
З повагою, 

IНФОРМАЦIЙНА  
ГАЗЕТАГАЗЕТА

2019 рік,
9

серпня,
№ 32 (11581)
ціна договірна

З повагою барвінківський міський голова О.БАЛО 

11 серпня— День працівників ветеринарної медицини

ЗЗ

Шановні працівники ветеринарної медицини Барвінкового! Щиро 
вітаю вас з професійним святом – Днем працівників ветеринарної 
медицини.

Обравши одну з найстародавніших і шанованих професій, ви вно-
сите  вагомий внесок у забезпечення ветеринарного благополуччя, 
безпеки міста і країни в цілому. А рятуючи життя тварин ви верши-
те  добру гуманну справу. 

Прийміть слова вдячності за вашу самовіддану працю, гуманізм, 
високий професіоналізм та компетентність.

Бажаю  вам здоров’я, радості й благополуччя, нових професійних 
досягнень.  Прихильності долі, миру і процвітання вам і вашим роди-
нам.

НЕ ПАЛІТЬ СУХОСТІЙ 
– бережіть природу і довкілля
а території району  знову посушлива  погода, яка в сукупності з 
людською недбалістю провокує достатньо велику кількість пожеж в 
природних екосистемах. З початку року на 
Барвінківщині сталося 32 пожежі на відкритій території.НН

Спалюючи суху траву, очерет, стер-
ню, більшість громадян не усвідомлюють 
того, що чинять протизаконно. Части-
на перша статті 77 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення пе-
редбачає відповідальність за самовільне 
спалювання рослинності або її залишків, 
опалого листя у парках, скверах, інших 
зелених насадженнях без дозволу органів 
державного контролю у галузі охорони 
навколишнього природного середовища 
або з порушенням умов такого дозволу 
тягне за собою накладення штрафу від 
десяти до двадцяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і на посадо-
вих осіб — від п’ятдесяти до сімдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (від 850 до 1190 гривень).

Стаття 245 Кримінального кодексу 
України «Знищення  або пошкодження 
об’єктів рослинного світу», за якою:

1. Знищення  або   пошкодження   лісових   
масивів,   зелених насаджень  навколо  населе-

них пунктів,  вздовж залізниць,  а також стерні,  
сухих дикоростучих трав,  рослинності або її 
залишків  на землях   сільськогосподарського   
призначення   вогнем   чи  іншим загальноне-
безпечним способом—караються штрафом 
від трьохсот до п’ятисот  неоподатковуваних 
мінімумів  доходів  громадян або обмежен-
ням волі на строк від двох до п’яти років, або 
позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії,  якщо вони спричинили заги-
бель людей,  масову загибель тварин або інші 
тяжкі наслідки, — караються позбавленням  
волі  на  строк  від  п’яти до десяти років.

Барвінківський РС ГУ ДСНС Украї-
ни у Харківській області звертається до 
мешканців району: 

Не порушуйте правила пожежної без-
пеки! Не провокуйте пожежі на відкритих 
територіях і пам’ятайте, що навмисний 
підпал карається законом.

Дмитро БОНДАРЕНКО, провідний 
інспектор Барвінківського РС ГУ ДСНС 

України   старший лейтенант служби ЦЗ       

АктуальнО

Шановні працівники ветеринарної медицини району та ветерани 
праці!  Щиро вітаю Вас із професійним святом — Днем працівника 
ветеринарної медицини! 

У ваших руках – складна і відповідальна справа. Приємно усвідом-
лювати, що люди, які працюють в цій галузі медицини, – віддані своїй 
професії, для вас робота – це і покликання, і вічний неспокій, і щоденна 
копітка праця.  

Ви охороняєте територію району від занесення збудників інфек-
ційних хвороб тварин, проводите профілактику, ведете державний 
нагляд за  безпекою продукції тваринного і рослинного походження.   

А ваше милосердя, професіоналізм і увага до братів наших менших 
та їхніх господарів—чесноти, варті поваги і вдячності.

Сподіваємося, що ви й надалі з високою відповідальністю та сум-
лінням виконуватимете поставлені перед вами завдання, дбатиме-
те про нові професійні здобутки, а ваші зусилля винагороджувати-
муться повагою і вдячністю земляків.

Бажаємо щастя та міцного здоров’я, радості й благополуччя, до-
бробуту та достатку під мирним небом  вам та вашим сім’ям!

В. ЩОЛОК,  голова 
районної  ради,

В. РОМАХ, голова 
райдержадміністрації

Новини ХарківщинИ

Безкоштовних вакцин від дифтерії 
та правця на Харківщині вистачить  

і дітям, і дорослим
робити собі щеплення від смертельно 
небезпечних захворювань жителів області закликала 
голова ХОДА Юлія СВІТЛИЧНА.

Під час відвідання обласної інфек-
ційної лікарні керівниця області зробила 
собі щеплення від дифтерії та правця, 
підтримавши Всеукраїнську акцію «Вак-
циновані – значить захищені».

«Запрошую всіх, хто турбується про 
своє здоров’я, приходити та вакцинува-
тися. Не боятися. Ця процедура доступ-
на, безкоштовна та абсолютно безболіс-
на. Вакцин в області достатньо для всіх 

охочих», — сказала Юлія Світлична.
Наразі в регіоні нараховується понад 

400 тисяч доз вакцини від дифтерії та 
правця. Цього запасу, за розрахунками 
спеціалістів, вистачить не тільки на цей 
рік, але й на початок 2020-го. Щеплення 
безкоштовні як для дітей, так і для дорос-
лих, яким, нагадаємо, потрібно проводи-
ти ревакцинацію від цих хвороб раз на 10 
років.              (Прес-служба ХОДА) 

Щаслива митЬ

церемонія церемонія 
ВЕСІЛЛЯВЕСІЛЛЯВиїзнаВиїзна  

инулої суботи в центральному парку біля фонтану відбулось надзвичайно 
романтичне і чарівне дійство – церемонія одруження. Виїзну церемонію 
в Барвінковому насправді не часто побачиш, а редакційна камера 
зафіксувала цю подію вперше.

Біля весільної вишукано уквітчаної 
арки зібрались рідні та друзі наречених, 
аби привітати Олега Новосел та Олену 
Гарьковенко з особливою подією в їхньому 
житті — створенням родини. Цей день за-
лишить в пам’яті найяскравіші та найтеп-
ліші спогади на все життя. 

Під романтичну мелодію звучала істо-
рія їх кохання.  Церемонімейстер запросив 
спершу свідків, потім представив нарече-
ного. 

Всі з нетерпінням очікували на нарече-
ну, і ось тато веде свою красуню донечку в 

ММ
яскраво-білій сукні, з букетом нареченої та 
з сяючою чарівною посмішкою. В цю мить 
здійснюється її мрія. А далі традиційний 
рушник, квіти та каблучки, поцілунки, за-
свідчення шдюбу підписами наречених і те-
плі вітання, а ще – вузол, зав’язаний парою 
на знак міцної родини.

Тож, нехай молодята живуть щасливо в 
добрі і злагоді, дарують батькам здорових 
онуків  та радіють кожному дню свого по-
дружнього життя.

Людмила ШЕВЧЕНКО, наш кор.
Фото автора



ТерміновО!

Допоможіть Допоможіть 
вилікувати вилікувати 
від ракувід раку

ЛюдяністЬ

ООсь і цьогоріч разом з те-
плом повернулася до 

обжитого гнізда пара красивих 
пернатих. Відклали яйця, обоє 
батьки турботливо висиджували 
їх,  і ось невдовзі в гнізді з’яви-
лися четверо малесеньких пта-
шенят.  Та, коли лелечата почали 
вчитися літати, одненьке зачепи-
лося за електричні дроти і трав-
мувалося – пошкодило крильце і 
вже більше не здійнялося в небо. 
Так і ходило пташеня селом, шу-
кало собі їжу на пасовищах, біля 
водойми. Та якось воно, малень-
ке, слабеньке й беззахисне не 
розминулося з чередою сільських 
корів. Худобина наступила на 
птаха і зламала тендітну ніжку. 
Лелеченя, яке, через травмоване 
крило, так і не навчилося літати,  
стало ще й шкутильгати на ніж-
ку.

— Я взяла бідолашненьке до 
себе додому. Як зуміла – наклала 
йому на ніжку шину, забинтува-
ла. І понесла ось такого птаха до 
Віті Кобченка. Його у нас в селі 
називають юним ветеринаром, —
розповідає Людмила Костюшина, 
— Любить він домашніх тварин, 
птахів, залюбки клопочеться з 
ними, лікує, доглядає, приручає. 
Кожній курці та півню він дав 
свої імена, навіть дресирує їх і 

має певні успіхи в цьому! Хлоп-
чак із Харкова додому й шинши-
лу Шушика привіз – господарям 
у міській квартирі він виявився 
зайвим, ось і шукали, кому б від-
дати у турботливі руки. Віктор, 
не задумуючись,  взяв до себе 
тваринку. Ось і подумала – кра-
щого рятівника й опікуна для 
скаліченого лелеки у селі не знай-
ти. Вітя може зарадити птахові.

І не помилилася. Вся родина 
Кобченків пройнялася турботою 
про Гришу (так назвав рятівник 
свого улюбленця). А Віктор, в 
прямому сенсі слова, носив птаха 
на руках,  дбав про їжу, турбував-
ся, щоб лелеченя набирало сили.

— Я ловив йому рибу, жаб, 
ящірок, різних комах, бо ж на-
шому Гриші не підходить тради-
ційна їжа свійської птиці. Зерном 
чи городиною тут не обійтися, 
—розповідає хлопець. — Ми да-
вали йому й м’ясо кроля, а мама 
навіть курячі стегенця купувала 
в магазині.

Рятівники як могли опіку-
валися птахом, але розуміли – 
Гриші потрібна кваліфікована 
медична допомога, професійний 
догляд, відповідні умови для 
утримання.

Через контакти в Інтернеті 
Кобченки зв’язалися із Харків-
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Як новомиколаївці Як новомиколаївці 
лелеку врятувалилелеку врятувалиУ Новомиколаївці У Новомиколаївці 

у центрі села вже не у центрі села вже не 
перший рік гніздяться перший рік гніздяться 
лелеки. Сільчани лелеки. Сільчани 
полюбили і полюбили і 
прив’язалися прив’язалися 
до птахів, тут до птахів, тут 
вже нікого вже нікого 
не здивуєш не здивуєш 
їх галасливим їх галасливим 
клекотом, клекотом, 
звиклизвикли
новомиколаївці новомиколаївці 
проводжати проводжати 
лелек пізньої лелек пізньої 
осені і осені і 
зустрічати зустрічати 
рано навесні.рано навесні.  

ським  парком Фельдмана. Роз-
повіли про свого підопічного. 
Фахівці екопарку погодилися 
прийняти лелеку до себе на лі-
кування й реабілітацію. Брати 
Олександр та Віктор  змайстру-
вали спеціальну коробку для 
комфортного транспортування 
хворого чорногуза, адже розумі-
ли – дорога буде довгою і нелег-
кою – автобус, метро. Кошти на 
проїзд виділила сільська рада.

В екопарк доставив лелеку 
старший із братів – 20-річний 
Олександр.

Відразу по приїзду птаха ог-
лянув ветеринар, запевнив, що 
новому прибульцю тут не буде 
сумно – на реабілітації вже зна-
ходиться  один скалічений білий 
лелека, якого також доставили 
небайдужі люди. Тож компанія 
у Гриші є. І є всі умови для ліку-
вання. А значить у нас є тверда 
впевненість, що невдовзі краси-
вим лелекою з Новомиколаївки 
будуть милуватися всі відвідува-
чі цього популярного закладу. 

Тож побажаймо Гриші швид-
кого видужування і подякуємо 
всім учасникам цієї зворушливої 
історії за небайдужість. Турбот-
ливість і любов до братів наших 
менших.

Ірина СТОЛБОВА.

Історія хвороби Іри
У листопаді 2014 року в нашій родині з’явилася 

довгоочікувана дитинка. У березні 2016 року я при-
пинила годування грудьми, і незабаром виявила в 
грудях ущільнення. Зробили УЗД, лікар призначи-
ла мені пункцію. 

На жаль, за результатами, виданими лаборан-
том, лікарі поставили неправильний діагноз і мене 
благополучно відпустили додому. Незабаром поча-
лися дуже сильні болі в спині, і ми поїхали в Київ в 
інститут раку робити заново обстеження. КТ пока-
зало рак, і звичайно ж, ми втратили дорогоцінний 
час. В Інституті раку я лікувалася у лікаря Кліма-
нова М.Ю. і до сих пір лікуюся у нього, але  вже у 
приватній клініці Інновація м.Київ, бо він перей-
шов працювати туди.

За цих 3 роки я пройшла більше 30 хіміотерапій. 
Місяць тому перенесла операцію з видалення яєч-
ників. Половину шляху ми пройшли — це значить, 
що найгірше позаду, а найкраще попереду. 

На даний момент лікарі дають хороші прогнози, 
якщо пройти весь курс імунотерапії. Він дорогий, а 
для нашої сім’ї сума непідйомна, бо за весь період 
лікування ми віддали всі гроші, що у нас були. 

Тому ми звернулися за допомогою до всіх не-
байдужих людей. Одне введення коштує 188 000 
грн, на перші два місяці їх чотири. Хто може, від-

гукніться, будь ласка, на мою біду. Я розумію, що 
зараз дуже важкі часи і всім важко, але мені більше 
нема до кого звернутися. 

Ваша допомога може полягати не тільки в гро-
шовому еквіваленті — хто може, просто помоліться 
за мене і розповсюдьте інформацію. 

У МЕНЕ Є ШАНС БУТИ ЗДОРОВОГО, А У ДИТИНИ 
зростання З МАМОЮ, АЛЕ Я МОЖУ ЦЕ ЗРОБИ-
ТИ ТІЛЬКИ З ВАШОЮ І З БОЖОЇ ДОПОМОГОЮ.

4149 4991 2376 9786 ПриватБанк
Гетьман Ірина Сергіївна
4731 2191 0428 5634 ПриватБанк
Гетьман Володимир Володимирович

Яскраві пелюстки барвінкУ

Федоренко-молодший Федоренко-молодший 
співає на сцені співає на сцені 

Харківської Харківської 
опериопери

рославу Федоренку ще з дитинства віщували кар'єру 
співака. Бо хлопець змалку зачаровував  всіх своїм 
співом, і до сцени призвичаївся з ранніх літ – спершу 

з батьком ходив на репетиції, на концерти, а потім і сам 
вийшов на публіку. 

ЯЯ
—Я пам'ятаю його перший ви-

ступ на святковому концерті, — при-
гадує Надія Давидченко. – Ярик тоді 
ходив до 5 чи 6 класу. А з яким на-
тхненням заспівав своїм дитячим го-
лоском популярний на той час хіт «У 
Светки Соколовой день рожденья» 
— і зірвав шквал аплодисментів. По-
тім було ще багато-багато концерт-
них виступів.  Ярослав не один раз 
представляв район на різних дитячих 
пісенних фестивалях, їздив на творчі 
конкурси і разом з батьком. І обоє 
поверталися з відзнаками, перемогу 
здобували кожен у своїй номінації. 
Вже тоді ми були певні – Федорен-
ко-молодший створений для великої 
сцени, він ще заявить про себе…

Співочий талант, успадкований 
від батька, хлопець твердо і впевне-
но розвивав, набуваючи музичної 
освіти. Спершу вступив і успішно 
закінчив училище культури в Лозо-
вій, потім продовжив освіту у хар-
ківському виші. Час від часу висту-
пав на нашій районній сцені, яка й 
дала йому путівку в творче життя. 
І публіка була одностайної думки – 
Ярослав помітно виріс професійно.  
Це вже не сором'язливий соліст-ама-
тор, а впевнена у собі молода людина, 
дійсно професійний співак – з оригі-
нальним тембром голосу, красивим 
вокалом, витонченим артистизмом.

—Ярослав  був моїм учнем. При-
чому, найкращим. Цього року він 
закінчив магістрат Харківського на-
ціонального університету мистецтв 
імені І.П.Котляревського. Йому 

присвоєна кваліфікація оперний 
співак, концертно-камерний співак, 
викладач вищого учбового закладу, 
— розповідає. заслужений діяч мис-
тецтв України, кандидат мистецтвоз-
навства, професор кафедри сольного 
співу у Харківському національно-
му університеті мистецтв імені І. П. 
Котляревского Наталія Говорухіна. 
— Природа нагородила Ярослава 
яскравими вокальними і акторськи-
ми даними. У нього красивий, окса-
митовий баритон. За роки навчан-
ня юнак брав участь в постановках 
оперної студії і заспівав партії Сул-
тана в "Запорожці за Дунаєм" С.Гу-
лака-Артемовського, Алеко в одно-
йменній опері С.Рахманінова, Лорда 
Кокбера в "Фра-Дьяволо" Д.Обера. В 
Харківському Національному Акаде-
мічному театрі опери та балету  імені 
М.Лисенка Ярослав заспівав Труба-
дура в мюзиклі "Бременські музи-
канти" Г.Гладкова і Робін Гуда в одно-
йменному мюзиклі М.Карминського. 
Зараз, пройшовши через ретельний 
відбір, Ярослав працює в хорі ХНА-
ТОБа. Сподіваюся, що це його перша 
сходинка в театрі і надалі ми почує-
мо його в ролі соліста.  

Щиро в це віримо й ми. І така 
характеристика, такий відгук Ната-
лії Говорухіної — знаного в галузі 
мистецтва фахівця, ще раз свідчать 
про те, що наш Ярослав Федоренко 
– справжній талант.  Тож побажаймо 
йому успіху й здіснення всіх мрій і 
задумів. 

Ірина МИКОЛАЄВА.

Добрі вістІ
ККомісійний магазин «Модний стиль»омісійний магазин «Модний стиль» почав 
працювати  в райцентрі в ошатній будівлі, що по вул. Центральній,3а, на 
території, яку барвінківчани назвали оазою троянд. Отож, відтепер сюди 
можна завітати не лише помилуватися окрасою ландшафту, зробити 
красиве  фото, а й відвідати крамничку, що гостинно відкриває двері для 
всіх покупців.всіх покупців.

ричому,  сюди варто  завітати не лише за покупками, а й  
здати на продаж одяг, який вам вже не підходить, але має 
добрий вигляд і ще здатний комусь послужити.

—У нас речі добротні, чисті, охайні,  у модному стилі, —  розпо-
відає  господарка нової крамниці Олена Будицька. – Критерії відбору при 
прийомі на реалізацію започатковуємо жорсткі, тож на прилавок викладаємо 
тільки якісний товар.

Найбільше тут вбрання для малечі. І  цьому Олена дає цілком логічне 
пояснення, бо як матуся знає, що кому-кому, а дітворі найчастіше доводиться 
оновлювати гардероб — вони ж швидко ростуть. А ціна дитячого одягу та 
взуття мало чим різниться від вартості дорослих моделей.  Тож батькам стане 
у нагоді саме «Модний стиль», де можна підібрати на хлопчика чи дівчинку 
дешевше, ніж на ринку,  але якісне і сучасне.

Хоча матусі тут можуть підібрати й для себе  суконьку чи спіднику. Тож, 
відвідайте «Модний стиль» і не забудьте прихопити з собою власні вживані 
речі – для вас вони застаріли чи замалі – а комусь це буде обновка.

НА ФОТО: Олена Будицька господарює у «Модному стилі».

ПП



слуг при оформленні паспорта громадя-
нина України (ID – картки) та паспорта 
громадянина України для виїзду за кор-
дон, які сплачуються з 1 липня. Змінилась 
також і вартість бланка згаданих докумен-
тів.

Відповідно до внесених змін, з 01.07.2019 
нові суми адміністративного збору склада-
ють:
При оформленні  ID- картки 
(20 робочих днів) – 345 грн. (126 грн. вар-
тість адмінпослуги та 219 грн. вартість 
бланка), раніше 279 грн., при оформлен-
ні  ID- картки (10 робочих  днів) – 471грн. 
(252 грн. вартість адмінпослуги та 219 грн. 
вартість бланка), раніше 366 грн.

При оформленні закордонного 
паспорта  
(20 робочих днів)— 682грн. (352 грн. вар-
тість адміністративної послуги та 330 грн 
вартість бланка) раніше 557,32 грн. При 
оформленні закордонного паспорта  (7 ро-
бочих  днів)та  3 робочих дні у разі наяв-
ності підстав)   — 1034 грн. (704 грн. вар-
тість адміністративної послуги та 330 грн. 
вартість бланка),  раніше 810,32 грн.

Відповідно до ст. 20 Закону України 
«Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України»,  гранична вар-
тість адміністративних послуг залежить 
від розміру прожиткового мінімуму, вста-
новленого для працездатних осіб на 1 січ-
ня календарного року. При цьому, кошти, 
отримані як частина адміністративного 
збору, спрямовуються до місцевих бюдже-
тів.

Станом на 1 серпня 2019 року 
районним сектором видано 
508 ID карток та 
555 закордонних паспортів.

Ось такі ціни в Барвінковому   сьогодні. 
Ми вирішили не порівнювати їх між 
конкурентами, аби не займатись 
рекламою та антирекламою. Але, якщо 
вам доведеться отримати документ, чи 
займатись 
похованням або організацією весілля 
– ви знаєте, на яку суму щонайменше 
треба розраховувати. Будьте здорові та 
щасливі і нехай на вас у  житті чекають 
тільки приємні витрати!

Людмила ШЕВЧЕНКО, наш кор.

№ 32
9. 08. 2019. 3

ЗнадобитьсЯ
Які витрати нас очікують,  якщо...Які витрати нас очікують,  якщо...

айже щодня на Барвінківщині  одружуються та розлучаються 
пари, народжуються маленькі мешканці міста та  райому,

 помирають люди, отримують українські та закордонні паспорти. 
Ми  вирішили вивчити бюджет  зазначених процедур та дослідити 
порядок їх отримання у нашому районі.

Якщо ви вирішили одружитись, 
заручитись, чи відсвяткувати ювілей 
весілля, вартість цих послуг може відріз-
нятись, залежно від ваших особистих по-
бажань.

За бажанням вам можуть видати за-
прошення на весілля, з яким ви зможете 
звернутись за місцем свого офіційного 
працевлаштування та отримати три дні 
оплачуваної відпустки, якщо це передба-
чено умовами колективного договору на 
підприємстві.

—Обряди весілля, заручин та ювілею 
весілля коштуватимуть від 280 до 1470 
гривень, — розповідає 
начальник Барвінківсь-
кого районного відділу 
державної реєстрації 
актів цивільного стану 
Головного територіаль-
ного управління юсти-
ції у Харківській обл. 
Т.В.ГАРМАШ, — На-
самперед, все залежить 
від того, чи бажаєте 
ви, щоб в цей день у 
вас були квіти, келихи, 
рушники, чи проведення індивідуального 
обряду та ін., або ви просто бажаєте шви-
денько розписатись та отримати свідо-
цтво.

За перше півріччя 2019 року 
по району зареєстровано 
33  шлюби, в тому числі 
8 по сільських радах.

Для того, щоб одружитись, необхідно 
мати при собі паспорт, військовий квиток 
(для чоловіків), ідентифікаційний код, до-
кумент або рішення суду про розірвання 
попереднього шлюбу (за наявності). Одру-
житись можна при досягненні 18-річного 
віку, але, за рішенням суду, вам можуть 
дозволити зробити це і раніше, при наяв-
ності важливих обставин.

У скільки ж обійдеться весілля?  Бюд-
жет доволі різний – все залежить від ва-
ших бажань та товщини вашого гаманця. 
Тут складових дуже багато: меню+тама-
да+музики+зала та послуги офіціантів 
+фото-відео зйомки+організація запро-

ММ
шень та прикрашання зали. Чим вище за-
пити – тим більші витрати.

А от в яку копієчку виливається еко-
номне весілля, ми запитали в молодят, які 
нещодавно одружилися.

—Ми вклались майже в 4000 грн, —
розповідають Наталія та Олексій Білик, —

я ііндивііідуального

його в урочистій атмосфері, а також у по-
логовому відділенні райлікарні або просто 
отримати первинний документ у відділі 
ДРАЦСу. Ця процедура є безкоштовною. 
А от повторні свідоцтва коштують від 80 
до 180 грн, в залежності від складності по-
шуку по відновленню даних.

У першому півріччі видано 
54 свідоцтва про народження 
(30-по місту, 24 – по селах).

Видача документу про 
державну реєстрацію смерті 
проводиться  безкоштовно. 

Протягом півріччя складено 280 акто-
вих записів цивільного стану про смерть, 
з них 128 – по сільських радах. Прикро 
говорити, але за цей період зафіксовано 
також дві смерті діток до року.  

Що стосується поховання, то в Барвін-
ковому наразі працюють чотири ритуаль-
них служби. Спектр їх послуг однаковий, 
а от ціни різняться. Бюджетний комплект  
найнеобхіднішого обійдеться у  3000— 
4000 грн. Уточнюємо – це лише ритуальні 
послуги без поминального обіду.

Поминальний обід можна приготувати 
вдома. Це найдешевший, але найклопіт-
кіший варіант. Добре, якщо інгредієнти 
більшість виросли на власному городі і є 
помічники на кухні. Та якщо доведеться 
все купувати, наймати кухарів – то люди 
просто обирають кафе. Зокрема у «Клео-
патрі» комплексний поминальний обід із 
стандартним меню на сьогодні обійдеться 
в межах 100 грн на одну особу.

А в закладі харчування, що в Барвін-
ковому на вул. Островського, можна не 
тільки замовити поминальний обід безпо-
середньо в їхній залі,  а й виїзний за вказа-
ною адресою. 

Щодо 
отримання  
паспорту

—З 1 липня зміни-
лась вартість оформ-
лення біометричних 
документів, говорить 
завідувач Барвінків-
ського РС  ГУДМС Укра-
їни в Харківській об-
ласті І.В. ЖУДІНА,—24 
квітня Урядом ухвале-
но нові суми вартості 
адміністративних по-

пишного весілля й не планували, розписа-
лись та відзначили в колі родини. Звичай-
но, були й весільний одяг, каблучки, об-
ряд,   тепле спілкування з рідними, келихи 
з шампанським і квіти, смачне меню. Вирі-
шили не втрачатись на кафе та інші заба-
ганки. Адже головне у шлюбі не витрати, а 
стосунки, взаєморозуміння та створення 
щасливої родини, яка має жити в любові 
і злагоді.

Якщо подружжя вирішило розірвати 
шлюб, їм доведеться заплатити від 180 до 
250 гривень,  в залежності від того, за яких 
умов  відбувається розлучення. Дешевше 
буде у випадку, якщо подружжя розлу-
чається за згодою сторін при відсутності у 
пари дітей віком до 18 років, максимальна 
сума у випадку, якщо цей процес відбу-
вається через суд.

За перше півріччя 2019 року 
в нашому районі розлучилось 
38 пар.

Отримання свідоцтва 
про народження батьки можуть пе-
ретворити у невеличке свято та провести 

Нам пишутЬ

Навколо світу за 92 дні літаНавколо світу за 92 дні літа

ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ – – 
здоровий здоровий 
початок початок 
життяжиття  

 це запорука здоров’я дитини. Завдяки грудному 
вигодовуванню вдається запобігти майже 15% 
смертей серед дітей до 5 років. Доведено, що діти, 
яких  годували материнським молоком, є більш 
комунікабельними і менш агресивними. Грудне 
вигодовування є, звичайно, природнім процесом. 

Чому це так важливо
Грудне молоко — ідеальна їжа для 
новонародженого — натуральна, 
стерильна, тепла.  

• Легко засвоюється і повноцін-
но використовується організмом 
дитини.

• Захищає немовля від різнома-
нітних інфекцій, алергічних реак-
цій і захворювань, сприяє форму-
ванню  власної системи імунітету.

• Забезпечує ріст і розвиток ма-
люка, завдяки наявності в жіночому 
молоці комплексу біологічно актив-
них речовин (гормони, ферменти, 
ростові, імунні фактори тощо).

• Забезпечує вам емоційний 
контакт із малюком, основу пра-
вильної психологічної поведінки 
дитини в сім’ї та колективі, її соці-
алізацію. Сприяє інтелектуальному 
та пізнавальному розвитку.

•Допомагає запобігти неплано-
ваній вагітності після пологів.

•Захищає ваше здоров’я — 
сприяє нормальному перебігу піс-
ляпологового періоду, здійснює 
профілактику виникнення масто-
патії, пухлин молочної залози, мат-
ки та яєчників.

• Значно дешевша, ніж штучні 
суміші. 

Склад жіночого молока — не-
постійний. Протягом перших двох-
трьох днів після пологів із грудей 
жінки виділяється молозиво, потім 
перехідне  молоко, а через два тиж-
ні — зріле молоко. Кількість моло-
зива невелика, в середньому 30 мл 
на добу, але енергетична цінність 
його така висока, що повністю за-
довольняє харчові потреби ново-
народженого. Та молозиво не тіль-
ки надзвичайно корисний продукт 
харчування для немовляти. 

За рахунок високого вмісту в 
ньому різноманітних біологічно ак-
тивних та захисних чинників, воно-
забезпечує надійне пристосування 
новонародженої дитини до умов 
нового позаутробного існування та 
захист від цілої низки інфекцій. 

Склад грудного молока може 
змінюватися і протягом доби, і на-
віть під час одного й того ж годуван-
ня немовляти: перші порції молока 
«переднього, або раннього» містять 
більше білків та мінеральних речо-
вин, останні порції «заднього, або 
пізнього» — більше жирів. Обидві 
порції  мають важливе  значення 
для годування дитини. Мамине мо-
локо індивідуально відповідає по-
требам кожної дитини.

Переваги для дитини
•  Грудне молоко містить усе, 

що необхідно Вашому маляті: біл-
ки, жири, лактозу, вітаміни, залізо, 
мінерали, воду і ферменти, — при-
чомусаме в тих кількостях, якіне-
обхідні для оптимального росту і 
розвитку.

• Діти, вигодувані грудним мо-
локом, більш здорові. У грудному 
молоці містяться речовини, які за-
побігають розвитку в  кишечнику 
патогенних бактерій, що виклика-
ють шлунково-кишкові захворю-
вання і діарею.

Бесіда лікарЯ
•   Діти, які одержували грудне 

молоко, не так часто страждають 
від вушних і респіраторних інфек-
цій; крім того, у них знижується 
вірогідність розвитку алергії, раку, 
дитячого діабету та ожиріння.

•  Грудне молоко стерильне, не 
заражене бактеріями і має протимі-
кробні властивості.

•   Грудне молоко має правиль-
ну температуру і не потребує ніякої 
підготовки. Воно завжди доступно 
для Вашої дитини.

• Люди, що знаходилися на 
грудному вигодовуванні, протягом 
усього життя менш схильні до ді-
абету, серцево-судинних захворю-
вань  та інших розладів алергічного 
характеру.

• Грудне вигодовування сти-
мулює розвиток мозку. Досліджен-
ня показали, що у дітей, що хар-
чувалися материнським молоком, 
краще розвинені візуальна пам’ять 
і зір.

•   Грудне вигодовування — це 
більше, ніж просто харчування. 
Воно зміцнює емоційний взаємо-
зв’язок між дитиною і матір’ю, да-
рує відчуття близькості.

Переваги для матері
• Грудне вигодовування змен-

шує післяпологову  кровотечу  і 
знижує ризик розвитку анемії.

• Годування грудьми допомагає 
матері відновити свою фігуру.

•  Грудне вигодовування дозво-
ляє відстрочити наступ нової вагіт-
ності.

• Грудне вигодовування забезпе-
чує захист від декількох типів раку 
грудей, раку яєчників і остеопорозу.

• У матерів, які годують груддю, 
часто підвищується самооцінка. 
Крім того, вони краще розуміють 
своїх дітей.

• Грудне молоко завжди доступ-
не і дозволяє економити сили, час і 
гроші.

•  Діти, які отримують грудне 
молоко, рідше хворіють, тому їх ма-
мам не так часто доводиться бути 
відсутнім на робочому місці.

Будьте впевнені: 
ВИ МОЖЕТЕ 
ГОДУВАТИ!

Світлана ВАСЬКОВА, 
заступник головного лікаря.

Саме тому літню оздоровчу 
компанію 2019 року ми вирішили 
провести під гаслом «Навколо світу 
за 92 дні літа». Основні   завдання  
цього квесту протяжністю в усе літо 
— формування і збагачення знань 
дітей про материки (континенти) і 
країни, розташовані на них, кліма-
тичні особливості і тваринний світ,  
знайомити дітей з глобусом, вихо-
вувати   інтерес, повагу до культур  
різних народів, викликати   інтерес і 

допитливість до подальшого 
пізнання світу. 

Взявши за основу те-
левізійну передачу «Орел 
та решка», ми з малюками 
визначилися з маршрутом 
та вирішили, що цього літа 
ми відвідаємо три країни —  

Сполучені Штати Америки, Італію, 
Єгипет. З малюками вирішили, що 
подорожувати літаком швидше за 
все, збудували його, обрали пілота, 
і...  «Впереддддд!».

Малюки завжди із задоволенням 
вирушають у подорожі, під час яких 
в дружній атмосфері беруть участь 
у  спортивних конкурсах, змаганнях, 
іграх.    

   О. САЗОНОВА, вихователь 
Погонівського ДНЗ

Влітку у дітей є чудова можливість отримати 
заряд здоров’я, позитивні емоції, нові 
враження  на весь рік. Педагогічний 
колектив Погонівського дошкільного 
навчального закладу створює всі умови,
щоб  перебування дітей було 
цікавим і змістовним. 

Неповнолітній Неповнолітній 
вкотре засуджений вкотре засуджений 
за скоєння за скоєння 
чергового злочинучергового злочину

Покуратура інформуЄ

Поточного року Барвінківським рай-
онним судом засуджено неповноліт-
нього юнака за заподіяння умисних 
тілесних ушкоджень. 
Навесні юнак вживав спиртні напої 
спільно з дорослими чоловіками, за 
ініціативою неповнолітнього, до речі.

Під час «посиденьок», як це зазвичай буває, виникла сварка. Слід зауважи-
ти, що підставою для раптового непорозуміння стала відмова «товаришів по 
чарці» продовжити застілля. Коли закінчилися слова, неповнолітній вирішив 
застосувати більш дієві аргументи — фізичну силу. Так, спір переріс у бійку. Під 
час конфлікту хлопець завдав численні удари чоловікам, при цьому сам «не по-
страждав». За скоєне хлопчина поніс кримінальну відповідальність. При цьому, 
зловмиснику ще не виповнилося 18 років, а засуджений він вже вдруге.

Чи то відсутність позитивного виховного впливу дорослих, чи недоско-
налість суспільства — не відомо, що впливає на свідомість підлітка та формує 
його стійку злочинну спрямованість. Однак батькам слід би було замислитися 
та вжити заходів вже після першого злочину.

Зважаючи на численні обставини, які пом’якшили покарання обвинуваче-
ного, вироком суду він не позбавлений волі, водночас наступного разу, якщо 
юнак не зробить для себе належних висновків, так може й не пощастити.

Г. АБРАМЕНКО, прокурор Барвінківського відділу Лозівської 
місцевої прокуратури Харківської області



1620 — козацька флотилія Нероди рушила на 
Стамбул.
1859 — американець Еймс запатентував еска-
латор.
1910 — американець Алва Фішер запатентував 
електричну пральну машину.
1942 — на стадіоні «Зеніт» у Києві відбувся т. 
зв. «матч смерті».
1945 — вибух атомної бомби в Нагасакі.
1992 — у Барселоні пройшло закриття Олім-
пійських ігор, на котрих об’єднана команда 
колишніх республік СРСР посіла перше місце, 
завоювавши 112 медалей.
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РекламА

9 СЕРПНЯ — 221-й день року. До кінця року залишається 144 дні.

(За матеріалами мережі Інтернет)

СьогоднІ

 

ІМЕНИНИ:    Анфіса, Герман, 
Климент, Наум, Микола, 

Пантелеймон, Сава. 
•Великомученик Пантелеймон ша-
нується Православною Церк вою 
як грізний святий, покровитель 
воїнів. Сутність шанування з цього 
боку розкривається його першим 
ім’ям - Пантолеон,- що означає «у 
всьому лев». Друге ім’я, дане при 
хрещенні, - Панте леймон - означає 
«всемилостивий», тому і шанується 
великому ченик як цілитель. До ньо-
го звертаються в молитві для зцілен-
ня.

У народній традиції святий Пан-
телеймон вважається ще й обо-
ронцем людей від вогню. Під час 
пожежі навколо будівлі, що горі ла, 
тричі обносили ікону святого Панте-
леймона, щоб пожежа при пинилась. 
Найчастіше це робили тоді, коли во-
гонь спалахував від блискавки. Цьо-
го дня   збирали ці лющі трави.

ПРИКМЕТИ ДНЯ  •Усі трави, зібрані 9 
серпня, будуть володіти цілющими властиво-
стями. •Мурахи закладають входи до мураш-
ників – скоро буде дощ. •Сильно стрекочуть 
і стрибають коники –  погода буде ясною й 
сухою.

ТТарифнийарифний  
облікоблік

ТАРИФНИЙ РОЗКЛАД ДЛЯ ТРИЗОННОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

ТАРИФНИЙ РОЗКЛАД ДЛЯ ДВОЗОННОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

На практиці, окупність витрат при переході на зонний облік складає:
-для квартир -від 9 до16 місяців;
-для приватних будинків — від 6 до 12 місяців.
Для організації тарифного обліку в вашому помешканні необхідно:
-придбати відповідний лічильник (на сьогодні це можливо зробити в магазині вашого міста  

“Хозяюшка” за адресою:  м. Барвінкове, вул. Центральна, 17,   де представлені лічильники 
передових Українських та Європейських виробників):

-звернутись із заявою до місцевої енергокомпанії за адресою: м. Барвінкове вул. Польова, 1 та нада-
ти придбаний вами лічильник для його подальшого програмування та встановлення (зразок заяви 
та рахунки вам будуть надані у віконці обслуговування побутових споживачів). Слід зазначити, що 
роботи з програмування придбаного вами лічильника виконуються на безоплатній основі відповід-
но до Постанови НКРЕЕКП від 09.07.19 № 1381);

-сплатити наданий в енергокомпанії рахунок за заміну лічильника та очікувати прибуття май-
стра.

   Більш детальну інформацію щодо технічних характеристик, функцій та підбір лічильника за 
необхідними вам параметрами, Ви можете отримати на сайті компанії ТОВ «Харківенергооблік»:  
kharkivenergooblik.com.ua. або звернутись до інформаційного відділу компанії ТОВ «Харківе-
нергооблік» за тел: 066-642-00-39; 067-304-20-72.

   Євгеній  БУХТАТИЙ, технічний керівник  ТОВ «Харківенергооблік»                                                              

——
Євроінтеграція України — це шлях перетво-

рення економічного та соціального розвитку на-
шої країни до Європейських норм та стандартів 
як у соціально-виробничій сфері так і в звичай-
ному побутовому житті кожного пересічного 
громадянина. На думку багатьох наших співвіт-
чизників, Євроінтеграція це щасливий перехід 
до європейського рівня зарплат та пенсій, до ма-
льовничих містечок з глянцевими автошляхами 
та вічно зеленими газонами, блискучими вітри-
нами магазинів та інших  благ заморського жит-
тя. Але не кожному з нас відомо, що середній 
пересічний громадянин Євросоюзу це не просто 
людина, це справжній біологічний лічильник 
постійних заощаджень, які виконуються майже 
скрізь та на всьому, навіть там де ми в нашому 
повсякденному нашому житті не звертаємо на 
це навіть своєї уваги. 

Ми щодня купуємо харчові продукти з мір-
кувань найближчого розташування магазину, 
Європеєць це робить з розрахунку найниж-
чої ціни вартості товару та його доставки. Ми 
щодня виносимо свої побутові відходи на зви-
чайний смітник, а Європеєць його сортує та 
щомісяця заробляє на цьому.  Кожного дня ми 
витрачаємо дорогоцінне пальне просуваючись 
на власному авто по міських корках, а Європеє-
ць користується муніципальним транспортом, 
припаркувавши своє авто на першій по зруч-
ності  безкоштовній громадській автопарковці. 

Хочемо ми цього чи ні, але нам всім доведеться 
навчитись не тільки жити по новому але й на-
самперед думати по новому щоб розраховувати 
в майбутньому на самий мінімально-середній 
рівень Нового Європейського життя і розпочи-
нати це треба вже сьогодні та зараз.

На сьогоднішній день в нашій країні існує 
безліч програм заощадження для пересічних 
громадян, в тому числі і при споживанні елек-
тричної енергії за часом доби, шляхом вста-
новлення зонного лічильника. Відповідно до 
чинного Законодавства кожен без винятку гро-
мадянин України має право встановити в своєму 
помешканні тарифний облік електричної енергії 
(двозонний або тризонний). При цьому, ні одна 
із енергетичних компаній не має права відмо-
вити побутовому споживачу щодо переведення 
його на розрахунки за часом доби відповідно до 
діючих тарифів.

Слід зазначити, що при переході на двозон-
ний облік споживачі будуть отримувати зао-
щадження відразу ж з моменту його встановлен-
ня, так як об’єм електричної енергії, спожитий в 
нічний період (з 23-00 до 7-00) буде зменшено на 
коефіцієнт 0.5, тобто в половину дешевше. При 
цьому, якщо основне споживання електричної 
енергії поступово переводити на нічний режим 
роботи (водонагрівач, обігрівач, насос поливу, 
пральна машина, посудомийна машина), ця ви-
года буде значно відчутнішою.
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У православній церкві вшановують 
пам’ять Пантелеймона – цілителя, 
який числиться в лику великомученика.

Переваги від роботи нового нібу-
лонівського перевантажувального 
термінала, що, до речі, став вже третім 
об’єктом компанії  на Запоріжжі, оці-
нили не тільки аграрії Запорізької та 
Дніпропетровської областей, а й Хар-
ківської і навіть деяких районів Пол-
тавської і Донецької областей. Завдяки 
близькому розташуванню безпосеред-
ньо до виробників сільськогосподар-
ської продукції та якісній організації 
роботи філії «Тернівська», аграрії  ма-
ють змогу ефективно реалізовувати 
збіжжя, встигаючи за день зробити 
3-4 рейси одним транспортним засо-
бом (що, безумовно, є важливим фак-
тором у період заготівлі). Окрім того, 
через  скорочення плеча доставки 
підвищується економічна доцільність 
використання саме малотоннажного 
транспорту та зменшується залеж-
ність від найманого автотранспорту. 
Таким чином, сільгосптоваровироб-
ники отримують можливість значно 
заощадити свої кошти, які, у свою 
чергу, можуть інвестувати у розвиток 
свого підприємства.

На сьогодні з філією «Тернівська» 
договори поставки та зберігання укла-
ли вже 70 сільгосптоваровиробників.

Усе прийняте на терміналі у Тер-
нівці збіжжя відвантажується та до-
ставляється до морського термінала 
компанії у Миколаєві або є одразу на 
зовнішній рейд водним транспортом. 

ПЕРШІПЕРШІ  
50 тис. тонн 50 тис. тонн 
філії «Тернівська»філії «Тернівська»

Новозбудований перевантажувальний термінал ТОВ СП Новозбудований перевантажувальний термінал ТОВ СП 
«НІБУЛОН» у Вільнянському районі Запорізької «НІБУЛОН» у Вільнянському районі Запорізької 
області, що 2 липня був урочисто введений в експлуатацію, області, що 2 липня був урочисто введений в експлуатацію, 
усього за місяць своєї діяльності прийняв 50 тис. тонн збіжжя.усього за місяць своєї діяльності прийняв 50 тис. тонн збіжжя.
 А це понад 2080 вантажівок, яким не  А це понад 2080 вантажівок, яким не 
довелося їхати  за сотні кілометрів через Запоріжжя, через довелося їхати  за сотні кілометрів через Запоріжжя, через 
дамбу гідроелектростанції до  перевантажувальних терміналів у дамбу гідроелектростанції до  перевантажувальних терміналів у 
Біленькому та  Кам’янці-Дніпровській, а також до портових міст Біленькому та  Кам’янці-Дніпровській, а також до портових міст 
України за 400-450 км.України за 400-450 км.

Так, уже 2 серпня до вантажного при-
чалу філії прибув під завантаження 
перший барже-буксирний склад. Зва-
жаючи на те, що потужності лише 
цього об’єкта дозволяють приймати  
300 тис. тонн зерна на рік, то завдяки 
його роботі автошляхи області бу-
дуть розвантажені на понад 12,5 тис. 
вантажівок щороку. А кожна тонна 
продукції, перевезена водним транс-
портом, значно заощаджує бюджетні 
кошти на ремонт дорожнього по-
криття.

Запорізька область єдина в 
Україні, де буде три надсучасних 
перевантажувальних термінала на 
Дніпрі, звідки все прийняте збіжжя 
транспортуватиметься водним 
транспортом. 

Збільшення перевезень сільсь-
когосподарської продукції водним 
транспортом – один із пріоритет-
них напрямів діяльності нашої 
компанії, для реалізації якого є все 
необхідне, зокрема сучасний флот, 
що будується на власному суднобу-
дівному заводі та налічує вже 75 
суден.  Завдяки розвитку річкової 
логістики, «НІБУЛОН»  не лише зні-
має тисячі вантажівок з українських 
доріг, а й суттєво знижує затрати 
на транспортування, що дозволяє 
пропонувати аграріям справедливі 
ринкові ціни на сільгосппродукцію.
  Прес-служба ТОВ «Нібулон»

Перевантажувальний термінал філії «Тернівська» ТОВ СП 
«НІБУЛОН» с. Тернівка, Вільнянський район, Запорізька область.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
066 670 35 75 – менеджер із закупівлі зернових та 

олійних культур;  tern_torg@nibulon.com.ua 

реальне заощадження реальне заощадження 
коштів для кожної родиникоштів для кожної родини      


