
Багато батьків вважає, що готов-
ність дитини до школи полягає в 
умінні писати, читати і рахувати. 
При цьому абсолютно не зверта-
ють увагу на те, чи малеча готова 
психологічно до нового етапу свого 
життя. Адже для такого віку ще 
притаманні вразливість і чутли-
вість, тому дуже важливе завдання 
— правильно налаштувати своє 
чадо, щоб для маленького учня на-
вчальний процес не став суцільним 
стресом, а відвідування школи не 
перетворилося на каторгу. 

За словами спеціалістів, під-
готовка дитини до школи — дуже 
відповідальне завдання для батьків. 
Передусім їм необхідно зробити так, 
щоб малюк сам хотів стати учнем. 

— Я рекомендую батькам 
обов’язково провести дитині екскур-
сію школою ще до початку навчаль-
ного року. Майбутньому першачку 
потрібно показати клас, спортзал, 
їдальню. Навчіть малюка орієнту-
ватись у школі, щоб він не заблу-
кав. Особливо важливо показати, де 
розміщений туалет. Бо діти згодом 
часто соромляться про таке питати і 
через це можуть навіть відмовляти-
ся відвідувати школу, — розповідає 
дитячий психолог Клубу свідомого 
батьківства «Бджілка Майя» Ірина 
Музичук. — До початку навчального 
року було б добре познайомитись із 
першою вчителькою. В жодному разі 
не залякуйте малечу школою, ніколи 
не кажіть: «Будеш погано поводити-
ся, то підеш до школи» чи щось поді-
бне. Важливо з дитиною поділитися 
своїм досвідом шкільного навчання, 
розповісти, що вам подобалось, як 
ви справлялись із труднощами, зна-
йомились з новими дітьми.

Педагог маленької школи клубу 
Ольга Чирук каже, що майбутньому 
першокласнику варто розповісти, 
що в школі буде багато всього ново-
го. На її думку, це неодмінно заціка-
вить, бо діти люблять усе нове. 

Багато батьків переживає, щоб 
дитина в першому класі не вигляда-
ла слабшою за інших у плані знань, 
от і мучать своїх нащадків ціле літо, 
примушуючи виписувати карлючки 
та намагатися читати. Ольга Чирук 
каже, що влітку краще робити пере-
рву від навчання, адже це пора від-
починку. Якщо є бажання підготува-
ти малюка до школи, то це потрібно 
робити протягом року в спеціалізо-

ваних закладах. 
— Під час канікул можна по-

вторювати з дитиною отримані зна-
ння але переважно в ігровій формі, 
запитати, чи не забула вона те, що 
вчила в садочку. Скажімо, потрену-
вати вміння рахувати можна, просто 
запропонувавши малюку позмага-
тися, хто краще полічить сходинки в 
під’їзді. Це все потрібно робити наче 
ненавмисно, щоб дитина дійсно за-
цікавилася, — каже психолог. 

— Чи можна навчити малечу без 
проблем висиджувати цілий урок, 
адже для багатьох бути сконцентро-
ваним аж 30 хвилин — це проблема. 
Можливо, пробувати відпрацьову-
вати навчальний день удома? — за-
питуємо у фахівців. 

— Якщо і справді влаштувати 
малюку вдома справжній навчаль-
ний день, то так його можна лише 
відвернути від школи, — каже Ірина 
Музичук. — У школі уроки прохо-
дять із дітьми, після кожних 10 хви-
лин вони мають невеличкі паузи, а 
от удома з мамою все зовсім інакше. 
Якщо вже матір дуже хоче, то мож-
на протягом тижня пограти з дити-
ною в школу. При цьому тривалість 
«уроку» варто починати з п’яти хви-
лин. Добре було б мамі увійти в роль 
вчителя, показати позитивний об-
раз, а потім помінятись із малечею 
місцями і дати їй спробувати побути 
вчителем. 

Ще одна проблема — домашні 
завдання. Хоча нині їх першачкам 
не задають, багато батьків намага-

ється закріпити вдома засвоєне в 
школі. Спеціалісти рекомендують 
постійно цікавитись у малечі, як ми-
нув шкільний день і що нового вона 
тепер уміє. А так як діти самі дуже 
люблять демонструвати нові нави-
чки, то з радістю покажуть мамам і 
татам, на що здатні. 

— Після повернення малюка зі 
школи запитайте у нього, що вони 
сьогодні читали. Скажіть, що ви ні-
коли такого не чули, і попросіть ди-
тину прочитати вам той віршик чи 
розповідь, — каже педагог. 

Наступне завдання для батьків 
— навчити дітей сприймати будь-які 
поразки. Звісно, не все в школі вда-
ватиметься одразу, тому потрібно 
пояснити дитині, що і в дорослих 
бувають невдачі, розкажіть як ви з 
ними справлялись у школі і як роби-
те це зараз. 

Діти зазвичай більше 
пам’ятають, коли у них щось не ви-
йшло, а успіхи забуваються швидко. 
Щоб цього не траплялось, зробіть 
для дитини дошку успіхів, де магні-
тиками відмічайте її маленькі пере-
моги. 

— Найголовніше — ніколи не 
кепкуйте з дитини, не сваріть за 
якісь невдачі. Для дітей важливо 
відчувати любов батьків навіть тоді, 
коли їм щось не вдається, тому не 
втомлюйтеся повторювати своїм 
школярикам, що ви їх любите, і тоді 
все буде гаразд, — запевняє психо-
лог Ірина Музичук. 

Ольга УРИНА 
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Події

Розміри житлової нерухомості, на яку нараховуватиметься пільга, 
переглянуто 

Волинські господарі отримали 
1,8 мільйона дотації за здану худобу 

Померла жінка пролежала в квартирі 
майже тиждень із 20 собаками 

Президент України Віктор Яну-
кович підписав Закон «Про вне-

сення змін до Податкового кодексу 
щодо об’єктів житлової нерухомос-
ті», який на початку липня Верховна 
Рада ухвалила у другому читанні. 
Про це повідомляє офіційний пор-
тал ВР. Отже, набули чинності нові 
правила сплати податку на нерухо-
мість. 

Новий закон передбачає, що 
пільга зі сплати податку на неру-
хомість нараховуватиметься по-
новому. Зокрема, не сплачуватимуть 
податок власники квартир, якщо 
загальна житлова площа не переви-
щує 120 кв. м. Для власників будин-
ків пільгова площа визначена у роз-
мірі 250 кв. м, незалежно від того, 
скількома будинками володіє особа. 
Якщо у людини є і квартира, і буди-
нок загальною житловою площею до 
370 кв. м, вона також не сплачувати-
ме податок на нерухомість. 

Якщо ж особа володіє більшою 
площею, як це визначено в законі 
для пільгового оподаткування, то за 
всі «зайві» квадратні метри житла 
доведеться сплатити податок. 

За умови, що нерухомість вико-
ристовується власником для отри-

мання доходів — здається в оренду, 
лізинг чи використовується у під-
приємницькій діяльності, пільга не 
діє, наголошують фахівці Міндохо-
дів. 

Згідно з законом, власники 
об’єктів житлової нерухомості, які 
підлягають оподаткуванню, спла-
чуватимуть податок за 2013 рік на-
ступного, 2014-го, року. 

Водночас до 31 грудня поточного 
року власники можуть звірити дані 
на підставі оригіналів документів 
про право власності на об’єкти жит-
лової нерухомості та про житлову 
площу таких об’єктів. Для цього 
потрібно звернутися до податкової 
інспекції за місцем реєстрації влас-
ника нерухомості. 

Ставки податку будуть диферен-
ційовані. Для власників: 

• квартир, житлова площа яких 
не перевищує 240 кв. м, — не біль-
ше 1% мінімальної заробітної плати 
(МЗП); у разі перевищення ставка 
становитиме 2,7%; 

• будинків, житлова площа яких 
не перевищує 500 кв. м, — не більше 
1% МЗП, а в разі перевищення — 
2,7%; 

• квартир і будинків, житлова 

площа яких не перевищує 740 кв. м, 
— 1% МЗП; у разі перевищення — 
2,7%. 

Нагадуємо, що громадяни, які 
вже сплатили податок поточного 
року, можуть повернути сплаче-
ні кошти. Для цього їм потрібно 
звернутися з заявою до податкової 
інспекції (територіальних органів 
Міндоходів). 

Також сплачені поточного року 
кошти за згодою платника можуть 
бути зараховані для сплати податку 
в 2014 році. 

За півроку волинським госпо-
дарям нараховано 1,8 мільйо-

на гривень дотації за реалізацію 
великовагового молодняку ВРХ. 
Понад 800 тисяч гривень держав-
них коштів — уже на рахунках у 
населення. Про це йшлося на на-
раді заступника голови облдер-
жадміністрації Віталія Карпюка з 
керівниками м’ясопереробних під-
приємств області, інформує прес-
служба ОДА. 

Нагадаємо, що уряд виплачує 
дотацію населенню, членам сіль-
госпкооперативів, а також фер-
мерським господарствам за здану 
на переробні підприємства вели-
ковагову худобу та свиней. 

Зокрема, за реалізовану пере-

робникам ВРХ вагою понад 330 кг 
розмір дотації становить 2,50 грн/
кг, за свиней — 1 грн та 1,50 грн, 
залежно від загальної ваги твари-
ни. 

Україна стала 12-ю 
за популярністю серед 
мандрівників 
Такими є дані Всесвітньої туристичної організації, яку 
цитує «5 канал». Торік до України приїхало 23 мільйони 
гостей. А роком раніше — 21. Попереду з невеликим від-
ривом — Австрія, Росія та Малайзія. Найпопулярнішою 
виявилася Франція. Там побувало 83 мільйони туристів. 
Та гроші витрачати не поспішали. В середньому залишали 
по 650 доларів за візит. Гості України виявились особливо 
ощадливими. Витратили в середньому по 200 доларів. 

Молдова, Казахстан і Таджикистан 
не виявили в цукерках «Рошен» 
шкідливих речовин 
Міністр сільського господарства і харчової промисловості 
Молдови Василь Бумаков заявив, що імпортовані кондитер-
ські вироби української компанії Roshen безпечні. Раніше у 
Казахстані перевірили сім найменувань продукції вітчизняної 
кондитерської корпорації та не виявили в них слідів бензопі-
рену. Таджикистан також не побачив жодних порушень щодо 
якості та безпеки українських цукерок. 

3,4
стільки мільйонів туристів від-
почило у Криму з початку року 
станом на початок серпня. Про 
це повідомив заступник голо-
ви Ради міністрів АРК Георгій 
Псарьов. Це на 1,1% більше 
відпочивальників, ніж торік. 

5

На «Ягодині» затримали брендовий одяг 

Посадові особи оперативно-
аналітичного відділу Управ-

ління боротьби з контрабандою та 
митними порушеннями Ягодин-
ської митниці Міндоходів спіль-
но з військовослужбовцями ВПС 
«Рівне» Луцького прикордонного 
загону затримали громадян Укра-
їни, які без належного митного 
оформлення мали намір увезти на 
територію України 18 коробок зі 
взуттям, текстильними та галанте-
рейними виробами провідних іта-
лійських марок через митний пост 
«Ягодин». 

Так, камера відеоспостережен-
ня на території «Ягодина» зафіксу-

вала, як невідомі особи виванта-
жували товар із мікроавтобусів і 
скидали з моста на місце, де група 
робітників прибирала сміття. Про 
це повідомляє прес-служба ГУ Мі-
ністерства доходів у Волинській 
області. 

Нелегальний вантаж у ре-
зультаті спільних дій митників і 
прикордонників був затриманий. 
Загальна вартість вилученого не-
легального брендового вбрання — 
763 тисячі гривень, якщо, звісно, 
ці товари відповідають оригіналь-
ній продукції виробника та марку-
ванню, зазначеному на етикетках 
і упаковках. Цей факт встановили 
завдяки фахівцям із товарознавчої 
експертизи. 

Як підготувати першокласника 
до школи 

У Маріуполі тіло 50-річної жінки 
виявили в замкненій квартирі 

через п’ять днів після її смерті. 
Весь цей час тіло пробуло в квар-
тирі з 20 собаками декоративних 
порід: небіжчиця розводила той-
тер’єрів. 

«Сусіди помітили, що собачни-
ця перестала вигулювати своїх ви-
хованців, а самі тварини від голоду 
почали вити», — пояснили зооза-
хисники. 

Правоохоронці, які прибули 
на виклик, двері в квартиру так 

і не відкрили. І лише наступного 
дня з’явився син господарки по-
мешкання. 

«Коли двері відчинили, то всі 
завмерли від жаху. Мертва жінка 
сиділа на дивані перед телевізо-
ром, а поруч було 20 собак», — 
розповіли очевидці. 

Породистих тварин розібрали. 
В прес-службі Маріупольського 
міськуправління міліції цей ви-
падок пообіцяли прокоментувати 
найближчим часом. 

 ПОГОДА

У західних областях 8 серп-
ня буде сонячно, без опадів. 
Температура вночі +18...+20°C, 
вдень +31...+33°C. 9 серпня 
ясно й сухо. Вночі +19...+21°C, 
удень +30...+32°C. 10 серпня по-
хмуро, дощ. Температура вночі 
+18...+20°C, вдень +24...+26°C. 

У північних регіонах 8 серп-
ня ясна погода, без опадів. Тем-
пература вночі +16...+18°C, вдень 
+29...+31°C. 9 серпня сонячно 
та сухо. Вночі +17...+19°C, вдень 
+29...+32°C. 10 серпня ясно, сухо. 
Вночі +19...+21°C, удень термо-
метр показуватиме +30...+32°C. 

У Києві 8 серпня буде соняч-
но, без опадів. Уночі +18...+20°C, 
вдень +31...+33°C. 9 серпня си-
ноптики прогнозують ясну пого-

ду, без опадів. Уночі +18...+21°C, 
вдень +30...+33°C. 10 серпня буде 
сонячно й сухо. Температура вно-
чі +19...+22°C, вдень +32...+34°C. 

У східних регіонах 8 серп-
ня буде ясно, без опадів. Уночі 
+16...+18°C, вдень +29...+31°C. 9 
серпня сонячно, опадів не про-
гнозують. Уночі +14...+16°C, вдень 
+28...+30°C. 10 серпня буде ясно 
і сухо. Вночі +15...+17°C, вдень 
+29...+31°C. 

У південних областях 8 
серпня сонячно та сухо. Темпе-
ратура вночі +20...+22°C, вдень 
+31...+33°C. 9 серпня буде ясно, 
без опадів. Уночі +21...+23°C, 
вдень +29...+31°C. 10 серпня ясно 
і сухо. Вночі +19...+21°C, удень 
+30...+32°C. 


