Законом України №1621-VII від 31.07.14 р. “Про
внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких інших законодавчих актів України” тимчасово, до 1 січня 2015 року, встановлюється військовий збір.
За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, практично по всій території України
переважає надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Бердянська «Батьківщина»
проїхалася Приморськом

2 стор.

Колона з майже 30 автомобілів з національною символікою
та численними екіпажами рушила з Бердянська до Приморська вранці, 3 серпня,
у неділю.
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3 стор.

стор.
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10 серпня 2014 року– День будівельника
Шановні працівники та ветерани
будівельної галузі!
Бердянська міська рада,
виконавчий комітет вітають вас
з професійним святом!
Ваша професія одна з найнеобхідніших і найпочесніших, тому користується в народі особливою повагою. Активно впроваджуючи новітні технології, використовуючи найсучасніші матеріали, будівельну техніку, ви
примножуєте добробут та привабливість нашого курортного міста.
Шановні будівельники! Впевнені, ви і надалі будете високо тримати марку, професійну майстерність, радуючи
бердянців новими проектами.
Бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя, родинного затишку та успіхів у реалізації поставлених завдань!
Міський голова
О.А. БАКАЙ.

Секретар міської ради
І.М. КУПЦОВА.

ПОДПИСКА 2015

Шановні працівники будівельної галузі!
Щиро вітаємо вас із професійним святом!
Бути будівельником означає бути творцем, людиною,
що створює нові будівлі та споруди. Але водночас це й
велика відповідальність, адже тільки якісне житло та архітектурно витончені споруди залишають у пам’яті нащадків світлі спогади про вашу
надзвичайно важливу працю.
У день свого професійного свята прийміть
щирі вітання та побажання міцного здоров’я,
щастя та достатку.
Бажаємо вам і надалі збільшувати ваш професіоналізм та досягати нових вершин у технології будівництва.
Голова Бердянської
районної ради
С.М.ФРОЛОВ.

Голова Бердянської районної
державної адміністрації
Ю.П.ПОГОРЕЛИЙ.

Офіційно

Увага! Пряма лінія
У середу, 13 серпня 2014 року, в облдержадміністрації
відбудеться пряма гаряча телефонна лінія, під час якої на
запитання громадян відповідатиме перший заступник голови обласної державної адміністрації Григорій Вікторович САМАРДАК.
Звертатися з 11.00 до 12.00 за тел. 0-61-224-66-22.

Особистий прийом громадян
11 серпня 2014 року у приміщенні Осипенківської
сільської ради, з 14.00 до 15.00, вестиме особистий прийом
громадян депутат Запорізької обласної ради Леонід Олександрович КАЛЮЖНИЙ.

Каждый подписчик,
оформивший подписку
на газету “Південна зоря” на

ЗАСТРАХОВАН

страховой компанией
от несчастного случая.

Тел. для справок (06153) 72213.

С ЮБИЛЕЕМ!

Приглашаем
в редакцию

Хвала рукам, что пахнут хлебом!

для оформления подписки на газету
«Південна зоря»
на будущий 2015 год.

12 августа 2014 года отмечает свое шестидесятилетие председатель постоянной комиссии Бердянского районного совета, директор ООО «Лан», глубокоуважаемый Сергей Корнеевич Гринько.

Несмотря на сложную ситуацию в стране и рост цен практически на все товары и услуги, в том числе и на газетную
бумагу, другие расходные материалы, полиграфию, стоимость подписки на 2015 год
на газету «Південна зоря» изменилась несущественно.
Стоимость годовой подписки
с услугами почты на 2015 год
составляет 92 грн. 70 коп. Для
всех жителей городов Бердянска и Приморска, Бердянского и Приморского районов предусмотрен льготный тариф –
87 грн. 90 коп. Льготный тариф предусмотрен для пенсионеров, студентов, инвалидов, участников Великой Отечественной и локальных воен,
чернобыльцев.
С 1 августа 2014 года подписку на газету «Південна
зоря» на 2015 год можно оформить пока только в редакции
по Мелитопольскому шоссе,
19 (в рабочие дни с 8.00 до
17.00) и в нашем пункте приема объявлений на Центральном рынке (крытое помещение, напротив рыбных рядов,
в рабочие дни и субботу с 7.00
до 14.00).
Также во всех отделениях
связи Бердянска и Приморска, Бердянского и Приморского районов, на территории
всей Запорожской области
продолжается подписка на газету по прежней цене с доставкой с 1 сентября 2014 года.

2014 год,

“Оранта Сич”

Группа депутатов
и коллег, друзья
Родился нынешний юбиляр
на Харьковщине в семье колхозников. Всю жизнь он прожил в труде и учебе среди людей и для людей.
Отец Сергея орденоносец,
пришел с фронта без ноги и
считался лучшим бондарем в
округе. С раннего детства Сергей был у него подручным,
много работы делал по дому и
хозяйству. На каникулах зарабатывал «на штаны» на разных
работах в колхозе, а повзрослев, был уже помощником комбайнера. Здесь и полюбил он
землю, сельхозпроизводство
и избрал профессию агронома.
После окончания Харьковского сельскохозяйственного
института по направлению
Сергей Корнеевич приехал в
колхоз им.Калинина Бердянского района. Работал агрономом по защите растений,
заместителем председателя
колхоза, главным агрономом.
Высокая трудоспособность,
настойчивая, систематическая
работа над повышением своего профессионального уровня
дали положительные результаты. Уж в 27-28 лет становится
лауреатом ВДНХ СССР, награждается званием «Лучший
агроном района» и путевкой за
границу. Его портрет размещается на районной Галереи трудовой славы. Он состоит в резерве руководящих кадров.
В 1985 году Сергея Корнее-

вича избирают председателем
колхоза им.30 лет ВЛКСМ в
с.Новотроицкое, где и проработал 14 лет. Глубоко зная уклад сельской жизни, особенности практически каждой профессии, искренне уважая селян, он довольно быстро и надолго стал авторитетным лидером. Когда впервые сельхозпредприятия столкнулись с
тем, что нет денег на зарплату
труженикам, в селе говорили:
«Та не может такого быть, что
бы наш Корнеевич не нашел
выход!» И он его находил. Нет
такой части социальной сферы села, где бы не чувствовались его участие и поддержка.
Даже сельский хор организовал он и был активным его
участником. Инициировал
создание в Доме культуре музея истории села и спонсировал его.
За время его правления хозяйство стабильно входило в
пятерку лучших в районе, неоднократно становилось победителем областного и районного соревнований среди агропредприятий, являлось лауреатом ВДНХ СССР.
В третьем созыве, с 1998
года по 2002 год, его избирают
на должность председателя
Бердянского райсовета, в пяти
созывах его избирают депутатом райсовета, а в трех из них
он председатель одной из постоянных комиссий. Опираясь
на свой огромный жизненный
и профессиональный опыт, активно участвуя в общественной и политической жизни,

Сергей Корнеевич очень много сделал в областях социально-экономического развития
района, укрепления законности, правопорядка, демократии,
достойно представляет интересы громад сел Николаевского сельского совета.
Главное в жизни профессионального агрария – любовь
к земле и работа на ней. Строго соблюдая все новейшие агротехнологии, он вместе с женой, экономистом с большим
стажем работы, Аллой Ивановной создали образцовое сельхозпредприятие по производству зерновых и масличных
культур.
Ежегодно здесь получают
одни из самых высоких урожаев в районе.
Он первый в районе установил самую высокую арендную
плату за пай и первый в районе рассчитывается с пайщиками. Несмотря на частые форсмажорные обстоятельства, ни
разу не уменьшал ставку аренды.
Сергей Корнеевич не оставляет без внимания и социальную сферу. По мере возможности он оказывает помощь школе, детсадику, больнице, участку милиции, а также материальную поддержку
остронуждающимся односельчанам независимо от членства
пайщиков на его предприятии.
За активную производственную и общественную деятельность он отмечался наградами
областных и районных властных органов, был победителем

номинаций и конкурсов.
Трудно сегодня приходится сельхозпроизводителям.
Говорит Гринько С.К.:
«Ну когда же в конце концов будет осуществляться
продуманная, нацеленная
на повышение уровня благосостояния украинского
народа государственная
аграрная политика!? К примеру, у меня на предприятии замечательный подбор кадров,
есть вся современная сельхозтехника, которая обеспечивает весь технологический
цикл, что позволяет вести работы четко, качественно и в
установленные сроки. Урожаи
получаем высокие, а экономическое положение оставляет
желать лучшего. Цены на горюче-смазочные материалы к
важным турам ежегодно растут, а в этом году сплошной
абсурд: вся «химия» дорожает не по дням, а по часам, налогами и поборами просто душат. Когда же перестанут издеваться над селянами!?»
В жизни отдушина и отрада
– дом, семья, дети, внуки.
Дочь – банковский служащий, сын - работник юстиции,
а самая большая дедовская
радость – три внука. Причем
младший, к огромному удовлетворению и душевному наслаждению, Сергей!
Так что жизнь продолжается ! Полным ходом идут работы на поле, живет домашнее
хозяйство, не дают покоя общественная работа и депутат-

ская деятельность. Но так он
утвердился в жизни, с тем и
живет.
И дай Бог ему здоровья, счастья, благополучия, долгих и
плодотворных лет жизни на
благо людей и нашего многострадального общества!
Р.S. Накануне юбилея мы
спросили у Сергея Корнеевича: «Будет ли он выдвигаться
кандидатом в депутаты районного совета?» Ответ такой:
«Уйти от активной общественно-политической деятельности
в такой сложный для страны
период в целом и для нашего
района, и сельской громады, в
частности, с моим богатым
жизненным опытом было бы
нечестно. Поэтому думаю пойти на выборы самовыдвижением, чтобы быть независимым
ни от каких партий, ни от каких-либо других сил и говорить
и делать то, что позволяет мне
моя совесть и мой гражданский долг. С позиции своего
возраста считаю, что имею на
это полное право. И как сказал поэт: «Служить бы рад,
прислуживаться тошно !» Спасибо за вопрос !».
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ПОДІЇ. ФАКТИ

Шануємо
трударя ювіляра!
Цього року на життєвому календарі Сергія Корнійовича Гринька, директора ТОВ “Лан”, депутата Бердянської районної ради, голови постійної комісії районної
ради з питань АПР, земельних відносин та раціонального використання природних ресурсів, світла ювілейна дата – 12 серпня йому виповнюється 60 років.
Недарма в народі існує
прислів’я “Мої роки – моє багатство”. Життєвий шлях ювіляра, присвячений хліборобській ниві та служінню
людям, є непростим, проте він
яскраво свідчить – людина
сама творить свою долю, бо
кожний ще з дитинства обирає, яким життєвим шляхом
він піде.
Сергій Корнійович народився в сім`ї колгоспників у селі
Резніково, що на Харківщині.
Любов до рідної землі, повагу
до хліборобської праці
ввібрав ще з материнським
молоком. Тому і вибір професії не мав бути іншим. Після
закінчення Харківського
сільськогосподарського
інституту ім. В.В.Докучаєва
отримав спеціальність вчений
агроном та розпочав свою
трудову діяльність з 1971
року у Бердянському районі.
Спочатку працював агрономом, потім головним агрономом, а з 1985 по 1998 роки
очолював колгосп ім. 30 років
ВЛКСМ, пізніше перейменований на “Прогрес”.
Гринько С.К. тісно взаємодіє з громадою Миколаївської сільської ради, допомагає у вирішенні загальних
питань розвитку району та у
нагальних проблемах території. З 1998 року Сергій Корнійович обирається депутатом Бердянської районної
ради та очолює депутатський
корпус четвертого скликання (1998-2002 роки).
Вже багато років наш ювіляр працює на благо Бердянського району, поєднуючи свою професійну справу з
суспільною, дбаючи про своїх
виборців. Ми знаємо його як
досвідчену, працьовиту людину, яка завжди вимоглива і до
себе, і до людей. За трудову
та громадську діяльність жителі району тричі обирають
Сергія Корнійовича депутатом районної ради.
З 2002 року він керує ТОВ
“Лан” і продовжує займатися
суспільною діяльністю. У шостому скликанні Сергій Корнійович очолює постійну комісію Бердянської районної
ради з питань АПР, земельних відносин та раціонального використання природних
ресурсів. І де б він не працював, принциповість, відповідальність, компетентність,

Шановні працівники
ветеринарної медицини!
Бердянська міська рада, виконавчий
комітет вітають вас
з професійним святом!

Шановні працівники
ветеринарної медицини Бердянщини!
Щиро вітаємо вас
з вашим професійним святом!

Щороку у другу неділю серпня всі працівники ветеринарії на Україні відзначають своє професійне свято - День працівників ветеринарної медицини.
Ваша щоденна праця є суспільно необхідною, тому що від неї залежить забезпечення якості і безпеки продуктів, а отже, й здоров’я
людей, які їх споживають. Сподіваємося, що ви й надалі з високою
відповідальністю та сумлінням будете виконувати поставлені перед
вами завдання та дбати про нові професійні здобутки.
Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров’я, добра, щастя та
успіхів у роботі!
Секретар міської ради
І.М. КУПЦОВА.

Ваша професія вимагає любові до тварин, співчуття,
швидкого прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, сміливості, фізичної сили й витривалості, емоційної
стійкості, спостережливості, готовності до усвідомленого ризику й особистої відповідальності.
Дякуємо вам за вашу самовіддану працю та бажаємо міцного здоров’я, добробуту й злагоди в родинах, успіхів у роботі та
оптимістичного настрою!
Зі святом!
Голова Бердянської
районної ради
С.М.ФРОЛОВ.

Голова Бердянської районної
державної адміністрації
Ю.П.ПОГОРЕЛИЙ.

ФОТОФАКТ

високий професіоналізм –
його життєве кредо.
За вагомий вклад на благо
Бердянського району неодноразово був нагороджений орденом “За заслуги перед Запорізьким краєм” ІІІ ступеня,
нагрудним знаком за розвиток Бердянського району,
Почесними грамотами Запорізької обласної та Бердянської районної рад, Бердянської райдержадміністрації. За
підсумками 2008 року у номінації “Сільськогосподарське підприємство (середні та
малі підприємства всіх форм
власності)” у 2009 році став
переможцем районного конкурсу “Людина року”.

Шановний
Сергію Корнійовичу!
Від усього депутатського
корпусу, апарату
Бердянської районної
ради, райдержадміністрації з нагоди ювілейної
дати прийміть
найщиріші привітання
òà ïîáàæàííÿ âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, àêòèâíîãî äîâãîë³òòÿ, ëþáîâ³ ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ, òðóäîâèõ óñï³õ³â, ïë³äíèõ çäîáóòê³â
íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³é
íèâ³, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, äîñòàòêó, áëàãîïîëó÷÷ÿ, íàñíàãè é íåâòîìíîñò³, æèòòºâîãî
îïòèì³çìó.
Íåõàé ó Âàøîìó äîì³ çàâæäè ïàíóþòü âçàºìîðîçóì³ííÿ òà ïîâàãà, íåõàé çä³éñíþþòüñÿ Âàø³ íàéçàïîâ³òí³ø³ ìð³¿
òà âò³ëþþòüñÿ çàäóìè, à âñå
çðîáëåíå ç äóøåþ òà íàòõíåííÿì ïîâåðíåòüñÿ äî Âàñ
ñòîðèöåþ!

Новый состав и планы на будущее
29 июля в музее «Подвиг» состоялось собрание
актива городской организации инвалидов войны и
Вооруженных Сил.

На собрании был утвержден новый состав совета
организации и президиума
совета.
В состав совета и президиума были введены Николай
Иванович Бронза, который
был избран заместителем
председателя организации, и
Марина Николаевна Будник,
которая стала ответственным
секретарем.

10 серпня 2014 року – День працівників ветеринарної медицини

Міський голова
О.А. БАКАЙ.

В ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Николай ФИЛИМОНОВ,
президиум совета
организации
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Среди других вопросов
члены совета утвердили комиссию по распределению
средств, выделенных от телемарафона «Память», план
работы совета организации
на второе полугодие. В плане
уделено особое внимание мероприятиям, посвященным
юбилейной дате – 70-летию
освобождения Украины от
фашистских захватчиков.
Было принято решение 22 октября провести научно-практическую конференцию, посвященную этому знаменательному событию.

Бердянська «Батьківщина» проїхалася
Приморськом
Колона з майже 30 автомобілів з національною
символікою та численними екіпажами рушила з
Бердянська до Приморська вранці, 3 серпня, у
неділю.
Ñåðã³é Á²ËÎÓÑÎÂ
Ініціатором цього автопробігу стала Бердянська міська
організація ВО «Батьківщина»,
яку очолює Григорій Патей, помічник народного депутата України Сергія Соболєва.
– Мета нашої акції – допомогти приморським активістам
показати землякам та всім

Введено
військовий збір
2 серпня 2014 року в газеті
“Голос України” №146 офіційно
оприлюднено Закон України
№1621-VII від 31.07.14 р. “Про
внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України”.
Зокрема, даним законодавчим актом тимчасово, до 1 січня
2015 року, встановлюється
військовий збір. Платниками збору є особи, визначені пунктом
162.1 статті 162 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), а
саме фізичні особи - резиденти,
які отримують доход як з джерела їх походження в Україні, так і
іноземні доходи; фізичні особи нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в
Україні; податкові агенти.
Об’єктом оподаткування збором є доходи у формі заробітної
плати, інших заохочувальних та
компенсаційних виплат або
інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами;
виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри.
Ставка збору становить 1,5% від
об’єкта оподаткування.
Нарахування, утримання та
сплата (перерахування) збору
до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею
168 ПКУ. Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до
бюджету є особи, визначені у
статті 171 ПКУ.
Платники збору зобов’язані
забезпечувати виконання податкових зобов’язань у формі та
спосіб, визначені статтею 176
цього ПКУ.
Розрахункові рахунки для зарахування війського збору будуть оприлюднені відразу після
їх відкриття Держказначейством.

відпочиваючим у цьому місті,
що інтернаціональний Приморськ – це теж Україна, – сказав Григорій Григорович.
І дійсно, в центрі Приморська бердянців зустріло багато
місцевих мешканців, разом з
якими було виконано Гімн України. Потім колона, чисельність якої зросла за рахунок
місцевих автомобілістів, рушила вулицями міста. Приморці

різного віку здивовано, але в
більшості своїй щиро вітали
учасників автопробігу, які у
відповідь на кожне привітання
сигналили клаксонами авто.
На зворотному шляху коло-

на проїхалася вулицями рідного Бердянська та традиційно
фінішувала біля парку імені
П.П.Шмідта, де ще раз пролунав Гімн України.

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Больше – не всегда лучше
Так уж привык наш народ, что депутаты всех уровней критикуют всех и вся, кроме себя.
Если уж в чем-то урезают – то народ, но не себя любимых. Если что-то сокращают,
то льготы и привилегии (кроме собственных). У части нынешних бердянских депутатов
есть предложение к коллегам – начать с себя. А именно – сократить со следующего года
свое количество в полтора раза. Можно было бы и больше, например, в шесть раз –
по одному депутату от каждого из 11 микрорайонов, да закон сегодня не позволяет.
Сергей ТКАЧЕНКО,
депутат горсовета
Для чего люди идут в депутаты горсовета? Вряд ли я скажу что-то новое для бердянцев,
разделив соискателей депутатских мандатов на несколько категорий. Одни по зову
сердца, чтобы изменить жизнь
города к лучшему, чтобы помочь людям. Другие, по духу
близкие к первым, не могут
спокойно смотреть на казнокрадство и ложь во власти, хотят попробовать силы в борьбе с имеющимся положением
вещей. Еще есть предприниматели, которые хотят под “крышей” собственного мандата
развивать свой бизнес. Следующая категория – просто
желающие за 5 лет своего депутатства отхапать у громады
денег, земли, собственности и
прочего – что там плохо лежит.
Есть и такие, кто хочет типа
“самореализоваться”, доказать друзьям (врагам, жене,
теще, соседям и т.д.), что они
тоже “большое цабэ”. И сколько бы каждый из них ни обещал в предвыборной программе, сколько бы ни восхвалял
свои заслуги перед громадой
– у людей тысячи пар глаз,
оценку поставят каждому. Однако от выборов к выборам
число желающих стать “слугой
народа” неуклонно растет, растет и количество депутатских
вакансий (растет по решению

самих же депутатов, надеющихся еще на срок остаться в
совете).
Вот, к примеру, в Бердянском горсовете 3-го созыва
(1998-2002 гг.) было 28 депутатов. В 4-м созыве (2002-2006
гг.) их стало уже 44, а в 5-м
(2006-2010 гг.) и нынешнем 6-м
депутатов аж 60! А, к примеру, в городе-побратиме Бердянска Лоуэлле (США, штат
Массачусетс) всего 6 депутатов при 105 тыс. населения.
Другой наш город-побратим
Кизляр имеет сегодня 21 депутата при 50 тыс. населения.
В 90-тысячной греческой Глифаде (тоже наш город-побратим) депутатов 24.
Вообще-то депутат работает
весь срок на общественных
началах, зарплату из бюджета
не получает. Однако на содержание депутатского корпуса
город тратит в год до полумиллиона. Это и обслуживающий

депкорпус аппарат совета, и
печатание материалов и документов каждому, и всевозможные программы на ТВ типа
“Депутатской трибуны”, другие затратные статьи. Конечно, полмиллиона на депутатов
- это все же меньше, чем 16
миллионов на годовое содержание чиновников исполкома
(вот где резервы экономии!) –
но это уже другая тема.
1 августа депутаты городского совета Львова приняли
решение о сокращении своего
количества с 90 до 60. Замечательный пример! Следует
ожидать, что примеру Львова
последуют другие города нашей страны. На очередную
сессию я и мои коллеги Александр Бабанин, Владимир Безверхий, Ольга Бойко, Александр Македонский, Ирина
Попова, Виктор Цуканов и Владислав Шалеев внесли в повестку дня проект решения о сокращении числа бердянских
депутатов с нынешних 60 до 40
(40 – минимальное количество
депутатов, определенное законодательством для Бердянска
по количеству жителей). Надеюсь, меня поддержат и городской голова Алексей Бакай (онто не раз сетовал, что слишком много депутатов), и сами
депутаты. А результаты поименного голосования по этому вопросу покажут всему городу, кому из нас депутатский
мандат важнее интересов громады.

ПОВІДОМЛЕННЯ. ПАМ’ЯТЬ
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Стан пожежної
безпеки в лісах
Ñ. ÊÎÇÜßÊÎÂÀ,
êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè
ÄÏ «Áåðäÿíñüêèé ë³ñãîñï»

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, практично по всій території
України переважає надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
За останній тиждень в лісах
Держлісагентства ліквідовано 117 лісових пожеж на
площі понад 1480 га, в тому
числі по Запорізькому обласному управлінню лісового та
мисливського господарства
– 16 лісових пожеж на площі
62,66 га, з них по ДП «Бердянський лісгосп» 3 лісові пожежі на площі 51,5 га. Причинами лісових пожеж у Бердянському районі залишаються неконтрольовані
сільгосппали. Матеріали для
розслідування подій передані
до правоохоронних органів.
Державною лісовою охороною ДП «Бердянський
лісгосп» посилене наземне
спостереження за лісовими
масивами.

Швидше жніть до оберіжка –
там пирогів повна діжка
1 серпня - 1914 р. у м. Львові
створено Головну Українську
Раду (ГУР) провідними діячами
політичних партій Галичини – політичний, представницький орган
для організації поруху до об’єднання всіх українських земель.
– Минає 100 років від початку Першої світової війни, яка
упродовж 4 років поглинула 9
млн. життів.
– 70 років тому розпочалося
Варшавське повстання (1944) –
головна військова операція
польського опору Армії Крайової
проти нацистської Німеччини для
звільнення Варшави, відновлення
Польщі, недопущення встановлення сталінського режиму; продовжувалося понад 2 місяці, зазнало
поразки, загинуло близько 200 тисяч повстанців.
4 серпня – 160 років тому народилася Заньковецька Марія
Костянтинівна (спр. прізвище
Адасовська) (1854-1934), актриса. Навчалася у Петербурзькій
консерваторії, з 22-х років і до
кінця життя була на професійній
театральній сцені. Перша роль –
Наталка Полтавка в однойменній
драмі І.Котляревського.
У 1922 р. Львівському драматичному театру присвоєно її ім’я
ще за життя актриси.
8 серпня – 180 років від дня
народження Федьковича Осипа-Юрія Адальбертовича (18341888), письменника. Народився на
буковинській Гуцульщині, освіту
здобув у реальній гімназії. Визначними зразками є поетичні твори
«Дезертир», «Циганка». У дороб-

БЕРДЯНСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «СЛУЖБА ЗАЩИТЫ
ЖИВОТНЫХ» ИНФОРМИРУЕТ

Осторожно, собаки
на дорогах
Наверняка, проезжая по трассе, вы не раз видели
бродячих кошек и собак, которые сидели на обочине и ждали своих хозяев или даже кидались вам
под колёса.
Валентина МАМАЙ,
председатель БГМОО
«Служба защиты
животных»
Бывает, едешь и видишь сидит собака, а в радиусе 50 км
нет ни одного населённого
пункта. Невольно возникает
вопрос, откуда же она тут взялась? Ведь собаки не уходят
из дома, они иногда просто теряются…но всё время ищут
дом. Собаки в отличие от людей никогда не предают, не
бросают на произвол судьбы,
а остаются верными друзьями до конца своих дней. Они
прощают всё, даже несмотря
на то, что человек оставил их
на верную гибель, а они сидят
и ждут, когда же за ними придут. Взамен на вашу любовь
животное отдаст своё собачье
сердце и, если нужно, свою
жизнь.
Но люди, к сожалению, ведут себя иначе… Они выкидывают кошек и собак, как надоевшие игрушки, не думая об их
жизни, прямо на трассу, не оставляя им шанса на жизнь. К
сожалению, очень часто выбрасывают, как ненужный му-

ОБВИНЕНИЕ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

ВІХИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Îëåêñàíäð ÇÌ²ªÂÑÜÊÈÉ,
Âîëîäèìèð ÏÈËÈÏÅÍÊÎ,
òîâàðèñòâî «Ïðîñâ³òà».

сор, именно состоятельные
люди, поступая с животными
очень жестоко и бесчеловечно.
Выкидывают своих младших
братьев в посадках, тем самым
оставляя их на поедание диким
зверям, или завозят в какуюто глушь, где животное даже не
сможет прокормиться. Люди не
думают, что животному негде
будет ни поесть, ни попить.
Оно просто умирает в муках
и одиночестве. Ему ничего не
остаётся, как броситься под
колёса мчащегося на большой скорости автомобиля. У
водителя, может, даже не хватить времени остановиться, и
животное погибнет под колёсами, так и не дождавшись
своего хозяина.
Но почему даже если и осуществлён наезд, нельзя обойтись с животным по-христиански? Остановиться, подобрать
и похоронить мёртвое тело.
Это же займёт не более 10
минут вашего времени. Люди,
поставьте хотя бы на минутку
себя на место животных перед
тем, как вы решите избавиться от него. Подумайте, хотели
бы вы, чтобы с вами поступили так же, ведь все мы Божьи
твари, как ни крути.
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ку митця є драматичні твори «Сватання на гостинці», «Довбуш»,
здійснював переклади, зокрема,
драми Р. Готшаля «Мазепа».
12 серпня – 110 років тому
народився Козланюк Петро
Степанович (1904-1965), письменник, літературний критик,
громадський діяч. Народився на
Івано-Франківщині, освіту здобув гімназійну. В 1929 р. заснував у Львові прорадянську письменницьку організацію «Горно»,
неодноразово заарештовувався польською окупаційною владою, став одним з організаторів
Антифашистського конгресу
діячів культури у Львові. Під час
війни був фронтовим кореспондентом. Автор роману-хроніки
«Юрко Крук», оповідань і новел
«Щаслива думка», «Сільська
поезія», «Лист» та ін.
14 серпня – 1914 року у
Львові було засновано Союз
Визволення України (СВУ) українцями із Наддніпрянщини, що
в роки столипінської реакції емігрували із підросійської України,
– політичний орган емігрантів. У
подальшому з них сформували
2 дивізії для армії УНР.
16 серпня – 240 років від дня
народження Білецького-Носенка Павла Павловича (17741856), письменника, педагога,
мовознавця, культурно-освітнього діяча. У 1843 р. уклав перший найповніший на ті часи «Словарь малороссийского, или юговосточнорусского язика» (надрукований уперше в 1966 р.).
23 серпня – День Державного Прапора України.
Відзначається з 2004 року для
вшанування багатовікової
історії українського державотворення, державної символі-

ки незалежної країни.
– 100 років тому народився
Полідович-Карпатський Михайло Михайлович (19141944), громадсько-політичний
діяч, учасник національно-визвольного руху першої половини
ХХ ст., журналіст. Займав керівні
посади в ОУН, редагував видання «Бюлетень», журнал «Ідея
і Чин», працював з молоддю. Загинув при нез’ясованих обставинах на Львівщині.
– Загальноєвропейський
День пам’яті жертв сталінізму
та нацизму.
24 серпня – День Незалежності України. Національне свято. Цього дня 1991 року Верховна
Рада УРСР прийняла Акт про державну незалежність України. Ціну,
вагомість незалежності українське суспільство може усвідомити,
лише пізнавши історію цієї землі –
без замовчувань, перекручень,
цензури. Тоді населення перетвориться на громадян однієї країни,
які будуть обов’язково мати спільні
спогади і спільні надії.
28 серпня – 240 років тому
помер Лащевський Варлаам
(світське ім’я Василь) (~1704 –
1774) письменник, педагог, церковний діяч. В 1737 закінчив
Київську духовну академію, в
1738 постригся в ченці, з 1739
по 1747 викладав у рідному навчальному закладі, з 1753 р. –
архімандрит Донського монастиря в Москві, згодом ректор
Московської духовної академії,
в 1754 р. його обрано членом
святого Синоду, є автором
шкільної драми та інших творів.
Про В. Лащевського згадує
Григорій Сковорода у творі
«Брань арістратига Михаїла з
сатаною».

10 ñåðïíÿ 2014 ð. ð³÷íèöÿ ñâ³òëî¿
ïàì’ÿò³ ³ ã³ðêî¿ âòðàòè êîõàíîãî
÷îëîâ³êà, ð³äíåñåíüêîãî ä³äóñÿ

КОВТУНА
Олександра
Васильовича
25.07.1943 ð. – 10.08.2013 ð.

Çãàäàéòå, ïîì’ÿí³òü.
Øóêàëà ðèñè ñõîæîñò³ ç òîáîþ
Ó êîæí³ì ñèëóåò³, ùî çóñòð³âñÿ.
Ñòèñêàëà íåðâè ïàì’ÿò³ äî áîëþ,
Ïðîñèëà í³÷, ùîá òè ìåí³ íàñíèâñÿ.
Äî ãîëîñ³â ÷óæèõ ÿ ïðèñëóõàëàñü,
Áî òàê õîò³ëîñü ãîëîñ òâ³é ïî÷óòè,
ß âï³çíàâàëà… É çíîâó ïîìèëÿëàñü…
Òåáå íåìà ³ âæå íå ìîæå áóòè.
Ïðèéäè äî ìåíå, ÿê ïðèõîäèòü â³òåð
Ó äåíü ÿñíèé, ³ äî ðóêè òîðêíèñÿ.
Âæå ñêîðî îñ³íü ³ ç³â’ÿíóòü êâ³òè,
Ïðèéäè â ì³é ñîí, õî÷à á ó ñí³ ëèøèñÿ.
À äî âåñíè – äàëåêî-ïðåäàëåêî…
Äåðåâà ãîë³ îïóñêàþòü â³òè.
Äëÿ ìåíå òè – ìîâ çðàíåíèé ëåëåêà,
Ùî ç âèð³þ íå ìîæå ïðèëåò³òè.
Äðóæèíà, îíóêè.
10 ñåðïíÿ âèïîâíþºòüñÿ ð³ê
ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³ Ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà Áåðäÿíùèíè, øàíîâàíîãî
îñâ³òÿíèíà, àâòîðèòåòíîãî
êåð³âíèêà, ìóäðîãî íàñòàâíèêà

КОВТУНА
Олександра
Васильовича
Âè ïðîæèëè æèòòÿ – åïîõó, ñåáå äî êðàïë³ ëþäÿì â³ääàëè.
Âè Â÷èòåëåì áóëè â³ä Áîãà ³ â³÷íó ïàì’ÿòü çàëèøèëè íà Çåìë³.
Ïîì’ÿí³ìî ñïðàâæíþ Ëþäèíó…
Êîëåêòèâ Îñèïåíê³âñüêî¿
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â.

В Бердянске задержали
следователя за взятку
1 августа спецподразделение службы безопасности Украины задержало следователя Бердянского
горотдела милиции Запорожской области.
Как стало известно, правоохранитель требовал семь тысяч долларов с местного жителя. Именно в такую сумму он
оценил свою помощь в решении вопроса о закрытии уголовного производства для того, чтобы избежать уголовной ответственности. Милиционер выступал в роли посредника и
обещал договориться с коллегами, чтобы те отпустили ранее
задержанного наркоторговца.
В Запорожском управлении СБУ подтвердили данный факт,
но в интересах следствия пока его не комментируют. Из достоверных источников стало известно, что правоохранитель
находится под домашним арестом.
Сотрудника горотдела подозревают в мошенничестве и ему
грозит лишение свободы до пяти лет.
Источник golos.zp.ua

У

правління комунальної власності Бердянської міської ради повідомляє, що у
липні 2014 року юридичною особою на аукціоні приватизовано індивідуально визначене
майно – електрообладнання ТП-192 за 29459
грн. 52 коп. (у тому числі ПДВ 20%).

11 àâãóñòà 40 äíåé ñâåòëîé
ïàìÿòè è ãîðüêîé óòðàòû
äîðîãîãî ïàïû è äåäóøêè

ДОРУЧЕНКО
Николая
Александровича
16.07.1942 ã. – 03.07.2014 ã.
Çàáðàë ê ñåáå òåáÿ òâîðåö,
À íàì îñòàâèë áîëè ìóêè.
Ëþáèìûé, äîðîãîé íàø ÷åëîâåê,
Â ãëàçàõ òåìíî, çàòèõëè çâóêè.
Ðîäíûå è áëèçêèå.
11 àâãóñòà ïîëãîäà ñâåòëîé
ïàìÿòè è ãîðüêîé óòðàòû
äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà,
ïàïû, äåäóøêè

ИВАНОВА
Анатолия
Николаевича
17.03.1937 ã. – 11.02.2014 ã.
Âðåìÿ èäåò, íî áîëü óòðàòû íå ïðîõîäèò,
Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì, â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà.
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè ìû íå èçëå÷èì íèêîãäà.
Òû âñåãäà áóäåøü ñ íàìè, â íàøåé ïàìÿòè, â íàøèõ ñåðäöàõ.
Æåíà, äåòè, âíóêè.

МОТОШКОВА
Лидия Васильевна
7.10.1929 ã. – 5.08.2014 ã.

Óøëà èç æèçíè äîðîãàÿ ñåñòðà, òåòÿ è áàáóøêà.
Ñêîðáèì è ïîìíèì.
Ñåìüÿ Ðóáöîâûõ.

