В Бердянском районе выделят земельные участки бойцам АТО. Этот вопрос обсуждали в Бердянской райгосадминистрации. В совещании приняли участие сельские головы и землеустроители, представители горрайвоенкомата, СБУ и Госземагентства.
Узагальнена інформація про розгляд питань, порушених мешканцями міста під час проведення
міським головою прямого ефіру.

Безработица частичная –
помощь комплексная

3 стр.
3 стор.

Иногда складывается так, что та или иная фирма по независимым от нее причинам
вынуждена временно приостановить производство. Что делать и каким способом
сохранить трудовые ресурсы? Кто из работников может надеяться
на получение дополнительных средств в случае простоя предприятия? На эти и другие вопросы мы попросили ответить директора
Бердянского городского центра занятости Елену РОМАНОВУ.
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1 вересня 2014 року День знань
Шановні педагоги,
дорогі учні, студенти!
Бердянська міська рада,
виконавчий комітет вітають
вас з Днем знань справжнім святом мудрості
і доброти!

Шановні жителі Бердянського району!
Вітаємо Вас з Днем знань
та початком навчального року!

Цей день урочистий і хвилюючий,
адже саме з нього починається незвіданий та
цікавий шлях до пізнання, нових звершень та самостійного життя.
Бажаємо всім учням і вчителям міцного здоров’я, терплячості, а головне щирого прагнення до нових знань.
Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній,
а всі бажання стануть реальністю!
Міський голова
О.А. БАКАЙ.

1 вересня – свято дитинства та юності, зустрічі з друзями,
вчителями, з новими знаннями. Важливе це свято і для батьків,
які хвилюються за виховання та освіту своїх дітей, і, звичайно,
це значимий, стартовий день для вчителів.
Особливих вітань заслуговують у цей день першокласники –
для них школа розкриє свої двері в перший раз. А для випускників –
це останній навчальний рік у рідній школі.
Тож нехай новий навчальний рік стане для кожного школяра і студента
впевненою сходинкою на шляху до самодостатнього, творчого життя!
Від щирого серця бажаємо учням успіхів, педагогам та батькам – сил
та терпіння.
У ДОБРИЙ ПУТЬ! ЗІ СВЯТОМ!

Секретар міської ради
І.М. КУПЦОВА.

Голова Бердянської
районної ради
С.М.ФРОЛОВ.

Голова Бердянської районної
державної адміністрації
Ю.П.ПОГОРЕЛИЙ.

Бердянська “Батьківщина” відсвяткувала
День Незалежності потужним Аквамайданом
24 серпня під час святкування Дня Незалежності України в
Бердянську міська організація ВО “Батьківщина” спільно з
громадською організацією “Молодіжна морська ліга
України” провела другу в цьому році акцію Аквамайдану.

Цього разу організаторам та
власникам суден, роботу яких
координував голова міської
організації ВО “Батьківщина”
Григорій Патей, вдалося розширити кількість плавзасобів
до 17 одиниць. 24 серпня
більше сотні бердянських патріотів розмістилися не тільки на
швидкохідних катерах, а й на
більш габаритних суднах – на
борту двох так званих піратських шхун. На березі їх чекало
та зустрічало ще вдвічі більше
бердянців.
Судна, прикрашені націо-

нальною символікою та прапорами України та “Батьківщини”,
пройшли акваторією Бердянської затоки - відвідали спочатку
Слобідку, а потім попрямували до пляжів на АКЗ і назад до
місця збору - Приморської
площі.
І цього разу акція в Бердянську мала широку популярність і підтримку. Прямо
у воді та на міських пляжах,
повз які проклали курс аквамайданівці, відпочиваючі з натхненням зустрічали появу катерів з українською символікою привітаннями та вигуками
“Слава Україні!”, знімали їх на
відео та фото, ділились побаченим у соцмережах.
Фото Ю.ТИСЛЕНКО.

Прес служба Бердянської
організації ВО “Батьківщина”

Райрада інформує

Особистий прийом громадян
2 вересня 2014 року у приміщенні Андрівської сільської
ради, з 11.00 до 12.00, вестиме особистий прийом громадян депутат Запорізької обласної ради Володимир Павлович ЧЕПУРНИЙ.

ОФІЦІЙНО

Сесія Бердянської
районної ради
Чергова сорок третя сесія Бердянської районної
ради шостого скликання відбудеться 26 вересня
2014 року, о 10.00, в залі засідань районної ради.
На розгляд районної ради
вносяться питання:
1. Про виконання Програми соціально-економічного
розвитку Бердянського району на 2014 рік за перше
півріччя 2014 року, затвердженої рішенням Бердянської
районної ради від 21.03.2014
року № 2.
2. Про внесення змін до
місцевої схеми формування
екологічної мережі Бердянського району Запорізької області, затвердженої рішенням
районної ради від 27.12.2013
року № 9.
3. Про внесення змін та доповнень до рішення районної
ради від 03.02.2014 № 1 “Про
районний бюджет на 2014 рік”
(зі змінами та доповненнями).
4. Про затвердження звіту
про надходження та використання коштів спеціального
цільового фонду “Соціальноекономічний розвиток Бердянського району” за перше
півріччя 2014 року.
5. Про внесення змін до
бюджетних призначень.
6. Про інформацію Бердянського міжрайонного про-

курора та в.о. начальника
Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області про
стан законності, боротьби зі
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території
Бердянського району.
7. Про виконання Програми
надання хірургічної допомоги
мешканцям Бердянського
району за перше півріччя 2014
року, затвердженої рішенням
районної ради від 27.12.2013
року № 15.
8. Про виконання Програми
соціального захисту дитячого
та жіночого населення Бердянського району в галузі
безоплатного медичного обслуговування за перше
півріччя 2014 року, затвердженої рішенням районної ради
від 27.12.13 року № 14.
9. Про виконання Програми
“Безпечні пологи” для породіль Бердянського району
за перше півріччя 2014 року,
затвердженої рішенням районної ради від 27.12.13 року
№ 13.

3 стор.

“Моя Україна — нова країна!”
Веселими співом, танцями, конкурсами та естафетами, дитячим сміхом відсвяткували городяни
День Державного Прапора та День Незалежності в мікрорайоні “Військове містечко” у суботу,
23 серпня.
Юлія ТИСЛЕНКО
Відбулося свято за ініціативи ПАТ “Бердянські жниварки”. Організатори та гості свята — заступник голови правління Микола Рудницький та депутат міськради Ольга Бойко — бажали присутнім лише миру та спокою, терпіння в
цей непростий для держави та кожного з українців час.
Розпочавшись традиційним і улюбленим дітлахами конкурсом малюнка на асфальті, свято подарувало гарний
настрій не лише маленьким, але й дорослим мешканцям
мікрорайону. Лунали українське слово й українська пісня:
своєю творчістю юні майстри сцени — вихованці БК “Бер-

дянський райагропромпостач” (вокальний ансамбль “Фантазія”; колектив “Лицедії”; маленька солістка вокального
ансамблю “ДоМіСолька” Валерія Вареник) на чолі з художнім керівником, енергійною ведучою Тетяною Фурмановою — знайшли відгук у кожному серці присутніх.
Кульмінацією заходу стало підведення підсумків конкурсу
малюнка з подарунками переможцям та невід’ємним атрибутом кожного свята мікрорайону — традиційним морозивом.
На знімку: Микола РУДНИЦЬКИЙ, Ольга БОЙКО, Тетяна ФУРМАНОВА та переможці конкурсу малюнка на
асфальті Гліб КОНОПКО, Артем ГЛЮТА, Влад ЦАРЕВСЬКИЙ, Віка МАСАКОВА.
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ПОДІЇ. ФАКТИ

Вартість одиниці друкованої площі
для публікації матеріалів парламентської
кампанії 2014 року в суспільно-політичній газеті
«Південна зоря»
Вартість 1 кв. см:
190350: 42300 = 4,50 грн.
Âàðò³ñòü îäèíèö³ äðóêîâàíî¿ ïëîù³ 1/8 сторінки (126 см2) –
567,00 грн.
Âàðò³ñòü 1 см2 (перша сторінка) 13032:2172 = 6,00 грн.
Âàðò³ñòü îäèíèö³ äðóêîâàíî¿ ïëîù³ 1/8 сторінки (126 см2) –
756,00 грн.
Âàðò³ñòü 1 см2 в газеті з ТБ-програмою 175800: 29300 =
6,00 грн.
Âàðò³ñòü îäèíèö³ äðóêîâàíî¿ ïëîù³ 1/8 сторінки (126 см2) –
756,00 грн.
Âàðò³ñòü 1 см2 (перша сторінка) 15638:2172 = 7,20 грн.
Âàðò³ñòü îäèíèö³ äðóêîâàíî¿ ïëîù³ 1/8 сторінки (126 см2) –
907,20 грн.

НОВОСТИ ГОРОДА
Ïîäãîòîâèë Александр СТАРИКОВ

Неделю на раздумья
Городской голова Алексей Бакай на аппаратном совещании во вторник дал поручение зам. городского головы Александру Свидло и управлениям исполкома в недельный срок
дать предложения по вариантам перевода каждой конкретной школы, детсада и лечебных учреждений города на альтернативные источники обогрева.

О начале отопительного сезона
Отопительный сезон в бюджетных учреждениях и жилых
домах города начнется, по всей вероятности, с 1 ноября. А
если позволят погодные условия, то и с 10-15 ноября. Это
даст возможность бюджетным организациям города войти в
новый 2015 год без долгов за газ и услуги теплосети.

Довыплаты медикам и педагогам
В финансовом управлении горисполкома подсчитали, что
1 млн. грн. хватит до конца года на выплату заработной платы работникам сфер медицины и образования. Дополнительные стимулирующие выплаты будут осуществляться после
выплаты зарплаты в полном объеме.
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На общественном совете

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Во вторник на общественном совете (рук. Светлана Воробьева) руководители силовых структур проинформировали о ситуации в нашем городе и Бердянском районе. Обстановка характеризуется как контролируемая, все въезжающие в город
гости проходят фильтрационные мероприятия.
В частности, выступили и.о. начальника ГОВД Александр
Осадчий, военный комиссар Сергей Волков, командир батальона Нацгвардии Денис Алексеев, помощник министра внутренних дел Украины Армен Сободинян. Подвел итог городской голова Алексей Бакай.
Затем выступили и ответили на вопросы зам. городского
головы Александр Свидло (проблема передачи в управление
городу Каховского водовода), Наталья Гончарова и Анатолий
Абросимов (о финансово-экономических показателях городского бюджета).

Долги по заработной плате
Как сообщила на заседании комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате (рук. Анатолий Степаненко) начальник управления труда и соцзащиты населения
Наталья Токмань, ситуация по городу вот уже который месяц
меняется в худшую сторону.
По состоянию на 1 августа, долг на предприятиях города
вырос на 707 тыс. грн. (633 тыс. грн. – доля “Азмола”) и составляет 21 млн. 538 тыс. грн. Причем 95% долгов – доля предприятий- банкротов.
А это 16 млн. 980 тыс. грн. – “Азмол”, 2 млн. 265 тыс. грн. –
завод стекловолокна, 512 тыс. грн. – аэропорт, 332 тыс. грн. –
ОАО “Азовкабель”. Среди действующих предприятий большой
долг в 678 тыс. грн. – у ЧАО “Бердянсксельмаш”, который
обязуется погасить его до 1 ноября.
Из 194 тыс. грн. долга администрация ОЗПТО с начала августа большую часть – 112 тыс. уже погасила. Есть все предпосылки погасить остаток до 1 сентября. Заслушаны также
отчеты руководителей двух десятков малых и частных предприятий.

Работали
сообща
Сухие деревья давно являются болевой точкой в нашем городе – нависают
над проводами и крышами, а некоторые грозят упасть во время сильных
ветров. Постоянно поднимают эту проблему жители моего округа, в который входит ул.Морозова. Бердянцы обращаются ко
мне и моему коллеге – депутату Бердянского городского совета Виктору Мириленко.
В этом году спил сухостоя по ул. Морозова, 11, 19, 21 был
начат еще в июне благодаря содействию городского головы
Алексея Бакая и его заместителя Анатолия Степаненко. Почти
неделю бригада “Зеленхоза” работала на этом участке.
К сожалению, оборудование КП “Зеленхоз” не позволяет дотянутся до ряда деревьев. Благодаря помощи народного депутата Украины Александра Пономарева и депутата Бердянского
горсовета Виктора Мириленко была предоставлена вышка, и в
августе работы по спилу сухостоя были продолжены.
Вся работа проводилась согласно заявлениям граждан и выданным ордерам на спил сухостоя.
Хочу поблагодарить за помощь и поддержку в решении данной проблемы городского голову А.Бакая, его заместителя
А.Степаненко, народного депутата Украины А.Пономарева, моего коллегу по депутатскому корпусу В.Мириленко, ведь мы
живем в одном городе и работаем на благо его громады. Спасибо за понимание и помощь.
Иван ХАРЧЕНКО,
депутат Бердянского городского совета.

АКТУАЛЬНО

Безработица частичная –
помощь комплексная

Как сообщила и.о. начальника управления ЖКХ Людмила
Николаенко, 137 “подшефных” домов “Жилсервиса-2” и более 200 домов компании “Комэнерго” на 100% готовы к подаче тепла. Из 159 домов, входящих в ОСМД, сданы специалистам теплосети 49. Общая готовность жилого фонда города
(с учетом перекрытия кровель, остекления подъездов и других мероприятий) составляет на 25 августа чуть более 70%.

Успешно вести бизнес не так просто, как казалось бы на первый взгляд.
На деятельность и крупных корпораций, и мелких товаропроизводителей влияют
разные факторы: и доставка сырья, и проценты за пользование банковскими
ресурсами, и курсы валют, и своевременные расчеты за продукцию. Иногда складывается так, что та или иная фирма по независимым от нее причинам вынуждена
временно приостановить производство. Что делать и каким способом сохранить
трудовые ресурсы?

Разметка и зимнее содержание дорог

Александр СТАРИКОВ

О готовности жилых домов

Завершены работы по нанесению разметки на пешеходных
переходах всех школ города. По данным управления ЖКХ горисполкома, завершены мероприятия по подготовке к работам
по зимнему содержанию дорог. В них будут участвовать 13
единиц техники коммунальных предприятий города. Закуплены 25 тонн соли, 80 тонн песка, 500 тонн отсева на общую
сумму 87 тыс. грн. Отремонтированы 17 дорог. На этой неделе завершается текущий ремонт ул. Калинина и ул. Штурманской. Сумма затрат на эти цели составляет 500 тыс. грн.

БАЦ продолжает работу
Бердянский антикоррупционный центр, который создал
Заслуженный юрист Украины Валерий Пасечник, продолжает работу.
Так, на заседании круглого стола обсуждались вопросы
взаимодействия с органами местного самоуправления (их
представил городской голова Алексей Бакай), внутренних дел
(и.о. начальника ГОВД Александр Осадчий) и службы безопасности Украины (начальник горотдела Александр Пихота).
Подводя итог дискуссии, стороны достигли договоренности о тесном взаимодействии.Такой результат создатели БАЦа
считают положительным и многообещающим.

ІНФОРМУЄ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ВИКОНКОМУ

До уваги суб’єктів господарювання!
Управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради повідомляє, що за інформацією Інспекції з
питань захисту прав споживачів у Запорізькій області від
11.08.2014 року, Держспоживінспекція у Запорізькій
області ç ñåðïíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ïëàíîâ³ ïåðåâ³ðêè íå
ïðîâîäèòü.
31 липня 2014 року Верховною Радою України прийнято
Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про
державний бюджет України на 2014 рік” (щодо коригування
показників)” (далі — Закон). Реєстраційний номер 4308а
від 21.07.2014, який повернуто з підписом Президента України 02.08.2014.
Статтею 31 вказаного Закону встановлено, що перевірка
підприємств, установ та організацій контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби) здійснюється
протягом серпня-грудня 2014 року виключно з дозволу
Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки.
Враховуючи вищевказане, у випадку, якщо псевдоперевіряючі завітають до підприємств, просимо вас повідомити
відділ з питань розвитку торгівлі, підприємницької діяльності та захисту прав споживачів виконавчого комітету
Бердянської міської ради за òåë. 3-61-82.

Выход, оказывается, есть –
воспользоваться финансовой
поддержкой государства в
виде выплаты помощи по частичной безработице. Каким
предприятиям такая помощь
может быть выплачена, кто из
работников может надеяться
на получение дополнительных
средств в случае простоя предприятия? На эти и другие вопросы мы попросили ответить
директора Бердянского городского центра занятости Елену
РОМАНОВУ.
— В статье 47 Закона Украины “ О занятости населения”,
– рассказывает Елена Михайловна, – предусмотрено частичную компенсацию работникам потери заработка из-за
вынужденного сокращения
продолжительности рабочего
времени. Но такая преференция предусматривается только тем субъектам хозяйственной деятельности, у которых
уменьшились объемы производства по причинам экономического, технологического и
структурного характера. Цель
предоставления государственных средств – сохранить трудовой коллектив и не допустить сокращения работников.
— А каков порядок
оформления данного вида
помощи?
— Порядок предоставления
помощи по частичной безработице утвержден приказом Министерства социальной политики Украины от 07.03.2013
года № 103. На сегодняшний
день приказом Министерства
социальной политики Украины
от 15.07.2014 года № 468 внесены изменения в уже существующий порядок. Но хотя они
еще не вступили в действие,
субъекты хозяйственной деятельности при обращении в

центр занятости должны учитывать и их.
— А кто имеет право на
помощь?
— Сразу хочу предупредить, что предприятия-претенденты должны соответствовать довольно жестким требованиям. В частности, на дополнительное финансирование
могут претендовать только те
фирмы и компании, которые
занимаются производством
продукции и попали в сложную
ситуацию по независящим от
них причинам. К тому же они
должны быть добросовестными плательщиками налогов и
взносов в страховые фонды,
не иметь задолженности по заработной плате до начала периода простоя, а также неуплаченных финансовых санкций. Как видим, государство
поддерживает исключительно
тех, кто ведет социально ответственный бизнес и соблюдает
нормы действующего законодательства.
— При каких обстоятельствах работодатели могут
обратиться за помощью по
частичной безработице?
— Прежде всего предприятие должно доказать, что приостановка производства длительностью от трех до шести
месяцев произошла не по вине
работодателя или работников
и носит временный характер.
К тому же с сокращенным рабочим временем (более 30 процентов в месяц) должны работать не менее 20 процентов сотрудников. Также руководство
должно аргументировать, что
для предупреждения простоя
был применен комплекс предупредительных мер и подтвердить это совместным с
профсоюзом решением.
— Кому такая помощь
будет адресована , работодателю или работникам?
— Средства будут перечис-

лены на счет предприятия, но
адресованы исключительно
для возврата работникам частично утраченного заработка.
— Материальное обеспечение будет выплачиваться всем без исключения работающим, или есть
какие-то ограничения?
— Норма действующего законодательства распространяется только на застрахованных лиц, которые на протяжении года перед началом периода простоя работали более
шести месяцев и перечисляли
страховые взносы, а сокращение продолжительности рабочего времени у них достигло
50 и больше процентов на месяц. Помощь по частичной безработице рассчитывается за
каждый час уменьшения рабочего времени из расчета двух
третей тарифной ставки или
оклада, установленного работнику. Законодатель ограничил
время и срок такой выплаты.
В денежном эквиваленте финансовая помощь не может
превышать прожиточного минимума для трудоспособных
лиц, а выплачивается она с
первого дня сокращения продолжительности рабочего времени в пределах всего срока
приостановки производства,
но не более 180 календарных
дней на протяжении года.
Примечательно, что после
прекращения выплаты помощи
по частичной безработице работодатель несет ответственность за продолжение трудовых отношений с работниками,
которые ее получали. Этот период должен равняться периоду получения компенсаций.
Субъектам хозяйственной деятельности необходимо учесть
еще один немаловажный момент – в случае увольнения работника, которому были адресованы дополнительные средства из-за простоя производ-

ства по инициативе собственника, предприятие обязано
вернуть сумму государственных ассигнований в полном
объеме.
— Кто именно уполномочен принимать решение о предоставлении помощи по частичной безработице?
— Прежде всего, хочу сказать, что предприятие не позднее даты начала простоя
должно уведомить об этом
службу занятости. Потом тщательно подготовленный пакет
документов необходимо подать в центр занятости по месту регистрации работодателя.
Специально созданная комиссия рассмотрит поданные документы, всесторонне оценит
сложившуюся ситуацию и вынесет обоснованное и объективное решение.
— Как бы Вы, Елена Михайловна, оценили реальные шансы получения такого вида помощи?
— В народе говорят: “Стучите и вам откроют”. Если от какого-то работодателя фортуна
временно отвернулась, служба занятости готова подставить надежное плечо и прийти
на помощь, конечно, строго соблюдая нормы действующего
законодательства. А нашим
клиентам номер один – работодателям – я желаю не попадать в критические ситуации,
предусматривать все риски
ведения бизнеса, считать прибыли, а не убытки. А если возникнут некоторые проблемы,
специалисты службы занятости приложат все усилия, чтобы их разрешить с наименьшими потерями.
— Благодарю за содержательные и исчерпывающие ответы.
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В БЕРДЯНСКОМ
РАЙОНЕ

ОФІЦІЙНО

Сесія Бердянської районної ради
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
10. Про хід виконання програми з профілактики і боротьби зі
сказом у Бердянському районі
на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням районної ради
від 28.01.2011 року № 16.
11. Про затвердження результатів незалежної експертної оцінки майна спільної власності територіальної громади

сіл, селища Бердянського району.
12. Про продовження строку
дії Договору оренди індивідуально визначеного майна, що
належить до спільної власності
територіальної громади сіл,
селища Бердянського району.
13. Про надання згоди
відділу освіти, молоді та спорту
Бердянської районної державної адміністрації на продовження дії Договорів оренди індиві-

дуально визначеного рухомого майна.
14. Про затвердження списку присяжних для Бердянського міськрайонного суду Запорізької області.
На чергову сесію районної
ради запрошуються депутати
обласної ради, начальники управлінь і відділів райдержадміністрації, селищний та сільські
голови, керівники підприємств,
організацій та установ району.

Узагальнена інформація про розгляд питань,
порушених мешканцями міста під час
проведення міським головою прямого ефіру
Мешканці будинку № 12/22
по пр. Леніна, які зателефонували під час прямого ефіру із міським головою Олексієм Бакаєм, просили вжити заходи щодо
наведення порядку та облаштування бомбосховища в даному будинку.
За інформацією управління
житлово-комунального господарства виконкому, комісією з
числа працівників балансоутримувача, управління ЖКГ,
відділу з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення було проведено
обстеження підвального приміщення будинку № 12/22 по
пр. Леніна та встановлено, що
воно не включене до списку
легких тимчасових захисних
споруд і не може бути використане для укриття мешканців
будинку через відсутність вентиляції, наявність ґрунтових
вод та великої вологості.
У разі виникнення надзвичайних обставин мешканці да-

ного будинку повинні прибути
до укриття, розташованого у
будинку № 69 по вул. Дюміна.
Бердянці просили встановити “лежачого поліцейського” на аварійно
небезпечній ділянці дороги по Мелітопольському
шосе (в районі будинку
№ 26).
Дане питання було розглянуто на засіданні комісії для обстеження дорожніх умов щодо
забезпечення виконання вимог дорожнього руху. Мелітопольське шосе є магістральною вулицею місцевого значення. Згідно з вимогами ДСТУ
4123-2006, засоби примусового зниження швидкості (“лежачі поліцейські”) на магістральних вулицях міста використовувати заборонено. Для
зниження аварійності комісія
вирішили звернутися до Служби автомобільних доріг у Запорізькій області з пропозицією
нанести на вказаній ділянці

спеціальну горизонтальну дорожню розмітку 1.14.3, що позначає нерегульований пішохідний перехід у місцях з підвищеною небезпекою скоєння
ДТП, а також шумові смуги для
підвищення уваги учасників
дорожнього руху перед наближенням до нерегульованого
пішохідного переходу (п.8.6
Правил дорожнього руху).
Мешканці квартири № 69
по пр. Пролетарському, 96
звернулися з проханням
відремонтувати зливосток,
розташований над їхньою
квартирою, тому що під
час опадів через його несправність затікала стеля
квартири.
Працівниками КП “Житлосервіс-2а” 29.07.2014 року були
виконані роботи з ремонту
покрівлі над квартирою № 69 у
будинку № 96 по пр. Пролетарському площею 30 кв.м, а
01.08.2014 були виконані роботи
з часткової заміни зливостоку.

АКТУАЛЬНО

Чтобы закончилась война
Все началось с факта на тему “Скорей бы кончилась война”.
Александр СТАРИКОВ
На планерке в исполкоме
главврач горбольницы Ирина
Котляр поблагодарила волонтера Сергея Белоусова за предоставление раненым из зоны
АТО дефицитной противостолбнячной сыворотки, которая
фактически помогла спасти
жизнь двум нашим тяжелораненым воинам-пограничникам.
Всего в горбольницу доставили 20 уколов.
Мы говорим о волонтерстве
как явлении нашей жизни. Простите, если сорвусь на пафос
— зацепило.
Кое-кто, глядя по ТВ, как
этим людям удается выручать
беженцев, высвобождать пленных, кормить и одевать солдат,
называет этих людей ненормальными. Живут эти “коекто” по славному принципу: никогда не сдавайся. А просто
наберись терпения и спокойно
лежи на диване до тех пор, пока
в жизни не наступят перемены к лучшему. То есть не вздумай пальцем шевельнуть!
Волонтеры – другие. По сло-

вам Сергея Белоусова, цель их
подвижнической работы – чтобы здесь, у нас, в Бердянске,
не получилось ни Славянска,
ни Краматорска, ни Константиновки, ни Иловайска, куда
еще полгода назад мы ездили
от вокзала “дизелем”.
Им удается находить доброхотов, которые дают деньги,
товары, продукты на общее
дело. Они следят за новостями
и перепиской в Фейсбуке и выходят на связь. Или напрямую
— на штаб самообороны. Единственное условие их помощи:
чтобы как можно меньше людей знали об их доброй воле —
это делается не для пиара.
Так, благодаря милосердию
и участию “пересічних українців” из Киева, Львова, Днепропетровска, Одессы и, конечно же, Бердянска, помимо упоминавшегося антистолбнячного “Анатоксина” (абсолютно незнакомые люди нашли
по переписке в Киеве, от денег
отказались), у батальона “Донбасс” появился автобус УАЗ, не
новый, но на ходу, радиостанции, у беженцев “Города мира”
на поселке АКЗ теплые дет-

ские вещи, моющие; в полевом
госпитале под пгт. Куйбышево
— холодильник и регулярно —
паки минеральной воды… Список можно продолжать, а проще – заглянуть в Фейсбук и,
возможно, найти что- то посильное и для себя. И главное
для волонтера — быть постоянно на пересечении информационных потоков.
Волонтеры не заигрывают с
властью, государством, как те,
“кое- кто”, считают. Они садятся за компьютер, и каждый, по
мере сил, старается побыстрее закончить эту войну.
Еще мысль: когда закончится война, можно будет установить памятник всем волонтерам. Место подходящее уже
есть — на клумбе у Дома быта,
где находится штаб самообороны.
В качестве символа я установил бы небольшую бронзовую скульптуру собаки - спасателя с бочонком на ошейнике (такие – горным спасателям — уже есть в Швейцарии).
И с надписью: “За верность и
отвагу. От спасенных”. То есть
от всех нас. Я так думаю.

«СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ» ИНФОРМИРУЕТ
5 сентября 2014 года, с 9.00 до 16.00, ветеринарный врач Фонотов Алексей Ильич
(г. Мариуполь) и клиника «Айболит» проводят прием бердянцев для проведения квалифицированного обследования, диагностики, лечения, вакцинации от бешенства и стерилизации
домашних животных. Прием будет сопровождаться ультразвуковой диагностикой животных
на аппарате УЗИ доктором ветеринарных наук Лашиным Игорем Владимировичем (г.Мариуполь). Бездомные животные лечатся бесплатно. Предварительная запись производится по телефону 2-02-41 или по адресу клиники: ул. Руденко, 7.
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ПОВІДОМЛЕННЯ. ПАМ’ЯТЬ

Бойцы АТО
получат участки
земли
в Бердянском
районе
В Бердянском районе выделят земельные участки
бойцам АТО. Этот вопрос обсуждали в Бердянской райгосадминистрации. В совещании приняли участие сельские головы и землеустроители, представители горрайвоенкомата, СБУ и Госземагентства.
Чтобы получить землю,
участникам АТО необходимо
подать заявление в органы
исполнительной власти, местного самоуправления или
Госземагентство. Для этого
необходимо предоставить
паспорт и идентификационный код, и главное – документ, подтверждающий участие в антитеррористической
операции. Пока еще не определено, какие подразделения
получат такой статус, но, по
словам представителя облвоенкомата Владимира Рогового, сейчас данный вопрос
решается на высшем уровне. Пока же перед Госземагентством стоит задача найти свободные участки.
В Бердянском районе уже
определили земли, которые
могут быть переданы для
приватизации бойцам. Это
семь участков в пгт Андреевка, а также в Красном
Поле, Деревецком и Нововасильевке общей площадью
около 35 гектаров.
Процедура разработки
землеустроительной документации остается стандартной, но, по словам начальника Бердянского отделения
Госземагентства Сергея Кутикова, для участников АТО
будут предусмотрены льготы.
В ходе встречи у присутствующих возникло много
вопросов. Для решения наиболее важных из них на законодательном уровне участники совещания готовят предложения и направят их в главное управление Госземагентства, Кабинет Министров,
Верховную Раду Украины.

1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. 10 ëåò
ñâåòëîé ïàìÿòè

САМОЙЛОВОЙ
Светланы
Николаевны
28.09.1977 ã. – 1.09.2004 ã.

ВИБОРИ2014

Розцінки на політичну рекламу
Відповідно до ст.71, 107
Закону України «Про вибори народних депутатів
України», ТОВ «ТРК
«Азовська хвиля» ïîâ³äîìëÿº, ùî âàðò³ñòü
1 секунди ефірного часу
íà ðîçì³ùåííÿ ïîë³òè÷íî¿
ðåêëàìè íà ÷àñòîò³ 106 Fm
ñòàíîâèòü 1,5 грн.

Â³äïîâ³äíî äî ñò.71, 107
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè», ÒÎÂ «Інформаційна група ПРО100» âñòàíîâèëà òàê³ ðîçö³íêè âàðòîñò³
îäèíèö³ äðóêîâàíî¿ ïëîù³
(1 кв. см):
В газеті
«Бердянские ведомости»:
Ñòîð³íêè ¹ 1 – 10 грн.
¹ 4 – 9 – 8 грн.
Â³äïîâ³äíî äî ñò.71, 107 ²íø³ – 5 грн.
Â ãàçåò³
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáî«Áåðäÿíñê
äåëîâîé»:
ðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â ÓêÑòîð³íêè ¹ 1, 2, 3 – 8 грн.
ðà¿íè», ÒÎÂ «Телера¹ 4 – 9 – 6 грн.
діокомпанія Юг» ïîâ³äîì- ²íø³ – 5 грн.
ëÿº, ùî âàðò³ñòü 1 секунÂ ãàçåò³
ди ефірного часу íà ðîç«Âåäîìîñòè Þãà»:
ì³ùåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ðåê- Ñòîð³íêè ¹ 1 – 8 грн.
ëàìè ñòàíîâèòü 2,4 грн.
²íø³ – 6 грн.

Прийом громадян
у центрах громадських
ініціатив у вересні 2014 року
Спеціалістами управління праці та соціального захисту населення буде здійснюватися прийом громадян у центрах
громадських ініціатив з питань призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
надання субсидій, пільг інвалідам, ветеранам війни, дітям війни,
чорнобильцям та з інших питань згідно з графіком:
№ Центри громадсьз/п ких ініціатив –
район міста
1
2
3
4
5
6
7

Адреса центру,
телефон

Дні та час
прийому
(щомісячно)

Нагірна частина

вул. 50 років
5.09.2014
СРСР, 7, 2-34-21
8.00-10.00
Слобідка
вул.Чубаря,104/24, 17.09.2014
4-45-88
8.00 -10.00
Військове містечко
вул.Генерала
9.09.2014
Кунгурцева, 1,
15.00-17.00
5-32-76
Скловолокно
бул. Гайдара,12,
10.09.2014
2-11-85
8.00 -10.00
«АЗМОЛ»
вул.Шаумяна, 6,
11.09.2014
3-00-31
8.00-10.00
АКЗ
вул. Верещагіна,10, 16.09.2014
7-87-79
8.00 -10.00
вул. Калініна, 62/1, 19.09.2014
8 Березня
5-12-94
8.00-10.00
АКЗ, вул. Верещагі- 16.09.2014
«Мобільний
на,10, 7-87-79
соціальний офіс»
8.00-10.00

Також прийом громадян проводиться в управлінні праці та соціального захисту населення щоденно (крім суботи та неділі), з
8.00 до 17.00, у п’ятницю — з 8.00 до 15.45 без перерви.
Отримати консультацію та попередньо записатися на прийом
ви маєте можливість за телефоном гарячої лінії 4-70-37.
Для зручності мешканців, які проживають у віддалених мікрорайонах міста, згідно з графіком здійснює виїзний прийом громадян “Мобільний соціальний офіс”, до складу якого входять
представники управління праці та соціального захисту населення, служби у справах дітей, управління Пенсійного фонду України в м.Бердянську та Бердянському районі, міського центру
зайнятості, комунальної установи “Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” Бердянської міської ради.
Попередньо записатися на прийом до спеціалістів “Мобільного соціального офісу” можна в центрах громадських ініціатив
мікрорайонів.
31 àâãóñòà 4 ãîäà ñâåòëîé ïàìÿòè
è ãîðüêîé óòðàòû äîðîãîãî,
ëþáèìîãî, ìóæà, îòöà, äåäóøêè

ЯНЧЕНКО
Василия
Григорьевича
Îäíîé çâåçäîé íà íåáå
ñòàëî áîëüøå,
Îäíîé äóøîþ ìåíüøå
íà çåìëå.
Íå ñîâëàäàåò âðåìÿ
ñ ýòîé áîëüþ,
È âñå íàïîìèíàåò î òåáå.
Òàê ìàëî ëåò äàíî ñóäüáîþ,
Òàê ìíîãî òû ìîãëà åùå
ñâåðøèòü.
Âñÿ ðàäîñòü âìèã óøëà
ñ òîáîþ,
Ìû ñâÿòî áóäåì îáðàç òâîé
õðàíèòü.
Ïàïà, ìàìà, Ëþäà,
ïëåìÿííèêè
Ñåðåæà, Þëÿ.

5.06.1943 ã. – 31.08.2010 ã.
Çà÷åì ñóäüáà áûëà æåñòîêà? Êàê ðàíî òû óøåë îò íàñ.
Â îäíî ìãíîâåíüå âñå îáîðâàëîñü.
Äóøîé òû ðÿäîì, òîëüêî áîëü ñèëüíà.
Íåïðàâäó ãîâîðÿò, ÷òî âðåìÿ ëå÷èò. Íå âûëå÷èò îíî íàñ íèêîãäà!
Ïîìíèì, ñêîðáèì.
Æåíà, äî÷ü, âíóê.

