На постоянной комиссии по вопросам культуры,
молодежной политики, спорта, туризма, курорта
и международных гуманитарных связей под председательством Александра Македонского рассмотрели восемь проектов решений.
З 1 по 10 липня на території обслуговування
відділення ДАІ Бердянського МВ проводяться
цільові заходи під умовною назвою “Спецсигнал”.

Безжальна спека –
загроза теплового удару
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Потрібно пам’ятати, що таке довгоочікуване літнє сонце – це не
тільки наш найкращий друг, а й небезпечний ворог. В безтурботній обстановці довгоочікуваного відпочинку нас і підстерігає
велика неприємність – можливість отримати тепловий удар.
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8 липня 2013 року –
День родини
Шановні жителі
Бердянського району!
Сім’я, любов і вірність – це основні складові нашого життя.
Сім’я дає нам відчуття ґрунту
під ногами та наповнює кожен
день щастям.
Саме його хочеться побажати
вам. Хай вся повнота життя заповнить ваші серця! Бажаємо усім сім’ям безмежного щастя,
терпіння, сімейного благополуччя.
Живіть на втіху собі і своїм рідним.
Голова Бердянської
Голова
районної
Бердянської
державної адміністрації
районної ради
В.П.ЧЕПУРНИЙ.
С.М.ФРОЛОВ.

Уважаемые работники и ветераны
Бердянского морского торгового порта!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем работников морского
и речного флота!
Все бердянцы – в душе романтики, потому
что мы живем на берегу древнего Азова.
Но именно вы выбрали профессию, непосредственно связанную с морем. С морского порта начинался Бердянск. Ваше
предприятие всегда было ключевым в
экономике Бердянска, и в этом большая заслуга многих поколений бердянских портовиков.
Желаем вам стабильной работы
предприятия, роста грузооборота, что
является залогом благополучия ваших
семей. Пусть в них царят радость, взаимопонимание и счастье.

6 липня 2013 року –
Міжнародний день кооперації
Шановні працівники та ветерани
Бердянського районного споживчого
товариства!
Щиро вітаємо вас
з Міжнародним днем кооперації!
Саме від вас залежить задоволення потреб населення в товарах та послугах, якості їх надання. Впевнені, що створений і примножений вашими зусиллями кооперативний сектор й надалі
сприятиме розвитку багатоукладності національної економіки, її сталому зростанню та підвищенню
добробуту жителів Бердянщини.
Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, радості та
сімейного благополуччя!
Голова
Бердянської
районної ради
С.М.ФРОЛОВ.

НАШ ГОРОД

Стратегия на пять
ближайших лет
Рабочая группа исполнительного комитета (координатор - зам. городского головы Наталья Гончарова)
по составлению Плана стратегического развития
Бердянска на 2013 – 2017 гг. завершила свой
двухлетний труд и в среду вынесла проект документа на обсуждение.
Александр СТАРИКОВ

Фракция Социалистической партии Украины
в городском совете.
Бердянская городская организация СПУ.

ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ

Ïðîäîâæåíî ï³äòðèìêó ïðîãðàìíîãî
çàáåçïå÷åííÿ “ÄÏÑ Çàõèñò çâ³òíîñò³”
Шановні клієнти АЦСК ІДД! Технічну підтримку програмного
забезпечення “ДПС Захист звітності” продовжено до 1 серпня
2013 року.
Нагадуємо, що для накладення електронного цифрового підпису на електронну звітність та подання її до контролюючих органів
ви можете використовувати більш зручне безкоштовне програмне забезпечення або електронні сервіси компаній, які сприяють
поліпшенню процесу подання звітності, впровадженню електронних сервісів та розвитку електронного документообігу.
Переглянути перелік доступного програмного забезпечення
можна за посиланням (http://acskidd.gov.ua/program_obespech ).
Ключі електронного цифрового підпису, отримані в АЦСК ІДД,
можуть також використовуватись в інших системах електронної звітності та електронного документообігу.
Запрошуємо підприємців та керівників підприємств, які ще не
приєдналися до електронного звітування, скористатися його
перевагами. Пункт реєстрації знаходиться за адресою: м. Бердянськ, пр. Праці, буд. 20, каб. 219. Тел. 3-86-63. Перелік документів, форми заяв, зразки заповнення заяв можна отримати
на сайті www.rada.berdyansk.net, розділ Бізнес/Податкова служба/Електронний цифровий підпис.

Голова Бердянської
районної
державної адміністрації
В.П.ЧЕПУРНИЙ.

История планирования такова: Бердянск одним из первых
в Украине в 1998 году начал
разработку стратегии развития до 2007 года. Затем был
принят план на 2007-2011 годы.
И вот очередной документ, составленный на основе предложений комитетов микрорайонов, управлений и отделов
исполкома.
— Данный план, – сообщила
Наталья Гончарова, – создан
при непосредственном участии группы проектных менеджеров Академии управления
при Президенте Украины.
Он включает в себя пять основных направлений: курортную сферу, экономику города,
экологию, строительство и архитектуру, законность и информационное обеспечение.

По каждому из них разработан ряд проектов, а всего 63.
Над ними и предстоит работать
в ближайшие пять лет. В частности, по разделу развития городской инфраструктуры есть
19 проектов; по развитию промышленности – 14, в том числе создание альтернативных
источников получения энергии, по охране здоровья и образованию – 6 проектов.
— Данный документ, – отметил городской голова Алексей
Бакай, – это декларация о намерениях. Сюда можно вносить изменения, дополнения.
Это своего рода маршрутная
карта или руководство к действию.
Проект документа публиковался в нашей газете, вывешен в Интернете. И теперь
после обсуждения на депутатском дне будет утвержден на
сессии городского совета.

ПОДПИСКА2013
Продолжается подписка с доставкой с 1 августа 2013
года на общественно-политическую газету

«Південна зоря».

Інформує райдержадміністрація

Виїзний прийом!
До відома мешканців Долинської сільської ради!
8 липня 2013 року в приміщенні Долинської сільської
ради, з 11.00 до 12.00, проводитиме виїзний прийом громадян голова районної державної адміністрації Володимир
Павлович ЧЕПУРНИЙ.

Ïðÿìà òåëåôîííà ë³í³ÿ
9 липня 2013 року в районній державній адміністрації, з
11.00 до 12.00, буде працювати пряма телефонна лінія.
Ви матимете змогу звернутися до голови районної державної адміністрації Володимира Павловича ЧЕПУРНОГО за телефоном 4-73-85.

Запорожский губернатор
лично взялся за ход
уборочной кампании
Собрать и сохранить! Ни единая тонна зерна не должна
остаться на поле или же “пройти мимо кассы”. Такую
задачу запорожским аграриям поставил запорожский
губернатор Александр Пеклушенко, который лично
контролирует ход уборочной кампании. По словам
Александра Николаевича, вопреки неблагоприятным
погодным условиям и проблемам, с которыми сталкиваются запорожские фермеры, наш регион сможет
похвастаться хорошими показателями.
Если говорить языком
цифр, то в этом году необходимо собрать урожай озимых
и ранних бобовых на площади 831 тыс. га, что на 150 тыс.
га больше прошлогоднего показателя. Посевы озимых
культур занимают площадь
607,1 тыс. га, ранних бобовых
– 223,9 тыс. га. Средняя урожайность по области составляет 23,3 ц/га. Однако некоторые территории показывают гораздо лучший результат
– в Новониколаевском и
Вольнянском районах урожаи озимых получены 35,5
ц/га и 33,8 ц/га соответственно.
По словам Александра
Пеклушенко, результат работы сельхозпроизводителей а именно урожайность – зависит не только от погодных
условий, сложившихся на
территории, но и от профессионального уровня работников агропромышленных предприятий, их осведомленности
о новейших технологиях в отрасли, а также от взаимодействия с местными властями.
“Земля не терпит небрежности. Если в землю не вкладывать знания и современные технологии, не будет и
отдачи. Мы видели поля, где
есть профессиональный под-

ход и где есть любительство.
Разница в достигнутых результатах – в разы!”, – уверен глава области.
Для более эффективной и
результативной работы запорожским аграриям нужна
также поддержка местной
власти. Именно с целью проинспектировать качество отношений между землеробами
и чиновниками Александр
Пеклушенко совершил ряд
рабочих поездок по районам
Запорожской области. Увиденным и услышанным он
остался доволен. “Во всех
районах сплоченность и единство представителей власти
местного уровня и сельхозпроизводителей я увидел и
почувствовал. Председатели
райгосадминистраций, районных советов знают хозяйства, их руководителей, состояние дел в аграрном секторе”, – говорит губернатор.
При этом он не отрицает,
что у запорожских аграриев
есть проблемы, которые требуют более пристального внимания со стороны областной
власти, а также вопросы, которые необходимо решать на
центральном уровне.
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У НАС, НА БЕРДЯНЩИНІ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Бердянская районная государственная администрация, Бердянский районный совет искренне поздравляют с юбилейным днем рождения директора государственного предприятия «Бердянское лесное хозяйство»
ЗАЙЦЕВА Александра Ивановича!
Ваша работа направлена на то, чтобы
природа оставалась гармоничной, чтобы человек мог грамотно пользоваться
ее богатствами, но легкие планеты оставались при этом здоровыми.
На протяжении многих лет труда на ниве лесного хозяйства Вы завоевали авторитет и уважение как умелый руководитель, организатор и специалист своего дела.
Вы знаете все лесные тропинки – и мы желаем Вам, чтобы
тропинки Вашей судьбы вели Вас туда, куда Вы желаете.
Пусть Ваш многолетний опыт работы и неуёмная энергия
будут и далее плодотворно служить на благо Бердянского
района.
Пусть дом Ваш будет полной чашей, пусть царят в нем лад
и покой! Пусть Ваше сердце всегда будет согрето человеческим теплом и заботой близких!
Бердянский
районный совет.

Бердянская районная
государственная администрация.

Трудовой коллектив
ГП “Бердянское лесное
хозяйство”,
профсоюзный комитет
поздравляют
своего руководителя
ЗАЙЦЕВА Александра
Ивановича с юбилейным
днем рождения!
Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это:
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра Для Вас на долгие года!

ОФІЦІЙНО

Повідомлення
про оприлюднення
проектів регуляторних
актів
“Про затвердження Положення про відділ надання адміністративних послуг „Єдиний офіс”,
“Про затвердження Регламенту відділу надання
адміністративних послуг „Єдиний офіс”,
“Про затвердження Реєстру адміністративних
послуг, що надаються відділом надання адміністративних послуг „Єдиний офіс”.
Проекти рішень сесії Бердянської міської ради:
- “Про затвердження Положення про відділ надання адміністративних послуг „Єдиний офіс”;
- “Про затвердження Регламенту відділу надання адміністративних послуг „Єдиний офіс”;
- “Про затвердження Реєстру адміністративних послуг, що
надаються відділом надання адміністративних послуг „Єдиний офіс” розроблено відділом по роботі з документами дозвільного характеру “Єдиний офіс” виконавчого комітету Бердянської міської ради.
Основною метою прийняття регуляторних актів є організація надання якісних адміністративних послуг та спрощення
процедури їх отримання, а також встановлення зручного графіка надання адміністративних послуг, поліпшення доступу
інформації, необхідної для отримання адміністративної послуги, забезпечення можливості отримання найбільш поширених адміністративних послуг в одному приміщенні, затвердження переліку послуг, що будуть надаватись у відділі надання адміністративних послуг “Єдиний офіс”.
Проекти регуляторних актів та відповідні аналізи регуляторного впливу буде розміщено 8 липня 2013 року на офіційному сайті Бердянської міської ради у розділі «Регуляторна
діяльність» http://rada.berdyansk.net/?page_id=18761.
Зауваження та пропозиції слід надавати на адреси:
виконавчий комітет Бердянської міської ради, 71112,
м. Бердянськ, пл. І Бердянської Ради, 2, каб. №3 та №3-а (відділ
звернень виконавчого комітету Бердянської міської ради);
виконавчий комітет Бердянської міської ради, е-mail:
ispolkom@rada-berdyansk.gov.ua.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб,
їх об’єднань приймаються до 9 серпня 2013 року у письмовому та/або електронному вигляді.
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7 липня 2013 року – День працівника
природно-заповідної справи
Розвиток природно-заповідної справи на основі системного врахування природоохоронних, економічних, соціальних та інших інтересів суспільства, а також міжнародних зобов’язань держави визнано одним із найважливіших
пріоритетів довгострокової державної політики України.

З нагоди Дня працівника природно-заповідної
справи щиро вітаємо усіх небайдужих громадян,
які віддають свої знання та працю щоденній кропіткій справі
збереження та відтворення унікальних куточків Бердянщини! Бажаємо вам міцного здоров’я, добробуту та натхнення!
Нехай удача буде для вас добрим супутником, а невичерпна
енергія допомагає у здійсненні всіх планів, бажань та задумів!
Голова
Бердянської
районної ради
С.М.ФРОЛОВ.

Голова Бердянської
районної
державної адміністрації
В.П.ЧЕПУРНИЙ.

Відключення електроенергії
У зв’язку з обрізкою дерев 7, 13 липня, з 8 до 16
години, буде тимчасово припинено електроживлення в
мікрорайоні «Колонія» (ділянки по вулиці Мічуріна, Маяковського, Чернишевського). Адміністрація БМРЕМ
приносить вибачення за тимчасові незручності.

Определены лучшие
товаропроизводители
В Запорожье подведены итоги регионального этапа Всеукраинского конкурса качества продукции «100 лучших товаров Украины-2013». Лучшие местные товаропроизводители будут бороться за место в списке победителей на уровне страны.
По данным пресс-службы Запорожской ОГА, в региональном
конкурсе приняли участие 30 предприятий из всех уголков области.
Первое место в своей категории заняли судовые кабели ООО
«Азовская кабельная компания».

ВЛАСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Запорожский губернатор лично взялся
за ход уборочной кампании
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
“Обучением, информированием аграриев должны заниматься областные структуры,
соответствующие инспекции.
На ближайшем аппаратном совещании мы обязательно заслушаем отдельные инспекции,
которые, по моему мнению, не
выполняют свою главную роль.
Их главная задача - не составлять протоколы о нарушениях,
а помогать сельхозпроизводителям и учить. К сожалению, ни
того, ни другого во многих случаях я не увидел. Итак, у нас
есть еще время вмешаться,
сделать выводы, особенно по
следующему году, - подчеркнул
глава облгосадминистрации.
Однако наибольшей проблемой аграрии считают скрытую
тенизацию рынка аграрной продукции. В частности, это касается крестьян-единоличников,
которые платят налоги в несколько раз меньше. Несовершенное законодательство создает неравные условия для
фермеров и лишает бюджеты
территорий дополнительных
средств для развития, убежде-

ны и сельхозпроизводители, и
представители местной власти.
По мнению губернатора
А.Пеклушенко, эту проблему
необходимо решать сразу в нескольких направлениях: усиление работы налоговых органов,
совершенствование законодательства и разъяснительная
работа на местах.
“Если мы не будем видеть,
что нарушается закон, мы не
сможем двигаться дальше. Того единоличника, который вкладывает труд в свои два гектара
и сам пользуется плодами своего труда, никто не тронет. Но
у нас появился целый класс
фермеров, де-юре единоличники, а де-факто - массово сдают
свои паи в аренду, эти паи обрабатываются, но это почти не
облагается налогом. Следовательно, возникает дисбаланс:
одна часть района платит налоги и вкладывает деньги в социальное развитие территории,
а другая половина вкладывает
деньги только в свой карман.
Сегодня идет борьба за каждый
процент, а тут 50% мимо кассы. Конечно, мы этого не допустим. И в первую очередь будем вести разъяснительную

работу”, - пообещал Александр
Николаевич.
В решении вопроса о создании равных условий для всех
сельхозпроизводителей на законодательном уровне председатель облгосадминистрации
заручился поддержкой председателя комитета по вопросам
аграрной политики и земельных отношений Верховной
Рады Григория Калетника.
Областная власть также может рассчитывать на своих народных депутатов, которые по
инициативе Александра Пеклушенко объединились в депутатскую группу “Запорожский
край”. Ведь еще на момент
объединения парламентариев в
группу губернатор четко озвучил надежды и ожидания запорожской громады: “Я меньше
всего хотел бы выстраивать
наши отношения с народными
депутатами по принципу постановки задач. Наша совместная
с народными депутатами задача - это бюджетная справедливость и развитие Запорожского края”. “Мы будем всячески
помогать своей законотворческой деятельностью нашему
Запорожскому краю”, - в ответ-

ном слове отметил народный
депутат Украины Вячеслав Богуслаев.
Как показало время, слова
народных депутатов с делом не
расходятся: благодаря активной позиции губернатора Александра Пеклушенко и поддержке народных депутатов в Запорожье строятся мосты, увеличено финансирование на реконструкцию перинатального центра, наконец-то решен вопрос
с передачей аэропорта в собственность города Запорожье,
взят на контроль вопрос титаномагниевого комбината,
объем субвенций для Запорожской области увеличен в два
раза. Поэтому Александр Пеклушенко может быть уверен в
том, что найдет поддержку и содействие со стороны нардепов
и в решении аграрного вопроса. “Я горжусь тем, что имею
возможность работать вместе
с высокопрофессиональным и
ответственным запорожским
депутатским корпусом. Вместе
с нашими народными депутатами мы преодолеем все препятствия на пути развития Запорожской области”, - уверен
глава области.

В ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЯХ

“Юность”, какою ты будешь?
В ходе подготовки к очередной сессии депутаты в постоянных комиссиях рассматривают проекты решений тех или иных вопросов, которые выносятся на грядущее заседание.
Татьяна ЗАБЕРЖЕВСКАЯ
На постоянной комиссии по
вопросам культуры, молодежной политики, спорта, туризма,
курорта и международных гуманитарных связей под председательством Александра
Македонского рассмотрели восемь проектов решений.
Среди них – об утверждении
Устава детско-юношеской
спортивной школы им. Заслуженного учителя Украины
Е.И.Назарова, об утверждении
Программы оздоровления и отдыха детей и молодежи г. Бердянска на 2013 год, о внесении изменений в Программу
развития физической культуры и спорта на 2013 год, об утверждении Программы муниципальной поддержки изготовления книги “Архивы памяти
1941-1943. Оккупация и освобождение Бердянска по материалам фондов Бердянского

краеведческого музея” к 70летию освобождения Бердянска и другие. Все вопросы в
компетенции заместителя городского головы Людмилы
Шаповал. На возникшие неясности или вопросы членов депутатской комиссии Людмила
Станиславовна предоставила
ответы и разъяснения. Все
проекты были приняты.
Среди текущих вопросов комиссия рассмотрела ходатайство постоянной комиссии по
вопросам управления коммунальной собственностью на
выделение средств для закрытия витражей кинотеатра
“Юность”, чтобы в здание кинотеатра не проникали посторонние.
После конкретного объяснения представителя управления
коммунальной собственности
исполкома стало понятно, что
кинотеатр потихоньку ветшает, разрушается здание, чему
помогают и хулиганы, разби-

вая витражи, взламывая двери. Все решено было закрыть
листовым железом, потянувшим на 6 тыс. 315 гривен. По
данным профильного управления исполкома, в 2012 году кинотеатр дважды выставляли на
продажу, но никто не заинтересовался таким приобретением. Не стал исключением и
минувший период 2013 года.
Все чаще звучат предложения, что при продаже здания
“Юности” необходимо разрешить изменение целевого назначения. Хотя и не все согласны с таким мнением.
Педагоги считают целесообразным сохранить кинотеатр,
чтобы демонстрировать обучающие фильмы. На это председатель комиссии Александр
Македонский ответил, что готов организовать по школам
просмотр лент в рамках обучающих программ, а также призвал в помощники управление
коммунальной собственности

исполкома выработать предложения по изменению целевого
назначения данного здания.
Предложил провести совещание при городском голове по
данной теме, акцентируя на
том, что не должно быть очередных кафе, ресторанов, питейных заведений, потому как
здание все-таки в соседстве с
жилым домом.
Александр Валерьевич на
вопрос журналистов, каким
видит он будущее бывшей
“Юности”, ответил, что было бы
разумно там сделать выставочный центр, картинную галерею, устраивать различные передвижные выставки и т.д. Понятно, что дело это отнюдь не
дешевое. Поэтому и возник
интерес проведения совещания в том плане, а возможно
ли решение проблемы с помощью меценатства, и есть ли
хоть малейшая перспектива
такого развития дальнейших
событий.

ПОВІДОМЛЕННЯ. ПАМ’ЯТЬ
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Памяти нить не прервется

Подбаємо
про врожай!
Пора жнив – це пожежонебезпечний період.
Загрозливу обстановку
створюють спекотна
погода, сухі хліба, енергонасичені хлібозбиральні агрегати, часто
несправні,
людська недбалість
і безвідповідальність.

Богата бердянская земля талантливыми людьми, среди которых особо выделяется художник, поэт, музыкант Петр Матвеевич Гончаренко (на снимке слева),
первый учитель многих состоявшихся самобытных художников.
Это он вместе со своими учениками и последователями стоял у истоков
Бердянского филиала Запорожского художественного фонда.
Анастасия МОЛОЗИНОВА,
ученица 7-А класса, член
совета музея истории
Бердянской милиции
Готовясь к 100-летию Петра
Матвеевича, ученики 7-А класса Бердянской ООШ № 13 и
члены совета музея истории
Бердянской милиции с радостью принимали у себя в гостях
дочь художника, бывшего учителя нашей школы Раису Петровну Мараховскую.
Она порадовалась нашим
достижениям, ознакомилась с

работой музея, который был
открыт на базе нашей школы
в 2000 году.
Руководитель музея, учитель истории Полина Ивановна Проценко провела экскурсию и рассказала о милиционере Александре Матвееве,
жизнь которого оборвалась
трагически при исполнении
служебного долга, о выпускниках школы – сотрудниках
органов внутренних дел.
Раиса Петровна рассказала
о своем отце, о том, как создавались его работы не только бердянского цикла, но и пей-

зажи Прикарпатья, Саяно-Шушенской ГЭС, портреты известных людей.
Незабываемым событием
станет эта встреча и подарок
– картина П.М.Гончаренко
«Подвиг С.К.Денисова, начальника милиции города Бердянска, 12 декабря 1920 года», которую Раиса Петровна подарила музею школы.
Спасибо Вам, что приоткрыли для нас занавес в мир
живописи Петра Гончаренко
– человека, который останется в памяти жителей Бердянска навсегда.

У цей напружений час найменша необережність з вогнем
у хлібних масивах, кинутий недопалок, іскри від сільгоспмашин тощо можуть призвести
до пожежі, перетворюючи золоте зерно на чорний попіл.
У Запорізькій області під зерновими сільгоспкультурами
знаходиться більше 700 тисяч
гектарів угідь. Основними причинами виникнення пожеж під
час жнив є необережне поводження з вогнем, порушення
правил експлуатації машин та
агрегатів, випалювання стерні.
Бердянське міськрайонне
управління головного управління ДСНС України у Запорізькій
області звертається не тільки
до працівників сільсько господарської галузі, а й до всіх
громадян бути вкрай обережними з вогнем та пожежонебезпечними предметами, мандруючи на автомобілі чи пішки
повз хлібні лани.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ІНФОРМУЄ

Безжальна спека – загроза теплового удару
Щоб літо залишило по собі тільки приємні спогади та враження, треба неухильно дотримуватися літніх
правил, які є запорукою безпечного відпочинку. В першу чергу потрібно пам’ятати, що таке довгоочікуване літнє сонце – це не тільки наш найкращий друг, а й небезпечний ворог. В безтурботній обстановці
довгоочікуваного відпочинку нас і підстерігає велика неприємність – можливість отримати тепловий удар.
Тепловий удар є наслідком
перегрівання організму. В спеку тілу людини дуже складно
підтримувати нормальну температуру, тому відбувається
порушення терморегуляції. Це
в свою чергу може призвести
до серйозних порушень у
діяльності організму.
Аби замість того, щоб цілий
день насолоджуватися морем,
не почувати себе погано та не
зіпсувати жадану відпустку
треба запам’ятати кілька простих правил. По-перше, у спекотну погоду не можна ходити
без головного убору. Не рекомендовано вдягати темний
одяг з щільної тканини, віддавайте перевагу легким матеріалам світлого кольору. Крім

того, щоб утамувати спрагу,
треба пити мінеральну воду,
соки або охолоджений зелений
чай та ні в якому разі не вживати алкогольні напої та каву,
адже ці напої сприяють зневодненню організму.
Якщо ви раптом виявили у
себе такі симптоми, як запаморочення чи задишка,
зверніть особливу увагу на
своє самопочуття, це можуть
бути перші ознаки теплового
удару. Тепловий удар характеризується також почервонінням обличчя, спрагою та потемнінням в очах, а у надзвичайно важких випадках – судомами та галюцинаціями.
При перших ознаках теплового удару потрібно викликати

лікаря, а до його прибуття
забезпечити потерпілому охолодження організму та приплив
свіжого повітря. Також необхідно зняти з потерпілого одяг,
який може ускладнювати дихання, і покласти на лоб та потилицю холодні компреси.
Якщо людина, що потерпіла від
теплового удару, втратила
свідомість або має слабке дихання, робимо штучне дихання.
Категорії населення, які особливо схильні до теплового удару: немовлята, люди, що не
звикли до спеки, та ті, що зловживають алкоголем. Найбільшу небезпеку тепловий удар
становить для людей із захворюваннями серцево-судинної

та ендокринної систем. У цих
випадках при несвоєчасному
наданні першої допомоги напад
може стати смертельним.
Щоб літній відпочинок був
приємним та, головне, безпечним:
- намагайтеся не знаходитися на вулиці у період підвищеної сонячної активності (з
11.00 до 16.00);
- знаходячись на пляжі, чергуйте час перебування на сонці
з відпочинком у тіні та купанням;
- де б ви не знаходились,
завжди майте з собою достатню кількість питної води;
- влітку надягайте просторий
одяг, який не ускладнює дихання, бажано світлих кольорів.

ДАІ ПОВІДОМЛЯЄ

Операція “Спецсигнал”
З метою виконання вимог Указу Президента України від 30.03.2005 № 567 “Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових
транспортних засобах” у період з 1 по 10 липня на території обслуговування відділення ДАІ Бердянського
МВ проводяться цільові заходи під умовною назвою “Спецсигнал”.
Особлива увага приділяється
тим транспортним засобам, на
які встановлені та використовуються спеціальні звукові та
світлові сигнальні пристрої.
У разі виявлення фактів незаконного встановлення і використання на транспортних
засобах спеціальних звукових
та світлових сигнальних пристроїв особовий склад Державтоінспекції буде докумен-

тувати всі без винятку випадки порушень законодавства з використання спеціальних сигнальних пристроїв.
Під час складання стосовно
водіїв протоколів про адміністративне правопорушення
відповідальність за що передбачена ст. 122-5 КУпАП, їх
транспортні засоби будуть доставлені для зберігання на

спеціальний майданчик тимчасового утримання відповідно
до ст. 265-2 КУпАП.
Державтоінспекторами
відділення ДАІ будуть здійснені
позапланові перевірки автогосподарств, які за своїм призначенням мають у наявності
транспортні засоби, на яких
встановлені спеціальні звукові
та світлові сигнальні пристрої.
Під час перевірки особливу ува-

гу буде звернуто на законність
встановлення спецсигналів,
наявність відповідних дозволів
та наявність відповідних кольорографічних схем, написів та
емблем на транспортні засоби.
У випадку встановлення порушень до відповідальних осіб в
обов’язковому порядку будуть
вживатися заходи адміністративного впливу згідно з чинним
законодавством.
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ЦИФРИ

Діяльність
малих підприємств
м. Бердянська у 2012 році
(без урахування зміни підприємствами
основного виду діяльності)
Надаємо попередню інформацію, отриману в 2013 р. на
підставі річних даних структурних обстежень підприємств.
За підсумками 2012 р. у м.Бердянську діяло 647 малих (або
93,1% загальної кількості підприємств міста), з них – 529 мікропідприємств1 (76,1%).
На 10 тис.осіб наявного населення припадало 54 малих
підприємства, з них мікропідприємств – 44 одиниці.
На малих підприємствах кількість зайнятих2 працівників
складала 4341 особу, що становило 29,4% загальної кількості
працівників, на мікропідприємствах – 1566 осіб та 10,6% відповідно. Кількість найманих3 працівників на малих підприємствах складала 4169 осіб, або 28,6% загальної кількості найманих працівників, на мікропідприємствах відповідно 1479 осіб
та 10,1% .
Витрати на оплату праці найманих працівників малих
підприємств у 2012 р. складали 87384,3 тис.грн., мікропідприємств – 28297,1 тис.грн.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих
підприємств дорівнював 781,4 млн.грн., що склало 16,9% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) міста,
мікропідприємств – 309,4 млн.грн. та 6,7% відповідно.
1
Мікропідприємства – суб’єкти господарювання будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний
рік) не перевищує 10 осіб та річний доход від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро,
визначену курсом Національного банку України.
2
З урахуванням штатних, позаштатних і неоплачуваних
(власників, засновників підприємства та членів їх сімей) працівників підприємства.
3
З урахуванням штатних та позаштатних (працюючих за
договорами та сумісництвом) працівників підприємства.

8 èþëÿ 40 äíåé ñâåòëîé ïàìÿòè äîðîãîé
æåíû, ìàìû, áàáóøêè è ïðàáàáóøêè

МИХАЙЛОВОЙ
Анны
Петровны
18.09.1936 ã. – 30.05.1913 ã.
Ñïàñòè òåáÿ ìû íå ñìîãëè, ïðîñòè,
Íå âûðàçèòü ñëîâàìè ýòó ñêîðáü,
Íå âûïëàêàòü ñëåçàìè ïóñòîòó ðàçëóêè,
Â äóøå öàðÿò òîñêà è áîëü,
×òî íåò òåáÿ è íèêîãäà íå áóäåò
Ëþáÿùèå ìóæ, äî÷ü, âíóêè, ïðàâíóêè è ðîäñòâåííèêè.

2 èþëÿ 2013 ãîäà íà 62-ì ãîäó
óøåë èç æèçíè çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê

РОМАНОВ
Николай
Романович,
çàâåäóþùèé III òåðàïåâòè÷åñêèì îòäåëåíèåì ïîëèêëèíèêè, âðà÷-òåðàïåâò ÊÓ
«Áåðäÿíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» ÁÃÑ.
Íèêîëàé Ðîìàíîâè÷ ðîäèëñÿ 27.02.1952 ãîäà â ñåëå Òåöêàíû Áðè÷àíñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Êèøèíåâñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà â 1976 ãîäó ïîñòóïèë íà ðàáîòó âðà÷îì-òåðàïåâòîì
çäðàâïóíêòà Ïåðâîìàéñêîãî çàâîäà, â 1990 ãîäó íàçíà÷åí
çàâåäóþùèì îòäåëåíèåì öåõîâûõ òåðàïåâòîâ, â 1996 ãîäó
ïåðåâåäåí âðà÷îì-òåðàïåâòîì ïîëèêëèíèêè, â 2010 ãîäó
íàçíà÷åí çàâåäóþùèì III òåðàïåâòè÷åñêèì îòäåëåíèåì ïîëèêëèíèêè Áåðäÿíñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû. Îáùèé
âðà÷åáíûé ñòàæ – áîëåå 36 ëåò.
Ðîìàíîâ Í.Ð.- âðà÷-òåðàïåâò âûñøåé êàòåãîðèè, âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò, ÷óòêèé, âíèìàòåëüíûé,
äîáðûé ÷åëîâåê, ãðàìîòíûé îðãàíèçàòîð, ïîëüçîâàëñÿ çàñëóæåííûì àâòîðèòåòîì ñðåäè áîëüíûõ è êîëëåã.
Åãî âêëàä â ðàçâèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà îòìå÷åí
ìíîãèìè ãðàìîòàìè è áëàãîäàðíîñòÿìè.
Êîëëåêòèâ Áåðäÿíñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû ñêîðáèò
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Ðîìàíîâà Íèêîëàÿ Ðîìàíîâè÷à è
âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì.
Ïàìÿòü î êîëëåãå íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.
Àäìèíèñòðàöèÿ
è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò áîëüíèöû.

