальний заклад приймає відбіркова комісія
Управління МВС України у Вінницькій області.
Також особам, які виявили бажання вступити
до вищих навчальних закладів у 2014 році надається
можливість ознайомитися з порядком проведен-

ня зовнішнього незалежного оцінювання на сайті
Вінницького регіонального центру оцінювання
якості освіти. З 4 січня до 5 березня 2014 року
буде проводитися реєстрація на пробне зовнішнє
незалежне оцінювання навчальних досягнень
випускників навчальних закладів системи загальної
середньої освіти.
Для реєстрації особі, яка виявила бажання взяти
участь у пробному тестуванні, необхідно зайти на
сайт регіонального центру оцінювання якості освіти
та у відповідності до методичних рекомендацій залишити заявку на участь у пробному тестуванні.
Кандидатам на навчання рекомендується взяти
участь у тестуванні з української мови та літератури,
історії України, біології.
Щодо умов навчання та працевлаштування,
можна сказати наступне: курсанти вищих навчальних закладів утримуються на казарменому положенні та перебувають на державному
утриманні. Випускникам навчальних закладів
період навчання прирівнюється до строкової служби та зараховується до пільгового стажу. Після
закінчення присвоюється спеціальне звання «лейтенант міліції» та направляються для проходження
служби в органи та підрозділи внутрішніх справ
Вінницької області.
Тим, хто прагне пов’язати свою подальшу
життєву долю з мужньою та почесною професією
правоохоронця, потрібно звернутися до районного
відділу міліції за місцем проживання або за тел. 2-1248, де кожен отримає всі необхідні консультації.
Руслан ПАЛАМАРЧУК,
начальник сектору кадрового
забезпечення Барського РВ УМВС

По с тф а к т у м
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№49 (630)

Сердечнівітання

ЗОРІ ДИВЛЯТЬСЯ З НЕБЕС:

7 грудня святкує свій день народВід усієї душі вітаємо з Днем народження депутат Барської міської ради
ження депутата Барської міської ради
Армен Вагинакович ГЕГАМЯН.
Олександра Сергійовича ЮР’ЄВА,
Шановний імениннику, прийякий він буде відзначати 12 грудня.
міть найщиріші вітання з цієї
Вас поважають як людину, цінують
світлої нагоди у вашому житті!
як професіонала. Ви володієте велиБажаємо вам найперше міцного
кою підтримкою, рідкісним даром
здоров’я, бадьорості та завзяття,
спілкування з людьми, умінням іти до
злагоди в усьому. Аби кожен провисоких цілей.
житий день дарував безмежну
Нехай оптимізм, віра, надія, дорадість, натхнення та задоволення
помагають Вам долати усі життєві
від праці.
труднощі, нехай удача стане Вашою
Хай Господь примножує ваші
супутницею на життєвій дорозі.
сили на многії літа!
Дай Вам Боже!
З п ов а г ою в і д і м е н і Б а р с ь к о ї м і с ь к о ї р а д и т а ї ї в и к о н а вч о г о к о м і т е т у,
Б а р с ь к и й м і с ь к и й г ол о в а Ол е к с і й Д зісь

Овен. Особливо сильні в цей час будуть ваші
романтичні пориви, парою навіть занадто, що
може призвести до спалахів не тільки любові,
а й інших, менш позитивних почуттів, наприклад
ревнощів, а парою навіть і агресії. Не варто в цей час
вибирати партнера на все життя, так як ви схильні
впадати в крайнощі та переоцінювати інших людей,
Телець. Прихильність до матеріальних
цінностей в цього разу вас підведе. Спроба кожен раз все прорахувати з точки зору
власної вигоди не доведе до добра в цей раз. Чекайте в середині тижня серйозних потрясінь
і змін у життя.
Близнюки. Зараз у вас напружений період в
життя, але відступати не можна. Продовжуйте намагатися, просуватися вперед, майте
терпіння і вичікуйте, якщо цього вимагає ситуація.
Не всі дається відразу, але рано чи пізно все дасться.
Перед вами може виникнути не простий вибір.
Рак. Не уникнути в цей час пліток і жіночих
чвар. Дуже активно і в вас і в усіх навколишніх
проявляються такі якості як емоційність і
поривчастість, від чого і виникає бажання або мирно поділитися своїми емоціями - поплакатися , або
ж висловити їх в агресивній формі. У будь-якому випадку стримати себе буде дуже не просто.
Лев. Впевненість у власних силах з кожним
днем зростатиме в вас. Відображення цього
ви зможете спостерігати і в поліпшенні свого
матеріального становища, підвищення стійкості при
спілкуванні з іншими людьми.
Діва. Ваші думки будуть зайняті турботами про
будинок, але це приємні турботи, які не будуть
вас обтяжувати. Добре займатися благоустроєм
та створенням домашнього затишку. В цей час у
вас достатньо сильні творчі здібності, високий
рівень енергетики, тому для вас практично немає
складних завдань. Величезний внутрішній порив у
середині тижня може спонукати вас на початок нової
діяльності, втілення своїх ідей і бажань у життя. Але
що б не відбувалося, ви все одно буде зберігати спокій.
Терези. На початку тижня намагайтеся стримувати свої емоції і максимально керуватися розумом, строгим розрахунком і велінням розуму,
а не серця. Через надмірну емоційність або попросту нерозумності, можуть виникнути конфлікти в
близькому оточенні. І хоча вони не приведуть ні до
яких серйозних суперечок, все ж краще їх уникнути.
Сприятливим часом для налагодження відносин.
Скорпіон. У вас прибувають життєві сили, і з
кожним днем їх ставатиме все більше. Якщо ви
захворіли, то на цього тижня у вас є всі шанси
прийти в норму. У цей час добре даються гімнастика
і енергетичні вправи. Зароджуються нові ідеї, але
здебільшого матеріальної спрямованості.
Стрілець. Дуже позитивний період, не тому що
вам буде супроводжувати удача або почнуть
активно розвиватися справи, які ранні простоювали. Ні, причина в іншому. Це час дозволяє вам
розкрити свої внутрішні сили, краще зрозуміти себе,
свої прагнення і бажання, розвинути внутрішню
енергетику, побороти лінь.
Козеріг. Величезний потік життєвих сил, розумових здібностей і творчих поривів не дасть
вам стояти на місці. Цей тиждень абсолютно
не підходить для відпочинку і спокійного проведення часу. Ви можете перевернути світ, а якщо не зробите цього, то він перевернеться сам.
Водолій. Вас будуть відвідувати ниці емоції і
негативні думки. У цьому є хороший аспект підвищується ваша сексуальність, пристрасно
і фізична витривалість. Низькочастотні енергії дозволяють вам боротися з інфекційними захворюваннями.
Але от у середовищі людей той емоційний настрій, що
буде присутній в вас, не завжди знаходить схвалення.
Риби. Всидіти на місці ви просто не зможете.
Досить активна і рухлива тиждень, при цьому
вона буде сповнена різних емоційно приємних
моментів. Це час приємних вечірок з друзями, а так
само посиденьок в затишній домашній обстановці.
Не відмовляйте собі ні в чому.

фот опри кол
–

оголошення

–

Уточнення. В газеті «Барчани»
від 29 листопада 2013 року №48 (629)
в матеріалі на 3-й стор. «Рішення виконавчого комітету Барської міської
ради №344 від 8 листопада 2013 року
«Про затвердження тарифу на надання послуг з централізованого опалення КП «Вінницяоблтеплоенерго»
на території міста Бар» заголовок слід читати у такій редакції:
«Рішення виконавчого комітету
Барської міської ради №367 від 28
листопада 2013 року «Про затвердження тарифу на надання послуг з централізованого опалення
КП «Вінницяоблтеплоенерго» на
території міста Бар».

оголошення

–

До уваги жителів міста! 13 грудня 2013 року
в приміщенні Барського будинку культури
відбудуться звітно-виборчі збори Товариства
рибалок-любителів міста Бар.
Запрошуємо всіх, небайдужих до долі міського
ставу «Барський», рибалок-любителів та жителів
міста і навколишніх сіл.

На автомийку в м. Бар по вул. Пролетарська, 39 потрібен працівник автомийки.
Тел.: 098-50-236-88.

Продається газифікований цегляний будинок
з господарськими будівлями в м. Бар по вул.
Моняка, 30. Тел.: 067-430-81-55.

Втрачений державний акт на право власності
на земельну ділянку площею 2,19 га серія IV-ВН
№062741, виданий на ім’я Надлер Марії Савівни,
вважати недійсним.

Товариство рибалок-любителів міста Бар

Управління Державної казначейської
служби України у Барському районі
Вінницької області оголошує конкурс на
заміщення вакантної посади начальника
відділу звітності та бухгалтерського обліку
операцій з виконання бюджетів-головного
бухгалтера.
Вимоги до претендентів на зайняття
посади:
- наявність громадянства України;
- вільне володіння державною мовою;
вільне
володіння
персональним
комп’ютером;
- наявність повної вищої освіти за
напрямом
управління
Державними
фінансовими ресурсами, фінанси, економіка
і підприємництво, облік та аудит;
- стаж роботи за фахом не менш як три
роки, досвід роботи на керівних посадах
не менш як два роки в галузі економіки та
фінансів, в тому числі в державному та приватному секторі.
Документи будуть прийматись протягом
30-ти днів з дня оголошення конкурсу.
За довідками та додатковою інформацією
звертатись: м. Бар, вул. Пролетарська, 20;
тел.: 2-21-79
Заступник начальника Л.Л. Каськун
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

Втрачений державний акт на право власності
на земельну ділянку площею 2,08 га серія IV-ВН
№062740, виданий на ім’я Кулика Василя Йосиповича, вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності
на земельну ділянку площею 0,7825 га серія ЯА
№822733, виданий на ім’я Карасевича Михайла
Онуфрійовича, вважати недійсним.
Втрачений державний акт на право власності
на земельну ділянку площею 0,3450 га серія ЯА
№822734, виданий на ім’я Карасевича Михайла
Онуфрійовича, вважати недійсним.
Втрачений сертифікат на право власності на земельну ділянку площею 1,81 ум. кад. га серія ВН
№0494544, виданий на ім’я Василика Миколи
Петровича, вважати недійсним.
Втрачений сертифікат на право власності на
земельну ділянку площею 1,81 ум. кад. га серія
ВН №0494538, виданий на ім’я Василик Марії
Яківни, вважати недійсним.
Втрачений сертифікат на право на земельну
ділянку (пай), виданий Мельнику Івану Васильовичу рішенням Барської райдержадміністрації
від 17.07.1996 р. № 255-р вважати недійсним.
Ракушняк Кримський, безкоштовна доставка по
району! 096-0000-884, 095-0000-884.

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 №904.
Спосіб друку – офсетний.
Обсяг – два друкованих аркуші.

гороскоп на наступний тиждень

Редакція не завжди поділяє позицію
авторів.
Відповідальність за достовірність
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Листування з читачами – тільки на
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