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Цілите ль недужого серця.
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Це мужності й геройства свято –
День Збройних Сил України
Продовження на 2-й стор.

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 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 пленарне засідання 48 сесії Барської
міської ради 6 скликання відбудеться 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.

1 9 г р у д н я – Де н ь а д в о к а т у р и

Шановні адвокати та представники
органів адвокатури!
Від щирого серця вітаю вас
із професійним святом.
Без захисту адвоката сьогодні неможливо вирішити
більшість спорів, захистити свої інтереси
та відстояти свої права. Попереду у вас багато
копіткої праці, а тому бажаю всім невичерпної
наснаги та енергії для нових досягнень у складній,
відповідальній і такій необхідній правозахисній
діяльності.
Нехай людська повага й довіра стануть гідним
орієнтиром у вашій щоденній роботі на ниві
служіння Закону.
Бажаювам щастя, здоров’я, родинного тепла і благополуччя, натхнення та успіхів у вашій нелегкій справі забезпечення правопорядку.
З повагою Барський міський голова Олексій ДЗІСЬ

14 грудня – День ліквідатора

Шановні ліквідатори аварії
на Чорнобильській АЕС, члени ваших родин! Дорогі друзі! Земляки!
Щорічно, 14 грудня, в Україні визначається День вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в народі відомий
як День ліквідатора.
В цей день ми з вдячністю згадуємо людей, які своєю працею, подвигом,
ціною здоров’я, а іноді й ціною життя зупинили розповсюдження аварії,
локалізували зруйнований реактор.
Висловлюю щиру повагу та глибоку вдячність вам, шановні ліквідатори. Бажаю
в першу чергу здоров’я і ще раз здоров’я, щоб ваше життя було більш яскравим,
цікавим, приносило радість та задоволення.
З повагою Барський міський голова Олексій ДЗІСЬ

15 грудня – Де нь працівник ів с уд у
Шановні судді та працівники судів!
Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем працівників суду.
Ваша діяльність відіграє важливу роль в утвердженні принципу верховенства права та
справедливості. Саме від вашої самовідданої праці великою мірою залежить збереження
в суспільстві політичної стабільності, миру та спокою, дотримання конституційних прав і
свобод людини, надійний захист громадян від беззаконня.
Ви завжди стоїте на сторожі правди та справедливості. Вірю, що ваша порядність та
почуття відповідальності за долю кожної людини й надалі залишатимуться гарантією дотримання законності в нашій державі. Ваш високий професійний рівень, знання та досвід,
відданість справі здобули заслужений авторитет і повагу в громадян.
Бажаю надалі гідно виконувати покладений на вас високий обов’язок – вершити правосуддя! Нехай кожне прийняте вами рішення буде виваженим та справедливим, а людська
шана стане гідною подякою за плідну працю та чесність.
З повагою Барський міський голова Олексій ДЗІСЬ

17 грудня – День працівників державної виконавчої служби
Шановні працівники державної виконавчої служби!
Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята.
Виконання судових рішень – це важлива державна справа, яка потребує
високої професійної відповідальності та моральних чеснот. Справа, яка працює
на благо громадян України та стоїть на захисті їх конституційних прав.
Тож нехай професійні зусилля працівників державної виконавчої
служби будуть винагородженні довірою і повагою громадян України!
Напередодні свята бажаю вам міцного здоров’я, щастя
і добробуту, плідної праці та успіхів!
З повагою
Барський міський голова Олексій ДЗІСЬ
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Це мужності й геройства свято –
День Збройних Сил України

У

рочистості з нагоди відзначення
22-ї річниці Збройних
Сил України відбулися 5
грудня в Центрі дозвілля
за участі представників
міської, районної та
обласної влади, ветеранів,
особового
складу
і
військовослужбовців
Барського
гарнізону,
громадськості міста.
Слова щирих вітань

бовим складом майора
Руслана Кушніра, а також
керуючої справами виконкому міськради Лариси Логінової та секретаря міської ради Олексія
Кальмана.
Вони подякували ветеранам військової справи
– тим, хто присвятив свої
роки служінню Вітчизні
та стояв біля витоків
створення українського
війська, а також привітали
молоде
покоління
службовців, від яких зале-

жить майбутнє нашої держави. «Служба у Збройних Силах – це не просто
професія: для більшості
з вас вона стала справою
всього життя, – говорилося у вітаннях, – тому навіть
у найскладніших умовах
ви залишаєтесь вірними
присязі, спрямовуєте всі
свої сили і професійну
майстерність
на
підтримку високої бойової
готовності, дисципліни
й організованості. Тож
нехай і надалі любов до

та подяки військовим лунали у цей день з уст заступника голови обласної
державної адміністрації
Валентина
Поліщука,
очільників
району
Геннадія Лука і Миколи
Радіонова,
заступника
начальника
Барського
гарнізону підполковника
Євгена Байцурака, заступника
начальника
гарнізону по роботі з осо-

Батьківщини,
героїчне
минуле та людська повага надихають вас на
благородне
служіння
українському народу!»
Ряду
військовослужбовцям за сумлінну
працю,
високий
професіоналізм, вагомі
показники у службовій
діяльності,
зразкову
військову дисципліну та
з нагоди Дня Збройних

Сил України було вручено
Почесні грамоти й оголошено Подяки.
Після офіційної частини урочистостей присутні
насолодилися
святковим концертом – знані в
місті та районі колективи
художньої самодіяльності
та навіть зовсім юні дарування вітали усіх своїми
співами і танцями.
Алла ЗАВАДСЬКА

корисна

Прагни! Дивуй! Перемагай! Документи, що подаються інформація
для проведення державної
Про премію «Диво-Дитина»
реєстрації фізичної особи,
ними здібностями та бажаєте здобути
Всеукраїнську премію «Диво-Дитина» вам
яка має намір стати підприємцем

ТОВ «Премія «Диво-Дитина» та Дитячий розважальний комплекс «Тропікал
парк» разом з народним артистом України
Віктором Шпортько започаткували проведення щорічної Всеукраїнської премії
«Диво-Дитина».
Проведення
зазначеної
премії
було
підтримано
Президентом
України, Кабінетом Міністрів України,
Міністерством освіти і науки України,
Міністерством у справах сім’ї, молоді та
спорту України, Міністерством культури і туризму України, Міністерством з
питань надзвичайних ситуацій України,
а також Київською міською державною
адміністрацією.
Для здобуття Премії «Диво Дитина» запрошуються діти віком від 4-х до
13-ти років (включно), які мають досягнення або відкриття у науко-технічній
сфері, переможці та призери обласних республіканських і міжнародних
інтелектуальних ігор, шкільних олімпіад,
спортивних або творчих змагань,
фестивалів та конкурсів, діти, що зробили
героїчний вчинок, а також мають феноменальну інтуїцію та пам’ять, володіють
даром передбачення, або чутливістю до
енергетики та ін.
Як здобути Всеукраїнську премію «Диво-Дитина»?
Якщо ви володієте вищенаведен-

необхідно: заповнити анкету учасника;
підготувати пакет усіх нагород, дипломів,
свідоцтв, відео, які підтверджують досягнення дитини, копію свідоцтва про народження та відіслати на адресу огранізатора:
ТОВ «Премія «Диво-Дитина», 03186, м.
Київ, вул. Авіаконструктора Антонова,
5-б, оф. 712
Номінації Премії.
1) Найрозумніший – діти, які мають
досягнення, або відкриття у науковій
сфері, високо ерудовані діти, винахідники,
раціоналізатори, переможці та призери
шкільних олімпіад, різних інтелектуальних
ігор та науково-технічних конкурсів, діти,
що мають незвичайні розумові здібності і
таланти.
2) Найспортивніший – діти, що мають
спортивні звання, переможці і призери обласних, республіканських та міжнародних
спортивних змагань.
3)
Найтворчий – діти, переможці
творчих конкурсів та фестивалів в різних
видах мистецтва (література, поезія,
архітектура, живопис, дизайн, музика та
кінотворчість, образотворче мистецтво,
театральне мистецтво, вокал, хореографія
та ін.)
4)
Найдивовижніший – дітирекордсмени з різних вправ фізичної
культури (набивання м’яча, підтягування
та ін.), діти які мають унікальні та
неймовірні здібностями (феноменальна
пам’ять, швидке перемноження/читання, сила, швидкість, гнучкість та ін.) в
тому числі паранормальними (феноменальна інтуїція, ясновидіння, пророцтво, чутливість до енергетики, незвичайні
знання та вміння у ранньому віці та ін.).
5) Найгероїчніший – діти, що зробили героїчний вчинок (рятування життя
іншої людини, власного життя та інші
надзвичайні ситуації)
З питань спонсорства та меценатства звертатися до оргкомітету премії
за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 160.
Тел. 490 92 63.

Документи, які подаються для проведення державної
реєстрації фізичної особипідприємця, приймаються за
описом, копія якого в день
надходження
документів
видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату
надходження документів.
Дата
надходження
документів
на
проведення
державної
реєстрації
фізичної особи-підприємця
вноситься до журналу обліку
реєстраційних дій.
Державний реєстратор має
право залишити без розгляду
документи, які подані для проведення державної реєстрації
фізичної особи-підприємця,
якщо:
- документи подані за неналежним місцем проведення
державної реєстрації фізичної
особи-підприємця;
- документи не відповідають
вимогам частин першої та
другої статті 8 та частини
п’ятої статті 10 цього Закону;
- документи подані не у повному обсязі.
Про залишення документів,
які подавалися для проведення
державної реєстрації фізичної
особи-підприємця, без розгляду заявнику не пізніше
наступного робочого дня з
дати надходження документів
державним реєстратором видаються (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне
повідомлення із зазначен-

ням
підстав
залишення
документів, які подавалися
для проведення державної
реєстрації фізичної особипідприємця, без розгляду та
документи, що подавалися
для проведення державної
реєстрації фізичної особипідприємця, відповідно до
опису.
Залишення документів, які
подавалися для проведення
державної реєстрації фізичної
особи-підприємця, без розгляду не перешкоджає повторному зверненню заявника до державного реєстратора
в загальному порядку після
усунення причин, що були
підставою для залишення цих
документів без розгляду.
Подання
електронних
документів для проведення
державної реєстрації фізичної
особи, яка має намір стати
підприємцем,
здійснюється
для засвідчення державним
реєстратором факту набуття фізичною особою статусу
підприємця.
Подання фізичною особоюпідприємцем документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації
змін до відомостей про
фізичну
особу-підприємця
здійснюється виключно на паперових носіях без подання
електронних документів.
(Далі буде)
Оксана ЛАУШКІНА,
державний реєстратор
реєстраційної служби
Барського РУЮ
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Офіційно

За оперативними даними «102»

* * *

у с умі 45 280 грн. та 5000
До Барського РВ УМВС доларів США.
За даним фактом прона дійшло повідомлення
водяться
слідчі дії.
від жителя м. Бар проте,
*
* *
що шахрайським шляНа
протязі
тижня на
хом житель нашого міс та
території
обслуговуванзаволодів його коштами

ня Барського РВ с талось 5 ДТП з власної
необережнос ті
водіїв.
Загиблих немає, транспортним засобам завдано механічних пошкоджень.

Увага – розшук!
УМВС
України
у
Вінницькій області за
вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК
України
розшукується
неповнолітній Полонський Вадим Сергійович
17.01.1996 р.н., зареєстрований за адресою: м.
Вінниця пров. Карла
Маркса 44 кв. 61, судимого за ч.1 ч.2 ст.186 КК
України.
Його прикмети: зріст
близько 165 см, середньої
тілобудови, волосся темного кольору, брови
густі, чорного кольору,
очі карі.
Особливі прикмети:
на правій щоці родиме

п’ятно 6-7 мм, на правій
руці
на
середньому
пальці відсутня фаланга,
шрам від апендициту.
Був одягнений: спортивний костюм сірого кольору з написом «nike»,
гольф чорного кольору,
кросівки білого кольору,
поверх був одягнений в
чорну куртку «вітровку».
У випадку отримання інформації, яка буде
сприяти
встановленню місця перебування Полонського В.С.,
повідомити
Барський
РВ УМВС України у
Вінницькій області за телефонами: (04341) 2-2341 або 102.

Запрошуємо на навчання бажаючих вступити
до лав правоохоронних органів України
випускники
загальноосвітніх
шкіл,
профтехучилищ, коледжів, ліцеїв,
військовослужбовці Збройних
Сил, звільнені у запас, які бажають обрати професію правоохоронця, можуть здійснити
свою мрію, здобувши освіту у
ВУЗах МВС України.
Підготовку кваліфікованих
фахівців для органів внутрішніх
справ (на основі державного замовлення, з гарантією працевлаштування після закінчення
навчання) проводять такі вищі
навчальні заклади Міністерства
внутрішніх справ України:
1. Національна академія
внутрішніх справ:
Навчально-науковий
інститут підготовки фахівців
для підрозділів слідства та
кримінальної
міліції
(факультет підготовки фахівців
для підрозділів слідства, факультет підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної
міліції, факультет підготовки
кадрів спеціальних підрозділів);
Навчально-науковий
інститут
підготовки
фахівців
для
експертнокриміналістичних підрозділів;
Навчально-науковий
інститут
підготовки
фахівців
для
підрозділів
міліції громадської безпеки
та внутрішніх військ (факультет підготовки фахівців для
підрозділів міліції громадської
безпеки, факультет підготовки
фахівців
для
внутрішніх
військ).
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня магістра приймаються
особи, які здобули освітньокваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста (денна

форма навчання за державним
замовленням):
Навчально-науковий
інститут підготовки фахівців
для підрозділів слідства та
кримінальної
міліції
(факультет підготовки фахівців
для підрозділів слідства, факультет підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної
міліції);
Навчально-науковий
інститут
підготовки
фахівців
для
експертнокриміналістичних підрозділів.
2. Харківський національний
університет внутрішніх справ:
Навчально-науковий
інститут підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної
міліції (факультет підготовки
фахівців
для
підрозділів
слідства, факультет підготовки
фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та
торгівлею людьми, факультет підготовки фахівців для
підрозділів міліції громадської
безпеки та кримінальної міліції
у справах дітей).
3. Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ (факультет з підготовки
слідчих (державне замовлення), факультет кримінальної
міліції (державне замовлення),
факультет міліції громадської
безпеки (державне замовлення).
4. Луганський державний
університет внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка (факультет підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної
міліції: «правознавство»., факультет підготовки фахівців
для
підрозділів
міліції
громадської безпеки: «правоохоронна діяльність», факуль-

тет підготовки фахівців для
підрозділів слідства: «правознавство»).
5. Донецький юридичний
інститут МВС України (факультет підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної
міліції, факультет підготовки
фахівців для підрозділів міліції
громадської безпеки, факультет підготовки фахівців для
експертно-криміналістичних
та слідчих підрозділів, факультет підготовки фахівців
для підрозділів Державної
автомобільної інспекції).
6.
Львівський
державний університет внутрішніх
справ (факультет підготовки
фахівців
для
підрозділів
слідства, факультет підготовки
фахівців
для
підрозділів
кримінальної міліції, факультет підготовки фахівців для
кадрових підрозділів та міліції
громадської безпеки, Прикарпатський факультет ДУВС).
7. Одеський державний
університет внутрішніх справ
(факультет підготовки фахівців
кримінальної
міліції,
факультет підготовки фахівців
транспортної міліції, факультет підготовки фахівців для
підрозділів міліції громадської
безпеки, факультет підготовки
фахівців
для
підрозділів
слідства, Кримський факультет
(м. Сімферополь).
8. Академія внутрішніх
військ МВС України.
9. Національний університет
«Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого».
10.
Національний
університет «Одеська юридична академія».
Барський РВ УМВС України
у Вінницькій області
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Інформує Барське відділення
Жмеринської ОДПІ

Ще більше платників
Барського району будуть
звітувати електронкою
За даними Барського відділення Жмеринської
ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області, у
грудні цього року отримали ключі цифрового
підпису для подання податкової звітності в електронному вигляді 91 платник податків району. З
них 9 є юридичними особами та 82 – фізичними.
«Дедалі більше платників нашого району долучаються до електронного звітування за допомогою електронного цифрового підпису. Це
пояснюється розвитком нових сервісних послуг,
а саме: можливістю електронного звітування, яке
набуває все більшої популярності у платників.
Фахівці відділення сьогодні активно працюють
над втіленням завдань Міністерства доходів і
зборів, щоб кожен платник відчував повноцінне
високоякісне обслуговування», – зазначив заступник начальника – начальник Барського
відділення Жмеринської ОДПІ Олександр Цеплий.
Також слід зазначити, що з 1 листопада
2013 року для клієнтів Акредитованого центру сертифікації ключів посилені сертифікати
відкритих ключів від Міндоходів України формуються на два роки. Таку можливість Центр
сертифікації ключів, що діє при Міністерстві,
отримав
після
проходження
процедури
акредитації. Було сформовано нові технологічні
сертифікати центру та серверів центру, що дало
змогу продовжити термін дії цифрових підписів.
Така новація не лише зекономить час платників
податків на придбання ключів, а й сприятиме якнайбільшому їх залученню до активного
застосування
інформаційно-комунікаційних
технологій.

13 грудня 2013 року – останній
день сплати збору за провадження деяких видів підприємницької
діяльності за листопад
Юридичні особи та фізичні особи-підприємці,
які провадять торговельну діяльність у пунктах
продажу товарів, надають платні побутові послуги, здійснюють торгівлю валютними цінностями
у пунктах обміну іноземної валюти та діяльність
у сфері розваг, зобов’язані сплачувати збір за
провадження деяких видів підприємницької
діяльності.
З метою здійснення такої діяльності суб’єкт господарювання повинен придбати торговий патент.
Для цього необхідно подати до територіального
органу Міндоходів за місцем сплати збору заявку на придбання патенту. В залежності від виду
діяльності, Податковим кодексом України встановлено різні строки сплати збору. Зокрема, для
платників збору: за провадження торговельної
діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту),
діяльності з надання платних послуг, здійснення
торгівлі валютними цінностями – щомісяця не
пізніше 15 числа перед звітним місяцем.
Таким чином, для зазначених платників
останнім днем сплати збору за листопад 2013 року
є 13 грудня поточного року.
Платники збору можуть також здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.
Нагадуємо, що за провадження торговельної
діяльності з придбанням короткотермінового
торгового патенту сплата збору здійснюється не
пізніше як за один календарний день до початку
провадження такої діяльності. Водночас термін
сплати збору за здійснення діяльності у сфері розваг – щоквартально не пізніше 15 числа місяця,
який передує звітному кварталу.
Зауважимо, якщо останній день сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або
святковий день, Податковим кодексом України не
передбачено перенесення термінів сплати збору.
Порядок та строки сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності
визначено ст. 267 розд. XII Податкового
кодексу України.
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Свято вареників у «Евересті»

Є вареники у хаті - в
Україні все гаразд:
Всі - щасливі і багаті, щедре сонце світить в нас!
Слава хаті українській,
слава нашій всій землі,
І вареникам у мисці, що
на нашому столі!

для клієнтів закладу
цікавий захід «Свято вареників». Волонтери
розказали

На гостину
до
реабілітаційного центру завітав волонтерський загін
Барської
ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Бара
З метою збереження
традицій українського
народу, відродження
споконвічних
цінностей, підготували

еверестівцям, що вареник був і залишається
стародавньою
українською стравою,
без якої не обходиться
жодне свято в Україні
ще із часів Київської
Русі. Хто б не привласнював собі авторство
наших страв, вареник

ніколи не стане від цього менше українським.
Українські
вареники відомі в усьому
світі. Вареник – наш
кулінарний
бренд.
За
звичаєм
гостя
у
нас
зустрічають
хлібом-сіллю і при-

ки майбутніх господинь дивували своїми
формами, вмістом та
оздобою, а головне –
незабутнім смаком.
Дівчатка-волонтери
розповіли, що в Україні
дуже полюбляють вареники. Ця страва з

гощають
варениками, тому дівчаткашколярки підготували
зазделегідь
варенички із різноманітною
начинкою.
Варени-

борошна та начинки
вважається, нарівні з
борщем, найтиповішою
в
українській
національній
кухні.
Слово «вареники» по-

ходить від дієслова
«варити».
Вареник
має вигляд маленького конвертика з тіста,
в який загортається
найрізноманітніша начинка.
У давнину ця страва наділялася певними магічними властивостями.
Оскільки
вареник за формою
нагадує Місяць, йому
в народі приписували відповідні функції
Місяця – сприяти до-

бробуту і зміцненню
здоров’я людини.
Свято
супроводжувалося
піснями
й гуморесками про
вареник. Окрасою заходу стали літературні
герої, які викликали
найбільший
шквал
емоційних овацій –
Проня Прокопівна та
Свирид Голохвастов.
У цікавих конкурсах
«Хто швидше зліпить
вареник»
приймали
участь еверестівці та
працівники Центру.
Тетяна МАРУЩАК,
директор Центру
«Еверест»

«Пенсійний калькулятор»: помічник пенсіонеру для самостійного розрахунку пенсії
Обчислення пенсій – справа
непроста й відповідальна, тому
при їх нарахуванні фахівцями
Пенсійного фонду використовуються і спеціальні програми,
які дають змогу простежити
процес обрахунку пенсій, тобто зробити його прозорим для
кожного громадянина, якщо
він побажає з’ясувати, чому і
на яких підставах йому нараховано (чи буде нараховано) саме
такий розмір пенсії.
З цією метою активно
використовують
програму
«Пенсійний
калькулятор»,
яка призначена для надання
громадськості інформаційних
послуг в частині визначення
розміру пенсії за віком на загальних підставах. Недарма ж

З

кажуть – краще один раз побачити, ніж сто разів почути. А ще
краще – спробувати розрахувати свою пенсію самостійно.
Якоїсь особливої підготовки
для цього не потрібно. Якщо
людина вміє працювати на
комп’ютері, то вона достатньо підготовлена до роботи
з пенсійним калькулятором.
І програма, й експлуатаційна
документація
розроблені
українською мовою.
у програму закладено
цілий ряд довідників із даними,
необхідними для розрахунку
пенсії. Це зроблено для того,
щоб користувач мав доступ до
таких показників, як середні
заробітні плати по Україні
(місячні); середні заробітні пла-

ти по Україні (річні); мінімальні
зарплати по Україні; розмір
мінімальних пенсій за віком;
максимальний дохід, із якого
сплачуються страхові внески;
коефіцієнт оцінки стажу.
Показники у довідниках
офіційні, порядок їх визначення затверджено Пенсійним
фондом України за погодженням із центральними органами
виконавчої влади у галузях статистики, економіки, праці та
соціальної політики і фінансів.
Редагувати їх, ясна річ, не можна – можна лише переглянути
на комп’ютері.
Які ж документи треба мати
під рукою, щоб обрахований
розмір пенсії виявився абсолютно точним? По-перше, має

бути трудова книжка або копія
з неї. По-друге – відомості про
заробітну плату (дохід) за 60
календарних місяців підряд за
період до 1 липня 2000 р. і за
кожен місяць починаючи з 1
липня 2000 р. за даними системи персоніфікованого обліку.
Треба бути готовим до того,
що доведеться вручну ввести
ці дані за більш як 181 місяць
до програми, і зробити це без
помилок. Комп’ютер порівняє
ваші персональні дані з даними довідників й автоматично
видасть розрахунок розміру
пенсії.
Часто виникає запитання: «Чи можна за допомогою
калькулятора
розрахувати
спеціальні пенсії?» Програмою

це не передбачено. В Україні
діють понад 25 законів, якими
регулюється порядок призначення таких пенсій, і в кожному
– своя специфіка. Врахувати все
це – дуже велика і дорога справа.
Варто зазначити, що під
час роботи з програмою
«Пенсійний калькулятор» розрахунок робиться лише за двома параметрами – заробітна
плата і страховий стаж, тому обчислений в такий спосіб розмір
пенсії може розглядатися лише
як орієнтовна.
Розмір
пенсії
кожній
конкретній особі зможе визначити тільки працівник
управління Пенсійного фонду
на підставі всіх поданих заявником документів.

Впроваджуються нові розміри соціальних стандартів

метою
забезпечення
послідовного впровадження державної соціальної
політики щодо підвищення
стандартів життя відповідно
до Закону України «Про Державний бюджет України на
2013 рік» з 1 грудня 2013 року
затверджено нові розміри
соціальних
стандартів.
У зв’язку з цим поетапно змінюються і розміри
пенсійних виплат. Тому з першим календарним днем зими
органами Пенсійного фонду проводять перерахунок
пенсій.
Про це повідомив 3 грудня на прес-конференції перший заступник начальника управління Пенсійного
фонду України в Барському
районі Сергій Бухтяк. За його
словами, згідно з Законом
України «Про Державний
бюджет України на 2013 рік»
у зв’язку зі збільшенням з 1
грудня розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до 949
грн., перераховано складові
пенсійних виплат, що встановлюються від зазначеної

величини. Відтак, перерахунку підлягають: мінімальний
розмір пенсії та доплата за
понаднормовий стаж непрацюючим
пенсіонерам;
мінімальні пенсійні виплати,
державна соціальна допомога на догляд інвалідам
в і й н и ,
підвищення
в е т е р а нам
війни,
підвищення
жертвам нацистських
переслідувань
та
дітям
війни, пенсії
за
особливі
заслуги перед
Україною – незалежно
від
факту роботи
пенсіонерів.
Таким чином, розміри мінімальної
пенсійної
виплати
та
підвищень з грудня становитимуть: в інвалідів I
групи, учасників бойових
дій у період ВВв та війни з
Японією, яким виповнилося

85 років і більше, та інвалідів
II, III груп з їх числа – 2704,65
(949Х285%); в інвалідів II групи – 2419,95 (949Х255%); в
інвалідів III групи – 2135,25
(949Х225%); в учасників бойових дій – 1565,85 (949Х165%).

Державна соціальна допомога на догляд інвалідам
війни, передбачена Законом України «Про державну
соціальну допомогу особам,
які мають право на пенсію, та
інвалідам» складе: інвалідам

війни I групи підгрупи А
– 949,00; інвалідам війни I
групи підгрупи Б – 474,40;
інвалідам війни II групи –
237,25; інвалідам війни III
групи – 142,35.
Підвищення, передбачені
Законом України
«Про
статус
ветеранів
війни, гарантії їх
соціального захисту»: інвалідам
війни I групи –
474,50; інвалідам
війни II групи –
379,60; інвалідам
війни III групи
– 284,70; учасникам бойових дій –
237,25; учасникам
бойових дій та
інвалідам війни II
і III груп з їх числа,
яким виповнилося 85 і більше років
– 474,50; членам сімей загиблих військовослужбовців –
398,58; подружжю померлих
учасників війни, визнаних за
життя інвалідами – 113,88;
учасникам війни – 142,35;
учасникам війни, нагородже-

ним медаллю – 189,80.
Підвищення, передбачені
Законом
України
«Про
жертви
нацистських
переслідувань»,
складуть:
неповнолітнім
в’язням
–
237,25;
неповнолітнім
в’язням-інвалідам I групи – 474,50; неповнолітнім
в’язням-інвалідам II групи – 379,60; неповнолітнім
в’язням-інвалідам III групи
– 284,70; колишнім в’язням
концтаборів та інших місць
примусового тримання –
142,35; колишнім в’язням
концтаборів та інших місць
примусового тримання, нагороджених медаллю – 189,80.
Підвищення відповідно
до Закону України «Про
соціальний захист дітей
війни»: дітям війни – 66,43.
Крім того, як відзначив
С.Бухтяк, середній розмір
пенсійної виплати по району
збільшився на 48 грн. Перерахунок пенсій проведено
автоматично, він не потребує
додаткового
звернення
пенсіонерів до управління
Пенсійного фонду.
Алла ЗАВАДСЬКА
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грудня
2013
року
виповнюється 100 років
з дня народження видатного
хірурга, вченого і громадського діяча Героя Соціалістичної
праці, лауреата Ленінської і 3-х
Державних премій України,
академіка НАН і АМН
України, Заслуженого діяча науки України, професора, доктора медичних наук Миколи
Михайловича Амосова – основоположника серцевої хірургії,
біологічної кібернетики в
Україні, відомого письменника, видатного громадського
діяча.Багатогранність таланту
цієї людини, оригінальність
думок, його вклад в науку
й охорону здоров’я, високі
моральні якості висунули
його в ряд найбільш відомих
людей СРСР і України, принесли йому всесвітню славу і
шану.
М.М.Амосов
народився 6 грудня 1913 року в селі
Вільхове, нині М’якінського
району Вологодської області,
в сім’ї службовця. В 1932 р.
закінчив
Череповецький
механічний технікум, після
чого 3 роки працював змінним
механіком на Архангельскій
електростанції. У 1934 році
юнак вступив до Всесоюзного заочного індустріального
інституту (ВЗІІ) у Москві,
а в 1935 році ступив до Архангельського
державного
медичного інституту, який
з відзнакою закінчив у 1939
році.
Здібного
випускника
прийняли до аспірантури з
військово-польової хірургії,
але він залишив її, поїхавши до
Череповця, де став працювати ординатором хірургічного
відділення
міжрайонної
лікарні. У вільний час готувався до захисту диплома у ВЗІІ,
проектуючи літак з турбопаровим двигуном. ВЗІІ Амосов
закінчив у 940 році також із
відзнакою.
У 1941 році Амосов був
призваний до лав Червоної
Армії. Протягом всієї Великої
Вітчизняної війни служив
провідним хірургом у польових рухомих шпиталях
на Західному, Брянському,
1-му 2-му і 3-му Білоруських
фронтах, а також на 1-му
Далекосхідному
фронті
(1945 р.). За час війни М.
М.Амосов зібрав матеріал
для кандидатської дисертації
на тему «Про поранення
колінного суглоба», яку за-

К

ір – гостре інфекційне,
надзвичайно
заразне захворювання, яке належить до числа інфекцій
з дуже легким крапельним
механізмом передачі та масовою сприйнятливістю, на
теперішній час залишається
однією з найбільш поширених інфекційних хвороб,
що передається повітрянокрапельним шляхом. Випадки захворювання кором
реєструються у всьому світі.
Не виняток і наша область.
Впродовж
поточного
року на території області,
як вцілому по Україні продовжувалось циклічне зростання захворюваності на
кір. Рівень захворюваності,
в порівнянні з аналогічним

хистив у місті Горькому (нині
– Нижній Новгород) у 1948
році. У 1947–1952 рр. він працював головним хірургом
Брянського обласного відділу
охорони здоров’я.

На часі
протези серцевих клапанів.
У 1960 році, будучи вже
відомим хірургом, Микола
Михайлович заснував і очолив
відділ біологічної кібернетики
в
Інституті
кібернетики

13 грудня 2013 р.
в Київський НДІ серцевосудинної хірургії МОЗ УРСР.
Микола Амосов з 1968 року
обіймав посаду заступника директора, згодом став директором новоутвореного інституту

Цілитель недужого серця.
Академіку НАМН Амосову – 100 років
Миколу
Михайловича було запрошено до
Київського інституту туберкульозу та грудної хірургії
імені Ф.Г.Янковського для
керівництва спеціально створеною клінікою торакальної
(грудної) хірургії. Тут
з особливою повнотою розкрився його
різнобічний талант
хірурга і дослідника,
фізіолога й інженера,
стала
особливо
плідною
наукова,
орг а ні з атор ська,
педагогічна та громадська діяльність.
У 1953 році він
захистив докторську
дисертацію на тему
«Пневмонектомії і
резекції легень при
туберкульозі».
У
І961 році Амосову
була
присуджена
Ленінська премія, він
був обраний членомкореспондентом
АМН СРСР. Одним із
основних напрямків
науково-практичної
д і я л ь н о с т і
М.Амосова виявилося хірургічне лікування захворювань серця.
У 1955 році він вперше
в Україні почав займатися
лікуванням вад серця. Разом
зі своїми співробітниками він
створив надійний, придатний
для широкого використання
апарат штучного кровообігу
«серце-легені» і впровадив
його в практику одним із перших в СРСР.
В 1955 році Амосов заснував і очолив першу в
Радянському Союзі кафедру грудної хірургії для вдосконалення лікарів, з якої
пізніше виділилася кафедра
анестезіології. У 1963 році він
першим в СРСР здійснив протезування мітрального клапана серця, а у 1965 році створив
і вперше в світі впровадив у
практику антитромботичні
періодом 2012 року, зріс у 8 раз
і склав 36,4 випадків на 100 тис.
населення.
На території Барського району в 2013 році зареєстровано 5
випадків захворювання на кір.
Захворюваність реєструвалась
серед дітей шкільного віку –
хворіли діти у віці до 17 років.
За аналогічний період минулого року захворюваність
кором на території району
не реєструвалась.
Рівень
захворюваності зріс в 5 раз і
склав 9,1 на 100 тис. нас.
Кір викликається вірусом
достатньо стійким у навколишньому
середовищі.
При кімнатній температурі
зберігається
протягом
декількох годин, боїться
провітрювання, поширюється

Академії наук УРСР. Під
його керівництвом проведені
фундаментальні дослідження
систем саморегулювання серця, здійснена розробка та побудова фізіологічної моделі
«внутрішнього середовища

організму» людини, моделювання на ЕОМ основних
психічних функцій і деяких
соціально-психологічних
механізмів поведінки людини. Майбутнє медицини вчений пов’язував з досягненнями суміжних наук: біології,
фізики, хімії, кібернетики.
Остання за його переконаннями, повинна поставити медицину в ряд найбільш точних
наук. Головне завдання медицини майбутнього Амосов
бачив у знаходженні шляхів
штучного
регулювання
організму, в приведенні його у
відповідність із заданою програмою. Мрією вченого було
створення штучного розуму.
У 1983 році клініка серцевосудинної хірургії Київського
НДІ туберкульозу та грудної
хірургії була реорганізована

й працював на цій посаді до
1989 року. За дослідження в
області біокібернетики у 1978
році Микола Михайлович
удостоєний Державної премії
УРСР.
Хірург
та
вчений
М.М.Амосов розкрився свого часу і як талановитий письменник,
опублікувавши в 1964
р. свою першу повість
«Думки і серце». Критика повсюдно високо
оцінила книгу, її художні
цінності,
лаконічний
стиль, достовірність, високий інтелектуальний
рівень твору, яскраво
виражену громадянську
позицію автора. Книга була перекладена на
різні мови і видана у 28
країнах світу. За нею
послідував ряд інших
літературних
творів:
«Записки з майбутнього», «ППГ-2266», «Книга
про щастя і нещастя»
та інші, які неодноразово видавалися в Україні
й за кордоном. У 1974
році Амосова прийнято
до Спілки радянських
письменників.
В багатогранній діяльності
Миколи Михайловича велике
місце
відводилось
громадській роботі. Він був
депутатом Верховної Ради
СРСР п’яти скликань. До своїх
обов’язків народного депутата він відносився з великою
відповідальністю і переживав
свої обмежені можливості допомоги виборцям.
Говорячи про Миколу
Амосова, необхідно торкнутись ще однієї складової його
різноманітної діяльності. Мова
йде про публіцистику. Тут він
проявив видатні здібності,
сміливість, тверезу оцінку
ситуації у СРСР і в питаннях
подолання негативних явищ,
яких було немало. Багато його
виступів виходили за межі
можливої на той час відвертої

критики суспільства, користувались великим успіхом. Він
був чудовим лектором і збирав
великі аудиторії.
Ще один дуже важливий
внесок Миколи Михайловича пов’язаний із боротьбою за здоров’я населення та
пропаганду здорового пособу життя шляхом щоденних
фізичних тренувань високої
інтенсивності, спираючись на
власний досвід. З наполегливими, щоденними фізичними
тренуваннями він пов’язував
своє довголіття і здатність до
інтенсивної творчої праці, хоча
й не був обдарований від природи бездоганним здоров’ям.
Навіть через рік після складної
операції на серці він знову повернувся до щоденних навантажень обсягом у 2000 вправ, в
тому числі – 1000 з гантелями.
Важко переоцінити силу волі
такої людини.
Академік М.М.Амосов творець школи кардіохірургів в
Україні. Під його керівництвом
захищено 35 докторських і 85
кандидатських
дисертацій.
Він автор близько 400 наукових праць, у тому числі 20
монографій з питань захворювань серця та судин, гнійних
захворювань і туберкульозу
легенів, проблем біологічної,
медичної та психологічної
кібернетики.
Микола Михайлович помер 12 грудня 2002 року на 90
році життя, менше року не доживши до свого ювілею. Постановою Кабінету Міністрів
України Інституту серцевосудинної хірургії Академії
медичних
наук
України
присвоєно ім’я академіка Миколи Михайловича Амосова.
Його іменем названа вулиця,
на якій знаходиться Інститут,
встановлено
меморіальні
дошки на будинках, де він
працював і жив. У 2000 році
він увійшов у першу десятку
особистостей, які визначали
вигляд країни у XX столітті,
а у 2008 році співвітчизники
віддали йому друге місце у
списку 100 великих українців.
Тому сьогодні головне – це
світла пам’ять про академіка
М.М.Амосова, яка назавжди залишиться в серцях його
учнів, співробітників, багатьох тисяч врятованих ним
хворих, всіх, хто мав щастя
зустрічатися з цією видатною
людиною.
Михайло ЗАБОЛОТНИЙ,
лікар ЗПСМ Центру ПМСД

Що необхідно знати про кір?

при кашлі та чханні хворої
людини, проявляється гарячковою реакцією, катаральними явищами, висипкою на
шкірних покровах, на слизових оболонках щік у вигляді
плям.
Вірус передається повітрям
з краплинами виділень з дихальних шляхів носа чи при
кашлі. Хворі на кір можуть
бути джерелом інфекції за
два-чотири дні до висипання
(гарячковий період) і до чотирьох днів після початку висипки. Інкубаційний період після
контакту триває 7–21 день.
В більшості випадків кір

перебігає сприятливо, але
можливі ускладнення, які можуть з’являтися в будь-який
період хвороби. Кір дуже
небезпечний і залишається
однією з головних причин смерті серед дітей раннього віку у всьому світі. В
разі появи перших ознак захворювання не займайтесь
самолікуванням, а негайно
викликайте лікаря додому,
який призначить відповідне
лікування. До приходу лікаря
необхідно ізолювати хворого
від оточуючих.
Єдиним
шляхом
профілактики
кору
та

запобігання ускладнень від
нього лишається проведення дітям профілактичних
щеплень, які проводяться
в два етапи: І щеплення –
вакцинація у віці 12 місяців,
ІІ щеплення ревакцинація в
віці 6 років, внаслідок чого і
виробляється імунітет до хвороби.
Шановні батьки! Пам’ятайте, що своєчасне щеплення
убереже дітей від кору.
Світлана Попова,
завідуюча Барським міжрайонним
відділом лабораторних
досліджень
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Майстер-клас Із паперового плетіння

Н

а
черговому
засіданні клубу
«Подільські оденьки»
відбувся майстер-клас
з паперового плетіння,
який провела майстриня Любов Хоха.
Оденькарі з радістю
опановували новий для
себе вид рукоділля.
Плетіння з паперу,
поряд з популярними

квілінгом та орігамі, є
технікою декоратив-

но-прикладного
мистецтва, в основі якої
лежить переплетення
паперових смужок або
трубок між собою для
отримання предмету
необхідної форми. Цю
техніку ще називають
об’ємним плетінням
(створюється каркас),
або ще «кольчужним
плетінням».
Прийо-

ми плетіння паперу
тут такі ж, як у роботі

з лозою. Матеріалами
і знаряддями праці
слугують
газетний
папір (серветки), кар-

тон, ножиці, клей,
фарба, лак, пензлик,
скотч. Процес виготовлення освоюється
порівняно легко. З
газетної сторінки (фактично з макулатури)
згортається
щільна
трубочка таким чином, щоби збереглась

Участь у Міжнародному форумі
«Свентокшиське-Поділля 2013» в Музеї
Діалогу Культур (м. Кельце, Польща)
Представник від Асоціації
користувачів Барської районної
бібліотеки «Світ інформації»
Тетяна Лущинська була учасником Міжнародного форуму
«Свентокшиське-Поділля 2013»,
що проходив у польському місті
Кельце 18-19 листопада.
Форум проводився польським
Товариством «Інтеграція ЄвропаСхід» в рамках проекту «Східне
Партнерство
в
перспективі
співпраці польських та українських
неурядових організацій. Форум
НУО
«Свентокшиське-Поділля
2013» за фінансової підтримки
Міністерства
закордонних
справ Польщі. Регіональними
партнерами
проекту
виступили громадська організація
«Вінницький
регіональний
центр інформації «Креатив» та
Благодійний Фонд «Подільська
Громада». Метою форуму була
взаємна промоція і зацікавлення
міжнародною співпрацею польських та українських неурядових
організацій
Свентокшиського
воєводства та Поділля (Вінницька,
Хмельницька області). У заходах
взяли участь 60 представників третього сектору – по 30 з української
і польської сторін. Головною темою форуму була перспектива
співробітництва між польськими
та українськими НУО у рамках
Східного партнерства.
Під час форуму в Музеї
діалогу культур, що є Відділом
Національного Музею, відбулися
презентації
експертів
по
Східному партнерству, польських та українських неурядових організацій, обговорення
та обмін досвідом НУО, показ
прикладів реалізованих польськоукраїнських проектів, представлення ідей, досвіду та встановлення
польсько-українських контактів.

Зокрема, голова ради Вінницького
регіонального центру інформації
«Креатив» Оксана Бондар виступила з презентацією «Східне
партнерство – Перспективи для
України. Можливість міжнародної
співпраці для українських неурядових організацій», координатор регіонального управління
свентокшиського
воєводства
в Брюкселі та Дому Східної
Польщі – Urząd Marszałkowski
міста Кельц Ришард Бялацький
– «Функціонування управління
свентокшиського
воєводства
в Брюкселі в рамках Дому
східної Польщі», радник з питань права Інституту політології
педагогічного університету міста
Краків д. Лукаш Козера – «Правові
аспекти співпраці міжнародних
неурядових організацій», адвокат Лукаш Хлебний – «Гранти та міжнародні проекти
для неурядових організацій»,
програміст-підприємець
Гжегош Стемьпєнь – «Презентація
польсько-українського
сервісу
VinKiel.info
–
можливості
міжнародної промоції неурядових
організацій». Проходила експертна рада відкритих дверей з розгляду кращих практик співпраці
свентокшиських та подільських
неурядових
організацій,
прикладів
реалізованих
міжнародних проектів, грантів
до міжнародної співпраці для неурядових організацій, співпраці
міжнародних НУО в програмі
Східного партнерства.
19 листопада відбулися зустрічі
з мером, старостою міста Кельц,
Маршалом, губернатором Свентокшиського воєводства, а також
польсько-український вечір.
Любов КИРИЛЮК, голова ради
ГО «Cвіт інформації», директор
Барської районної бібліотеки

необхідна
гнучкість
для згинання. З отриманих
трубочок
на манер лози пле-

туться вироби. Коли
закінчується одна трубочка, її за допомогою
клею з’єднують із наступною. Дно плетеного об’ємного виробу також плететься з
паперових
трубочок
або ж виготовляється
зі щільного карто-

ну. Після закінчення
плетіння виріб покривають акриловою фарбою, лаком – так плетений виріб стає більш
міцним і довговічним.
Різноманіття власноруч
виготовлених
майстринею витворів
було широко представлене на виставці: тут
були піднос, підставка
під одівці, підвазонник
у формі капчика, кошик, горщик, чаша
для фруктів, корзинка, сундук, коляска
з м’якою іграшкою,

шкатулка. На вигляд
речі не відрізнити
від плетених із лози.
Спосіб творення цих
речей Любов Хоха
опановувала завдяки
використанню сучасних
інформаційних
технологій
(пошуку
та
перегляду
відеоматеріалів
майстер-класів
і
друкованої інформації
в Інтернеті).
Лілія МІСІНКЕВИЧ,
заввідділом обслуговування Барської
районної бібліотеки

Тренінг з рефлексотерапії
по зняттю стресу
Тренінг
з
рефлексотерапії по зняттю
стресу для працівників
районної бібліотеки провела волонтер Корпусу миру США в Україні
Маргарет Хенкемп, яка
у 2010-2012 роках на запрошення
Асоціації
користувачів
Барської
районної бібліотеки «Світ
інформації»
працювала
при бібліотеці у проекті
розвитку громад.
Зміст
англійського
слова stress, яке дослівно
перекладається як «тиск,
напруга», позначає стан
людини,
що
виникає
у відповідь на різні
екстремальні
види
внутрішнього і зовнішнього
впливу, які виводять з
рівноваги фізичні чи психологічні
функції людини. Відтак, наслідками
стресу часто є роздратування і
втома, почуття тривоги чи про-

вини,
погана
зосередженість,
незадоволеність роботою, низька
продуктивність праці, з’ясування

стосунків через «негарні» розмови, конфлікти, небезпека інциденту
тощо. Причинами цього можуть
бути нереалізовані потреби, занижена чи завищена самооцінка,
конкуренція на ринку праці,
загальна економічна криза чи
сімейні труднощі, емоційна
нестійкість.
На тренінгу мова йшла
про види стресу (гострий,
хронічний,
фізіологічний,
психологічний
з
його
емоційним і інформаційним
підвидами) та шляхи його
подолання. Моральне навантаження та зайве напруження нервово-психологічного
стану
доцільно
знімати
за допомогою методики
рефлексотерапії, що почала
зароджуватися у Китаї ще 5
тис. років тому. Натискаючи
на енергетично активні точки
тіла та виконуючи спеціальні
дихальні вправи можна досягти швидкого покращення
свого стану, переключення
уваги на позитивний лад.
Володимир МЕДВЕДЄВ,
бібліотекар Барської
районної бібліотеки
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Жит тя з близька
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Як вберегтися від переохолодження та обмороження?

Х

олод згубно впливає,
в першу чергу, на
дрібні кровоносні судини
людини. Судини кінцівок
мимовільно
звужуються для збереження тепла. За рахунок цього прилив крові до внутрішніх
органів збільшується, і
підтримується
стабільна
температура
тіла.
Ось
чому циркуляція крові в
кінцівках уповільнюється.
Першими
замерзають
пальці рук і ніг, а також
вуха й ніс – вони найменш
захищені через дуже тонкий жировий шар. Спочатку замерзають шкірні покриви, потім підшкірний
шар, судини, м’язи, нервові
закінчення і навіть кістки. І
для цього навіть не потрібна
наднизька
температура
повітря, зокрема, як -20 С.
При переохолодженні температура тіла знижується
до 35 С і нижче.
Корисні поради:
- Одягайтеся багатошарово. Тобто надіньте на
себе кілька легких кофт
замість однієї теплої. Це
запобіжить пітливості, що
небезпечно на морозі. Якщо
раптом стане жарко, завжди можна зняти одну з кофт.
З цих же міркувань одяг
має бути вільним. Взуття
беріть на розмір більше,
аби можна було одягти під
нього теплі шкарпетки.
Обов’язково одягайте шапку. Через шкіру голови виходить найбільше тепла.

- Захищайте відкриті
ділянки шкіри. Не забувайте одягати рукавиці, а ніс
і вуха захищайте шапкою,
шарфом, піднятим коміром.
- Візьміть з собою запасний одяг, якщо плануєте
провести
весь
день на морозі.
Іноді достатньо
змінити мокрий
одяг на сухий,
щоб запобігти переохолодженню.
- Не виходьте
на мороз голодним. Обов’язково
поїжте,
краще
щось
висококалорійне.
Якщо замерзли,
теж обов’язково
з’їжте що-небудь.
Заходьте
кожні півгодини–годину в
тепле приміщення, якщо
проводите цілий день на
вулиці. Ховайтеся від вітру.
Мороз у поєднанні з вітром
дає сильніше обмороження.
- По можливості візьміть
із собою термос з чаєм, кавою або супом.
- Працюйте руками, рухайте ними, щоб підсилити
кровообіг в замерзаючих
судинах. Так само рухайте
пальцями ніг. Пострибайте
з ноги на ногу – тільки не
дуже енергійно, щоб не нашкодити замерзлим тканинам.
- Не перевтомлюйтеся.
Втомлена людина швидше
піддається переохолоджен-

ню. Як правило, люди, які
відчули холод, рухаються
дуже активно. Але для цього необхідні сили, так як
енергія використовується
дуже швидко, а її необхідно
відновлювати. Тому ру-

хайтеся, але не надто
інтенсивно.
Категорично заборонено:
- Торкатися до металу
голими руками. Метал дуже
добре проводить тепло і так
само швидко забирає його
у вас, тому на місці доторкання може статися обмороження.
- Вживати спиртне, тому
що алкоголь розширює
судини на поверхні тіла і
може призвести до швидкої
втрати тепла. А це заважає
судинам уберігати від тепловтрат внутрішні органи. Крім того, алкоголь
послаблює ваш контроль
над ситуацією, що заважає

Дещо про торгівлю будівельними
матеріалами в області
Асортимент будівельних матеріалів,
що пропонується останнім часом споживачам вражає розмаїттям різновидів,
кольорів та призначень, сировиною, з якої
вони виготовлені та діапазоном цін.
На початок 2013 року забезпечення
населення будівельними матеріалами
через торгову мережу здійснювали 126
підприємств (юридичних осіб), що на 23
одиниці або на 15% менше, ніж торік.
За 9 місяців поточного року населенню області реалізовано будівельних
матеріалів на суму 226,8 млн. грн., що в
порівнянних цінах на 5,9% більше, ніж за
відповідний період минулого року. Питома вага продажу будівельних матеріалів
у загальному обсязі реалізованих
товарів зменшилась на 0,1%, а в складі
непродовольчої групи залишилась на
тому ж рівні (5,3%).
При загальному збільшенні обсягів
продажу будівельних матеріалів, в їх складі
зросла продаж санітарно-технічного
устаткування – в 2 рази, фарб, лаків та емалі
– на 39,7%, інших будівельних матеріалів
– на 38,9%, по іншим видам будівельних
матеріалів відбулося зменшення обсягів
продажу, а саме: лісоматеріалів та виробів
будівельних дерев’яних – на 55,4%,
матеріалів будівельних мінеральних неметалевих (цегла, цемент, шифер, черепиця,
скло та інші) – на 9,0%.
В результаті відзначені відповідні зміни
і в структурі їх продажу, а саме: питома
вага продажу фарб, лаків та емалі зросла
на 1,4%, санітарно-технічного устаткування на 8,2%, інших будівельних матеріалів
– на 5,9%., частка продажу лісоматеріалів
та виробів будівельних дерев’яних і

матеріалів будівельних мінеральних скоротилась відповідно на 7,7 і 7,8 в.п.
Характерною
ознакою
торгівлі
будівельними матеріалами є чітко виражена сезонність. Так, трохи менше половини загальної реалізації за 9 місяців 2013
року припадало на 3 квартал, частка 1 та
2 кварталів склала відповідно 17,0% та
37,5%.
Аналогічною ситуація складалась і
в минулому році: питома вага продажу будівельних матеріалів по кварталам
послідовно складає: 18,6%, 36,9%, 44,5%.
Продаж будівельних матеріалів виробництва підприємств України у січнівересні 2013 року склав 142,8 млн. грн.,
або 63% загального обсягу (9 місяців
2012 року – 80,3%). При цьому за експертними оцінками спеціалістів торгових організацій реалізація лісоматеріалів
(цегли, цементу, шиферу, скла віконного)
на 83,4% забезпечується вітчизняними виробниками, інших будівельних матеріалів
відповідно
на 56,2%.
Порівняно з відповідним періодом
минулого року питома вага продажу
будівельних матеріалів вітчизняного виробництва у загальному продажу товарів
через торгову мережу області зменшилась
з 3,0% до 2,3%, а в складі непродовольчої
групи відповідно з 4,2% до 3,3%.
Товарні запаси будівельних матеріалів
у роздрібній мережі підприємств (юридичних осіб) станом на 1 жовтня 2013
року склали 54,8 млн. грн., що достатньо
на 64 дні торгівлі, що на 31 день менше,
ніж на 1 жовтня минулого року.
Головне управління статистики
у Вінницькій області

вберегтися
від
ушкоджень у складних умовах.
Нікотин також не найкращий помічник у боротьбі з
холодом через свій згубний
вплив на стінки судин.
Перша допомога:
- Не слід думати, що переохолодження
пройде саме собою. Як тільки
з’являються
його
симптоми
– воскові плями та оніміння
шкірних покривів,
т е р м і н о в о
перейдіть у тепле
приміщення.
- Перша допомога
при
переохолодженні
не
складна
–
зігрійтеся, посидьте у теплому приміщенні кілька
годин, поїжте.
- У разі обмороження
слід терміново звернутися
до лікаря. В крайньому випадку, треба переодягнутися: зняти мокрий одяг і укутатись в теплі простирадла
і ковдри. Не можна чіпати
обморожені ділянки тіла.
- При обмороженні слід
дотримуватися принципу
«внутрішнього зігрівання»
пошкоджених тканин –
накласти
термоізолюючі
пов’язки
(ватно-марлеві,
бавовняні і т.д.), пити
теплі напої.
- Ні в якому разі не можна зігрівати пошкоджені

тканини тіла гарячою водою або біля гарячих батарей, так як це може привести до більш глибокого
пошкодження тканин.
- Не можна розтирати
уражені ділянки тіла спиртом, а тим більше снігом.
У рани від снігу може потрапити інфекція. При
сильному
обмороженні
відігрівають у ванні з
температурою води 20
градусів, а потім протягом
15 хвилин доводять воду
до 37 градусів Цельсія.
Після цього треба закутати
потерпілого у теплу ковдру
і дати йому гарячого солодкого чаю.
- У випадках, коли площа обмороження більша за
долоню, після відігрівання
людина відчуває млявість
і сонливість, перемерзлі
кінцівки
залишаються
білими – слід викликати
швидку допомогу.
Обов’язково
пийте якомога більше рідини
- будь-які теплі напої,
крім
алкоголю.
Вони
відновлять
нормальну
температуру тіла і покращать циркуляцію крові.
Прийміть знеболювальний
засіб і терміново зверніться
за кваліфікованою допомогою!
Але найкраще у сильні
морози не виходити на вулицю. А якщо все ж є така
необхідність, треба тепло
одягатися і не довго ходити
у справах.

Міндоходів
не перевірятиме малий
та середній бізнес у 2014 році
Мораторій на перевірки
малого та середнього бізнесу
буде подовжено у 2014 році.
Про це заявив Міністр
доходів і зборів України Олександр Клименко 11 грудня, під
час зустрічі з більше ніж 400
підприємцями та експертами,
присвяченій обговоренню питань спрощеної системи оподаткування.
«Мораторій на перевірки
малого та середнього бізнесу
буде подовжено. Ця ініціатива
була висунута бізнесом, і
ми її підтримали. Впевнений, що цей крок надасть
підприємцям, які працюють
на спрощеній системі оподаткування, стимули для зростання та розвитку, що, у свою
чергу, сприятиме збільшенню
відрахувань
до
бюджету», – наголосив Олександр
Клименко.
Міністр також підкреслив,
що спрощена система оподаткування виправдала себе
як з точки зору зростання
підприємницької ініціативи,
так і з точки зору надходжень
до бюджету.
За
словами
Міністра,
сьогодні на спрощеній системі
працюють майже 1,5 млн.
суб’єктів
господарювання.
Тільки за останній рік новими платниками єдиного

податку стали більше 62 тисяч підприємців. Найбільш
інтенсивно – на 23% – протягом року збільшувалася
кількість підприємців третьої
групи, на якій зараз працюють
майже 300 тисяч платників.
Міністр запевнив, що робота над дерегуляцією, спрощенням податкових і митних
процедур для малого і середнього бізнесу продовжиться й
у наступному році.
Зокрема, з 2014 року
підприємці, що працюють на
спрощеній системі оподаткування, отримають можливість
ведення
в
електронному
вигляді книг обліку доходів
і витрат. Це дозволить автоматично, на підставі даних книги подавати податкову звітність в режимі
онлайн. Окрім цього, з 1 січня
підприємці – «спрощенці»
першими зможуть оцінити
переваги такої новації як
сервіс електронних перевірок.
Ця
процедура
дозволить
проводити
аудит
бухгалтерської
звітності
дистанційно, не відволікаючи
підприємця від його основної
діяльності. З 2015 року таку
можливість отримають всі
представники малого та середнього бізнесу, а з 2016 року
– й інші платники податків.

По с тф а к т у м

13 грудня 2013 р.

Сердечні вітання
Люблячого сина, коханого чоловіка,
найкращого батька і онука
Володимира РАДЗІЄВСЬКОГО,
жителя с. Заможного, вітаємо
з його першим 30-річчям.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплеться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує ще багато літ!
З любов’ю мама, дружина,
синочок Вовочка та бабуся

Подяка
Учасники клубу ветеранів
«Надвечір’я»начолізкерівником
клубу
Галиною
Ісаківною
Мішуріс висловлюють щиру
подяку райдержадміністрації
за підготовку в організації
творчої зустрічі з заслуженим
артистом України Станіславом
Городинським.
Клуб ветеранів
«Надвечір’я»

Виконком Верхівської
сільської ради висловлює
подяку земляку Володимиру
Васильовичу
Войтову за подарований ксерокс для потреб
територіальної
громади.
Виконком
Верхівської сільради
Звернення ЄВРОМАЙДАН ПОРТЕБУЄ
ВАШОЇ ДОПОМОГИ!
Просимо небайдужих жителів Барського району
та міста Бар проявити свою громадянську позицію,
бути небайдужим до подій, що відбуваються в нашій
країні та долучитися до загальнонаціональної акції
протесту на підтримку євроінтеграційного розвитку нашої держави, не лише прийнявши участь
у мирних мітингах як у столиці України, так і на
місцях, а й надавши мітингувальникам посильну
допомогу, а саме: продукти харчування (фрукти),
ковдри, теплі речі, пальне.
За довідками звертатися до координатора дій
в Барському районі, голови Барської РПО ВО
«Бартьківщина», депутата Барської районної
ради
Михайла
Костянтиновича
Маршука
за тел. 067-432-40-58.
Голова РПО ВО «Батьківщина» Михайло МАРШУК

–

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
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.

фотоприкол
На чоловіка взагалі не можна
підвищувати голос...
Він повинен боятися ПОГЛЯДУ!..

оголошення

Втрачений державний акт на право власності
на земельну ділянку серія ЯЕ №691221, виданий 13
листопада 2006 року на ім’я Боднар Надії Петрівни,
вважати недійсним.
Втрачений державний акт на право власності
на земельну ділянку серія ЯЛ №719410, виданий 12
жовтня 2011 року на ім’я Боднар Надії Петрівни,
вважати недійсним.
Ракушняк Кримський, безкоштовна доставка по
району! 096-0000-884, 095-0000-884.

СВІЧА ПАМ’ЯТІ
КЕРІМОВ Расул Ага-огли
с. Чемериси Барські
(05.01.1943 р.–30.11.2013 р.)
Минуло 9 днів, як за обрій буття відійшов
наш дорогий батько, чоловік, дідусь.
Ми втратили тебе, і серце плаче, голосить і тремтить душа,
Бо скільки б не шукали очі – Людини рідної немає в хаті. Пішов
від нас ти ще зарано. Яка ж глибока в серці рана, Та поки ми є – з нами ти.
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

–

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 №905.
Спосіб друку – офсетний.
Обсяг – два друкованих аркуші.
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ЗОРІ ДИВЛЯТЬСЯ З НЕБЕС:
гороскоп на наступний тиждень

Овен. У цей період є можливість багато чого
досягти з фінансової точки зору, зміцнити
своє матеріальне становище, та й просто облаштувати свій будинок. Але деяка приземленість
дуже скоро почне тиснути на вас, і ви відчуєте, що
вам хочеться чогось іншого.
Телець. Ви приборкали затишне гніздечко,
створили сприятливу атмосферу і можете
відчувати себе володарем ситуації, але якщо
думати тільки про те, що ви можете всього добитися
і все вирішити, і при цьому не приймати ніяких дій,
то незабаром ситуація складеться так, що вам доведеться діяти й приймати рішення.
Близнюки. Н а початку тижня буде безліч
дрібних неприємних моментів, можливі
невеликі конфлікти і витрати сил через
дрібниці. Через це справи не будуть рухатися з місця,
а от сили будуть йти дуже швидко. До середини тижня підвищується ваша емоційність.
Рак. Для вас тиждень вельми сприятливий у
тих питаннях, де буде потрібна активна участь.
Події тижня не віщують вам прямих заробітків
або успіху в любові, але підвищена енергетика,
вміння просуватися вперед та досягати поставлених
цілей може привести і до того, і до іншого. У цей час
добре йдуть нові справи.
Лев. Ситуація виглядає дуже нестабільно. Вам
буде важко прийняти рішення, зробити вибір,
визначиться зі шляхом, по якому варто йти.
Насамперед, це торкнеться питань, пов’язаних із
фінансами. У вас може виникнути кілька ідей, що дозволяють вам досягти успіху.
Діва. Якщо в голові крутиться багато різних думок – це зовсім не означає, що серед них є хоч
одна корисна. Ви можете успішно просуватися
вперед (оскільки того, що ви маєте зараз, вам стає
мало і виникає непереборне бажання йти далі), але
потрібно бути дуже обережним у виборі партнерів.
Не всі з них оцінять ваші ідеї та думки, а від деяких
шкоди буде більше, ніж користі.
Терези. Для вас цей тиждень буде успішним у
будь-якому починанні. Значно підвищуються
ваші вольові якості, а також вплив на інших
людей. Це визволить вам добитися потрібного результату на роботі та у спілкуванні з іншими людьми. Середина тижня віщує сприятливу атмосферу
і добре проведений час у колі друзів. Це не тільки
можливість добре відпочити, а й отримати необхідну
інформацію, заручиться підтримкою.
Скорпіон. Гармонізуються стосунки з близькими людьми, але при цьому вони можуть спробувати взяти у вас в борг. Це не можна вважати
поганим знаком, оскільки в цей час вас буде супроводжувати успіх у фінансах і будь-яких комерційних
починаннях.
Стрілець. На цьому тижні ви напрацює ряд
необхідних навичок, які згодом дозволять вам
чинити опір будь-якій ситуації і будь-яким негараздам. Але сам процес може зайняти у вас чимало
сил, і хоча результат його позитивний – перед вами
відкриється також вся недосконалість світу. Через це
ви можете впасти в депресивний стан.
Козеріг. Ви звикли напролом йти до своєї мети.
Цей метод допоможе вам і зараз. Якщо діяти
рішуче, думати тільки про себе та свої бажання, то можна з успіхом досягти того, що ви бажаєте. І
якийсь час ви будете відчувати радість і наповненість
від виконаної роботи.
Водолій. Від вас буде потрібна серйозна і наполеглива робота, щоб чогось досягти. Але все,
що вам належить зробити, буде в рамках ваших
здібностей та сил. Хоч тиждень і буде виснажливий, результати вас дуже порадують, тому його цілком можна
назвати успішною і сприятливою. У всіх справах, розпочатих у цей період дуже сприятлива перспектива.
Риби. На початку тижня ви можете відчувати
себе не зовсім задоволеними, оскільки вам буде
мало того, чим ви вже володієте. Звідси й бажання робити більше, домагатися, прагнути, або ж
вимагати це від інших. Але до середини тижня ви
прийдете в гармонію з самим собою.
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