Мала академія наук організовує навколо себе небайдужих до цього прекрасного світу дітей, навчає їх керуватися основними пошуковими методами, шляхами в освоєнні знань.
Розпорядження голови районної державної адміністрації про затвердження середньої вартості
ритуальних послуг для безоплатного поховання
учасників бойових дій та інвалідів війни в Бердянському районі на 2014 рік.

2 стор.

На первом месте – нарушения
правил благоустройства

3 стор.

На очередном заседании административной комиссии рассмотрены 54 протокола. Львиная доля – 30 протоколов – составлена за нарушение правил
благоустройства (за несвоевременную уборку снега на
территориях, неубранные мусор, ветви деревьев). Что же
касается уборки снега, то здесь применялись штрафные
санкции.
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Особистий прийом громадян
20 лютого 2014 року у приміщенні Новопетрівської
сільської ради, з 13.00 до 14.00, вестимуть особистий прийом
громадян депутат Запорізької обласної ради КУЗНЄЦОВ
Вадим Геннадійович та заступник голови Бердянської районної ради ВАСИЛЬЧИК Жанна Олександрівна.

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Перенесли на третью неделю

“Афганистан – это вечная сердца боль”
Так называлось торжественное мероприятие, состоявшееся 12 февраля в музее “Подвиг” и посвященное
25-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
Тамара АНТОНЕНКО,
научный сотрудник
музея “Подвиг”
Это была теплая встреча в
залах музея наших воинов-афганцев со старшеклассниками
9-Б класса ООШ № 2, сотрудниками музея, где каждый из
прошедших дорогами Афганистана смог поделиться своими
воспоминаниями, размышлениями, поэтическими строками.
На встрече присутствовали
боевые побратимы БТО СВА
“Шурави” Герой Советского
Союза Синицкий Виктор Павлович, водитель-механик БМР,
и его супруга Наталья; заместитель председателя Бердянской территориальной организации Союза ветеранов Афганистана Мякоткин Владимир
Вячеславович; подполковник в
отставке, заместитель пред-

седателя Союза советских
офицеров Кулик Александр
Васильевич; подполковник в
отставке, председатель общественной организации “Офицеры” Рудик Дмитрий Дмитриевич; подполковник в отставке Давидянц Сергей Сергеевич; майор в отставке Поросюк Геннадий Анатольевич;
майор в отставке Кузьмин
Алексей Александрович.
Как всегда, гостем всех мероприятий военно-патриотической тематики в музее “Подвиг” был председатель совета
инвалидов, ветеранов войны и
Вооруженных Сил Николай
Феофанович Филимонов. Приветствовала гостей директор
Бердянского краеведческого
музея Людмила Федоровна
Ноздрина.
Тронули сердце кадры хроники и пронзительные строки
песен об Афганистане. Узна-

вали себя в молодых бойцах на
слайдах презентации “Афганистан: как это было” уже состоявшиеся люди, заслуженные
афганцы, хорошо известные в
городе.
Вспоминали, как начиналась
эта война, как она продолжалась больше 9 лет до того памятного, долгожданного дня 15
февраля 1989 года, когда последний бронетранспортер с
нашими воинами пересек мост
дружбы через Амударью, по
которой проходит граница с
Афганистаном.
Трудной была война. Но, несмотря ни на что, там, в далекой чужой стране, наши солдаты и офицеры проявили лучшие человеческие качества:
мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных, порой нечеловеческих
условиях, подвергаясь каждую минуту смертельной опасности, они сохранили верность
военной присяге, воинскому и
человеческому
долгу.
Более 15 тысяч человеческих жизней, почти 54 тысячи
раненых – таковы потери этой
необъявленной
войны. В составе ограниченного контингента
советских войск
дорогами Афганистана прошли
5 тысяч военнослужащих За-

порожской области, 127 из них
не вернулись с этой войны, 19
погибших — жители г.Бердянска и Бердянского района.
За героизм и мужество, проявленные в ходе боевых операций, 200 тысяч советских военнослужащих были награждены орденами и медалями, 87 –
удостоены звания Героя Советского Союза. В их числе
наш земляк старший сержант
Виктор Павлович Синицкий. В
нашем городе проживает более 300 участников боевых
действий в Афганистане, инвалидов войны – 15 человек, награжденных орденами и медалями – 25 человек.
У памятника воинам, погибшим в Афганистане и локальных войнах за рубежом, открытого 1 июня 2000 года, всегда
свежие цветы. Но есть еще
один памятный знак погибшим
воинам-афганцам, выпускникам Бердянского машиностроительного техникума. Он находится на территории колледжа.
Поздравил всех присутствующих с этой памятной датой
председатель совета инвалидов, ветеранов войны и Вооруженных Сил Н.Ф.Филимонов.
И в заключение к воинамафганцам обратилась директор музея Л.Ф.Ноздрина с
просьбой поделиться своими
воспоминаниями, документами и фотографиями из домашних архивов, заполнить специально разработанные сотрудниками музея анкеты, чтобы
пополнить фонды музея, наши
экспозиции, где бережно хранится наша история для будущих поколений.

На четверг, 13 февраля, были назначены сразу
две сессии. Первая, на 10.00, по преодолению
вето городского головы на снятие секретаря
горсовета Ирины Купцовой, и на 11.00 – продолжение (вторую неделю) 45-й внеочередной сессии
с основным вопросом повестки дня — принятие
бюджета-2014, по которому жить нашему городу.
Татьяна ЗАБЕРЖЕВСКАЯ
На 10 часов в зале заседаний горсовета собрались
лишь 18 депутатов из 60-ти.
Естественно, сессия не состоялась. В 11.00 зал заполнили депутаты практически в
полном составе. Секретарь
горсовета отсутствовала.
Сессию вел городской голова Алексей Бакай. В работе
пленарного заседания участвовал и народный депутат
Украины Александр Пономарев.
И мэр, и нардеп выступили
с кратким анализом в цифрах
и фактах о жизни города, работе депкорпуса настоящего

созыва. На выступления депутаты отреагировали эмоционально, выходя за рамки
депутатской этики. Перейдя
к конструктивной работе непосредственно по бюджету,
за 2 часа заседания к консенсусу так и не пришли.
А после получасового перерыва было принято решение о продолжении сессии в
среду, 19 февраля. Время
взято для еще более скрупулезной проработки каждой
бюджетной строки, возможности обсуждений в работе
постоянных депутатских комиссий, итогом которых
должны стать протоколы как
вердикт для принятия решений на сессии.

До уваги роботодавців!
Виконавчий комітет Бердянської міської ради запрошує
підприємства, установи і організації незалежно від форм власності до участі в міському конкурсі “Краще підприємство для
працевлаштування”.
Мета конкурсу - заохочення роботодавців до збереження
діючих та створення нових робочих місць, збільшення кількості
працюючих, підвищення трудового потенціалу та створення
умов, що сприяють підвищенню конкуренто здатності робітників на ринку праці, забезпечення здорових і безпечних умов
для працюючих. За умовами конкурсу роботодавці відзначаються у п’яти номінаціях у залежності від середньооблікової
чисельності працівників. За підсумками конкурсу переможці
будуть відзначені відповідними дипломами.
Положення про проведення міського конкурсу “Краще
підприємство для працевлаштування” серед підприємств і
організацій міста розміщено на сайті виконавчого комітету
Бердянської міської ради: http://rada.berdyansk.net/ -> “Соціальний захист” -> “Трудові відносини” -> “Про проведення
щорічного міського конкурсу “Краще підприємство для працевлаштування”.
Заяву та матеріали щодо участі в конкурсі просимо надати
до 10.04.2014 р. до управління праці та соціального захисту
населення Бердянського виконавчого комітету за адресою:
вул. Дзержинського, 27/34, каб.11.
Спеціалісти управління праці та соціального захисту населення Бердянського виконавчого комітету нададуть практичну і методичну допомогу учасникам конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. 3-51-10.
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ПОДІЇ, ФАКТИ
Уважаемые воины-интернационалисты!

Прошло 25 лет после вывода советских войск из Афганистана. Но они не стерли в памяти народной уважения ко
всем, кто был верен воинской присяге. День 15 февраля
остается символом мужества и чести.
Мы склоняем головы
перед памятью тех, кто
исполнил свой воинский
долг ценой собственной
жизни.
Желаем вам, уважаемые воины-интернационалисты, ветераны всех войн и вооруженных конфликтов на территории других государств, вашим родным и близким счастья, удачи, здоровья.

Південна зоря, субота, 15 лютого 2014 року, № 11 (17165)
ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

Людська пам’ять – великий дар народу
Ми, старшокласники початку ХХІ століття, незабаром підемо у велике життя, будемо відкривати для себе
нові обрії, пізнавати нові науки, робити якісь відкриття, подорожуватимемо по краях і країнах світу, але
ніколи не згаснуть для нас, нині юних, простори рідної землі, ніщо не зникне з наших сердець.
Ðîìàí ÃÎÐÀÉ,
ó÷åíü 11 êëàñó
×åðâîíîï³ëüñüêî¿
ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â

Горком Социалистической партии Украины.

Уважаемые воиныинтернационалисты!
Четверть века прошло со
дня вывода советских войск
из Афганистана, а как будто
бы это было вчера!
Любая война – это очень
несправедливо. Любая война
– это горе, несчастье, слезы,
незаживающие душевные
раны. Ребята-афганцы, прошедшие через этот ад! Пусть
в вашей жизни никогда больше не повторится такое. Забыть то, что вы прошли, вряд
ли возможно. Время может только приглушить воспоминания об ужасах войны, боль о потерянных товарищах, но
оно не в состоянии вычеркнуть это из памяти. Пусть вся
ваша дальнейшая жизнь проходит только под мирным
небом и никогда ужасы войны не повторятся в вашей судьбе.

Примите мои самые искренние поздравления
с 25-й годовщиной
вывода советских войск из Афганистана!
Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, долголетия, благополучия, добра и счастья!
Низко склоняю голову перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений. Вечная им память!
Депутат горсовета,
председатель общественного совета С.ВОРОБЬЕВА.

ГРАФІК
особистого прийому громадян
у Запорізькій обласній раді на 2014 рік
Прізвище, ініціали посадової особи,
що проводить прийом громадян
Межейко В.І.,
голова обласної ради

Дні та години
прийому
Перший четвер
місяця,
з 13.00 до 17.00,
каб.100

Остання середа
Абдурахманова С.П.,
місяця,
перший заступник голови обласної ради
з 8.00 до 12.00,
каб.100
Власов М.С.,
керуючий справами виконавчого апарату обласної ради

Третій вівторок
місяця,
з 8.00 до 12.00,
каб.104

Друга середа
Бордюг Т.Є.,
місяця,
начальник відділу юридичного забезпечення діяльності ради та тендерних про- з 13.00 до 17.00,
каб.104
цедур виконавчого апарату обласної
ради (стажування)
Перший понедіМонько Є.М.,
лок місяця,
начальник управління з питань спільної
власності територіальних громад вико- з 13.00 до 17.00,
каб.104
навчого апарату обласної ради

Не залишили наодинці з негодою
У період снігових заметів на території Андріївської селищної ради на розчистку вулиць та доріг між населеними пунктами була задіяна техніка агрофірм, фермерських господарств, Бердянського райавтодору.
Андріївська селищна рада та громада від щирого серця висловлюють подяку керівництву та працівникам ДП „ЗапоріжжяАгро” (директор С.К.Биков, керівник відділення №3 В.І.Кіян, тракторист О.М.Дунданов), ПСП АФ „Перемога” (керівник Т.В.Солонина), ФГ „Юрченко” (керівник Ю.В.Юрченко), ТОВ АФ „Нива”
(керівник Б.М.Бассараб), ФГ „Людмила” (керівник М.М.Мороз),
дільниці Бердянського райавтодору (керівник А.О.Ланько).
Особлива подяка начальнику ДПРП №10 капітану Д.О.Туфар та караулу зміни О.В.Лелікову, І.Г.Глазатову, А.Г.Мелешку за своєчасну доставку хворих у лікувальний заклад
м. Бердянська, а також працівникам Андріївської дільниці Бердянського РЕМ (майстер В.Василенко) за виконання робіт по
відновленню електропостачання в населених пунктах селищної ради.

Ми, діти, в ранньому дитинстві любили слухати оповіді
дідусів і бабусь про своє життя, про свій рід, про земляків,
героїчні історії наших односельців. А чи зможемо ми, молоді люди початку ХХІ століття,
колись розказати своїм дітям,
онукам і правнукам щось подібне, хто знає.
Усе залежить від нас, від нашого бажання пізнати корені
свого роду, історію своєї малої
батьківщини, свого рідного
краю.
Ми, юні дослідники, радіємо,
що сьогодні існує Мала академія наук, яка організовує навколо себе небайдужих до цього прекрасного світу, навчає
нас керуватися основними пошуковими методами, шляхами
в освоєнні знань.
Керівник наукової роботи
Катрич Тетяна Іванівна третій
рік поспіль вивчає історію
рідної Бердянщини. З цією метою вона спілкується з людьми, пише нариси. Вона, зокрема, упорядкувала збірки „Історія села Червоне Поле в усних
оповіданнях” та „Історія села
Деревецького в усних оповіданнях і переказах”. Цією роботою вона захопила, зокрема,

і мене, одинадцятикласника
Червонопільської ЗОШ І-ІІІ
ступенів. Тож і я вирішив дослідити історію рідного села Бердянського, пізнати його коріння. З цією метою ми спілкуємося з його мешканцями, записуємо від них усні оповідання і перекази.
У великій нагоді нам стали
спогади старожилів села, яке
розвивалось, міцніло, як кажуть, у них на очах.
Вдячний перш за все своїм
рідним за небайдужість до
історії рідного краю. Вони теж,
до речі, зробили певний внесок
у його розвиток.
Зі спогадів старожилів села
Бердянського ми мали можливість дізнатися про його джерела, про заснування нашої
місцевості, кращої за яку,
здається, на білому світі немає
нічого.
Нам, до речі, дуже допомогли оповіді ветеранів нашого
села Катерини Федорівни Невкритої, Катерини Григорівни
Базарі, Валентини Василівни
Жердєвої, Людмили Василівни
Богми, Марини Трифонівни
Сушко, Марії Никифорівни
Сіренко та багатьох інших, за
що ми їм дуже вдячні.
Дехто з односельців говорить, що не варто записувати
усні оповіді від людей, які переїхали в село Бердянське з
іншої місцевості, що наша робота не заслуговує на увагу

перш за все тому, що корінних
мешканців села майже не залишилося.
Ми дозволяємо собі не погоджуватися з цією точкою
зору і мати свою, адже люди,
які прожили тут більшу частину свого життя, зробили внесок у його розвиток, мають
певну причетність до його
історії, є її частинкою.
У першому томі „Енциклопедії Бердянська” про наше
село є інформація, яка містить
декілька рядків: село засноване в 20-ті роки ХХ століття. На
Україні є три села з такою назвою – наше і два села на Донеччині. Оце і все. І найбільш
достовірні відомості про село,
його історію ми отримуємо
перш за все від старожилів.
Цінну інформацію нам подала Катерина Григорівна Базаря, яка, зокрема, розповіла, що
на цій території люди утворили
хутір. Напевно, було це у 20-ті
роки ХХ століття. На берегах
ставу люди побудували хати,
оскільки раніше вони селилися біля води. На той час хутір
називався П’ятихатки.
У двадцятих роках на території села утворилася колонія
– поселення в’язнів. У тюрмі
відбували покарання в основному розкуркулені. Особливість її полягала в тому, що
вона мала огорожу з глоду. Ці
насадження зберігаються й
досі.

На місці сучасної школи були
розміщені бараки в’язнів, а навпроти школи був розташований штаб-командування в’язницею.
Після війни через велику
ферму село стали називати
М’ясокомбінатом.
Перекази, почуті нами від
старожилів, викликали у нас
велике захоплення.
Ми переконалися, що люди,
які жили і живуть тут, творять
основні багатства нашої молодої держави.
Вважаємо, що у школі варто
частіше організовувати зустрічі
з людьми похилого віку, які
можуть розповісти дуже багато цінного з історії села.
Мені як юному досліднику
надзвичайно цікаво познайомитися з особливостями усних
оповідань як різновиду неказкової прози.
Пошукові матеріали, зібрані
нами, можуть бути використані
на уроках історії рідного краю,
літератури під час вивчення
фольклору, на виховних годинах. Ми з задоволенням передамо їх працівникам краєзнавчого музею Бердянська.
Як добре, що у наших земляків є прекрасний дар –
пам’ять, яка зберігає основні
віхи історичного поступу.
Недаремно Борис Олійник
писав: „Вір тільки в пам’ять.
Зраджують пам’ять. А пам’ять
– ніколи. Затям”.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Тысячи выздоравливающих ветеранов –
более чем хороший показатель
Это большая заслуга коллектива госпитального отделения горбольницы. Да, бывают и скорбные дни, но
ученые мира еще не нашли средств, чтобы человек жил до 100 и более лет.
По состоянию здоровья мне приходилось лечиться в госпитальном отделении. Как журналист, я интересовалась работой коллектива, который возвращает нам, ветеранам, активность, силы и здоровье. Поэтому у меня и возникла идея написать об этом коллективе.
Майя БЕССАРАБ,
ветеран войны и труда,
член Коммунистической
партии Украины, бывший
персональный пенсионер
местного значения
Начну с лечащего врача, заведующей госпитальным отделением Юлии Васильевны Гурьяновой. Она – слиток профессионализма, доброты, уважения к каждому больному. Не
ошибусь, если скажу, что она
дочь Гиппократа. С именем
этого древнегреческого врача
связано представление о высоком моральном облике и образце этичного поведения врача. Существует и клятва Гиппократа – моральные нормы

поведения тех, кто трудится во
имя спасения больного. В своей деятельности ими, как никто другой, руководствуется
Юлия Васильевна.
Старшая медсестра – Виктория Александровна Андрешкова. Она как дирижер в оркестре следит за порядком в госпитальном отделении. И это ей
удается.
Сестра-хозяйка Наталья
Викторовна Изотова всегда
следит, чтобы у больных было
все необходимое. Она очень
внимательна к пациентам, и они
за это ее очень уважают.
«Люба, Любушка, Любушкаголубушка, сердцу мило Любушку любить». Эти слова из песни
я отношу не только к сестричке
Любе Маркевич, но и к сестрам

Любови Григорьевне Мотошковой, Татьяне Николаевне Кудряшовой, Раисе Геймур, Елене
Овчинниковой, Ирине Науменко. Это они ставят капельницы,
делают внутривенные (и не только) уколы, обязательно информируют о приеме лекарств, измеряют давление и многое другое.
Младшему медицинскому
персоналу, который в народе
называют нянями, приходится
тоже много трудиться. Помыть
полы по всему госпитальному
отделению, навести порядок во
всех помещениях, отвести пациентов на лечебные процедуры в другие отделения… Всего
и не перечислить. Но они со
всем справляются и делают
свою работу хорошо. Спасибо

за нелегкий труд Тане Донич,
Маше Евенко, Вере Туниченко,
Любови Пономаревой, Жанне
Триневой.
А разве можно забыть раздатчиц пищи Валю Кучеренко и
Олю Тараненко? Благодаря им
простая, незатейливая пища
становилась вкусной. Они же
с ложечки кормят лежачих
больных.
Нельзя не отметить массажистку Нонну Черненко. Руки у нее
золотые! Не одному ветерану
разминала скованные болезнью и старостью суставы шеи,
рук, спины, ног. От ее массажей всегда становится легче.
Всему коллективу госпитального отделения говорю
спасибо. Желаю всем здоровья
и человеческого счастья.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс збільшив можливості пошуку інформації
У загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі Міндоходів – «ЗІР» покращилися умови пошуку інформації з питань
оподаткування, митної справи, єдиного внеску та використання електронного цифрового підпису.
Ресурс «ЗІР» дозволяє користувачам здійснювати пошук інформації по певному податку, напрямку діяльності, в т.ч. з використанням ключових слів, шляхом перегляду за певні періоди інформації, при цьому не лише по запитаннях-відповідях, але і по
відповідях на письмові звернення, які були надані із використанням Бази знань, назвах нормативних та інформаційних документів. У перспективі планується запровадження інтерактивних посилань на взаємопов’язані документи.
Також функціонал ресурсу передбачає можливість надання пропозицій з технічних питань його роботи шляхом використання
«Форми зворотного зв’язку», розміщеної в рубриці «Про ресурс».
Скористатися послугою можна за електронною адресою (http://zir.minrd.gov.ua) або через веб - портал Міндоходів (вкладинка
«Інформаційно - довідковий ресурс»).
Нагадуємо, ресурс «ЗІР» було створено на заміну пошукового ресурсу «База знань».
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Зимний вернисаж
Евгения СОЛОМОНОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

Проделки зимы
Прошлые помню
снежные зимы
Были нередки, не то,
что сейчас:
Плачут дождями!
Но все же любимы,
Прохладою,
холодом радуя нас.
Глубокая осень.
Грачи улетели.
Давно отшуршал
золотой листопад.
Холодная зимушка.
С нею метели
Грядут неизбежно,
как сто лет назад.
Но вот неожиданно все ж
потеплело.
Запахло весною. О рады как мы!
Ужель обновленье стучится
несмело? –
Нет. Ветреность это
и козни зимы.

Январь 1947 года
Â äâóõìåòðîâîì ñëîå ñíåãà
Áåðäÿíñê-ãîðîä óòîíóë.
Âîò áûëà òîãäà ïîòåõà.
Ìíå ïîâåðüòå: íå çàãíóë.
Ïðîéòè, ïðîåõàòü âåäü òîãäà
Áîëüøîãî ñòîèëî òðóäà!

Зимушка-зима
Íîâûé ãîä áåðåò ðàçáåã
È Çåìëÿ âñå êðóòèòñÿ.
Ìû âñå æäàëè – áóäåò ñíåã,
À ïðèøëà ðàñïóòèöà.
Íî îïÿòü çèìà âåðíóëàñü
Ñ íîâîãîäíèì óæèíîì.
Ñòåêëà îêîí çàòÿíóëèñü
Âîëîãîäñêèì êðóæåâîì.
Âî äâîðå êàê õîðîøî!
Íà äóøå ïðåêðàñíî!
Ñíîâà ñíåã, èñêðÿñü, ïîøåë,
Ñîëíöå ñâåòèò ÿñíî.
À âîêðóã è ìëàä è ñòàð –
Âñå ñïåøàò, êàê íà ïîæàð.
Ýòî ùåäðûé Äåä Ìîðîç
Ðàçóêðàñèë ëþäÿì íîñ.
Øóòêè, ñìåõ öàðÿò âîêðóã.
Â òîðæåñòâå âåëèêîì
Îáóâü âñå íàäåëè âäðóã
Ñ ìåëîäè÷íûì ñêðèïîì.
Â áåëèçíå çåìëÿ, äîìà…
Ãäå òàêîå ñûùåøü?
Ýõ òû, çèìóøêà-çèìà!
Íó è êðàñîòèùå!

Ê ïîãîäå íåò ó íàñ äîâåðüÿ.
Õîòü ïàõíåò â âîçäóõå âåñíîé –
Ñòîÿò ïîíèêøèå äåðåâüÿ:
Ñêîâàë èõ ïàíöèðü ëåäÿíîé.
Ïîòåìíåë èñêðèñòûé ñíåã.
Ïðî÷ü êîíüêè è ñàíè…
È ó÷àñòíèê âñåõ ïîòåõ
Ïîáåæàë ðó÷üÿìè.
Íà ïîëäíÿ çèìû õâàòèëî.
Ñíåã ñîøåë, æóð÷à âîäîé.
Ñîëíöå ÿðêî çàñâåòèëî.
Ïàõíåò â âîçäóõå âåñíîé!
Ñíåã! Ñíåã!
Êóäà óæ áûòü áåëåé!
Êàêîå ïûøíîå óáðàíñòâî.
È ëèøü ïðèðîäå, òîëüêî åé
Ïðîùàåì ìû íåïîñòîÿíñòâî.
Âîò òàêîâà çèìà ñåé÷àñ:
Â òå÷åíüå äîëãèõ
íåñêîëüêèõ íåäåëü
Âñòðå÷àåò íàñ óæå íå ðàç
Îòðàäíûì çâîíîì
ìàðòîâñêèõ êàïåëü,
Òî âíîâü ìîðîçîì, ñíåãîì…
Êàíèòåëü!

Деревья снегом
блестят
Íà Ñ òàðûé Íîâûé ãîä çèìà
Ðåøèëà âñå æå îáúÿâèòüñÿ.
Ñíåæêîì äåðåâüÿ, ïóòü, äîìà…
Çà íî÷ü óñïåëè îáíîâèòüñÿ.
Êàê áóäòî â ïëàòüÿõ
ïîäâåíå÷íûõ
Äåðåâüÿ. Ñåðåáðîì áëåñòÿò.
Ëþäåé ïîïóòíûõ íåò,
íè âñòðå÷íûõ:
Âñå åùå «æàâîðîíêè» ñïÿò.
Êàê ÷èñòî íåáî.
Ñîëíöå âñõîäèò.
Èäó ÿ áîäðî. Ïóòü äàëåê.
Ìèíóòû ðàäîñòè ïðèõîäÿò.
Çíàòü, íå ïîòóõ ìîé îãîíåê.
È – òèøèíà. Íå øåëîõíåòñÿ
Íè÷òî â ïðèðîäå: êðåïêî ñïèò.
Ëåãêî è ïëàâíî ñòèõ ìîé
ëüåòñÿ.
Âñå çàìå÷àé! Òâîðè, ïèèò!

3

03.02.2014

№48

Про затвердження середньої вартості ритуальних послуг для безоплатного
поховання учасників бойових дій та інвалідів війни в Бердянському районі
на 2014 рік
Керуючись статтею 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 №1445 «Про
затвердження Порядку проведення безоплатного поховання
померлих (загиблих) осіб, які
мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових
дій і інвалідів війни» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України

від 18 листопада 2009 №1224):
1. Затвердити середню
вартість ритуальних послуг,
визначених для забезпечення
поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
заслуги та особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною,
учасників бойових дій і інвалідів
війни по Бердянському району
на 2014 рік у сумі 1739,30 грн.
(відповідно до середньої вартості ритуальних послуг
підприємств, які надають риту-

альні послуги в м. Бердянську
та Бердянському районі).
2. Розпорядження набуває
чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного оприлюднення.
3. Контроль за виконанням
розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Закоморного М.М.
Голова районної державної
адміністрації
В.П.ЧЕПУРНИЙ.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

На первом месте – нарушения
правил благоустройства
На очередном заседании административной комиссии рассмотрены 54 протокола.
Александр СТАРИКОВ
Львиная доля – 30 протоколов – составлена за нарушение правил благоустройства
(за несвоевременную уборку
снега на территориях, неубранные мусор, ветви деревьев). Причем если мусор и ветви убирались в течение нескольких дней после составления протокола, то виновники получали от комиссии всего лишь предупреждения. Что
же касается уборки снега, то
здесь применялись штрафные
санкции. Так, несколько предпринимателей, владельцев помещений на центральных улицах города, заплатят по 850
грн., администрация «Сільпо»
– 1700 грн.

На втором месте – 13 протоколов – нарушение правил торговли на рынках города. Члены комиссии были единогласны в том, что нарушителей,
торговавших на рынках города молоком без соответствующих документов, необходимо
постоянно привлекать к ответственности, ведь от этого может пострадать здоровье людей. Что же касается торговцев рыбой, в частности, хамсой, тюлькой и другой соленой,
то выяснилось, что на одном
из рыбных оптовых складов
срок действия разрешительных документов закончился
еще в 2012 году. То есть они
реализаторам, даже если бы и
хотели, не могут дать никаких
подтверждающих качество товара документов. И здесь же

было дано поручение отделу
предпринимательства проверить законность деятельности
данного предприятия.
Еще четыре протокола с назначением штрафов было составлено за нарушение тишины. Факт трансляции музыки
после 23.00 был засвидетельствован, и больше, думается,
нарушители беспокоить соседей не будут.
Члены комиссии ограничились предупреждением к гражданам, которые имеют право
на установку гаражей во дворах, но до сих пор недооформили разрешительные документы в соответствующих инстанциях. Им предоставлен
срок в течение месяца. В случае необходимости будет оказана практическая помощь.

БЕРДЯНСЬКА ОДПІ ІНФОРМУЄ

Свідоме декларування своїх доходів – вірний
шлях до побудови заможного суспільства
З кожним роком декларування доходів стає більш добровільним та природним
виконанням громадянами свого конституційного обов’язку. Декларуючи
доходи та сплачуючи податки, громадяни роблять свій індивідуальний внесок у
добробут своєї держави.
З початку року до Бердянської ОДПІ вже подано 364 декларації про майновий стан і доходи та задекларовано 6557,2
тисячі гривень доходу. На сьогодні найбільшу кількість декларацій подали громадяни, які
отримали доходи від надання
нерухомого майна в оренду –
233 декларації; 56 декларацій
надійшло від громадян, які
мають у власності земельні паї
та самостійно вирощують та
реалізують сільськогосподарську продукцію. Вже 45 громадян подали декларації та задекларували доходи від отримання спадщини. Про це повідомила під час брифінгу начальник Бердянської ОДПІ
Алла Горбатюк.
Як і кожного року, громадяни повинні задекларувати доходи, отримані не від податкових
агентів, а саме: у вигляді вартості успадкованого майна, подарунків, неустойки (штрафів,
пені), відшкодування матеріальної або немайнової (мораль-

ної) шкоди. Декларуються доходи, отримані орендодавцями
при наданні нерухомого або рухомого майна в оренду, а також іноземні доходи.
Метою декларування є не
тільки сплата податку до бюджету, а і повернення певної
суми податку, яку платник
сплатив зі своєї заробітної плати упродовж минулого року.
Витрати, які платник податку
має право включити до податкової знижки, прописані у Податковому кодексі, зокрема,
це плата за навчання, сума
витрат на сплату страхових
платежів і пенсійних внесків,
частина суми відсотків, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом, тощо.
Останній день подачі декларації – 30 квітня 2014 року.
Сплатити суму податкового
зобов’язання, зазначену в
річній податковій декларації,
потрібно до 1 серпня 2014 року.
Для отримання податкової
знижки річну декларацію про

майновий стан і доходи можна
подавати протягом усього поточного року.
Для громадян діє сервіс
„Декларування он-лайн”, за
допомогою якого можна заповнити та направити декларацію про майновий стан і доходи
через Інтернет. Для користування цією послугою платнику
потрібно мати електронний
ключ цифрового підпису та
відповідне програмне забезпечення.
Послугу електронного цифрового підпису можна безкоштовно отримати в Бердянській
ОДПІ, де працює Пункт реєстрації користувачів Центру сертифікації ключів інформаційнодовідкового департаменту
Міндоходів.
Шановні мешканці Бердянська та Бердянського району! Не зволікайте з подачею
декларацій і вже найближчим
часом завітайте до податкової
інспекції та задекларуйте свої
доходи.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Пожар на складе
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Запорожской
области, около 5.00 утра 12 февраля поступило сообщение по
телефону 101 от директора ООО “Авалонторг”, что на складе
по ул. Приазовской возник пожар. Пожарные, прибыв на место происшествия, обнаружили, что на складе горит бумага,
уложення в рулонах и штабелях, на площади 10 квадратных
метров. Спасатели быстро ликвидировали возгорание и не дали
огню распространиться на большую площадь. Для ликвидации привлекались 6 спасателей и две единицы техники.
По данному происшествию соответствующие органы ведут расследование.

