Згідно з розпорядженням міського голови від
15 грудня 2015 року №357-р 21 січня 2016 року, о
10.00, у залі засідань Бердянської міської ради
відбудеться четверта сесія міської ради VIІ скликання.

2 стор.

На залізничному вокзалі “Запоріжжя-1” працює
волонтерський центр відпочинку військовослужбовців “Солдатський привал”.

2 стор.

9 грудня 2015 року відбулося урочисте відкриття культурно-інформаційного центру болгаристики “Кирилиця” на
базі Інституту філології та соціальних
комунікацій Бердянського державного
педагогічного
університету.
стор.
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19 грудня 2015 року – День адвокатури України
Шановні правозахисники!
Бердянська міська рада, виконавчий комітет вітають вас з професійним святом - Днем адвокатури!
Захист прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб
є важливою функцією, яку виконує адвокатура. Долі багатьох
людей та політичних інститутів залежать від адвоката, його рівня
освіченості та моральних якостей. Приємно відзначити ваше
відповідальне ставлення до своїх обов’язків та принциповість у
вирішенні важливих питань.
Бажаємо усім служителям і творцям права плідної роботи,
вірного служіння справедливості, високих досягнень у галузі
юридичної допомоги, міцного здоров’я та нових професійних
успіхів.
Міський голова
В.П. ЧЕПУРНИЙ.

Шановні адвокати Бердянського району!
Щиро вітаємо вас з професійним святом Днем адвокатури!
Ваша шляхетна праця є запорукою утвердження принципу
верховенства права, справедливості та розвитку України як демократичної, правової держави. Без участі адвоката сьогодні
неможливо вирішити більшість спорів, захистити свої інтереси
та відстояти свої права.
Тому бажаємо вам, шановні адвокати, витримки і мудрості у
прийнятті рішень, оптимізму, невичерпної енергії та значних професійних успіхів у Вашій благородній справі служінню інтересам
громадян.
Голова
районної ради
Ж.О. ВАСИЛЬЧИК.

Секретар міської ради
О.О. ХОЛОД.

Голова районної
держадміністрації
Р.Ф. МОЛОДЕЦЬКИЙ.

22 грудня 2015 року – День енергетика
Шановні працівники та ветерани енергетичної галузі!
Бердянська міська рада, виконавчий комітет
вітають вас із професійним святом!

Шановні енергетики Бердянського району!
Вітаємо Вас з професійним святом Днем енергетика!

Сучасна енергетика в світі інформаційних технологій відіграє величезну роль. Від
безперебійного електропостачання залежить робота банків, лікарень, підприємств
та багатьох інших. Тому бути енергетиком почесно, складно і відповідально.
Ваше свято припадає на день зимового сонцестояння. У найкоротший
день і найдовшу ніч у році не можна не згадати про людей, за участі яких у
наші будинки подаються світло і тепло. Ваші відданість справі, професіоналізм і відповідальність забезпечують надійність енергопостачання, безперебійну роботу всього складного міського господарства.
Дякуємо за те, що приносите світло і тепло в наші будинки, за вашу стійкість
і працьовитість. Бажаємо нових здобутків, міцного здоров’я, благополуччя,
незгасної енергії та безаварійної роботи! Нехай світло і тепло, які ви даруєте
людям, роблять цей світ добрішим!

Напевно, важко знайти більш важливу галузь, ніж
енергетична. Від неї залежить світло та тепло в наших оселях, стабільне функціонування промисловості, транспорту, зв’язку та соціальної сфери. Саме
це робить професію енергетика однією з найнеобхідніших та найпрестижніших.
Шановні енергетики! Дозвольте сказати щирі слова подяки за вашу важку, але вкрай важливу працю.
Прийміть побажання міцного здоров’я, благополуччя, удачі та успіхів у вашій справі! Нехай надійною
опорою в житті залишаються сім’я, рідні та друзі, а
світло і тепло завжди зігрівають ваш дім!
Голова
Голова районної
районної ради
держадміністрації
Ж.О. ВАСИЛЬЧИК.
Р.Ф. МОЛОДЕЦЬКИЙ.

Міський голова
В.П. ЧЕПУРНИЙ.

Секретар міської ради
О.О. ХОЛОД.

Вниманию жителей
Бердянского района!
Центр почтовой связи уведомляет
жителей населенных пунктов
Бердянского района, что
с 1 сентября 2015 г. все отделения
почтовой связи района переведены
на корпоративную связь. Сообщаем
номера телефонов
почтовых отделений:
Наименование
ОПС

Корпоративный тел.

Андреевка
0674425493
Андровка
0674425515
Берестовое
0674425540
Дмитровка
0674425559
Долинское
0676940349
Карла Маркса
0676940350
Луначарское
0674425584
Николаевка
0674425654
Нововасильевка 0674425662
Новопетровка
0674425665
Новотроицкое
0674425670
Осипенко
0674425675
Роза
0676940467
Софиевка
0676940514
Старопетровка
0676940351
Трояны
0676940564
Успеновка
0676940575
Администрация ЦПС №2.

Дорогие земляки! Дети и взрослые!
Сегодня один из самых замечательных зимних празд
ников  день Святого Николая! Этот праздник родом из
детства. Сколько теплых, незабываемых, сказочных и
прекрасных воспоминаний об этом празднике! Пусть он
принесет маленьким детям побольше угощений, а взрос
лым примирение, счастье и хорошее настроение!
Желаю всем крепкого здоровья, мира, огромного
счастья, радости и улыбок! Пусть этот день
будет позимнему морозным и заморо
зит все зло и беды! Верьте в чудеса, и
они обязательно сбудутся!
С уважением Н. И. СТОВБУН,
начальник Бердянского центра почтовой связи.

Вниманию читателей «Энциклопедии Бердянска»
Продолжается работа над четвертым томом «Энциклопедии Бердянска».
Авторский коллектив продолжает данный проект издания. Приглашаются к участию над его составлением все желающие. Просим предлагать
статьи, информацию о событиях, которые не вошли в предыдущие три
тома. Особое внимание следует обратить на персоналии, то есть людей,
которые своим трудом, творчеством, достижениями, героическими поступками достойны быть представлены в истории нашего города, региона, края. С предложениями можно обращаться в редакцию газеты «Південна зоря» письменно или по телефону 4-84-01 в рабочие дни.
Предыдущие три тома могут приобрести все желающие. Для этого
нужно обращаться в рабочие дни в редакцию газеты «Південна зоря» (Мелитопольское
шоссе, 19) или в наш пункт приема объявлений в крытом помещении Центрального рынка.

ЗАСЕДАНИЕ БСПП(Р)

Оргвопросы,
количественный состав
В среду но очередном заседании Бердянского
совета промышленников и предпринимателей
(работодателей) рассмотрен целый ряд накопившихся вопросов.
Александр СТАРИКОВ
Так, согласно поданному
заявлению и в связи с переходом на другую работу освобожден от должности председателя и выведен из совета
Анатолий Степаненко. Временно исполняющим обязанности председателя назначен
исполнительный директор
БСПП Николай Антонов.
Члены совета также вывели из своего состава эксмэра Алексея Бакая и ввели
в совет БСПП городского голову Владимира Чепурного.
О состоянии дел в экономике города проинформировала
присутствующих начальник

управления горисполкома
Юлия Герасименко. О наполнении бюджета сообщила начальник налоговой инспекции
Елена Круц. В частности, с
начала года в бюджет города
поступило 206 млн. грн., что
на 60 млн. больше, чем в 2014
году. Среди доноров – морской порт (26 млн. грн.), отдел образования (9,2 млн.
грн.), Азовская кабельная
компания (4,2 млн.) и другие.
От налога на землю бюджет
получил 38 млн. грн., акцизный налог позволил собрать
еще 21 млн. грн.
В совете начата работа по
привлечению новых членов
БСПП, по составлению планов
работы.

ПОДПИСКА-2016
До окончания подписки на общественно-политическую газету «ПІВДЕННА ЗОРЯ» на 2016 год осталась одна неделя.
Все желающие могут оформить подписку
на «Південну зорю» (инд. 6983) по цене 126 грн.
на год или льготную подписку (инд. 6984) по цене
120 грн. на год (цены даны с учетом услуг связистов за оформление подписки). Льготу на подписку
имеют все пенсионеры, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и боевых действий,
студенты и учащиеся (по предъявлению соответствующего документа).
Оформить подписку можно в редакции газеты «Південна зоря» на Мелитопольском шоссе, 19, в редакционном пункте приема объявлений в крытом помещении Центрального рынка (с восточной стороны), в
ближайшем к вам отделении связи или обратиться к
вашему почтальону. Оформив подписку, вы всегда будете в курсе событий города и района.
По итогам подписки состоится благотворительня
акция, в которой будут розыграны призы.
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СУСПІЛЬСТВО

Четверта сесія міської
ради VIІ скликання
Згідно з розпорядженням міського голови від
15 грудня 2015 року №357-р 21 січня 2016 року,
о 10.00, у залі засідань Бердянської міської ради
відбудеться четверта сесія міської ради VIІ скликання.
На розгляд винесені наступні питання:
- про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку
м. Бердянська на 2016 рік;
- про затвердження лімітів
використання води підприємствам-абонентам комунального підприємства „Бердянськводоканал” Бердянської
міської ради на 2016 рік;
- про затвердження лімітів
використання води абонентам комунального підприємства „Бердянськводоканал”
Бердянської міської ради на
2016 рік;
- про правовідносини щодо
оренди майна комунальної
власності;
- про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна;
- про взаємовідносини
щодо суборенди комунального майна;
- про надання дозволу на
проведення капітального ремонту орендованого майна;
- про надання дозволу на
проведення реконструкції
орендованого майна;
- про взаємовідносини
щодо оренди комунального
майна, орендодавцями якого
виступають
комунальні
підприємства Бердянської
міської ради;
- про правовідносини щодо
позички майна;
- про орендні відносини з
публічним акціонерним товариством
„Бердянське
підприємство теплових мереж”;
- про затвердження нового
складу постійно діючої конкурсної комісії;
- про внесення змін до
рішень сесій Бердянської
міської ради;
- про затвердження переліку об’єктів комунальної
власності територіальної громади м. Бердянська, які не
підлягають приватизації у
2016 році;
- про затвердження переліку об’єктів комунальної
власності територіальної громади м. Бердянська, які
підлягають приватизації у
2016 році;
- про затвердження переліку об’єктів комунальної
власності територіальної громади м. Бердянська, які
підлягають приватизації у
2016 році за способами;
- про заборону відчуження
об’єктів комунальної власності;
- про поділ об’єктів нерухомості;
- про внесення доповнень
до Положення про управління комунальної власності
Бердянської міської ради;
- про прийняття майна до
комунальної власності територіальної громади м. Бердянська;
- про внесення змін до рішення сесії Бердянської міської
ради від 01.03.2012 р. № 21;
- про надання згоди на передачу житлових будинків на
баланс об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- про затвердження Програми з управління комунальним майном територіальної громади м. Бердянська на
2016 рік;
- про затвердження Програми з впровадження заходів щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального використання зе-

мельних ресурсів міста Бердянська на 2016–2020 роки;
- про надання земельним
ділянкам статусу „вимушеної
невідповідності вимогам Зонінгу”;
- про переведення садових
і дачних будинків у жилі будинки;
- про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам
бойових дій;
- про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у мікрорайоні № 6 „Північний”;
- про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Бабушкіна, вул. Кабельників,
вул. Лісовській, вул. Приазовській, туп. Приазовському, вул. Севастопольській та
інших;
- про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів;
- про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
- про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельних ділянок у натурі (на
місцевості);
- про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна;
- про припинення права користування земельними ділянками;
- про надання в постійне користування земельних ділянок;
- про передачу у власність
земельних ділянок учасникам бойових дій;
- про передачу у власність
та в оренду земельних ділянок громадянам;
- про передачу в оренду земельних ділянок;
- про поновлення договорів
оренди земельних ділянок;
- про погодження поділу
земельних ділянок;
- про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- про продаж земельних
ділянок несільськогосподарського призначення;
- про надання згоди на передачу в суборенду земельних ділянок;
- про внесення змін до Програми зайнятості населення
міста Бердянська на період
до 2017 року;
- про затвердження Програми проведення рекламної
кампанії міста Бердянська на
2016 рік;
- про делегування повноважень виконавчому комітету
Бердянської міської ради;
- про надання повноважень
представництва міста Бердянська у Всеукраїнській
асоціації органів місцевого
самоврядування „Асоціація
міст України”;
- про затвердження Положення про постійну комісію
Бердянської міської ради VII
скликання з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження,
транспорту та зв’язку.
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ЮБИЛЕЙ

На службе городу

В 1988 году с началом развития кооперативного дижения, а точнее
с 22 декабря, при государственном предприятии БСУ-240 “Механомонтаж”
по инициативе Николая Саввича КУРЕЙКИНА был создан кооператив.
Сегодня ему исполняется 70 лет.
Àëåêñàíäð ÑÒÀÐÈÊÎÂ
На учредительном собрании
Николаем Саввичем была поставлена задача – создание
предприятия, которое могло бы
конкурировать с любым государственным предприятием. С
этой задачей справились не
просто хорошо, а на отлично.
Через некоторое время разрешили частные предприятия.
Было создано частное малое
предприятие “Мир”, которое
позже было переименовано в
частную фирму.
– Во время перемен нас презрительно называли “кооперативщиками”, – говорит Николай
Саввич. – Люди, привыкшие
жить по указке, не понимали, что
предпринимательство вскоре
займет ведущее место в нашем
обществе. Многие чиновники
старались как можно больше
притеснить, а то и заглушить начавшееся движение.
Далее собеседник рассказал о становлении и развитии
предприятия. Наряду с этим государство шло навстречу инициативным людям. Практически все вновь созданные предприятия, занимавшиеся производственной деятельностью,
первые два года освобождались от всех налогов. Конечно, не все предприятия, а их
было и немного, шли путем
развития, многие просто работали, чтобы, так сказать, оторвать немного и на этом закон-

чить свою деятельность.
Мы же пошли путем развития. Все заработанные деньги,
за вычетом заработной платы,
шли на развитие. Парадокс
состоял в том, что, имея деньги, мы ничего не могли купить.
При нашей настойчивости мы
получили кусочек заброшенного пустыря в аренду, где и
начали строить свою производственную базу.
Как же это было нелегко, но,
учитывая, что основной деятельностью предприятия были
работы на коммунальных
предприятиях города, а объёмы работ были очень большими – это и реконструкция котельных, в частности, № 13, 10,
6, 8, 7, работы по замене тепловых сетей от этих же котельных, ремонты подвалов жилых
домов, реконструкция сетей
горводоканала и пр., мы получили разрешение на отвод земли и строительство собственной базы.
В тот период, чтобы купить
материалы или технику, а еще
существовало советское положение о лимитах, приходилось
крутиться как белка в колесе.
И в 1994 году производственная база была построена. Это административный корпус, бытовые помещения, цех
нестандартного оборудования,
складские помещения, гаражи
для спецтехники. Несмотря на
полную разруху, которая началась в эти же годы, предприятие работало на благо города

и давало работу сотне рабочих.
Период 1994-1998 годов был
самым тяжелым для строителей. Но при поддержке городских властей, а самое главное
при очень активной поддержке рабочих, мы не опустили
руки, а работали. На Лисках
наше предприятие выполнило
очень большой объем работ по
газификации. Было очень
сложно – городской бюджет
был пуст, и оплата этих работ
затянулась на многие месяцы.
Но жители Лисок получили газ
в свои дома.
В этот период было уделено
много внимания ликвидации и
недопущению подтопления
нижней части города. Только
нашей фирмой было построено 9 канализационных насосных по откачке воды. Кстати,
почему-то в дальнейшем они
не обслуживались, а жизнь
показала, что они очень необходимы. В данное время их
вновь реанимируют.
В 1998-2008 годах было введено очень много объектов, в
которых есть и большая часть
наших работ. Такие объекты,
как аквапарк, рыбоперерабатывающий цех ООО “Почерк”,
эстрада на Приморской площади, которой почему-то не уделялось внимание; выполнялись
столярные работы на церкви
Святых Мучеников Бердянска
Виктора, Михаила, Александра,
которая была передана безвозмездно, и многие другие являются гордостью города, а ком-

плекс коттеджей с открытым
бассейном на базе отдыха “Золотой берег” сегодня один из
лучших в Украине.
В самый короткий срок выполнены работы (в пределах
финансирования этого года)
по газификации улиц Баха-Бородина и люди уже в этом году
получат голубое топливо.
Заканчиваем работы по прокладке водопровода в районе
Лисок, что даст возможность
поднять давление в сети водопровода. Проведены интересные и очень нужные работы по
усовершенствованию терминала светлых нефтепродуктов
в Бердянском морском порту.
Кстати, этот терминал также
был построен фирмой “Мир”.
Наряду с этим беспокоит
одно – катастрофическая нехватка высококвалифицированных рабочих. Но эту проблему надо решать на уровне
государства. Статистики подсчитали, что один строитель
дает 18 рабочих мест.
Наша беседа подошла к концу. Николай Саввич пожелал
всем строителям успехов в
работе, удачно закончить этот
год и набрать полный портфель заказов на следующий.

На залізничному вокзалі “Запоріжжя-1” працює волонтерський
центр відпочинку військовослужбовців “Солдатський привал”
Çà ³íôîðìàö³ºþ
óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ
ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿
ÇÎÄÀ
На виконання доручень Президента України та Кабінету
Міністрів України, за ініціативи
голови Запорізької облдержадміністрації Григорія Самардака,
громадського волонтерського
комітету та керівництва При-

ЛЮДИНА І ЗАКОН

дніпровської залізниці на залізничному вокзалі “Запоріжжя-1”
працює перший в Україні окремий волонтерський центр
відпочинку військовослужбовців “Солдатський привал”.
У волонтерському центрі,
який має велике соціальне значення для Запорізького регіону,
вперше в Україні кімнати відпочинку розташовані не на вокзалі,
а в окремій будівлі поряд. “Солдатський привал” розрахований

на шість спальних місць. Має
кімнату відпочинку, кухнюїдальню, санвузли, душові
кімнати, пральну машину, Інтернет і телевізор. Його створено
для відпочинку учасників АТО,
мобілізованих осіб, призовників,
які транзитом проїжджають через Запоріжжя, військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів, які перебувають у відрядженні в Запоріжжі,
а також родичів учасників АТО,

які перебувають на лікуванні у
Запорізькому військовому шпиталі та цивільних клініках.
Аби користувачі центру могли знайти цей заклад, було розроблено спеціальну систему
оповіщення. Вона включатиме
гучний зв’язок на залізничному та автовокзалах, крім того,
в лікувальних закладах області
буде розміщено інформаційні
плакати з адресою та описом
“Солдатського привалу”.

Будні кримінально
виконавчої інспекції

Наприкінці року підводить підсумки роботи Бердянський міськрайонний відділ кримінально-виконавчої
інспекції.
Світлана ПІНЧУК
Цього року на обліку
інспекції перебуває 370 засуджених умовно до позбавлення
волі з випробувальним стро-

ком, засуджених до громадських та виправних робіт та притягнутих до адміністративної
відповідальності. У 2014 році
всього на обліку інспекції перебувало 332 особи. Збільшення у 2015 році обумовлено тим,

що суд удвічі збільшив винесення вироків такому виду альтернативного покарання, як
громадські роботи, також у
статті 173 2 Кодексу України
про адміністративні правопорушення “Вчинення насильства у
сімї…” був скасований штраф
(залишився арешт та громадські роботи).
Також перебувають на обліку
інспекції 7 неповнолітніх, засуджених за крадіжки та угон
транспортних засобів. У роботі
з дітьми велике значення мають профілактичні заходи, що
здійснюють інспектори Бердянського МРВ КВІ. Одним із
головних завдань співробітників кримінально-виконавчої
інспекції у роботі з неповнолітньою особою, яка вчинила злочин, є встановлення та підтримання психологічного контакту, мотивація неповнолітнього

до роботи над собою та до вирішення власних проблем.
Інспекторами напередодні
будь-яких свят проводяться
різноманітні заходи, спрямовані на розширення світогляду
неповнолітніх та відвідування
різноманітних виставок, бібліотек, музеїв міста Бердянська.
З метою розвінчання “тюремної романтики” неповнолітнім
була організована екскурсія до
тимчасового слідчого ізолятору, також запланована екскурсія до виправної колонії.
Кримінально-виконавча
інспекція має на меті перевиховання неповнолітніх та свідоме їх повернення до здорового, правослухняного життя,
адже саме від них залежить
наше майбутнє та майбутнє
нашої країни.
На знімку: під час екскурсії.

ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
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Запрошуємо взяти участь у конкурсах
Виконавчий комітет Бердянської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
- головного спеціаліста адміністративного відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна
одиниця.
До конкурсу запрошуються
особи з повною вищою освітою
за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста або магістра, зі стажем роботи на службі
в органах місцевого самоврядування та державній службі не
менше 1 року або стажем роботи в інших сферах управління не менше 3 років, навиками
організаторської роботи, знанням ділової української мови,
вмінням роботи на комп’ютері;
- спеціаліста адміністративного відділу виконавчого комітету Бердянської міської
ради – 1 штатна одиниця.
До конкурсу запрошуються
особи з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавра або спеціаліста без вимог до стажу роботи, знанням ділової української
мови, вмінням роботи на комп’ютері;
- головного спеціаліста
відділу економічного аналізу комунальних підприємств
управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна
одиниця.
До конкурсу запрошуються
особи з вищою економічною
освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або
магістра, стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1
року або стажем роботи економістом в інших сферах не менше 3 років, знанням нормативно-правових актів України по
житлово-комунальному господарству, знанням ділової української мови, вмінням роботи на комп’ютері;
- головного спеціаліста
сектора реформування відділу реформування, експлуатації житлового фонду та систем життєзабезпечення управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської
міської ради – 1 штатна одиниця.
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До конкурсу запрошуються
особи з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стажем роботи за фахом
на службі в органах місцевого
самоврядування та державній
службі на посаді провідного
спеціаліста не менше 1 року або
стажем роботи юриста в інших
сферах не менше 3 років, знанням нормативно-правових
актів України по житлово-комунальному господарству, знанням ділової української мови,
вмінням роботи на комп’ютері;
- головного спеціаліста
відділу інвестицій та капітального ремонту управління житлово-комунального
господарства виконавчого
комітету Бердянської міської
ради – 1 штатна одиниця.
До конкурсу запрошуються
особи з вищою будівельною
освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або
магістра, стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше
1 року або стажем роботи економістом в інших сферах не
менше 3 років, знанням нормативно-правових актів України
по житлово-комунальному господарству, знанням програмного комплексу ІВК, знанням ділової української мови, вмінням
роботи на комп’ютері;
- начальника відділу реформування, експлуатації
житлового фонду та системи
життєзабезпечення управління житлово-комунального
господарства виконавчого
комітету Бердянської міської
ради – 1 штатна одиниця.
До конкурсу запрошуються
особи з повною вищою інженерно-будівельною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста або магістра, зі стажем роботи за фахом на службі
в органах місцевого самоврядування та державній службі на
керівних посадах не менше
3 років або на керівних посадах
у сфері житлово-комунального
господарства не менше 5 років,
знанням нормативно-правових
актів України по житлово-комунальному господарству, знанням ділової української мови,
вмінням роботи на комп’ютері;
- начальника відділу економічного аналізу комунальних підприємств управління житлово-комунально-

го господарства виконавчого комітету Бердянської
міської ради – 1 штатна одиниця.
До конкурсу запрошуються
особи з повною вищою економічною освітою за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, зі стажем
роботи за фахом на службі в
органах місцевого самоврядування та державній службі на
керівних посадах не менше
3 років або на керівних посадах
в сфері житлово-комунального
господарства
не
менше
5 років, знанням нормативноправових актів України по житлово-комунальному господарству, знанням ділової української мови, вмінням роботи на
комп’ютері;
- спеціаліста 1 категорії
відділу інвестицій та капітального ремонту управління житлово-комунального
господарства виконавчого
комітету Бердянської міської
ради – 1 штатна одиниця.
До конкурсу запрошуються
особи з базовою або повною
вищою будівельною або технічною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра
або спеціаліста без вимог до
стажу роботи, знанням нормативно-правових актів України
по житлово-комунальному
господарству, знанням ділової
української мови, вмінням роботи на комп’ютері;
- начальника управління
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської
ради – 1 штатна одиниця.
До конкурсу запрошуються
особи з повною вищою інженерно-будівельною освітою за
освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста або магістра, зі стажем роботи за фахом
на службі в органах місцевого
самоврядування та державній
службі на керівних посадах не
менше 3 років або на керівних
посадах у сфері житлово-комунального господарства не менше 5 років, знанням кошторисної справи, досвідом роботи з
програмним комплексом ІВК,
знанням нормативно-правових
актів України по житлово-комунальному господарству, знанням ділової української мови,
вмінням роботи на комп’ютері;
- начальника відділу
транспорту та зв’язку виконавчого комітету Бердянсь-

кої міської ради – 1 штатна
одиниця.
До конкурсу запрошуються
особи з повною вищою освітою
за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста або магістра, зі стажем роботи за фахом
на службі в органах місцевого
самоврядування та державній
службі на керівних посадах не
менше 3 років або стажем роботи в інших сферах управління не менше 5 років, знанням
ділової української мови,
вмінням роботи на комп’ютері;
- спеціаліста відділу контролю за будівництвом та використанням земель міста
управління містобудування
та архітектури виконавчого
комітету Бердянської міської
ради – 1 штатна одиниця.
До конкурсу запрошуються
особи з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або
спеціаліста без вимог до стажу роботи, знанням ділової української мови, вмінням роботи на комп’ютері.
Особи, які бажають взяти
участь у конкурсі, подають до
конкурсної комісії такі документи: письмову згоду на обробку персональних даних,
заяву встановленого зразка
щодо участі в конкурсі, заповнену особову картку (форма
№П-2ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія), дві фотокартки розміром 4х6 см, копію документів
про освіту (завірену нотаріально), відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру (декларація) за минулий рік, копію заповнених сторінок паспорта
громадянина України, довідку
про присвоєння ідентифікаційного номера, копію заповнених
сторінок військового квитка,
медичну довідку про стан здоров’я за формою 133/О, письмову згоду на проведення спеціальної перевірки, довідку про
допуск до державної таємниці
(у разі його наявності), послужний список та інші документи
щодо проходження військової
служби.
Документи приймаються
впродовж 30 календарних днів
з дня опублікування оголошення конкурсу за адресою:
м. Бердянськ, пл. 1-ї Бердянської Ради, 2, каб. 24-Б;
тел. для довідок 3-64-85.

Оголошення про проведення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
яких буде залучено до проведення незалежної оцінки
об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селища Бердянського району, а саме: нежитлові вбудовані
приміщення № 12, 13 загальною площею по внутрішньому обміру 41,5 кв. м першого поверху одноповерхової
будівлі (літ. А), які розташовані за адресою: вул. Леніна,
32, с. Миколаївка, Бердянський район, Запорізька область.
Мета проведення незалежної оцінки об’єкта: визначення
ринкової вартості майна з метою подальшої передачі в оренду.
Документи, які необхідно
подати для участі в конкурсі:
- конкурсна пропозиція, яка
подається в окремому запечатаному непрозорому конверті
і має містити пропозиції щодо
вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт у календарних днях з урахуванням рецензування;
- заява на участь у конкурсі
за встановленою формою;
- копія установочного документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких
буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про
оцінку майна;
- письмові згоди оцінювачів,
яких буде додатково залучено
претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
завірені їхніми особистими
підписами;
- копія сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого
претенденту Фондом державного майна України;
- інформація про претендента (документ, який містить відо-

мості про претендента щодо
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють
у його штатному складі та додатково залучаються ним, незалежної оцінки майна, у тому
числі подібного майна тощо).
Критерії відбору суб’єктів
оціночної діяльності:
- кількість та кваліфікація
оцінювачів, які перебувають у
штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;
- досвід учасника конкурсу з
оцінки подібного майна;
- кількість оцінювачів, яких
планує учасник конкурсу з метою підготовки звіту про оцінку
майна та його підписання та їх
особистий практичний досвід
щодо оцінки майна, у тому числі
подібного майна;
- запропоновані учасником
конкурсу вартість та термін виконання робіт з урахуванням
рецензування.
Кінцевий термін подання
документів
на
конкурс
30.12.2015 року.
Конкурс
відбудеться
04.01.2016 року, о 14.00, у приміщенні Бердянської районної
ради за адресою: каб. № 205,
пр. Перемоги, 3, м. Бердянськ,
Запорізька область. За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном 3-55-00.

Нововасилівська сільська рада міста Бердянська оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора
Нововасилівського комунального підприємства «Компос».
Умови конкурсу: освіта вища технічна, досвід роботи на
керівних посадах не менше 3 років.
Для участі у конкурсі заяви приймаються до 11 січня 2016
року за адресою: с. Нововасилівка, вул. Леніна, 6.
Конкурс відбудеться 14 січня 2016 року, о 14.00, у приміщенні Нововасилівської сільської ради.
ß, ìàìà ÀÊÈÌÎÂÀ Ñåðãåÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à, ãëóáîêî ïðèçíàòåëüíà ðåêòîðó ÁÃÏÓ Âèêòîðèè Àíàòîëüåâíå
ÇÀÐÂÅ, âñåìó êîëëåêòèâó óíèâåðñèòåòà, à òàêæå Âèòàëèþ Ãðèãîðüåâè÷ó ÕÎÌÅÍÊÎ, êîëëåãàì Ñåðåæè ïî êàôåäðå, Âèòàëèþ Ãðèãîðüåâè÷ó ËÎËÅ, âñåì Ñåðåæèíûì
äðóçüÿì.
Âñå âû áûëè äîáðû ê Ñåðåæå ïðè æèçíè è äîñòîéíî ïðîâåëè åãî â ïîñëåäíèé ïóòü.
Íèçêèé ïîêëîí âñåì âàì è âå÷íàÿ áëàãîäàðíîñòü.
Ñ óâàæåíèåì Ëèäèÿ Èâàíîâíà ÃÎÐÁÀÒÎÂÀ.

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІНФОРМУЄ

Інформація щодо вільних об’єктів комунальної власності для передачі в оренду
нежитлові приміщення,
розташовані за адресами:
- м. Бердянськ, вул. К.Маркса, 4 площею 244,20 кв.м;
- м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 74 площею
417,30 кв. м, площею 24,40 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Приазовська, 124 площею 123,0
кв.м (підвальне приміщення);
- м. Бердянськ, вул. Горбенка, 26 площею 90,40 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Комунарів, 29 площею 172,80 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Халтуріна, 2 площею 195,10 кв.м;
- м. Бердянськ, Військове
містечко-2, буд. 14-г площею
444,20 кв.м; площею 135,0 кв.м
(підвальне приміщення);
- м. Бердянськ, вул. Горбенка, 89/206 площею 22,74 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Степова, 28 площею 1728,0 кв.м;
площею 1088,0 кв.м; площею
1813,0 кв.м; площею 450,0
кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Франка,
28 площею 90,10 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Вереща-

гіна, 10 площею 122,40 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Морозова,13 площею 96,70 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Франка,
32, площею 66,50 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Баха, 42
площею 164,7 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Правди,
7 площею 321,0 кв.м;
- м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 103 / вул. Херсонська, 24 площею 159,40
кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Шаумяна, 16/1 площею 247,50 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Ульянових, 33 площею 73,30 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Піонерська, 55 площею 248,0 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Ульянових, 31 площею 315,70 кв.м;
- м. Бердянськ, пр. Праці, 27
площею 19,50 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Кабельників, 2 площею 93,04 кв.м;
споруди автобусних зупинок:
- «Дачна» по вул. Ленінградська (навпроти житлового
будинку по вул. Ленінградсь-

ка, 162) площею 31,50 кв.м;
- „Батьківщина” по вул. Калініна (непарна сторона) площею 27,20 кв.м;
- вул. Калініна (парний бік)
площею 17,20 кв.м;
- по пр. Пролетарський
„Військове містечко” (парна
сторона) площею 20,40 кв.м;
- «Пожежна частина» по вул.
Руденка площею 24,48 кв.м;
- вул. Вроцлавська, що знаходиться на Мелітопольському
шосе по непарній стороні, площею 24,10 кв.м;
- вул. Франка по вул. Мічуріна (парна сторона) площею
21,0 кв.м;
- «Азовкабель» (район колишньої їдальні в м. Бердянськ,
вул. Кабельників, 2) площею
87,30 кв.м;
- по Мелітопольському шосе
«Завод ЗБК» (район заводу
ЗБК, м. Бердянськ, біля
буд.№86 по Мелітопольському
шосе) площею 22,40 кв.м;
- по Мелітопольському шосе
«Завод ЗБК» (район автозаправочної станції №4 по Меліто-

польському шосе (непарна сторона) площею 22,44 кв.м;
- по вул. Жовтневій «Клуб ім.
Леніна» площею 12,0 кв.м;
- м. Бердянськ, на перехресті
вул. Халтуріна та вул. Л.Українки площею 18,50 кв.м;
- м. Бердянськ, у районі житлового будинку по вул. Волкова, 2 площею 49,40 кв.м:
- м. Бердянськ, вул. Кірова
та вул. Піонерська (непарна
стор.) площею 18,40 кв.м;
- «Стрілецький тир» по вул.
Орджонікідзе (парна сторона
навпроти багатоповерхового
ж/будинку по вул. Орджонікідзе, 103) площею 29,12 кв.м;
- «вул. Петровського» в м.
Бердянськ по вул. Свободи в
районі санітарно-епідеміологічної станції площею 20,44 кв.м;
- м. Бердянськ, на перехресті
вул. Вроцлавської та вул. Котовського площею 12,5 кв.м;
м. Бердянськ, пр. Пролетарський, споруда автобусної
зупинки „Хлібокомбінат” (парна
сторона) площею 32,40 кв.м;
- м. Бердянськ, пр. Проле-

тарський (непарний бік) біля
магазину «Добробут», площею
30,0 кв.м;
- м. Бердянськ, пр. Пролетарський (непарна сторона),
споруда автобусної зупинки
«Першотравневий завод» навпроти АЗС «НК «Альянс» площею 32,40 кв.м;
- м. Бердянськ, Мелітопольське шосе (споруда автобусної зупинки «Магазин
«Київ» у районі примикання
вул. Херсонської до Мелітопольського шосе площею 17,0
кв.м та належний до неї металевий паркан;
- м. Бердянськ, пр. Пролетарський (парна сторона), споруда автобусної зупинки «Технікум харчової промисловості»
з цегляною огорожею площею
21,0 кв.м;
- м. Бердянськ, пр. Пролетарський (непарна сторона),
споруда автобусної зупинки
«Технікум харчової промисловості» площею 19,0 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Морозова (споруда автобусної зупин-

ки в м. Бердянськ, вул. Морозова („Ринок”, парна сторона),
площею 6,0 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Піонерська (непарна сторона), споруда
автобусної зупинки по вул. Піонерській біля житлового будинку № 51 площею 63,25 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Макарова (район Дальньої коси), площею 17,40 кв.м;
«вул. Сєрова» по пр. Пролетарському (біля житлового будинку № 49-а), площею 29,50
кв.м;
- м. Бердянськ, по пр. Пролетарському (споруда автобусної зупинки «Хлібокомбінат» (непарна сторона), площею 17,49 кв.м;
-„вул. Донецька” по вул. Кірова, площею 30,60 кв.м.
Протягом 10 робочих днів
після розміщення оголошення
орендодавець приймає заяви
про оренду відповідного майна.
За довідками звертатися до
управління комунальної
власності, каб. № 58 міськвиконкому або за тел. 3-51-65.
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Спартакиада среди инвалидов

НОВИНА

19 декабря капитану
I ранга, участнику боевых
действий, инвалиду Великой Отечественной войны,
Почетному гражданину
города Бердянска Николаю Ивановичу БЕЛЯЕВУ
исполняется 88 лет.

Ко Всемирному дню инвалидов в шахматно-шашечном
клубе прошел 2-й этап спартакиады для людей
с ограниченными физическими возможностями.
Игорь БОНДАРЬ
Соревнования состоялись по
четырем видам спорта: шахматы, шашки, домино, армрестлинг.
В соревнованиях по шахматам
первое место занял Юрий Горбунцов, второе – Виктор Нестеров, третье – Виктор Сапунов.

После освобождения Бердянска Николай Иванович
добровольцем ушел на
фронт. Защищал Ленинград,
Кронштадт, освобождал от
врага Литву, Латвию, Эстонию, Польшу.
После победы всю жзнь
проработал в рыбоколхозе
капитаном СЧС, бригадиром.
Заслуженный капитан Азово-Черноморского бассейна, Почетный ветеран рыбной промышленности. Награжден многими боевыми
орденами и медалями.
Сердечно
поздравляем
Вас, Николай
Иванович, с
днем Вашего
рождения!
Долгих Вам
лет жизни.
Совет
организации.
Н.Ф.ФИЛИМОНОВ.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем искреннюю благодарность мэру г. Бердянска В.П.Чепурному, депутату городского совета от 8
Марта И.А.Поповой, директору КП “Горсвет” БГС В.Н.
Федосову и рабочему коллективу за оказанную помощь в проведении линии освещения и замене светильников по ул. Степной.
С уважением жители
ул. Степной и уличный
комитет № 26а.
Висловлюємо щиру подяку директору ТОВ „Деметра
Инвест Ментс” Володимиру
Іллічу Караберову, депутату
районної ради Тамарі Василівні Коломиченко, директору ДП „Запоріжжя-Агро” Валерію Семеновичу Латошину, головному інженеру Сергію Костянтиновичу Бикову і
всьому колективу, які брали
участь у встановленні дитячого майданчика для багатодітної родини Колмакових.
Дякуємо, що є такі небайдужі
люди. Бажаємо миру, наснаги, здоров’я, процвітання.
З повагою
сім’я КОЛМАКОВИХ.

СДАМ
Ñäàþòñÿ ïîìåùåíèÿ ïîä îôèñû,
ð-í Ñïîðòêîìïëåêñà. Òåë.
0664665132.

УСЛУГИ
Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ àâòîìàòîâ,
õîëîäèëüíèêîâ, êîíäèöèîíåðîâ,
áîéëåðîâ. Ãàðàíòèÿ, âûåçä. Òåë. ð.
5-98-42, ì. 0507221190.

Центр “Кирилиця”" для всіх
9 грудня 2015 року відбулося урочисте відкриття культурно-інформаційного
центру болгаристики “Кирилиця” на базі Інституту філології та соціальних
комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.
Оксана ЧЕРВЕНКО,
доцент кафедри
мовознавства
У 1992 році на філологічному
факультеті БДПУ було відкрито спеціальність “Українська та
болгарська мова і література”,
яку згодом ліцензовано за напрямом підготовки “Філологія.
Мова і література (англійська,
болгарська)”.
За 23 роки існування спеціальності здійснено чимало роботи щодо розвитку болгаристики, зокрема: підписано міжнародні угоди про співпрацю з вишами Республіки Болгарія (у
містах Софії, Велико Тирново,
Пловдиві, Габрово, Шумені);
організовано щорічне проведення Міжнародного семінару з
болгарської мови, літератури,
культури та історії; студенти
кожного року мають можливість проходити мовленнєву
практику в Болгарії та ін.
Ініціативу організації культурно-інформаційного центру
підтримали ректор університе-

ту Вікторія Зарва, директор
інституту Алла Сердюк та завідувач кафедри Олена Колінько.
Зі словами вітання виступили ректор БДПУ Вікторія Зарва, координатор з міжнародної
діяльності БДПУ Ігор Лиман,
провідний фахівець з виховної
роботи БДПУ Анетта Омельченко, директор Інституту філології та соціальних комунікацій
БДПУ Алла Сердюк.
Вітали гостей викладачі Пловдивського університету ім. Паїсія Хилендарського (Республіка Болгарія) Антоанетта Джельова та Людмила Мінкова, командирована Міністерством освіти і науки Болгарії в м. Бердянськ викладач-методист
Лалка Денчева та інші.
Висловили побажання плідної
роботи центру, реалізацію задуманого голови національних
товариств міста Бердянська:
болгарського – Людмила Ноздріна, польського – Олексій
Сухомлинов, грецького – Ірина
Нагай. Гості побачили відео з
привітаннями від викладачів

Болгарії Страшиміра Цанова,
Іво Панчева, Донки Ніколової,
Василки Кіревої.
На адресу центру надійшли
також вітальні телеграми від
посла Республіки Болгарія в
Україні Красиміра Мінчева
(Київ), голів болгарських товариств Лариси Савченко (Бердянськ) і Сергія Пачева (Мелітополь), професора Ельзи Стоянової (Київ), доцента Вані Колевої (Шумен, Болгарія) тощо.
Народний ансамбль народної
пісні “Золотий гомін” Інституту
філології та соціальних комунікацій БДПУ під час відкриття
центру болгаристики вітав учасників та гостей українськими та
болгарськими піснями.
Світланою Корнієнко, керівником центру, доцентом кафедри загального мовознавства та
слов’янської філології Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ, докторантом
Софійського університету імені
Святого Климента Охридського (Болгарія), проведено відкриту лекцію “Кирилиця як слов’янська азбука”.

НАША ШКОЛА

ПРОДАМ РАЗНОЕ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
äîì ñ óäîáñòâàìè. ñ.Îñèïåíêî. Òåë.
0669668803.
äîì â ñ. Áåðåñòîâîì, óë. Äîíñêàÿ, 1. Ãàç ïî óëèöå, áàññåéí äëÿ
âîäû, îãîðîä 0,3 ãà. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 0954159899.
ñðî÷íî äîì, ïîñ. ÐÒÑ, îêîëî ç-äà “Ïðèëèâ”, íåäîðîãî, öåíà äîãîâîðíàÿ. Ãàç,
ñâåò, âîäà, ãàðàæ, âñå åñòü. Òåë.
0633096051 èëè 0990980644.

АВТО
ÂÀÇ ïî çàï÷àñòÿì. Ñâàðêà ïðîìûøëåííàÿ
äâóõôàçíàÿ.
Òåë.
066-919-20-24.
ðîòîðíó êîñàðêó. Òåë. 0669668803.
êîìáàéí «Íèâà»-5-Ì1, ïëóã 3-êîðïóñíûé. Òåë. 050-50-85-068, 067-998-37-63.
ÂÀÇ-2107, 1990 ã. â., öâåò áåëûé, ãàç
ìåòàí,
äâèãàòåëü
2000
êì,
ïîñëå êàï. ðåìîíòà, õîäîâàÿ ïåðåáðàíà, êóçîâ ïîêðàøåí. Òåë. 0978782382,
0996324514.
Äeo Ëàíîñ, 2011 ãîä, ïðîáåã 19000 êì,
ñîñòîÿíèå
èäåàëüíîå.
Òåë.
0909212251.

МАТЕРИАЛЫ
äîñêó ÄÓÁÎÂÓÞ, 50-êà, íåîáðåçíàÿ, äëèíà 3 ì è áîëåå, øèðèíà
ðàçíàÿ, âûäåðæàííàÿ áîëåå 7 ëåò,
êîíöû îáðàáîòàíû ïàðàôèíîì.
Òåë. 0975397899.

КУПЛЮ
ïøåíèöó, ÿ÷ìåíü, ãîðîõ, îâåñ, ïðîñî.
Òåë. 050-290-45-89.
êîðîâ íà ìÿñî (äîðîãî), ÊÐÑ, ìîëîäíÿê íà äîêîðì. Òåë.
0502653008, 0978212277.
ëîì ÷åðíûõ, öâåò. ìåò. Ïîðåç, ïîãðóçêà ïî-÷åñòíîìó. Òåë. 0674991051,
0990719205.
ÊÐÑ: êîðîâ, ìîëîäíÿê. Òåë.
067-741-20-89, 066-16-56-797.
ÐÀÄÈÎÄÅÒÀËÈ íîâûå, á/ó è íà ïëàòàõ, ðàäèîëàìïû, ðåëå, ÊÈÏ, ñîâåòñêèå íàðó÷íûå ÷àñû. Òåë. 0665566875,
0964598115.
ñåëèòðó
àììèà÷íóþ.
Òåë.
099-780-94-54.
íå òþêîâàííîå ñåíî ëþöåðíû. Òåë.
050-775-98-58, 067-294-09-85.

Збережемо! Піднімемо! Відродимо!
Для поглиблення почуття патріотизму, знань учнів про духовні надбання
українського народу, розвитку інтересу до вивчення національних обрядів,
звичаїв, традицій українського народу та прагнення відновити їх у Бердянській
ЗОШ № 2 було проведено І етап ІІІ загальношкільного творчого фестивалю
“Українобачення. Чи знаємо ми свої традиції?”.
Тетяна ІВАНЮТА,
заступник директора з НВР
Ведучими фестивалю були
учні 3-А класу (класний керівник І.М. Почтар). Маленькі українці відобразили українські вечорниці, на яких учні перших
класів показали традиції збирання врожаю, другі класи потішили обрядом сватання та шаноб-

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð Â.². ÌÈÕÀÉËÈ×ÅÍÊÎ
Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ:
Æ.Î. ÂÀÑÈËÜ×ÈÊ (ãîëîâà Áåðäÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè), À.À. ÆÀÄÀÍ
(âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð-ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà),
C.Â.Ò²ÒÎÂÀ (â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð), Î.Î.ÕÎËÎÄ (секретар Бердянської міської ради).

ливим ставленням до рушника,
3-Б клас (класний керівник І.В.
Яковенко) зробив найбільшу
пошукову роботу та показав
традиції новосілля, постригу волосся, посадку дитини на коня
та весілля свічок.
Важко прийшлося шановному
журі у складі директора школи
Р.В.Мелай, депутата міської
ради В.В.Байдали, голови мікрорайону “Центр” В.О.Губенко,

представникам музею ім. П.П.
Шмідта Г.В. Чабан та І.В.Вайшлі
визначати переможців. Усі дитячі виступи були пронизані чистою любов’ю до України, бажанням знати та берегти традиції
нашого народу.
За підсумками фестивалю
переможцями стали всі. А інакше й бути не могло, бо той, хто
щиро любить свою Батьківщину, ніколи не буде переможений!

Среди шашистов первое место одержал Сергей Стеблюк,
второе – Юрий Горбунцов и
третье – Сергей Руднев.
В соревнованиях по домино
победил Глеб Левченко, второе
место – у Игоря Бондаря, третье
– у Вечеслава Пустова.
В армрестлинге первое место занял Глеб Левченко, второе – Игорь Бондарь, третье – Вечеслав Пустов.
Все участники получили памятные призы и
грамоты.
Главным
судьей
всех соревнований
была директор клуба
Наталья Москалец.

РАБОТА
Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè ñ ëè÷íûì àâòî
äëÿ ðàáîòû â òàêñè «Ëþêñ». Òåë.
23-0-24, 0672646688, 0992490969.

Продам
телят
с доставкой.
Тел. 096-822-38-11.
êîðîâ: 3 ìåñ., ñòåëüíàÿ - 3 øò., 6 ìåñ.,
ñòåëüíàÿ - 3 øò. Ëóíà÷àðñêîå. Òåë.
0989322127.
ÿ÷ìåíü (äîñòàâêà).
Òåë. 099-780-94-54.
ðåàëèçóåì äëÿ íàñåëåíèÿ êîëîòûå
äðîâà ñìåøàííûõ ïîðîä, ïî ãîðîäó
áåñïëàòíî. Òåë. 0993013111.
äðîâà ñ äîñòàâêîé. Òåë.
095-712-08-67, 068-442-41-93.
Àíäðåé.
õîëîäèëüíèê, ìîðîçèëêó, ãàç. ïå÷ü,
áîéëåð, ñòèðàëêó, âåëîñèïåä, ïàðîâàðêó, êîíäèöèîíåð, ìèêðîâîëíîâêó. Òåë.
095-712-88-01, 068-068-71-75.
ëþöåðíó, êîñòåð, ñîëîìó ÿ÷íåâóþ,
ïøåíè÷íóþ Òåë. 050-50-85-068,
067-998-37-63.
ïøåíèöó (ñóõàÿ, ÷èñòàÿ). Òåë.
0507859658.
ìåñÿ÷íûõ ïîðîñÿò Ïåòðåí+Ëàíäðàñ,
Ïåòðåí, âàêöèíèðîâàííûå, êàñòðèðîâàííûå, 600 ãðí. Ëóíà÷àðñêîå. Òåë.
0989322127.
òåëêó, 1 ìåñ., ñ. Îñèïåíêî. Òåë.
0967708878. Èðèíà.
ìåäíûé êóïîðîñ, ìîòîïîìïó ñ ðóêàâàìè è ñòâîëîì. Êóïëþ îòõîäû ñåìå÷åê. Òåë. 0959349628.
òåëêó 10 ìåñÿöåâ îò õîðîøåé êîðîâû.
Òåë. 0965686259.
ìåñÿ÷íûõ ïîðîñÿò, ñåíî òþêîâàííîå.
Òåë. 0990522835, 0665320949.
çàïèñü íà ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîïàêåòîâ (êàðïàòêà). Ðåàëèçàöèÿ - àïðåëü
2016 ãîäà. Òåë. 0996660887,
0984014727, 2-98-10.

СНИМУ
ãàðàæ â ðàéîíå óë. Ïðàâäû, 7. Òåë. 0992221555.

РАЗНОЕ
Ó æèòåëÿ ñåëà Îñèïåíêî óòåðÿíû äîêóìåíòû íà ìàøèíó íà èìÿ Ñûòíèê
Àëåêñàíäð. Ïðîñüáà âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. Òåë 0667951457.
Óòåðÿíû äîêóìåíòû íà àâòî è ïðàâà
íà èìÿ Êðàñíîâà Î.Â. Ïðîøó âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå. Òåë.
050-849-17-10, 099-356-83-24.

Óøåë èç æèçíè

АСЛАМОВ
Иван Алексеевич.

Ïðèíîñèì ñâîè èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüå. Ìû ñêîðáèì
âìåñòå ñ âàìè.
Ïëåìÿííèêè èç Íîâîé Ëàäîãè
ñåìüè Àñëàìîâûõ, Øâåö,
Ìèòðóøèíûõ.

Äóìêè àâòîð³â ïóáë³êàö³é íå îáîâ’ÿçêîâî â³äîáðàæàþòü òî÷êó çîðó
ðåäàêö³¿. Çà äîñòîâ³ðí³ñòü âèêëàäåíèõ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîêëàäàºòüñÿ íà àâòîðà. Çà çì³ñò ðåêëàìè â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü.
ÇÀÑÍÎÂÍÈÊÈ — Áåðäÿíñüêà ì³ñüêà òà ðàéîííà ðàäè, òðóäî- Ðóêîïèñè àâòîðàì íå ïîâåðòàþòüñÿ. Ëèñòóâàííÿ ç ÷èòà÷àìè — ëèøå íà
ñòîð³íêàõ ãàçåòè.
âèé êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ ãàçåòè "Ï³âäåííà çîðÿ".
Ãàçåòó íàáðàíî ³ çâåðñòàíî ó êîìï‘þòåðíîìó öåíòð³ ðåäàêö³¿ ãàçåòè
ÂÈÄÀÂÅÖÜ — ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ï³âäåííà çîðÿ».
«Ï³âäåííà çîðÿ», íàäðóêîâàíî — ó ïîë³ãðàô³÷íîìó öåíòð³ ðåäàêö³¿.
Çàðåºñòðîâàíî êîì³òåòîì ³íôîðìàö³¿ Çàïîð³çüêî¿ îáëäåðæàäì³- Ãàçåòà âèõîäèòü ó ÷åòâåð ³ ñóáîòó.
í³ñòðàö³¿ 23.07.1998 ð. Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ñåð³ÿ ÇÇ ¹ 290. Ñïîñ³á äðóêó — îôñåòíèé. Óìîâíèé äðóêîâàíèé àðêóø — 1

Íàøà àäðåñà: 71108 ì. Áåðäÿíñüê,
Ìåë³òîïîëüñüêå øîñå, 19
Òåëåôîíè: 4-84-01, 2-35-60, 2-30-61.
E-mail: nsdawn@berdyansk.net
web страница:pivdenka.berdyansk.net
²íäåêñ 61240. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Íîìåð ï³äïèñàíî
äî äðóêó 18 ãðóäíÿ 2015 ðîêó î 13.00.
Çàì. ¹ 62. Òèðàæ òèæíÿ 69452 ïðèì.

