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Âèõîäèòü ó ï’ÿòíèöþ (òèæíåâèê, 8 ñ.)
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АДМІНІСТРАЦІЇ� ТА� ТРУДОВОГО� КОЛЕКТИВУ� РЕДАКЦІї
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«...Óêðà¿íó ëþá³òü. Ëþá³òü ¿¿... âî âðåì’ÿ ëþòå, Â îñòàííþ, òÿæêóþ ì³íóòó Çà íå¿ Ãîñïîäà ìîë³òü!»

З�23�ПО�27�КВІТНЯ�У�РАЙОНІ�ПРОВОДИТЬСЯ�ТИЖДЕНЬ�ОХОРОНИ�ПРАЦІ�-�чит.�на�2�стор.!!

îñòàíí³õ äí³â
Í    ÂÈÍÈ

ÑÂ²Ò

США�дад�ть�відсіч�Росії����іберпросторі.
У�ЄРЕВАНІ�опозиція�вивела�на�в�лиці�тисячі�людей.
У�РОСІЇ�забороняють�соціальні�мережі�в�Інтернеті.
РОСІЙСЬКІ�о��панти�посилили�обстріли�на�Донбасі.

ÎÁËÀÑÒÜ

ПРЕЗИДЕНТ�П.Порошен�о�заявив�про�реальн��можливість
створення�авто�ефальної�цер�ви�в�У�раїні.
ЗМЕНШИЛАСЬ�на�15%��іль�ість�безробітних�в�У�раїні.
СТРАШНА�аварія���Кривом��Розі�забрала�8�життів...

ÓÊÐÀ¯IÍÀ

10000�саджанців�на�честь�Небесної�Сотні�посадили���Вінниці.
ЖМЕРИНСЬКИЙ�ва=онно-ремонтний�заводи�лихоманить.
ОБЛАВТОДОР�проводить�ям�овий�вибір�овий�ремонт�дорі=.
У�ВІННИЦІ�розцвіли�ма=нолії�та�са��ри.

�Під�от	вала�О.ЛОГІН.

Вчора�в�смт�Тростянці�за��частю��ерівництва�області�на�чолі�з
=оловою� облдержадміністрації� В.Коровієм
та� �ерівни�ів�районів� відб�лася�виїзна� �о-
ле=ія�обласно�державної�адміністрації,�а�та-
�ож�ж�рналістсь�ий�прес-т�р�«Моя�Віннич-
чина»,� �� я�ом�� взяли� �часть� �ерівни�и� та
представни�и� засобів�масової� інформації
області.�Фоторепортажі�про�ці�події�читай-
те��в�наст�пних�номерах��азети.

Важливі		ДАТИ

НА�ЯКІ

СОЦГАРАНТІЇ

МОЖЕ�РОЗРА-

ХОВУВАТИ

ПРИЗОВНИК�-

�читайте�на�2�стор.

!ÏÎÄ²ß�������КОЛЕГІЯ�ОДА�ТА�ПРЕС-ТУР
«МОЯ�ВІННИЧЧИНА»�-�У�ТРОСТЯНЦІ 21�вітня�-�День�дов�ілля

(проводиться�з�метою�роз-
вит���діяльності,�започат�о-
ваної�Все��раїнсь�ою�а�цією
"Дерево�—�Життя"�та� інши-
ми�=ромадсь�ими�ініціатива-
ми);��23�-�Всесвітній�день��ни-
=и� і� авторсь�о=о�права;�26
вітня�-�День�Чорнобильсь-
�ої�тра=едії�(1986-ий).

ÍÀÓÊÎÂÖ² Ç ÀÊÀÄÅÌ²¯
ÄÅÐÆÓÏÐÀÂË²ÍÍß

З�місця�ПОДІЇ

ÇÓÏÈÍ²ÌÎ  ÁÐÀÊÎÍÜªÐÑÒÂÎ!
Çà ³íôîðìàö³þ ïðî çëî÷èíè âèïëà÷óâàòèìåòüñÿ çàîõî÷åííÿ
Людей�ХВИЛЮЄ

Мин�ло=о�тижня���райцентрі�поб�вали�на��овці�Одесь�о=о�ре=іо-
нально=о� інстит�т��державно=о��правління�Національної�а�адемії
державно=о��правління�при�Президентові�У�раїни,�зо�рема�перший
заст�пни��дире�тора,��андидат�на���державно=о��правління,�до-
цент�М.П.Попов,��отрий�поб�вав���Тиврівсь�ом��ліцеї,�а�та�ож�ра-
зом�з��ерівни�ами�район����районном��Б�дин�����льт�ри�з�стрівся
з�працівни�ами�державних��станов,�сл�жб,�ор=анів�місцево=о�само-
вряд�вання�та�вип�с�ни�ами�інстит�т��(на�знім�).

(За�інчення
-
на
4
стор.).

çóñòð³ëèñü ç òèâð³â÷àíàìè

«Майб�тнє�ліс��-�в�твоїх�р�%ах»�-�на�Тиврівщині

Òàÿ ñëàâà
íå çàãèíå!

ÐÀÇÎÌ Ç ÞÍÈÌÈ Ë²Ñ²ÂÍÈÊÀÌÈ ÃÐÈÆÈÍÅÖÜÊÎ¯ ØÊÎËÈ
ÂÇßËÈ Ó×ÀÑÒÜ ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ ÎÁËÀÑÒ² ÒÀ ÄÅÐÆË²ÑÃÎÑÏÓ

Ó ïîñàäö³ ë³ñó â íàøîìó ðàéîí³ çà ïðîãðàìîþ Âñåóêðà¿íñüêî¿ àêö³¿

Ãàðíèé
ïðèêëàä
У
районі,
в
області

триває
Все��раїнсь�а
а�ція
«Майб�тнє
ліс�
-
�

твоїх

р��ах»,
�
я�ій
цьо�оріч,

я�
і
щоро��,
а�тивн�
�часть
бер�ть
�ерівни�и

район�

(в
попередньом�
номері

наша
�азета
вже
розповідала
про

висадження
д�ба
і
ялини
�
Ло�ансь�ом�
лісі

поблиз�
смт
Тиврова),
а
та�ож
області,
�отрі

мин�ло�о
тижня
завітали
й
на
Тиврів-
щин�,
зо�рема
взяли
�часть
�
збільшенні

насаджень
на
території
Гнівансь�о�о
лісництва
(на�знімах).

Юні�лісівни�и��чнівсь�о=о�лісництва�«Зелений
світ»,�що�діє�при�Грижинець�ій�ш�олі,�вже�впро-
довж�ба=атьох�літ�створюють��ліси��разом�з�пред-
ставни�ами�ор=анів�влади�та�жителями�області.

Ось�і�мин�ло=о�тижня,12��вітня,�в�рам�ах�Все-
��раїнсь�ої�а�ції� «Майб�тнє�ліс��–�в� твоїх�р�-
�ах»�вони�висадж�вали�ліс�майб�тньо=о�разом

(Заінчення�-�на�4�стор.).

Надзвичайні�НОВИНИ

Ó ÂÅËÈÊ²É ÂÓËÈÇ²
ÇÃÎÐ²Â ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜ

Щоб�збере=ти�природні�ба=атства�Тиврівщини,�районна�ор=аніза-
ція�У�раїнсь�о=о�товариства�мисливців�та�рибало��(УТМР)�до�ладає
чимало�з�силь�для�запобі=ання�випад�ам�бра�оньєрства�та�пор�шення
правил�полювання.�З�цією�метою�проводиться�роз’яснювальна�ро-
бота�серед�жителів�район��та�членів�спіл�и�мисливців.�Важливо,�що
с�ма�відш�од�вання�за�нанесені�збит�и�зросла�вчетверо,�а�по�аран-
ня�за�знищення�чи�пош�одження�=нізд,�нір,�бобрових�за=ат,� інших
місць�поселення�птахів�та�тварин�–���десять�разів!
О�рім�штраф��доведеться��омпенс�вати��ошти,�я�і
необхідно�в�ласти��орист�вач��мисливсь�их��=ідь
на�відтворення�знищених�бра�оньєрами�тварин.�Пе-
редбачена�та�ож��римінальна�відповідальність�за�по-
р�шення�правил.�Штраф�за�неза�онне�доб�вання
або�знищення�лося�збільшили�з�20�до�80�тис.�=рн.,
�оз�лі�–�до�32�тис.;��абана�–�до�40�тис.;�зайця�–�з
500�до�8�тис.;�лебедя�–�до�4�тис.;�бобра�–�до�10�тис.;

��ниці�-�до�6�тис.;���ріпо��сірих,�фазанів�–�до�2�тис.�=рн.�Для��запоб-
і=ання�поширення�випад�ів�бра�оньєрства�Тиврівсь�а�РО�УТМР�зап-
рош�є�до�співпраці�небайд�жих�жителів�район�,�я�і�вболівають�за
наші�природні�ба=атства,�тваринний�та�рослинний�світ.�Відповідно
до�рішення��№3�від�21.07.2017р.�той,�хто�надасть�інформацію�про
фа�ти�злочинних�дій,�б�де�відзначений�матеріальними�заохочення-
ми���розмірі�50%�від�розмір��відш�од�вань�збит�ів,�завданих��насл-

ідо��пор�шення�за�онодавства�в�=ал�зі�мисливсь�о-
=о�=осподарства�та�полювання�з=ідно�та�с,�затверд-
жених� �Міна=рополіти�и,�Міне�оло=ії�та�природних
рес�рсів,�а�саме:�лось�–�40�тис.�=рн;��абан�–�20�тис.,
�оз�ля�–�16�тис.;�заєць�–�4�тис.;�борс���–�3�тис.;�бо-
бер�–�5�тис.;���ниця�–�3�тис.;�ондатра�–�1�тис.;�лебідь
–�2�тис.;���ріп�а�сіра,�фазан�–�1�тис.�=рн.

І.ПАЦАЛОВСЬКИЙ
-
�олова
Тиврівсь�ої
РО
УТМР
(тел.:
(096)
534
20
42).

22��вітня�відзначається

�Міжнародний�День�Землі�-�свя-
то� чистої� води,� землі,� повітря.
День�на=ад�вання�про�е�оло=ічні
�атастрофи,��оли��ожна�люди-
на�повинна�зад�матися�над�тим,
що�Земля�потреб�є� т�рботи�й
захист�.�На�жаль,�сьо=одні�люд-

ство�фа�тично�знищ�є�Землю.

ÂÑÅÑÂ²ÒÍ²É ÄÅÍÜ ÇÅÌË²

Читайте�на�3�стор.
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ÒÈÆÄÅÍÜ ÎÕÎÐÎÍÈ ÏÐÀÖ²
З�23�по�27��вітня�проводиться

Щоро�����Всесвітній�день�охо-
рони�праці,�28��вітня,�з�ідно�з
У�азом�Президента�У�раїни�від
18.08.2006�№�685/2006�в�У�раїні
відзначають� День� охорони
праці.�Цьо�о�ро���девіз�Все-
світньо�о�дня�охорони�праці�«За-
хищене� і� здорове�по�оління»
збі�ається�із�завданнями�й�ме-
тою�Всесвітньо�о�дня�боротьби
із�дитячою�працею,�я�ий�відзна-
чають�12�червня.�Для�дося�нен-
ня�поставлених�цілей�в�інтере-
сах�молодо�о�по�оління�праців-
ни�ів�потрібен��з�оджений��ом-
пле�сний�підхід�до�ви�орінення
дитячої�праці�та�поп�ляризації
��льт�ри�безпе�и�і��і�ієни�праці.
В�У�раїні�працює�майже��о-

жен�третій�ві�ом�від�15�до�24
ро�ів,�що�становить�понад�1
мільйон�наших��ромадян.�Ура-
хов�ючи,�що�в��раїні�триває�а�-
тивна�фаза�всебічно�о�рефор-
м�вання�е�ономі�и,�наше�зав-
дання�-�збере�ти�молоде�по�о-
ління�я��безцінний�потенціал�для
майб�тньо�о�становлення�ефе�-

тивної�і�сильної�держави.�Рефор-
ми�освіти�та�охорони�здоров’я,
децентралізація�влади,�розв’я-
зання�е�ономічних�проблем�ма-
ють� забезпечити� �ідні� �мови
праці�для�молодих�працівни�ів.
Особлив��роль���цьом��про-

цесі�відведено�ш�олам�і�за�ла-
дам�вищої�освіти�-�саме�т�т�з
дітьми�і�молоддю�мають�прово-
дити� інформаційно-роз’ясню-
вальн�� робот�� та� навчання,
спрямовані� на� форм�вання
��льт�ри�охорони�праці�май-
б�тніх�працівни�ів.
В�У�раїні� інтереси�молодих

працівни�ів�до�18�ро�ів�достат-
ньою�мірою�захищені�нормами
за�онодавства� (не�дозволено
прийом�на�робот��осіб�до�16
ро�ів,��становлено�с�орочений
робочий�тиждень,�заборонено
працювати�вночі�та�в�поза�роч-
ний�час�тощо).
Одним�із�с�спільно�знач�щих

прое�тів,�спрямованих�на�поп�-
ляризацію�серед�молодо�о�по-
�оління���льт�ри�безпе�и�праці,

є�щорічний�Все��раїнсь�ий��он-
��рс�дитячо�о�малюн�а�«Охоро-
на�праці�очима�дітей»,�я�ий�про-
ходить�за�сприяння�Державної
сл�жби�У�раїни�з�питань�праці.
За�рез�льтатами�мин�ло�о�ро��
в��он��рсі�взяли��часть�98�ди-
тячих�малюн�ів��чнів�23�за�аль-
ноосвітніх�ш�іл�район�,�я�і�б�ли
зал�чені�до�процес��форм�ван-
ня�відповідально�о�ставлення�до
безпе�и�праці.
Районна�робоча��р�па�з�під�о-

тов�и�та�проведення���2018�році
тижня�охорони�праці�за�ли�ає
ви�онавчі�ор�ани�місцево�о�са-
мовряд�вання,� роботодавців,
профспіл�и,� засоби�масової
інформації,��ерівни�ів� і�праців-
ни�ів�підприємств,��станов�та
ор�анізацій� район�� сприяти
ор�анізації� �ідних� і� безпечних
�мов�праці�для�молодих�праців-
ни�ів,�дол�чатися�до�роботи�з
форм�вання���льт�ри�безпе�и
та��і�ієни�праці.

О.КУРБАЧ	-	начальни�
відділ�	праці	УПСЗН	РДА.

ÙÎÁ ÁÄÆÎËÈ
ÌÀÑÎÂÎ ÍÅ ÏÎÑÒÐÀÆÄÀËÈ
А�т�альна�ТЕМА

Я��не�доп�стити�масово�о�отр�єння�бджіл,
я�е��спостері�ається���весняно-літній�період�при
оброб�ах� сільсь�о�осподарсь�их� посівів.� У
більшості�випад�ів�то�си�ація�бджіл�відб�ваєть-
ся�через�несвоєчасн�� інформацію�бджолярів
про�час,�місце�та�хара�тер�хімічних�обробо�,
пор�шення�правил�застос�вання�пестицидів;�ви-
�ористання�небезпечних�для�бджіл�препаратів.
Часто�отр�єння�відб�вається�при�авіаційних�об-
роб�ах�або��оли�проходить�обприс��вання�при
підвищеній�силі�вітр��(більше�5�м/с).�При�цьо-
м��вини�ає�знос�препарат��до�зони�інтенсив-
но�о�льот��бджоли�або�безпосередньо�на�те-
риторію�пасі�и.
З�ідно�вимо��підп�н�т��6.1.7.�п�н�т��6�“Зас-

тос�вання�пестицидів”�Державних�санітарних
правил�ДСП�8.8.1.2.001-98�«Транспорт�вання,
збері�ання�та�застос�вання�пестицидів���народ-
ном���осподарстві»��та�частини�2�статті�37�За-
�он��У�раїни�“Про�бджільництво”,�адміністра-
ція��осподарств�зобов’язана�не�пізніше�ніж�за
три�доби�до�почат���оброб�и�через�засоби
масової� інформації�попередити�про�це�насе-
лення,�сільсь�і�ради�та�земле�орист�вачів�в�ра-
ді�сі�десяти��ілометрів�від�оброблюваних�площ
про�місця,�стро�и�і�методи�застос�вання�пес-
тицидів.�У�період�проведення�та�их�робіт���ра-
ді�сі�200�м�від�меж�діляно�,�що�обробляються,
повинні�б�ти�встановлені�попередж�вальні�на-
писи.�При�цьом��повідомляється�дата�оброб-
�и,�назва�препарат�,�ст�пінь�і�стро��дії�то�сич-
ності�препарат�.
Роботи�з�пестицидами,� врахов�ючи�без-

печність�для�бджіл,�слід�проводити���вечірні�(18–
20)��одини�при�мінімальних�висхідних�повітря-
них�пото�ах�шляхом�обприс��вання�наземною
апарат�рою,�при�цьом��пасі�и�необхідно�вивез-
ти�не�менш�ніж�на�5��м�від�оброблюваних�діля-
но��або�ізолювати�їх�на�термін�до�п’яти�діб�в
залежності�від�застосовано�о�препарат��(Дер-
жавні�санітарні�правила�ДСП�8.8.1.2.001-98
підп�н�т�6.1.5.�п�н�т��6�“Застос�вання�пести-
цидів”)
Всі�роботи�з�пестицидами�проводять�в�ран-

�ові�та�вечірні��одини.�Доп�с�ається�проведен-
ня�їх�вдень���похм�р�,�прохолодн��по�од�,��оли

бджоли�не�вилітають�з�в�ли�а.
Оброб�а�хімічними�речовинами�медоносних

��льт�р�під�час�їх�цвітіння�неприп�стима.�У�разі
�райньої�необхідності�ви�ористов�ють�найменш
то�сичні�пестициди�або�біопрепарати.�Оброб-
�и�проводять�в�ран�ові��одини�за�відс�тності
масово�о�льот��бджіл,�при�цьом��авіаоброб�и
ви�лючаються.
Провина�за�отр�єння�бджіл�не�може�лежати

тіль�и�на�замовни�ові�хімобробо�,�значн��відпо-
відальність�та�ож�нес�ть�і�власни�и�пасі�.�Та�,
відповідно� до� вимо��За�он�� У�раїни� «Про
бджільництво»�пасі�и�підля�ають�обов’яз�овій
реєстрації�за�місцем�проживання�фізичної�осо-
би�або�за�місцезнаходженням�юридичної�осо-
би,�я�а�займається�бджільництвом,���місцевих
державних�адміністраціях�або�сільсь�их,�селищ-
них,�місь�их�радах.�Перевезення�(�очівля)�бджіл
на�медозбір� і� запилення� здійснюється� на
підставі�ветеринарно-санітарних�правил,�з�ідно
з�я�ими�фізичні�та�юридичні�особи�повинні�роз-
міщ�вати�пасі�и�на�земельних�ділян�ах,�я�і�на-
лежать�їм�на�правах�власності�або��орист�ван-
ня.�Розміщення� �пасі��на�земельних�ділян�ах
інших�власни�ів�або��орист�вачів�здійснюєть-
ся�за�їх�з�одою.
З�метою�облі���пасі��та�здійснення�лі��валь-

но-профіла�тичних�заходів�на��ожн��пасі���по-
винен�видаватися�ветеринарно-санітарний�пас-
порт.�У�ньом��повинні�б�ти�відображені:�хара�-
теристи�а�пасі�и,� її� ветеринарно-санітарний
стан,�епізоотична�обстанов�а,�дані�лаборатор-
них�досліджень,�рез�льтати�проведених�лі��-
вально-профіла�тичних�заходів.
Після�отримання�повідомлення�про�майб�т-

ню�хімічн��оброб���бджоляр�повинен�до�її�по-
чат��:�вивезти�пасі���в�безпечне�місце,�ізолю-
вати�виліт�бджіл�з�в�ли�а�(без��очівлі)�або�при-
брати�бджолині�сім’ї�в�зимівни�.
Пор�шення�За�он��У�раїни�“Про�захист�рос-

лин”�ст.�21�та�За�он��У�раїни�“Про�бджільниц-
тво�ст.�38�тя�не�за�собою�дисциплінарн�,�адм-
іністративн�,�цивільно-правов��або��риміналь-
н��відповідальність
А.ЛІЩИШИНА		-	заст�пни�		начальни�а

�правління	а&ропромрозвит��	РДА.

ÏÐÎ ÏÅÍÑ²Þ ÄÁÀÉ ÇÀÂ×ÀÑÍÎ - ÊÎÍÒÐÎËÞÉ ÑÒÐÀÕÎÂÈÉ ÑÒÀÆ!
З

а�оном�У�раїни�«Про�за�альнообов’яз�ове�державне�пенс
ійне�страх�вання»�передбачено:�страховий�стаж�–�це�період,

протя�ом�я�о�о�особа�підля�ає�за�альнообов’яз�овом��державно-
м��пенсійном��страх�ванню�та�за�я�ий�щомісяця�сплачені�страхові
внес�и�в�с�мі�не�меншій,�ніж�мінімальний�страховий�внесо�.�З�1
січня�2018�ро���3723�х�22%=819,06��рн.�Я�що�ж�с�ма�нарахованої
заробітної�плати,�з�я�ої�сплачені�внес�и,�менша�мінімально�о�роз-
мір�,�страховий�стаж��обчислюється�пропорційно�заробітній�платі
та�становить�неповний�місяць.�Я�що�з�я�ихось�причин�роботода-
вець�не�сплач�є�внес�и�на�за�альнообов’яз�ове�державне�пенсій-
не�страх�вання�за�своїх�найманих�працівни�ів,�виплач�є�заробітн�

плат��«в��онвертах»�без�сплати�страхових�внес�ів,�нарощ�є�забор-
�ованість�я��з�виплати�заробітної�плати,�та��і�зі�сплати�страхових
внес�ів,�то�періоди,�за�я�і�не�сплачені�внес�и,�«випадають»�із�стра-
хово�о�стаж��наймано�о�працівни�а�та�не�в�лючаються�в�заробіто�
для�розрах�н���розмір��пенсії.�Неоформлений�офіційно�працівни�
ризи��є�залишитися�без�права�на�отримання�соціальних�піль��та
виплат,��арантованих�державою,�особливо�при�нарах�ванні�пенсії
та�здійсненні�перерах�н�ів�пенсій���подальшом�.
З�2000�ро���в�У�раїні�діє�система�персоніфі�овано�о�облі��,�я�а

надає��ожній�застрахованій�особі�можливість�безоплатно�отрим�-
вати�відомості�про�себе,�тобто,�з�я�ої�с�ми�заробітної�плати,�с�іль�и

Запит�вали�-�ВІДПОВІДАЄМО

та�за�я�ий�період�сплачено�за�неї�роботодавцем�до�Пенсійно�о
фонд��страхових�внес�ів.�Ця�система�дозволяє�застрахованій�особі
�онтролювати�процес�форм�вання�своєї�майб�тньої�пенсії,�вима-
�аючи�від�роботодавця�своєчасної�та�повної�сплати�внес�ів.�Конт-
роль�можна�здійснювати,�не�відриваючись�від�монітора�персональ-
но�о��омп’ютера�через�Веб-портал�Пенсійно�о�фонд��У�раїни�або
особисто�зверн�тися�з�паспортом�та�реєстраційним�номером�об-
лі�ової��арт�и�платни�а�подат�ів�до��правління�ПФУ�та�отримати
форм��ОК-5,�ОК-7.

В.КУБИК	-	начальни�	Вінниць�о&о	примісь�о&о
об’єднано&о	�правління	Пенсійно&о	фонд�	У�раїни.

ÏÐÎ ÑÊËÈÊÀÍÍß ÑÅÑ²¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ ÐÀÄÈ
Офіційний�ВІДДІЛ

Кер�ючись�ч.�4�ст.�46�та�ч.�6,�7�ст.�55�За�он�
У�раїни� «Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�-
раїні»,��олова�районної�ради�Я.Й.Красовсь�ий
видав�розпорядження�про�с�ли�ання�22�сесії
районної�ради�7�с�ли�ання��26��вітня��2018р.

о�10��од.�в�залі�засідань�районної�ради.

На�роз�ляд�22�сесії�вносяться�наст�пні�пи-
тання:�1.�Про�затвердження�Про�рами�інфор-
матизації�Тиврівсь�о�о�район��на�2018-2020
ро�и�(інформ�є�І.Д.Романсь�а�–��ерівни��апа-
рат��райдержадміністрації);�2.�Про�внесення

змін�до�рішення�20�сесії�районної�ради�7�с�ли-
�ання�від�21��р�дня�2017�ро���№385�«Про�рай-
онний� бюджет� на� 2018� рі�»� (інформ�є
Н.Б.Мельни��–�начальни��фінансово�о��прав-
ління�райдержадміністрації);�3.�Інші�питання,
розміщені�на�веб-сайті��районної�ради.

На��сесію���рім�деп�татів�районної�ради�зап-
рош�ються��олова,�заст�пни�и��олови�та�на-
чальни�и��правлінь� і�відділів�райдержадміні-
страції,� місь�ий,� селищні,� � сільсь�і� �олови,
представни�и�ЗМІ.

ÍÀ ßÊ² ÑÎÖ²ÀËÜÍ² ÃÀÐÀÍÒ²¯ ÌÎÆÅ
ÐÎÇÐÀÕÎÂÓÂÀÒÈ ÏÐÈÇÎÂÍÈÊ

Т�рбота�про�захисни�ів

Керівництвомдержави,Уряд�таЗбройнихСил
забезпеченоналежні�мовидляпризванихнастро-
�ов�війсь�ов�сл�жб� ромадянУ�раїни,зо�ре-
ма:припризові їмвиплач�ється рошовадопо-
мо а�розмірідвохпрожит�овихмінім�мів,вста-
новленихдляпрацездатнихосібна1січня�ален-
дарно оро��(�2018роціце–3,5тис. ривень).

Довід�ово.�Передбаченостаттею21За�он�,а
порядо�виплативизначенопостановоюКМУвід
12.08.2015№587“ПрозатвердженняПоряд��
виплати рошовоїдопомо и ромадянамУ�раїни,
я�іпризиваютьсянастро�ов�війсь�ов�сл�жб�”.

Війсь�овосл�жбовціпереб�ваютьнаповном�
державном��триманні,розміщ�ютьсяв�азармах
(на�ораблях),забезпеч�ютьсящоденнимтрира-
зовим арячимхарч�ваннятавійсь�овоюформою
одя �з ідновстановленимнорм;їмвиплач�єть-
сящомісяця154–245 рн.(відв/званнятапоса-
ди)надодат�овіособистіпотреби;призвільненні
взапасїмвиплач�єтьсявихідна рошовадопомо-
 а�розмірі8-мипосадовихо�ладів(від1232–
до1960 рн.залежновідв/званняіпосади).

Довід�ово.�Дляв/сл�жбовцівзчисладітей-
сиріттапозбавленихбать�івсь�о опі�л�вання-
12о�ладів(від1848 рн–до2940 рн).

Їмнадаєтьсявідп�ст�а(10�алендарнихднівбез
�рах�ваннячас�,необхідно одляпроїзд�домісця
проведеннявідп�ст�итаназад);часпроходжен-
нястро�овоїв/сл�жбизарахов�єтьсядостаж�ро-
боти,щодаєправонапризначенняпенсіїзаві�ом
напіль ових�мовах;занимизбері аютьсяробо-
чемісцетасереднійзаробіто�,за�мовиофіцій-
но опрацевлашт�ваннядопризов�;занимизбе-
рі аютьсяжиліприміщення,я�івонизаймалидо
призов�настро�ов�війсь�ов�сл�жб�.Вонине
мож�тьб�тизнятізоблі�� ромадян,я�іпотреб�-
ютьполіпшенняжитлових�мов;післязвільнення
взапас(протя оммісяцязднявзяттянавійсь�о-
вийоблі�замісцемпроживаннязаподанням
війсь�ово о�омісаріат�)виплач�єтьсяматеріаль-
надопомо аврозмірі:середньоїзаробітноїпла-
тинаденьпризов�,аленеменшепрожит�ово о
мінім�м�дляпрацездатнихосіб,�становлено о
на1січня�алендарно оро��,встановленоїнадень
призов�(для ромадян,я�іпрацювали);�розмірі

прожит�ово омінім�м�дляпрацездатнихосіб,
�становлено она1січня�алендарно оро��,вста-
новленоїнаденьпризов�(для ромадян,я�ідо
призов�непрацювали).

Довід�ово.П�н�т3статті8За�он�У�раїни“Про
соціальнийіправовийзахиствійсь�овосл�жбовців
тачленівїхсімей”тапостановиКабінет�Міністрів
У�раїнивід08.04.2015№185(іззмінами).

Та�ождержавазабезпеч�єсоціальн�тапро-
фесійн�адаптаціювійсь�овосл�жбовцівстро�о-
воївійсь�овоїсл�жби,я�ідопризов�настро�ов�
війсь�ов�сл�жб�неб�липрацевлаштовані.

Довід�ово.Уразінеобхідностісоціальн�тапро-
фесійн�адаптаціюпроходятьта�ожчленисімей
війсь�овосл�жбовцівза їхзверненням.Адаптація
зазначеної�ате оріїосібпровадитьсяцентральним
ор аномви�онавчоївлади,щореаліз�єдержавн�
політи���сферахзайнятостінаселеннятатр�дової
мі рації,тр�довихвідносин,соціально озахист�на-
селення,зарах�но��оштівдержавно обюджет�.

Особи,я�іб�липризванівперіоднавчання�
ВНЗI-IVрівніва�редитації,призвільненнізарахо-
в�ютьсядляпродовженнянавчаннядото оВНЗ,
девонинавчалисядопризов�,незалежновід
форминавчання.Тіль�ивійсь�овосл�жбовцістро-
�овоївійсь�овоїсл�жбимаютьправонабезоп-
латнийпроїздвсімавидамитранспорт�за аль-
но о �орист�ваннямісь�о о, примісь�о о та
міжмісь�о оспол�чення(завинят�омта�сі).

Членисімейвійсь�овосл�жбовців стро�ової
сл�жбимаютьпереважнеправоприприйняттіна
робот�іназалишеннянароботіприс�ороченні
чисельностіабоштат�працівни�ів,

Іншісоціальніпіль и,передбаченідляв/сл�ж-
бовцівабочленівсімейв/сл�жбовців,я�іза ин�-
личипомерлиабопропалибезвістипідчаспро-
ходженнясл�жби,�разіотриманняв/сл�жбов-
цемстро�овоївійсь�овоїсл�жбипоранення(�он-
т�зії,травмиабо�аліцтва)�періодпроходження
нимстро�овоїв/сл�жби,щопризвелодочаст�о-
воївтратипрацездатностібезвстановленняйом�
інвалідності.
�Г.ДОЛГАШОВ�-�начальни���правління�пер-
сонал��–�заст�пни��начальни�а�штаб��Коман-
д�вання�С�хоп�тних�війсь��ЗСУ,�пол�овни�.
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20��вітня�відзначається�Всеєвропейсь�ий�День�бо-
ротьби�з�меланомою.�У�цей�день�в��сіх�містах�У�раї-
ни�відб�д�ться�о!ляди�пацієнтів,�я�і�бажають�пере-
вірити�свої�родим�и�та�інші�ново�творення�ш�іри�на
озна�и�переродження�в�злоя�існі�ново�творення.
Тиврівсь�а�ЦРЛ�та�ож�дол�чається�до�цієї�європейсь-
�ої�а�ції.�Віз�ально�меланома�може�ви!лядати�я��зви-
чайна�родим�а,�але�насправді�є�небезпечною�зло-
я�існою�п�хлиною�ш�іри,�що�швид�о�розвивається.
Статисти�а�невтішна,��ожен�п’ятий���Тиврівсь�ом�
районі�має�злоя�існе�ново�творення�ш�іри�(244�лю-
дини�з�1100�чолові�,�я�і�переб�вають�на�он�ооблі��).
І� �ожно!о� ро��� спостері!ається� тенденція� до
збільшення�випад�ів�захворювання.�Спрово��вати
вини�нення�хвороби�може�сонячна�радіація�та��льт-
рафіолетове�опромінення,�постійне�механічне�под-
разнення� і� травм�вання� родим�и,� спад�овість.
Найбільш� ч�тливі� до� вплив�� сонячних� променів

ÏÐÎÄÀÌ ÁÓÄÈÍÎÊ
в� смт� Тиврові,� в�л.� Б.Хмель-
ниць�о�о,�43.�Ціна�-�до�овірна.
Телефон:�(068)�62�76�193.

ÄÅÐÆÀÂÍÀ Ô²ÍÀÍÑÎÂÀ Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ
ÔÅÐÌÅÐÀÌ, ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÀÌ, Ô²ÇÎÑÎÁÀÌ

Підтрим	а�ДЛЯ�СЕЛЯН

Відповідно�до�Постанови�КМУ�від�07.02.18р.
№106�підтрим�а�надається:�фермерсь�им�!ос-
подарствам,���власності�та/або��орист�ванні�я�их
переб�ває�не�більше�ніж�500�!е�тарів�земель�с/!
призначення�та�я�і�мають�чистий�дохід�від�реалі-
зації�прод��ції�за�останній�рі��до�15�000�000�!ри-
вень;� �сільсь�о!осподарсь�им�обсл�!ов�ючим
�ооперативам,�до�с�лад��я�их�входить�не�менше
ніж�20�членів,�серед�я�их�повинні�б�ти�не�менше
ніж�одне�фермерсь�е�!осподарство,�а� інші�—
фізичні�особи,���власності�та��орист�ванні��ожної
з�я�их�переб�ває�не�більше�ніж�100�!е�тарів�зе-
мель�сільсь�о!осподарсь�о!о�призначення.

Напрям�и�допомо!и:�1.�Част�ова��омпенсація
вартості�насіння�вітчизняної�селе�ції��ате!орій
базове,�сертифі�оване���розмірі�80%�вартості
насіння,�але�не�більше�30�000�!рн�на�одне�!оспо-
дарство.�Ори!інали�та�належним�чином�засвід-
чені��опії�до��ментів�подаються�до�державно!о
бан��:��опія�стат�т��фермерсь�о!о�!осподарства
(для�юридичної�особи)�або��опію�до!овор��про
створення�сімейно!о�фермерсь�о!о�!осподарства
(для�фермерсь�их�!осподарств,�що�створені�без
наб�ття�стат�с��юридичної�особи,�або��опію�ста-
т�т��сільсь�о!осподарсь�о!о�обсл�!ов�ючо!о��о-
оператив�;�до��менти,�що�підтвердж�ють�право
власності�та/або��орист�вання�земельною�ділян-
�ою�(стосовно�сільсь�о!осподарсь�о!о�обсл�!о-
в�ючо!о��ооператив��—�для��ожно!о�члена��оо-
ператив�);� �опію� фінансово!о� до��мента,� що
підтвердж�є�наявність�чисто!о�доход��від�реалі-
зації�прод��ції�за�останній�рі��(для�фермерсь�о!о
!осподарства);�довід���про�відс�тність�забор!о-
ваності�з�подат�ів,�зборів,�платежів,��онтроль�за
справлянням�я�их�по�ладено�на�ор!ани�доходів�і
зборів,�—���паперовом��ви!ляді�або�сформован�
в�еле�тронном��ви!ляді�в�еле�тронном���абінеті
платни�а�подат�ів�на�офіційном��веб-сайті�ДФС;
з!од��одерж�вача�щодо�надання�державним�бан-
�ом�Міна!рополіти�и�інформації,�я�а�становить
бан�івсь���таємницю�або�містить�персональні
дані:�сертифі�ата,�що�засвідч�є�сортові�я�ості�на-
сіння;�сертифі�ата,�що�засвідч�є�посівні�я�ості
насіння;�платіжно!о�дор�чення�про�оплат��за�на-
сіння;�на�ладної�(товарно-транспортної�на�лад-
ної)�на�придбане�насіння;�а�та�про�висів�придба-
но!о�насіння�за�формою,�затвердженою�Міна!-
рополіти�и.

До��менти�подаються�двічі�на�рі��до�1�червня
та�до�1�листопада�поточно!о�ро��.

Бан��протя!ом�трьох�бан�івсь�их�днів�після
перерах�вання�бюджетних��оштів�Міна!рополіти-
�и�перерахов�є�їх�на�поточні�рах�н�и�одерж�вачів.

2.�Фінансова�підтрим�а�сільсь�о!осподарсь�их
обсл�!ов�ючих��ооперативів�молочарсь�о!о�та
плодово-я!ідно!о�напрям���для�придбання�облад-
нання�із�збері!ання�та�перероб�и�прод��ції.

70�%�вартості�придбано!о�обладнання�без��ра-
х�вання�с�м�подат���на�додан��вартість,�але�не
більше�ніж�3�000�000�!ривень�на�один��сільсь�о-
!осподарсь�ий�обсл�!ов�ючий��ооператив.�Коо-
перативи���ладають�до!овір�з�постачальни�ом
обладнання.�Кооператив�сплач�є�постачальни��
подато��на�додан��вартість�та�30�відсот�ів�вар-
тості�обладнання�(без�подат���на�додан��вартість).
70� відсот�ів� вартості� (без� подат��� на� додан�
вартість)� сплач�ється� за� рах�но�� фінансової
підтрим�и�шляхом�видачі�просто!о�ве�селя,�ава-
льовано!о�Міна!рополіти�и.

Одночасно�подаються:�в�паперовом��ви!ляді
–�до�ре!іональної��омісії�при�департаменті�а!ро-
промислово!о�розвит��,�е�оло!ії�та�природних
рес�рсів�з�дати,�в�азаної�в��о!олошенні�до�15�ли-
стопада�2018�ро��,�а�в��еле�тронном��ви!ляді��-
до�Міна!рополіти�и��та�і�до��менти:��опія�стат�т�
сільсь�о!осподарсь�о!о�обсл�!ов�ючо!о��оопе-
ратив�;�до��менти,�що�підтвердж�ють�право�влас-

ності�та/або��орист�вання�земельною�ділян�ою
для�членів��ооператив�;�довід���про�відс�тність
забор!ованості�з�подат�ів,�зборів,�платежів,��он-
троль�за�справлянням�я�их�по�ладено�на�ор!ани
доходів�і�зборів,�—���паперовом��ви!ляді�або�сфор-
мован��в�еле�тронном��ви!ляді�в�еле�тронном�
�абінеті�платни�а�подат�ів�на�офіційном��веб-сайті
ДФС;��опію�до!овор��з�постачальни�ом�облад-
нання;��опії�до��ментів,�що�підтвердж�ють�опла-
т��подат���на�додан��вартість�та�30�відсот�ів�вар-
тості�придбано!о�обладнання;��опію�ве�селя,�ви-
писано!о� постачальни��� обладнання;� �опії
підтвердних� до��ментів� щодо� одержання
сільсь�о!осподарсь�им�обсл�!ов�ючим��оопера-
тивом�обладнання.�Копії�до��ментів�засвідч�ються
підписом��повноваженої�особи�сільсь�о!оспо-
дарсь�о!о�обсл�!ов�ючо!о��ооператив�.

4.�Част�ова��омпенсація�вартості�придбаної
сільсь�о!осподарсь�ої� техні�и� та� обладнання
вітчизняно!о�виробництва�надається�фермерсь-
�им�!осподарствам�на�безповоротній�основі��
розмірі�40�відсот�ів�вартості�зазначеної���до��-
ментах�без��рах�вання�подат���на�додан��вартість,
що�підтвердж�ють�оплат��через�державний�бан�.

Для�отримання��омпенсації�додат�ово�пода-
ються�до�державно!о�бан����опія�стат�т��фер-
мерсь�о!о�!осподарства�(для�юридичної�особи)
або��опію�до!овор��про�створення�сімейно!о
фермерсь�о!о�!осподарства�(для�фермерсь�их
!осподарств,�що�створені�без�наб�ття�стат�с�
юридичної�особи).

5.�Здешевлення��редитів�відб�вається�шляхом
надання�част�ової��омпенсації�відсот�ової�став-
�и�за�зал�ченими���національній�валюті��редита-
ми,�наданими�державним�бан�ом.�Компенсації
підля!ають�відсот�ові�став�и�за��редитом:�зал�-
ченим�до�одно!о�ро��,�обся!�я�о!о�не�перевищ�є
500�000�!ривень,�для�по�риття�виробничих�вит-
рат;�зал�ченим�до�трьох�ро�ів,�обся!�я�о!о�не
перевищ�є�9�000�000�!ривень,�для�придбання
основних�засобів�сільсь�о!осподарсь�о!о�вироб-
ництва,�здійснення�витрат,�пов’язаних�з�б�дів-
ництвом�і�ре�онстр��цією�виробничих�об’є�тів
сільсь�о!осподарсь�о!о�призначення.

Для�отримання��омпенсації�одерж�вачі�пода-
ють�до�державно!о�бан��,�з�я�им���ладено��ре-
дитний�до!овір,�заяв���та��опію�стат�т��фермерсь-
�о!о�!осподарства�(для�юридичної�особи)�або
�опію�до!овор��про�створення�сімейно!о�фер-
мерсь�о!о�!осподарства�(для�фермерсь�их�!ос-
подарств,�що�створені�без�наб�ття�стат�с��юри-
дичної�особи,�або��опію�стат�т��сільсь�о!оспо-
дарсь�о!о�обсл�!ов�ючо!о��ооператив�;�до��мен-
ти,�що�підтвердж�ють�право�власності�та/або
�орист�вання� земельною� ділян�ою� (стосовно
сільсь�о!осподарсь�о!о�обсл�!ов�ючо!о��оопе-
ратив��—�для��ожно!о�члена��ооператив�);��опію
фінансово!о�до��мента,�що�підтвердж�є�наявність
чисто!о�доход��від�реалізації�прод��ції�за�останній
рі��(для�фермерсь�о!о�!осподарства);�довід���про
відс�тність�забор!ованості�з�подат�ів,�зборів,�пла-
тежів,��онтроль�за�справлянням�я�их�по�ладено
на�ор!ани�доходів�і�зборів,�—���паперовом��ви!-
ляді�або�сформован��в�еле�тронном��ви!ляді�в
еле�тронном���абінеті�платни�а�подат�ів�на�офі-
ційном��веб-сайті�ДФС;�з!од��одерж�вача�щодо
надання� державним� бан�ом� Міна!рополіти�и
інформації,�я�а�становить�бан�івсь���таємницю
або�містить�персональні�дані:

Бан��протя!ом�трьох�бан�івсь�их�днів�після
перерах�вання�бюджетних��оштів�Міна!рополі-
ти�и�перерахов�є�їх�на�поточні�рах�н�и�одерж�-
вачів.

С�ористатися�фінансовою�підтрим�ою�можна
не�більше�одно!о�раз��протя!ом�бюджетно!о�ро��.
А.ЛІЩИШИНА		-	заст�пни�		начальни�а

�правління	а�ропромрозвит��	РДА.

Варто�знати ßÊ ÏÎÏÅÐÅÄÈÒÈ ÌÅËÀÍÎÌÓ?
світлош�ірі�люди�та�ті,����о!о�на�ш�ірі�ба!ато�роди-
мо�,�весняно��та�пі!ментних�плям.

Вчасно�розпізнати�небезпечн��родим���само-
стійно�допоможе�простий�ал!оритм�АКОРД:��А�–
Асиметрія.�Коли��мовно�проведена�вісь�через�ро-
дим���поділяє�її�на�дві�нерівні�половин�и;�К�–�Край.
Я�що�він�стає�нерівним,�рваним,�з�заз�брин�ами;
О�–�О�рас.�Коли�родим�а�має�темні�в�рапленння,
прожил�и�сіро!о,�чорно!о�чи�рожево!о��ольорів,
світлий�обідо��нав�оло;�Р�–��Розмір.�Чим�більший
розмір�родим�и,�тим�вище�ризи��її�переродження;
Д�–Динамі�а.�Поява�б�дь-я�их�змін�з�часом:��рово-
точивість,�випадіння�волос�ів,�поява�тріщин�чи��іро-
чо�,�збільшення�розмір��та�ширини.�Для�то!о,�щоб
вбере!тися�від�меланоми:�постарайтеся�ма�сималь-
но�обмежити�час�переб�вання�на�сонці,�особливо�в
обідні�!одини;�захистіть�від�риті�ділян�и�ш�іри�від
опромінення;�ре!�лярно�о!лядайте�всю�поверхню

ш�іри;�зверніться�до�лі�аря�при
появі�б�дь-я�о!о�елемент�,�що
ви�ли�ає���Вас�підозр�.�Цін�йте
здоров’я�своє�та�своїх�близь�их:

зверніться�до�лі�аря
вчасно�та�попередь-
те� розвито�� небез-
печної�хвороби,�адже
життя�–�це�найцінні-
ший�дар!
	А.ГАВРИЛОВСЬКА
					-	лі�ар-он�оло�
Тиврівсь�ої	ЦРЛ.

ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß Â ×ÅÕ²¯
Робота�для�чолові�ів�та�жіно�.�Достав�а�на�робот�.
Оформлення�віз. Тел.:�(067)3698233,�(063)2180233.

�риниць�р�чним�та�меха-
нічним�способами.�Пош��
води.�Корби,�на�риття.
��������������Достав�а��ілець.

КОПАННЯ,
ДОКОПУВАННЯ

Тел.:�067-290-47-13.
ÏÐÎÄÀªÒÜÑß 2-õ ê³ì. ÊÂÀÐÒÈÐÀ
в�смт�Тиврові,�в�л.�Зла�оди�(Матросова)

(44,5�м2),�житлова�площа�-�33,7�м2,��хня�-�5,9
м2,��аз,�вода,�є�сарай�11�м2�з�по�ребом�4м2.
Тел.:�(096)9952531,�(063)1355325.

ÌÅÄ,«Мир�Мёда»
	
п
є

Тел.:�(067)1003766,
(095)1003766

Â²ÑÊ (îáì³í íà ÂÎÙÈÍÓ).

ÏÐÎÄÀÌ
1-�імнатн���вартир��в�смт
Тиврів,� в�л.� Тиверсь�а
(�ол.� Леніна),� б�д.� 67,
перший� поверх.� Можна
ви�ористати�під�бізнес.
Тел.:�(096)4152140.

ÏÎÒÐ²ÁÍ² ÍÀ
ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ:
робочі�-�з/п�10000-14000�!рн,
водій�навантаж
вача�-�з/п�7000-8000
!рн,���б
х алтер�-�з/п�7000�!рн.

Тел.:�(067)�40�66�487.
ÓÒÅÏËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊ²Â

пінопластом�та�мін.�ватою,
недоро�о.�Тел.:�067�81�40�409.

ПРОДАЮ�саджанці
малини.�Ціна�–�до овірна.

Тел.:�097�783�92�66.

За� перевищення� норми
-� додат�ова� премія.

пилорамни
івтаїхпомічни
ів;
операторівверстатів;

верстатни
ів;
сорт�вальни
ів матеріалів;

водіяавтонавантаж�вача;
машиніста 
ран-бал
и;

підсобнихробітни
ів.

Офіційне�працевлашт�вання,�забез-
печення� харч�ванням,� омпенсація
оштів�за��проїзд�в�смт�С�тиси.

ÒÎÂ «Ð²ÒÎÍ»

ÇÀÏÐÎØÓª

ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Звертатись� за� адресою:
смт�С�тис�и,�в�л.�Вінниць�а,�49�Б,

телефон:� 0674310590.

Втрачений� війсь�овий� �вито�,� виданий� на� ім’я� Б�цвіна
Юрія�Васильовича�з�с.�Мар�ів�и,�вважати�недійсним.

ÏÐÎÄÀÌ ÑÒÀÐÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ Â ÒÈÂÐÎÂ²
по�в�лиці�Пархомен�а.�Тел.:�(067)�239�07�47.

Ó ÂÅËÈÊ²É ÂÓËÈÇ² ÇÃÎÐ²Â ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜ
Надзвичайні�НОВИНИ�*�Надзвичайні�НОВИНИ

(За�інчення.
Почато�
на
1
стор.).
12��вітня�о�16:34�до�Сл�жби�порят�н���“101”

надійшло�повідомлення�про�те,�що�в�с.Вели�ій
В�лизі� !орить� автомобіль.� Приб�вши� на� місце
події,�рят�вальни�и�ДПРЧ-31�з’яс�вали,�що�во!-
нем�охоплено�автомобіль�“Opel�Omega”.�О�17:04

пожеж�� ло�аліз�вали,� а� о� 17:18� лі�від�вали.
Внаслідо��пожежі�опі�и�обличчя�отримав�водій
автомобіля,�я�о!о��аретою�е�стреної�медичної
допомо!и�б�ло�!оспіталізовано�до�медза�лад�.
До�лі�відації�пожежі�від�ДСНС�зал�чалося�3�чол.
особово!о�с�лад��та�один�спецавтомобіль.

«ÏÎÆÅÆÀ» Ó ÒÈÂÐ²ÂÑÜÊÎÌÓ ÁÓÄÈÍÊÓ-²ÍÒÅÐÍÀÒ²
12��вітня�на�території�Тиврівсь�о!о�б�дин-

��-інтернат��!еріатрично!о�профілю�рят�валь-
ни�и�31�Державної�пожежно-рят�вальної�час-
тини�провели��омандно-штабні�навчання�із�за-
л�ченням�сл�жб�район�.�За�та�тичним�зад�-
мом,�«за!оряння»�сталося�в�одній�із��імнат�б�-
дин��-інтернат�.�Приб�вши�до�місця�події,�ря-
т�вальни�и�провели�ева��ацію�персонал��та
пацієнтів.�Лан�а�!азодимозахисної�сл�жби�ви-
вела�на�свіже�повітря�із�осеред���пожежі�по-
страждалих�та�передала�їх�працівни�ам�е�ст-
реної�медичної�допомо!и.

Підводячи�підс�м�и,�б�ло�відзначено�!о-
товність�всіх�сл�жб�район��до�оперативно!о
реа!�вання�на�надзвичайні�сит�ації�та�нала-
!оджен��взаємодію�між�ними.

О.СТОРОЖУК
-
провідний
фахівець
Тиврівсь�о о

районно о
се�тор!
ДСНС.

«ÄÐÓÆÁÀ
ÐÀÉÎÍ²Â»: Ó ÍÀØÈÕ - ÇÍÎÂÓ ÑÐ²ÁËÎ!
Здоровим	БУТИ	МОДНО!

Я���же�повідомлялося,���Жмеринсь�ом��районі
заплановано�провести�міжрайонні,�обласні�спортивні
і!ри�з�різних�видів�спорт��«Др�жба�районів»,�при�ро-
чені�до�95-річчя��творення�район�.��Вже�пройшли
три�зма!ання�з�волейбол�,�ф�тзал�,�де�наші��оман-
ди�посіли�два�др�!их�і�перше�місця.�Нещодавно�в�с.
Чернятині�відб�лося�ще�два�етапи�зма!ань.�Чемпіо-
нат�Вінниць�о!о�обласно!о�спортивно!о�товариства
«Колос»�і�від�риті�міжрайонні�зма!ання�на�приз�вете-
рана�спорт��О.Возню�а�з�!ирьово!о�спорт�.�Наша
збірна��оманда,�сформована�з��ращих�спортсменів
район�,�під��ерівництвом�тренера�В.В.Крисова�по-
сіла�два�др�!их�місця���за!ально�омандном��залі��.
Чемпіон�ою�в�особистом��залі���стала�Ірина�Лютос-
лав�(ва!а�!ирі�–�16��!),�вісім�срібних�медалей�здоб�-
ли�Оле�сій�К�ндис,�Павло�К�ндис,�Володимир�Р�-
жиць�ий,�Ві�тор�Ліщишин,�дві�бронзи�в�Юрія�Леоно-
ва�(ва!а�!ирі�24��!)�–�переможця�сільсь�их�спортив-
них�і!ор�район��із�с.�Василів�и,�я�ий�вперше�брав
�часть�в�цих�спортивних�заходах.

На�знім�
:�срібні�призери�зма!ань�-�збірна��о-
манда�район�.

В.ЛІСНИЧЕНКО
–
 олова
РО
ВФСТ
«Колос».

Втрачений�війсь�овий��вито�,�вида-
ний�на�ім’я�Панасю�а�Оле!а�Ми�олай-
овича,�м.�Гнівані,�вважати�недійсним.

Товариство
«Т-Центр�сервіс»

Тел.:(096)3556930.

ЗАПРОШУЄ

НА� РОБОТУ

зварювальниа,
б�х�алтера.
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З	місця	події

Г
арною�традицією�підтрим�и�талантів
та�роз�риття�потенціалів�дітей�з�особ-

ливими�освітніми�потребами�є�щорічний
районний�фестиваль� творчості� «Повір� 

себе»,�я�ий�проводиться��ожної�весни�в�Тив-
рівсь�ом
�районі.

Ор!анізатори�заход��-�відділ�освіти�райдер-
жадміністрації�й�Тиврівсь�ий�районний�Б�дино�
дитячої�та�юнаць�ої�творчості�ставили�перед�со-

Фоторепортаж	з	районно о	фестивалю	творчості	дітей	та	молоді

з�!оловою�обласної�державної�адміністрації�Ва-
лерієм�Коровієм,�йо!о��заст�пни�ами,�начальни-
�ом�обласно!о��правління�лісово!о�та�мисливсь-
�о!о�!осподарства�Анатолієм�Бондарем,�дире�-
тором�ДП�«Вінниць�ий�ліс!осп»�Ві�тором�Попель-
ню�ом�з�лісничими,��ерівни�ами�департаментів,
ж�рналістами.

-�Висадження�ліс�,�-�відзначив�!олова�облдер-
жадміністрації�В.Коровій,��-�це�не�лише�приємна,
�орисна�робота,�а�справа�державної�ва!и,�адже
збільшення�зелених�насаджень�сприяє�не�лише
поліпшенню�е�оло!ічної�сит�ації,�але�й�е�ономіч-
ном��розвит���держави�в�цілом�.

Ó ïîñàäö³ ë³ñó â íàøîìó ðàéîí³ çà ïðîãðàìîþ Âñåóêðà¿íñüêî¿ àêö³¿

«Майб'тнє	ліс'	-	в	твоїх	р'*ах»

ÐÀÇÎÌ Ç ÞÍÈÌÈ Ë²Ñ²ÂÍÈÊÀÌÈ ÃÐÈÆÈÍÅÖÜÊÎ¯ ØÊÎËÈ ÂÇßËÈ Ó×ÀÑÒÜ
ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ ÎÁËÀÑÒ² ÒÀ ÄÅÐÆË²ÑÃÎÑÏÓ

(За�інчення.
Почато�
-
на
1
стор.). Тим�днем�роботи�в�лісі�не�завершились.�Радіс-
но�та�піднесено�розпочалася�п’ятниця,�13��вітня,
в�45-м���варталі�Гнівансь�о!о�лісництва.�З�само-
!о� ран��� сюди� завітали� юні� лісівни�и� � разом� із
лісничим�Гнівансь�о!о�лісництва�Ліснічен�ом�С.О.
та� помічни�ом� лісничо!о� Шаравсь�им� В.О.,� ди-
ре�тором�Грижинець�ої�ЗОШ�І-ІІ�ст.��Мо!ером�Ю.Г.
та�дире�тором�Селищенсь�ої�ЗОШ�І-ІІІ�ст.��Са!ад-
іною�О.Ю.�і�її�заст�пни�ом�з�виховної�роботи�Чер-
ні!овою�Т.М.�В�рам�ах�Все��раїнсь�ої�а�ції�«Май-
б�тнє�ліс��-�в�твоїх�р��ах»�діти���с�проводі�досвід-
чених�лісівни�ів�висадили�д�б�звичайний�-�1000
та�сосн���-�500�саджанців!

О.ЛОГІН.

ÍÀÓÊÎÂÖ² Ç ÀÊÀÄÅÌ²¯ ÄÅÐÆÓÏÐÀÂË²ÍÍß
çóñòð³ëèñü ç òèâð³â÷àíàìè

бою�завдання�сприяти�творчом�,�д�ховном�,�інте-
ле�т�альном��розвит���та�поп�ляризації�творчості
дітей�з�особливими�потребами,�на�розс�д�!лядача
та��омпетентно!о�ж�рі�винести�різнобарвн��палітр�
творчості��часни�ів�фестивалю.�Фестиваль�«Повір��
себе»�щоро���об’єдн�є�талановитих�дітей�та�молодь
Тиврівсь�о!о��раю�ві�ом�від�6�до�30�ро�ів,�я�і�мають
можливість� проявити� себе� �� во�алі,� де�ламації,
інстр�ментальном��та�ори!інальном��жанрах,�обра-
зотворчом��чи�де�оративно-�жит�овом��мистецтві.
Цьо!оріч�він�відб�вся�в�приміщенні�Тиврівсь�ої�ЗОШ
І-ІІІ�ст.,�зібравши��57
талановитих�дітей�з
особливими�потре-
бами.�Най!оловні-
ший�їх�талант�–�це
сила�волі.

Свято� розпоча-

(За�інчення.
Почато�
-
на
1
стор.).
Одесь�ий�ре!іональний� інстит�т�державно!о��правління�є�дер-

жавним�навчальним�за�ладом�за!альнонаціональної�системи�під!о-
тов�и��ерівних��адрів�для�бізнес-стр��т�р�та�ор!анів�п�блічної�вла-
ди.�Професійні�ви�ладачі,�діючі�пра�ти�и�навчають��реативним��п-
равлінсь�им�техноло!іям,�роботі�в��мовах�обмежених�рес�рсів,�оп-
тимізації�витрат�і�мінімізації�ризи�ів,�мотивацій�прое�тної��оманди�і
ба!ато� чом�� іншо!о.� Саме� про� це� перший� заст�пни�� дире�тора
М.П.Попов�і�розповів�під�час�з�стрічей�з�вихованцями�Тиврівсь�о!о
ліцею,�а�та�ож�держсл�жбовцями�та�сл�жбовцями�район�,�за�ли-
�авши��вст�пати��на�навчання�до�інстит�т�.�Невдовзі��в�У�раїні�роз-
починається�вст�пна��ампанія�до�вищих�навчальних�за�ладів�і,�зро-
з�міло,��ожен�з�них�проводить�а�тивн��а!ітаційн��робот�.�Але�я�і�ж
дійсно�перева!и�має�Одесь�ий�ре!іональний�інстит�т�державно!о
�правління?�Кон��рентні�перева!и��в�цьом��в�зі�наст�пні:�за�систе-
мою��правління�я�істю�(ISO)�ор!анізація�навчально!о�процес��!р�н-
т�ється�на�«трьох��итах»�-�техноло!ії�навчання�(проблемно-орієн-
товне�навчання,�інтера�тивні�освітні�техноло!ії,�с�часні�технічні�за-
соби�навчання),�пра�тичною�спрямованістю�(�часть���розробці�та
реалізації�реальних�прое�тів,�захист��диплом����форматі�інвестиц-
ійно!о�прое�т�)�та�особистісном��розвит���і��ар’єрном��зростанні
(стаж�вання�на�базі�партнерсь�их�ор!анізацій,��часть���міжнарод-

них�прое�тах�і�про!рамах,�форм�вання�лідерсь�их�я�остей�та�анал-
ітичних�здібностей�на�пра�ти��мах�тренін!ово!о�центр�).

Прийом�на�навчання�проводиться�для�здоб�ття�ст�пенів�ба-
�алавра,�ма!істра,�а�та�ож�працює�аспірант�ра.

Крім�!арантії�висо�ої�я�ості�освіти� інстит�т�надає�додат�ові
можливості�-�зо�рема���ш�олі�п�блічної�майстерності,�мовном�
�л�бі�та�тренін!овом��центрі�«Управління�прое�тами»,�щорічно
проводиться�іноземне�стаж�вання�(��Франції,�Німеччині,�Польщі,
Китаї�та�інших��раїнах).

Ці�аво,�що�в�нашом��районі�на�різних�посадах�працює�вже
�іль�а� вип�с�ни�ів� Одесь�о!о� ре!іонально!о� істит�т�� держав-

но!о� �правління,� а� !олова� районної� державної� адміністрації
В.В.Бой�о�здоб�ває�т�т�др�!��вищ��освіт�,�місь�ий�!олова�Гнівані
В.В.К�лешов�продовж�є�навчання�в�аспірант�рі�в�з�.�Тож�вони
із� задовленням� поділилися� � своїми� досвідом� та� враженнями
про�навчання��в�інстит�ті,�я�ий�!от�є�фахівців�в�!ал�зі�держав-
но!о��правління�та�менеджмент�� і�я�і�сьо!одні�в�рай�потрібні
для� поліпшення� соціально-е�ономічно!о� розвит��� У�раїни,� її
становлення�я��с�часної�демо�ратичної�держави.

Після�офіційної�з�стрічі�перший�заст�пни��дире�тора� інстит�т�
М.П.Попов�дав�відповіді�на�індивід�альні�запитання.

В.УСАТЮК.

лося�з�вітально!о�слова�!олови��районної�ради�Кра-
совсь�о!о�Я.Й.�та�!оловно!о�спеціаліста�відділ��осв-
іти�райдержадміністрації�Коваль�Л.Ф.�Для��часни�ів
фестивалю��ерівни�ами�!�рт�ів�Тиврівсь�о!о�БДЮТ
б�в�проведений�майстер-�лас�з�ви!отовлення�пи-
сан�и�та�пасхально!о�зайчи�а,�а�від�Біло��рсь�ої�О.В.
б�ло�подаровано�шо��з�мильних�б�льбашо�,�в�я�о-
м��з�вели�им�задоволенням� всі� бажаючі� брали

�часть.�Протя!ом�фестивалю�в�залі�робили�охо-
чим�зачіс�и�та�мані�юри�майстри�з�салон���раси
«Грація»,�я�ий�працює�в�м.�Гнівані�(Басіста�Лю-
бов,��отра�очолює�салон,�запропон�вала�для�дітей
з�інвалідністю�обсл�!ов�вання�в�салоні�з�20-відсот-
�овою�зниж�ою).�На�завершення�фестивалю�діти
мали�змо!��мил�ватися�демонстрацією�пре�рас-
них�зачісо��та�мані�юр��чарівних��часниць.

Кожен��часни��о�рім�цінних�призів�та�подар�н�ів
отримав�!арний�настрій,�посміш���та�морозиво
від��омпанії�«Три�Ведмеді».
О.ЄНЮТІНА�-�дире�тор�районно�о�БДТЮТ.

«ÏÎÂ²Ð Ó ÑÅÁÅ!»
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