В среду состоялось заседание Бердянского Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (руководитель Владислав Пономаренко).

Прийом громадян у центрах громадських ініціатив у березні 2014 року.

БДПУ отримав солідний грант
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Бердянський державний педагогічний університет уперше за історію свого існування став членом міжнародного консорціуму з виконання TEMPUS-проектів. Проект розрахований на три роки. Його
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кваліфікації педагогів та освітніх менеджерів до
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СЕССИЯ БЕРДЯНСКОГО ГОРСОВЕТА (45Я НЕЗАВЕРШЕННАЯ)

Офіційно

Бюджет все таки приняли
В минувший четверг у здания горсовета в Бердянске развевались красно-черный и желто-синий флаги,
собрались бердянцы разных возрастов. Отдельно стоявшие группками люди спрашивали друг друга: “Ну,
что идем? А что делать будем?” В коридорах внутри здания народу было тоже не мало. А зал заседаний
вообще не помнит такого количества представителей громады, как в минувший четверг, пожелавших
присутствовать на сессии горсовета.
Татьяна
ЗАБЕРЖЕВСКАЯ
Трансляция сессий он-лайн
внесла коррективы в отношение горожан к действам. Да и
ситуация в стране в целом подтолкнула их прийти в зал заседаний. Председательствующий на сессионном заседании
городской голова Алексей Бакай предоставил слово всем
представителям партий, объединений, пожелавшим выступить.
Так, представитель “Свободы” Зореслав Кумпан попросил депутатов принять наконец-то бюджет города или же
самораспуститься, если не
могут работать конструктивно

на благо громады. Такое заявление не добавило позитива
депутатам, более того, прозвучали недовольства от них.
И, тем не менее, после сравнительно непродолжительного
общения с народом, после
практически месяца с начала
45-й сессии, через компромиссы депутаты практически единогласно приняли укрупненный бюджет города.
Поправками к бюджету, которые зачитал депутат Сергей
Ткаченко, перераспределили
2 млн. гривен с одних статей
на другие, пополнив молодежные программы, спортивную
тему, медицину. Деньги были
сняты с КП “Горводоканал” (доочистка воды), КП “ТВ-Бердянск”, премирования руково-

дителей исполнительной власти, органов самоорганизации
населения, в том числе и поощрения квартальных.
Депутаты также согласились, что после предоставления им бизнес-планов от коммунальных предприятий и планов работ от комитетов микрорайонов пути дофинансирования будут изыскиваться.
При этом слуги народа четко
отдают себе отчет в том, что
им еще неоднократно придется пересматривать статьи расходов, перераспределять принятые цифры внутри программ
с учетом требований времени
и корректив, вносимых самой
жизнью города в целом.
После принятия бюджета
был объявлен перерыв в засе-

дании. В повестке дня оставались еще вопросы по отставке
секретаря горсовета Ирины
Купцовой, по проблеме с городской свалкой. Депутаты не
покинули зал, а решили пообщаться без гостей, газетчиков
и телевизионщиков. Похоже,
конструктивного диалога не
получилось, судя по крикам,
шуму и грохоту, доносившимся из зала на весь четвертый
и даже третий этажи бердянского “белого дома”.
Так продолжалось около полутора часов. После из зала
вышел депутат городского совета Александр Бабанин и объявил всем, кто ожидал продолжения заседания, о переносе
45-й сессии на следущий вторник, 4 марта.

Увага! Відкрита гаряча лінія
На базі Бердянського районного центру зайнятості
5 та 12 березня поточного року, з 9 до 14 години, буде
працювати відкрита гаряча лінія з профорієнтації. Телефони: 4-71-70, 3-40-79.

ВНИМАНИЕ!

«Энциклопедию
Бердянска»
еще можно приобрести в редакции газеты.
В ближайшее время будет открыта подписка
на второй том издания.
Приобрести первый том
можно в рабочие дни в редакции газеты «Південна зоря»
по Мелитопольскому шоссе,
19 и в крытом помещении

Центрального рынка в нашем
пункте приема объявлений.
В настоящее время завершается работа над вторым
томом.

ПОДПИСКА2014
Продолжается подписка с доставкой с 1 апреля 2014 года
на общественно-политическую газету

«Південна зоря».

ДО 200РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т.Г. ШЕВЧЕНКА

Бердянщина вшановує пам’ять Кобзаря
На Бердянщині тривають заходи з відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У рамках підготовки до святкування знаменної дати та з метою вивчення
життєвого шляху та творчої спадщини Кобзаря у загальноосвітніх школах, закладах культури, бібліотеках Бердянського району проводяться культурно-мистецькі та просвітницькі
заходи.
Володимир КАЛЮЖНИЙ
Зокрема, наприкінці лютого
в Осипенківській загальноосвітній школі відбулися районна учнівська конференція “Постать Тараса Шевченка в сучасному
осмисленні юного
покоління” та виставка дитячої творчості “Шанує Тараса велика родина”,
у яких взяли
участь представники майже всіх загальноосвітніх закладів району.
Перед початком
конференції її учасники мали змогу
оцінити творчість
юних самодіяльних
художників,
майстрів вишивки,
доробок з дерева
та підручного мате-

ріалу. Цікавими були роботи
членів гуртка “Юний художник”
з Новопетрівської загальноосвітньої школи, де керівником
Людмила Новак (на знімку
внизу). Це і портрети Тараса
Шевченка, вишиті рушники,

малюнки. Багато учасників заходу зупинялися біля оформлених стендів Карло-Марксівської, Осипенківської, Андровської, Андріївської шкіл та
інших загальноосвітніх закладів.

Оглянули
виставку і заступники голови районної
ради Жанна
Васильчик та
райдержадміністрації
Микола Закоморний, помічник народного депутата
Олександра
Пономарьова
Алла Токарєва, яка вручила
заохочувальний приз Осипенківській загальноосвітній
школі.
З вітальним словом до її учасників звернулася заступник
директора з навчально-виховної роботи Осипенківської
ЗОШ Тетяна Новосела. Про
життєвий шлях Тараса Шевченка, його творчість та вплив
на сучасний розвиток української мови розповіла вчителька української мови та літера-

тури Осипенківської ЗОШ Ольга Погоріла. В урочистій частині
взяли участь і учні цієї школи
(на знімку вгорі).
Після цього з рефератами
про життєвий і творчий шлях
Кобзаря виступили учні навчальних закладів району. Серед них Олена Петрик, Ірина
Новак, Сергій Псьол, Дар`я Георгінова, Наталя Солонська,
Вікторія Пелешко та інші.
Тарас Шевченко – явище
унікальне в українському

суспільстві. Він – вершина родового дерева нашої нації, виразник і хранитель народного
духу. Шевченко для свідомості
українців – не просто література. Він – наш всесвіт. Явище
Тараса Шевченка – виправдання України перед людством,
підтвердження нашої національної повноцінності. Слово,
яке не співвідноситься з його
словом, – нічого не варте. До
Шевченка треба доростати
всім життям.
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ЗАСЕДАНИЕ БСПП

Социальное развитие,
рекомендация
в члены исполкома
В среду состоялось заседание Бердянского Союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) (руководитель Владислав Пономаренко).
Александр СТАРИКОВ
В повестку дня включили
очень важный вопрос – «О
ходе выполнения государственной программы по защите населения». С информацией по данному вопросу выступили начальник управления
труда и социальной защиты населения Наталья Токмань, заместитель директора городского центра занятости Лариса Михайленко, заместитель
начальника Пенсионного фонда в Бердянске и Бердянском
районе Лариса Скрипчук. Выступающие охарактеризовали
ситуацию, сложившуюся в городе и районе, как удовлетворительную: материальная помощь, пособия и льготные выплаты осуществляются своевременно; помощь по безработице также выплачивается
без задержек; своевременно
выплачены пенсии в феврале.
В то же время отмечен ряд не-

достатков: из-за сокращения количества рабочих
мест на предприятиях
уменьшился объем поступлений в городской бюджет,
Пенсионный и другие фонды.
Недавно принятые законы значительно ограничивают возможность трудоустройства безработных на оплачиваемые общественные
работы по уборке города,
района и другие. Собравшиеся обсудили проект нового устава БССП(р), который
после детального рассмотрения будет утвержден на
следующем заседании
БСПП(р) 19 марта.
Члены совета поддержали ходатайство трудового
коллектива и утвердили рекомендовать в состав городского исполнительного
комитета председателя
правления АО «Приазов-скурорт» Александра Метельского.

ОФІЦІЙНО

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

Адреса центру,
телефон

вул.50 років
СРСР, 7,
2-34-21
вул.Чубаря,104/24,
Слобідка
4-45-88
вул.Генерала
Військове містечко,
Кунгурцева, 1,
клуб «Сокіл»
5-32-76
бул. Гайдара,12,
Скловолокно
2-11-85
вул.Шаумяна, 6,
«АЗМОЛ»
3-00-31
вул. Верещагіна,10,
АКЗ
7-87-79
вул. Калініна, 62/1,
8 Березня
5-12-94

Дні та час
прийому
(щомісячно)
14.03.2014
8.00-10.00
19.03.2014
8.00-10.00
11.03.2014
15.00-17.00
12.03.2014
8.00 -10.00
13.03.2014
8.00-10.00
18.03.2014
8.00 -10.00
21.03.2014
8.00-10.00

8
вул. 50 років СРСР,
«Мобільний
7,
соціальний офіс»
2-34-21

14.03.2014
8.00-10.00

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

Уважаемые небезразличные к судьбам людей бердянцы!
Городской совет ветеранов, разделяя боль неравнодушных молодых людей, обращается к вам с просьбой оказать возможную
помощь солдатам батальона милиции, которые, выполняя приказ, пострадали во время известных событий на майдане в Киеве
и находятся в настоящее время на излечение в горбольнице.
Помощь может быть денежная или продуктами питания (варенья, соленья, соки, фрукты, кондитерские изделия и т.д.).
Денежные пожертвования на лекарства можно сдать в городской совет ветеранов ежедневно, в т.ч. и в субботу, с 10.00 до
12.00, по адресу: ул. Мазина, 25.
Продукты питания просьба сдавать непосредственно на кухню батальона милиции по адресу: пр. Победы, 38, круглосуточно на КПП батальона.

Не упустить свой шанс
Украина переживает один из самых драматических моментов своей истории. Теперь у страны есть уникальная возможность построить демократическое, европейское, правовое государство. Государство, в
котором главным будет простой гражданин, а не чиновник. Воспользуется ли народ этой возможностью –
зависит от всех нас. Избирательная кампания по выборам президента Украины уже стартовала. Эта
кампания имеет все шансы стать самой свободной и демократической за всю историю Независимости.
Это шанс серьезно изменить страну в лучшую сторону. Поэтому времени на раскачку нет.
Артем ВАСИЛЮК
Сейчас, прежде всего, важно,
чтобы восток и запад страны переступили ту искусственную
стену непонимания и взаимного недоверия, которую в течение долгого времени выстраивали между нами безответственные политики в своих корыстных электоральных целях.
Именно сейчас самое время
спокойно и внимательно посмотреть друг другу в глаза,
понять и простить друг друга.
Самое время перестать обзывать друг друга “бандерами” и
“москалями”, “западенцами” и
“схидняками”, “фашистами” и
“титушками”. Самое время понять, что мы братья и сестры, и
страна у нас – одна. И то, какой

ЖІНОЧІ ДОЛІ

будет эта страна завтра – зависит от каждого из нас. Жизнь
дала нам шанс. Страна перезагружается, в том числе путем
выборов. Давайте не упустим
этот шанс – все в наших руках.
Давайте все вместе перевернем страницу прошлого, которое нас разделяет. Но пока стереотипы не преодолены окончательно, восток и запад должны, выдвигая своих представителей во власть, руководствоваться здравым смыслом и
предлагать на должность президента таких людей, которые
будут восприняты остальной
частью Украины. Нужно наконец выдвинуть от обеих частей
Украины таких людей, которые
будут работать на объединение,
а не на разделение страны. Такие люди есть. Это те, кто в

сложной ситуации не спрятался в кустах, а смело заявил о
своей позиции.
Например, от востока можно
рассматривать кандидатуру
Сергея Тигипко. Это депутат от
Партии регионов, который не
предал ее и не бежал в конъюнктурных целях. Хотя в период
накала противостояния он же
смело озвучивал свою личную
позицию, расходившуюся тогда с генеральной линией
партии, навязанной ей теми, кто
не хотел мирного пути разрешения кризиса. Это опытный
экономист, имеющий опыт работы на посту вице-премьерминистра в не самый благополучный для экономики период.
Он воспринимается всеми регионами Украины и способен к
конструктивным переговорам и

достижению взаимопонимания
со всеми политическими силами.
В то же время восток вправе
рассчитывать, что и запад будет предлагать людей, которых
воспримут граждане всей Украины. Кто бы ни победил на выборах, он должен иметь мандат
доверия от всей страны. Пора
понять, что победить или проиграть мы можем только все вместе, а не какая-то часть страны
по отдельности. Поэтому хватит
говорить о прошлом, которое
нас разделяет. Давайте будем
уже начинать говорить о будущем, которое нас объединяет.
И начнем этот разговор с выдвижения адекватных кандидатов в президенты. И пусть победит наиболее адекватный из
них.

Берегині роду

Жінка. Берегиня роду, родини. Покровителька дітей, онуків, майбутнього. Натхненниця чоловіка. Кохана.
Закохана. Прекрасні жіночі образи постають перед нами в художніх творах вітчизняної і світової літератури.
Нас, молодих людей, приваблюють жіночі постаті сучасниць, землячок, мам, бабусь, прабабусь. Прекрасні
постаті. Та чи такими є і були їхні долі?
Àë³íà ÁÎÍÄÀÐªÂÀ,
ó÷åíèöÿ 11 êëàñó
×åðâîíîï³ëüñüêî¿
ÇÎØ ² ²-²²² ñòóïåí³â
Жінка. Що чекало тебе в далекому чи недалекому минулому XX столітті? Що чекає тебе
в майбутньому?
Жінка. Чому стільки випробувань, вихорів смерті, кривавих смерчів випало на твою
долю, жінко - землячко? !
Ти не тільки молилась, як
Ярославна, тобі було у стонадцять разів важче. Ти ішла назустріч грозам, посвистам
куль, ставала на герць разом з
чоловіками.
Твої руки вкривалися мозолями від непосильної праці.
Таке відчуття, що ти, жінко, тримала - і тримаєш! - на своїх худеньких плечах планету.
Яка сила допомагала тобі
витримати усе пекло, весь тягар гіркої ноші? Мабуть, земля-мати, на якій ти народилася
і народжувала в муках своїх
дітей. На ній ти робила свої
перші кроки, ішла і йдеш по життю. До неї ти припадала у хвилини горя, розпуки, зневіри,
відчаю. Адже вона, земля, як і
ти, така ж багатостраждальна.
І всесильна. Як і ти, жінко, моя
сучаснице, землячко!
Ми не могли не приділити уваги долям жінок - землячок, яких
ми зустрічаємо у повсякденному житті, ми не могли не присвятити їм своєї роботи. Тому
й вирішили зібрати їхні долі в
усних оповіданнях. І перед нами

постали мудрі представниці нашого краю, рідного села Червоне Поле.
Дванадцять жіночих доль наших супутниць, дванадцять,
наче апостолів Ісуса Христа,
тільки жіночого роду. Вони такі
ж несхитні, незламні, як і чоловічі. І прекрасні, як земля, як
віра, надія і любов.
“Пройшли мої літа, пролетіли”,
- повторювала не раз під час
зустрічі найстаріша жителька
села Червоне Поле Сірик Ганна Андріянівна, яка зустріла
свої славні 96 років. Ровесниця
спалахів громадянської війни,
вона була свідком становлення колгоспів, сільських комун,
голодомору тридцять другого тридцять третього років, від якого постраждала її мама, ділила
з рідними і земляками труднощі
Великої Вітчизняної війни.
Я не мала права не торкнутися долі своєї прабабусі Сагайдак Олександри Лаврентіївни, на долю якої випало немало горя. П’ятеро синів і єдину
донечку народила вона. Вірно
чекала свого чоловіка в роки
війни. На її руках тоді вже було
троє маленьких діток. Багато
роботи переробили її невтомні
руки за життя: сіяли, косили,
жали, доїли, пряли. Годували
діток, онуків, правнуків. Вона
шанувала своїх односельців. І
проводжала один за одним
своїх синів (усіх п’ятьох) в останню дорогу. Як важко пережити матері подібне горе! Воно
дорівнює вселенській трагедії!!!
Звідали чимало лихих літ
наші землячки Катерина Кузь-

мівна Орел, Надія Максимівна
Самерина. За їхніми плечима
голод, війна, мозолі на ніжних
руках, які грубіли, кам’яніли від
титанічної роботи. Та вміли і
вміють і любити - дітей, онуків,
правнуків.
Комарі сьогодні не кусають
Зінаїду Іванівну Харченко, яка
не раз ночувала в полі разом з
бідонами з отрутохімікатами.
Вона дивується, як вона ще
жива у той час, коли механізатори, які обробляли поля й сади
тією отрутою, вже давно спочивають у землі. На долю її чоловіка випало випробування вибухів атомної бомби під час
служби в армії в далекому Казахстані. Техніка згоріла за
якісь миттєвості. А солдати танули, як віск, один за одним
ішли з життя.
Важко переживають труднощі своїх коханих дружини.
Чоловік Ірини Миколаївни Буркут Володимир відразу після
весілля змушений був відірватися від коханої дружини – його
чекало відрядження в Чорнобиль, який звідав смертельної
радіації. Це було в тому гіркому 1986 році. Дерева в тій зоні
руділи від отриманої дози, чоловіки отримували певну дозу,
від якої страждають усе своє
життя.
Вона закохана у книжки. Наталія Юріївна Рогозна вміло
згуртовує навколо себе створений нею жіночий клуб. Їх
об’єднує не тільки література,
але і спільні жіночі проблеми, бажання побачити світ.
Державним діячем не можна

не назвати Марію Михайлівну
Жилу, голову Червонопільської
сільської ради. 25 років віддала
вона школі, а нині вже сім років
очолює громаду сіл Червоне
Поле, Деревецьке, Бердянське.
Віра Іванівна Пишняк все
своє життя присвятила школі,
своїм вихованцям. Вони і зараз пам’ятають її, сиву, але
прекрасну у своїй любові до
життя.
Про себе з чоловіком Тетяна Іванівна Айварджі говорить:
“Живемо, як Маланка з Андрієм Воликом”. Переїхали з Маріуполя, щоб щоранку чути пташиний спів і радіти пресвітлим
росам. І радіти успіхам дітей,
онуків, правнуків. Разом вони
прожили 51 рік. А ще вони такі
молоді і закохані.
Ніна Іванівна Карнаш. Дитина війни. Як могло статися, що
за рік записано в трудовій
книжці 412 виходів (людиноднів)?! У колгоспі все могло
бути, адже працівники перевиконували норму своїх робочих
годин.
Антоніна Леонідівна Заворотня, дитина війни, тоненька, як
вербиченька, знайшла в собі
сили, щоб підтримати в житті
чоловіка, який повністю втратив зір. Боже, скільки любові їй
потрібно для цього!!!
Долі славних жінок не можуть
не хвилювати. Вони недаремно
жили і живуть на землі. Тому й
вирішили ми записати від них і
про них усні оповідання як
різновид народної творчості, яка
ніколи не згасне у віках.
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ДО ЮВІЛЕЮ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ

На перший погляд, що може ріднити Великого Кобзаря та невеличке місто
Бердянськ? Але якщо ближче познайомитися з історією міста, переглянути
деякі джерела, одразу відчуваєш зв’язок. Місто на березі Азовського моря
справді зв’язане з ім’ям Шевченка.

Відомий на Україні письменник
Трохим
Аврамович
Зінківський, бердянець, автор
багатьох прозових та поетичних творів, ще юнаком познайомився з „Кобзарем”, який
справив на нього велике враження. Навчаючись у військово-юридичній академії в Петербурзі, Т.А.Зінківський керував
гуртком молоді, який пропагував твори Великого Кобзаря, а
трохи пізніше виголосив дві
публічні промови про поета-демократа. Протягом років збирав Трохим Аврамович відгуки
іноземних літераторів про автора „Кобзаря”. Всі набуті матеріали він підсумував і виклав у
статті „Тарас Шевченко у світлі
європейської критики”, що була
надрукована у львівському
журналі „Правда” (1890 р., №4,
с. 7-10).
Благородну справу – вивчення творчої спадщини видатного українського поета – продовжив не менш відомий бердянець Микола Севастьянович
Державін. У період з 1921 по
1939 рр. М. Державін написав
кілька науково-популярних
праць, де підкреслив, яке визначне місце посідає творчість
Т.Г.Шевченка у світовій літературі. М. Державін одним із перших почав типологічне зіставлення творів Шевченка з творами російських, чеських,
польських романтиків (Шевченківський словник, т. 1, с.
187).
Відома пісня „Закувала та
сива зозуля”. Цей твір за 125
років свого існування став народним у повному розумінні
цього слова. Написана пісняхор людиною, яка тісно пов’язана з Бердянськом. Талановитий композитор Петро Іванович
Ніщинський, відомий також як
поет-перекладач, деякий час
викладав у Бердянській чоловічій гімназії. Працюючи в
Ананьєві
на
Одещині,
П. Ніщинський спілкувався з
молодими аматорами театру,
майбутніми корифеями М.Кропивницьким та І.Тобілевичем,
які готували виставу за драмою
Т.Шевченка „Назар Стодоля”.
До
цього
спектаклю
П. Ніщинський написав у 1875
році власний текст „Вечорниць”

як вставну сцену до другої дії з
хором „Закувала та сива зозуля”. Тоді ж вперше були виконані „Вечорниці” силами аматорів Єлисаветоградського ремісничого училища.
У 1885-1909 роках у трупах
корифеїв М. Кропивницького,
М. Садовського, П. Саксаганського, М. Старицького
працював здібний співак та актор Денис Миколайович Мова
(Петров) – уродженець Бердянська. Довелося йому за
чверть століття виконати багато ролей, у тому числі у виставах за творами Т.Шевченка і,
зокрема, у „Вечорницях”. Так
на театральному кону зустрілися два бердянці – композитор П. Ніщинський та співак
Д. Мова. А звів їх Великий Кобзар.
Відомий український художник Опанас Сластіон народився у Бердянську в 1855 році. Навчаючись у Петербурзькій академії живопису, він почав працювати над серією ілюстрацій до
поеми Шевченка „Гайдамаки”,
яку успішно закінчив. Наприкінці 1885 року з нагоди 25річчя з дня смерті видатного
поета у друкарні А.Суворіна
вийшла книжка „Т.Г.Шевченко.
Кобзарь. Гайдамаки”. Издание
иллюстрированное художником А.Г.Сластионом. Предисловие Д.И.Яворницкого”. В
книжці до півсотні чудових ілюстрацій. Д.І.Яворницький у листі
до українського етнографа
Я.П.Новицького пише: „А чи ти
бачив издание Сластиона „Гайдамаки”с моим предисловием?
Цена страшная – 5 р. 50 коп. ( а
через Сластиона 4 р.), но зато
какая роскошь. Это монумент
Тарасу!” У подальшому Опанас
Сластіон створив чимало ілюстрацій до творів Кобзаря „Гамалія” (1897 р.), „Катерина” (1905 р.)
та ін. Серед митців велику повагу викликає написана О.Сластіоном серія портретів українських кобзарів (1875 – 1928) –
народних розповсюджувачів
Шевченкового слова.
У Бердянську в родині Моїсеєнків-Шумі тривалий час зберігався фотопортрет Т.Г.Шевченка. Цікава його історія. Дід
О.В.Моїсеєнка Лук’ян Семенович Алексєєв, скінчивши
військове училище, служив у
Новопетрівській фортеці, де й
познайомився з Тарасом Шевченком. Вони зблизилися. Поет,

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Стан виплати заробітної плати
на підприємствах м.Бердянська
та Бердянського району
Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в
м.Бердянську на 1 лютого 2014 р. становить 17022,2 тис. грн.,
що на 1,2% менше суми боргу на 1 січня 2014 р.
Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в
Бердянському районі на 1 лютого 2014 р. у порівнянні з боргом
на 1 січня 2014 р. залишилась без змін та становить 22,5 тис. грн.
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Запрошуємо взяти участь у конкурсі

Шевченко і бердянці
ªâãåí ÄÅÍÈÑÎÂ,
çàâ³äóâà÷ ìóçåþ ÁÌÒÏ

ПОВІДОМЛЕННЯ. ПАМ`ЯТЬ

який також був чудовим художником, навіть написав портрет
молодого офіцера, який значився як „Невідомий з гітарою”.
Відома українська дослідниця
Т.П. Паламарчук знайшла докази, що Шевченко намалював
Л.С.Алексєєва. У подальшому
їхні шляхи розійшлися, але листування не припинялося. В одному з листів Шевченко надіслав Л. Алексєєву свій фотознімок.
Голова товариства „Просвіта” О.Змієвський зупинився
на цікавому факті, який певним
чином також поєднує Бердянськ з Великим Кобзарем. У
даному випадку не йдеться про
перебування Тараса Григоровича в нашому місті. Хоча відомо, що десь у 1844-1845 роках
поет відвідав острів Хортиця та
місто Олександрівськ (нині
Запоріжжя). “…Цю історію я
вперше почув у 1963 році від
колеги по роботі А.Баточенка.
Корінний бердянець, він був
добре обізнаний із дореволюційним містом, цікаво розповідав
про свого діда Макара Баточенка, відомого купця другої половини 19-го та початку 20-го століття. Одна із розповідей стосувалась зустрічі Макара Баточенка з Тарасом Шевченком”
(“Маловідомі сторінки з життя
юного Тараса”, О.Змієвський).
Свого часу у своїй статті „Мій
дід Макар Баточенко та його
родина” Маргарита КочкарьоваБаточенко розповіла про свого
діда, відомого мешканця міста,
гласного повітової думи Макара Володимировича Баточенка,
який у дитинстві працював у
хазяїна в Єкатеринбурзі: “Однажды хозяин говорит ему:
„Макар, поднеси чарку вина.
Там, на улице, в розвальнях
Тарас Григорьевич Шевченко
едет из ссылки”. Так мой дед
лично поднес “ чарку” великому украинскому поэту, а тот
улыбнулся и поблагодарил…”.
Отож живе Тарас Григорович
між нами, добрим словом згадують його бердянці. На його
честь названо село поблизу
Бердянська. Вулиці міста, навколишніх населених пунктів носять ім’я Великого Кобзаря.
Громада приморського міста
неодноразово порушує питання про встановлення на центральній площі міста пам’ятника
видатному синові нашої держави.
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ìàòè êîìóí³êàö³éí³ çä³áíîñò³.
Îñîáè, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: ïèñüìîâó çãîäó íà
îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, çàÿâó âñòàíîâëåíîãî çðàçêà ùîäî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³, çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó
(ôîðìà ¹Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè (òðóäîâà ä³ÿëüí³ñòü, àâòîá³îãðàô³ÿ), äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4õ6
ñì, êîï³þ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó (çàâ³ðåíó íîòàð³àëüíî), â³äîìîñò³ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ’ÿçàííÿ
ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó (äåêëàðàö³ÿ) çà ìèíóëèé ð³ê, êîï³þ çàïîâíåíèõ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, äîâ³äêó ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà, êîï³þ çàïîâíåíèõ ñòîð³íîê â³éñüêîâîãî êâèòêà, ìåäè÷íó
äîâ³äêó ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ çà ôîðìîþ 133/Î, ïèñüìîâó çãîäó íà ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíî¿ ïåðåâ³ðêè, äîâ³äêó
ïðî äîïóñê äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ (ó ðàç³ éîãî íàÿâíîñò³), ïîñëóæíèé ñïèñîê òà ³íø³ äîêóìåíòè ùîäî ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè.
Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ âïðîäîâæ 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: ì. Áåðäÿíñüê, ïë. 1-¿ Áåðäÿíñüêî¿ Ðàäè, 2, êàá. 24-á; òåë. äëÿ äîâ³äîê 3-64-85.

ДП «БЕРДЯНСЬКИЙ ЛІСГОСП» ПОВІДОМЛЯЄ
ДП “Бердянське лісове господарство” оголосило лютий місячником зимуючих птахів. У
газеті “Південна зоря” було декілька публікацій про користь підгодівлі птахів у зимовий
період, публікації з розповідями, що у цьому напрямку робить єгерська служба господарства. На телефон підприємства надходили дзвінки від читачів газети з проханнями надати
пораду, як саме змайструвати годівницю, яку підкормку застосовувати для того чи іншого
виду птахів. Багато учнів сільських шкіл проявили інтерес до цієї проблеми, і звісно, що
вихованці станції юних натуралістів м. Бердянська не могли стояти осторонь цієї акції. Пропонуємо вашій увазі своєрідний звіт юннатів участі у місячнику зимуючих птахів.

Проблемы – птичьи, заботы – юннатские
Ì.ÔÈËÀÒÎÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü êðóæêà
“Ë³ñ³âíèêè-äåíäðîëîãè”
ÑÞÍ ã. Áåðäÿíñêà
Оговоримся сразу: тема
подкормки птиц зимой – это
тема еще времен наших бабушек-прабабушек. Еще воспитанницам Санкт-Петербургского Института благородных
девиц вменялось в обязанность “проявлять богоугодную
заботу о малых полезных птахах” (так писалось в журнале
“Нива” на заре ХХ века). Ну и,
естественно, само звание
“юннат” велит нам заботиться
о природе, так много страдающей от испорченной (нами же
испорченной!) экологии. Зима
нынче выдалась не столь суровая, сколь капризная и непредсказуемая. До традиционных крещенских морозов всё
казалось, что после осени вотвот сразу наступит весна. В
Новый год как-то не верилось.... Перед самым началом
ненастья, еще при более-менее благоприятных погодных
условиях, во время зимних каникул у нас на станции юннатов в Бердянске традиционно
проходил праздник “Ялинка
для улюблених тваринок”. Тогда на территорию СЮН к уже
стационарно существующим
кормушкам присоединились
около двух десятков новых,
сделанных кружковцами как
на мастер-классах при СЮН,
так и принесённых из дому
птичьих столовых всевозможных видов и вариантов – от

классических деревянных до
классических из пластиковых
бутылок, от так называемых
“евро-кормушек” до наших
местных “ноу-хау”. Вот как в
стихотворной форме о создании кормушки написала Потёмкина Ксения (гимназия №3
“Сузір`я”, 11-Б кл.) из кружка
“Лісівники-дендрологи”:
Евро-кормушку
сделать так просто.
Сало возьми,
подсолнух и просо,
Хлебные крошки и смалец.
Смешайте.
В шарик скатайте.
В сеточку отправьте.
Потом это
крепким узлом завяжите
И аккуратно на ветку
крепите.
Будет и вкусно
и очень красиво.
Птицы потом вам скажут:
“Спасибо!”
Кормушки прибывают и по
сей день. Значит, людям не
безразлична судьба братьев
наших меньших! И это не может не радовать!
Мы советуем развешивать
(по возможности) кормушки
возле домов в частном секторе (подальше от шумных проезжих и пешеходных дорог, но
так, чтобы к кормушкам всегда был свободный доступ для
регулярного заполнения их
кормом).
Для тех, кто уже начал мысленно зевать от “надоевшей темы
о пользе кормушек”, просто мы
предлагаем два вопроса:
1. Что значит любить природу?

А - ездить на пикники и собирать букеты цветов?
Б - посадить дерево (при невозможности такового – просто сделать кормушку для
птиц на уже посаженном кемто дереве)?
2. Достаточно ли посадить
дерево (сделать кормушку)?
А - Конечно, да! (дерево польёт дождик, а птицам кто-нибудь неравнодушный обязан в
кормушку иногда что-нибудь
да кидать! Я сделал кормушку/ посадил дерево и моя миссия на этом окончена!)
Б - Нет! Этого мало! О том,
что я создал/а, я должен/а заботиться хотя бы некоторое
время! Иначе для чего я это
делал/а?
Наши юннаты не задумываются над этими вопросами.
Хрестоматийное и старое, как
мир, высказывание: “Кого приручаешь – за того и отвечаешь” ( и только уже потом высказанное писателем Экзюпери) для истинных любителей
природы никогда не было из
ряда вон выходящим понятием. Уже не первый год продолжается эта прекрасная традиция – дарить корм, значит, и
жизнь – птицам, а себе – наслаждение от их голосов и хорошие урожаи в придачу.
Мы желаем успехов всем,
кто присоединился к такому
прозаическому, но такому интересному и нужному делу –
подкармливанию птиц зимой.
Ведь это так просто и так необходимо! И для них, и для
нас... Давайте задумаемся об
этом!

