Обращение к гражданам, кому не безразлична
судьба граждан, принужденно выехавших из АР
Крым и г. Севастополь на территорию Запорожской области.
З 21 березня 2014 року Державне агентство лісових ресурсів України розпочало акцію під гаслом „Майбутнє лісу у твоїх руках”.

Колегія прийняла відповідні рішення
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Минулого четверга голова райдержадміністрації Володимир Чепурний
провів засідання колегії, на якому були розглянуті питання охорони праці
та безпечної життєдіяльності населення району, підведено підсумки роботи з кадрами, запобігання та протидії корупції, а також стан виконавської
дисципліни, контрольної діяльності та роботи зі зверненнями громадян у райдержадміністрації за 2013 рік.
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Особистий прийом громадян
1 квітня 2014 року у приміщенні Андріївської селищної
ради, з 11.00 до 12.00, вестиме особистий прийом громадян депутат Запорізької обласної ради Володимир Павлович ЧЕПУРНИЙ.

ІНФОРМУЄ ВІДДІЛ ВЕДЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Уточнюйте свої
персональні дані
Конференция Запорожской областной организации
Партии регионов приняла решения по идеологическим
и кадровым вопросам
25 марта состоялся 3-й этап XX конференции Запорожской областной организации Партии регионов. В работе конференции приняла
участие делегация Бердянской городской организации Партии
регионов, которую возглавил народный депутат Украины, председатель БГОПР Александр Пономарев.
186 делегатов, представляющих 25 городских и районных
организаций Партии регионов
Запорожской области, подвели
итоги дискуссии, проходившей
в партийных организациях по
вопросам социально-политической ситуации, которая сложилась в Украине и в области,
положения дел в партии и областной партийной организации.
В докладах заместителей
председателя областной
парторганизации Павла Матвиенко и народных депутатов Украины Сергея Кальцева и
Евгения Балицкого, в выступлениях делегатов конференции
был проведен острый, нелицеприятный, критический анализ
идеологической и организаци-

онной работы
партии, региональных и местных партийных
организаций.
Острой критике был подвергнут авторитарный стиль руководства в партии и областной
партийной организации. Отрыв
руководителей от рядовых
партийцев, игнорирование мнения партийных организаций,
невнимательное отношение к
партийным кадрам привело к
тому, что в Партии регионов отсутствовала критика, вопросы
внутренней и внешней политики государства не обсуждались
партийцами. В результате
партия не смогла противостоять негативным тенденциям в

социально-экономической и политической жизни общества.
Конференция заявила о своей позиции в связи с обострением общественно-политической ситуации в стране, четко определила задачи делегации областной парторганизации
по вопросам повестки дня XIV
съезда Партии регионов, который состоится 29 марта 2014 г.
в г.Киеве.
Сформулированы конкретные предложения в Програм-

му и Устав Партии регионов.
Делегаты подавляющим большинством голосов переизбрали председателя Запорожской
городской
организации
Партии регионов.
Председателем ЗООПР единогласно избран народный депутат Украины Сергей Федорович Кальцев.

Шановні виборці!
Верховною Радою України
на 25 травня 2014 року призначено позачергові вибори
Президента України. З метою
підготовки актуальних та достовірних списків виборців просимо вас уточнити свої персональні дані, звернувшись до
відділу ведення Державного
реєстру виборців виконкому.
Не залишайте перевірку на
останній день — за п’ять днів
до виборів внесення у списки
можливе лише за рішенням
суду, а в день виборів взагалі
заборонене. Тому якщо є
сумніви, звертайтеся одразу!
Особливо це стосується осіб,
яким виповнилося 18 років,
які змінили прізвище або отримали громадянство, а також тих, котрі на попередніх
виборах не виявили себе в
списках або їхні дані були
внесені помилково.
Звертаючись до нас, ви не

витратите багато часу, але
будете впевнені, що у день
голосування ніщо не завадить вам проголосувати за
обраного вами кандидата!
Нагадуємо, що Державний
реєстр виборців працює завжди. Постійно поновлюються
його дані, удосконалюються
технології, створюється нове
програмне забезпечення.
Але без вашого безпосереднього звернення дуже важко
виявити помилки в списках
виборців. Тому звертаємось
до вас з переконливим проханням перевірити свої дані.
При собі мати паспорт.
Наша адреса залишається
незмінною: пр. Леніна, 37/9,
ЦКіД “Софіт”. Телефони:
4-72-42, 4-72-43.
Прийом громадян здійснюється щоденно, крім вихідних (субота, неділя), з 8.30
до 16.00. Обідня перерва з
12.00 до 13.00.

Украина переходит на летнее время
В ночь с субботы на воскресенье украинцы перейдут на
летнее время. То есть в три часа утра 30 марта часы нужно
перевести на час вперед.
По мнению медиков, в этот период сбиваются естественные
биоритмы человеческого организма, что может негативно влиять на здоровье. Переход на летнее время особо сильно сказывается на больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно на гипертониках. Даже здоровые люди в этот период могут
стать более раздражительными и рассеянными. В целом же на
адаптацию к новому времени человеку требуется около недели.

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Бердянский горвоенком полковник Сергей ВОЛКОВ:
“Никто не собирается ни с кем воевать. Вооруженные силы проверяют свою боеготовность”
В понедельник, 17 марта, парламент утвердил указ и. о.
президента страны Александра Турчинова “О частичной
мобилизации”. Согласно этому указу частичная мобилизация проводится на территории всех областей Украины.
Коснулась она и жителей Бердянского района. Естественно, появление в населенных пунктах посыльных с повестками о призыве в Вооруженные силы военнообязанных,
вызвало у жителей сел неоднозначную реакцию.

Владимир КАЛЮЖНЫЙ
В первые дни частичной мобилизации большинство военнообязанных, получивших повестки, явились в военкомат к
указанному сроку, но были и
такие, которые отказались.
Пятеро жителей Андреевки без
уважительных причин проиг-

норировали мобилизационные
повестки. А их родственники и
сочувствующие организовали
акцию несогласия с действиями органов власти, приняли
обращение к и.о. президента
Александру Турчинову, облвоенкому, военному прокурору,
в котором заявили о том, что
никуда своих детей и мужей не
отпустят.

А причиной скорее всего такого поведения стало неинформирование населения о
проведении частичной мобилизации. Чтобы исправить такую
ситуацию, в минувший понедельник в райгосадминистрации сотрудники горвоенкомата провели совещание с поселковым и сельскими головами,
сотрудниками сельских сове-

тов, отвечающих за воинский
учет по указу “О частичной мобилизации”. Совещание открыл первый заместитель
председателя райгосадминистрации, председатель районной призывной комиссии Иван
Манойленко.
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ПОДІЇ. ФАКТИ

ОФІЦІЙНО
Рішенням Бердянської районної ради від 21.03.2014 №6
затверджено звіт про виконання загального фонду районного бюджету за 2013 рік по доходах у сумі 85319,350 тис. грн.
і по видатках у сумі 85855,878 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами у сумі 536,528 тис. грн., спеціального
фонду по доходах у сумі 3069,201 тис. грн. і по видатках, з
урахуванням кредитування, у сумі 3186,246 тис. грн., з перевищенням видатків над доходами у сумі 117,045 тис. грн.
Рішенням Бердянської районної ради від 21.03.2014 №7
затверджено звіт про використання коштів спеціального цільового фонду по видатках у розмірі 1000 грн. та визначити що:
- залишок коштів, який утворився на 1.01.2013 року, становить 2717,99 грн.,
- протягом 2013 року до спеціального фонду кошти не надходили;
- залишок невикористаних коштів на 1.01.2014 року становить 1717,99 грн.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПРЕССЫ И
ИНФОРМАЦИИ ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ

ОБРАЩЕНИЕ
к гражданам, кому не безразлична судьба
граждан, принужденно выехавших из АР Крым
и г. Севастополь на территорию
Запорожской области
Кто может предоставить жилье для этой категории граждан,
может обратиться в территориальные органы социальной защиты населения или Департамент социальной защиты населения Запорожской облгосадминистрации (г.Запорожье,
ул.Дзержинського, 48) по телефонам: 764-42-65; 224-41-52.
Кто может оказать финансовую помощь для граждан и семей, выехавших из АР Крым и г. Севастополь, перечисления
принимаются Запорожской областной организацией Общества Красного Креста Украины:
Код ЄДРПОУ 02940196
Р/р 26006053903980 в Запорізьке РУ ПАТ КБ “ПриватБанк”
МФО 313399
“для граждан, выехавших из АР Крым и г. Севастополь.”

До уваги громадян, які приїхали з Автономної
Республіки Крим та міста Севастополь
Для отримання всіх видів державної соціальної підтримки,
зокрема пенсії, допомоги, компенсації тощо, громадянам, які
приїхали з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, необхідно в зручний для них час звернутись до найближчого управління соціального захисту населення або управління Пенсійного фонду України.
Основні документи, які необхідно мати при собі (за наявності):
- паспорт;
- посвідчення отримувача пенсії, допомоги, пільговика;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.
Телефони гарячої лінії Департаменту соціального захисту
населення Запорізької облдержадміністрації в робочий час:
764-42-65, 224-41-52, у вихідні та нічний час: 239-03-94,
34-34-83.
Там одночасно допоможуть отримати інформацію з усіх
питань, які хвилюють їх на даний час, зокрема з питань розселення, медичного обслуговування, організації навчання та
виховання дітей у дошкільних та шкільних навчальних закладах, а також щодо працевлаштування.
З усіх цих питань вони можуть БЕЗКОШТОВНО звернутися за телефоном гарячої лінії 0800 507 309.
Крім того, для отримання допомоги вказані громадяни можуть звернутися на гарячу лінію:
- Пенсійного фонду – 0800 503 753;
- Державного центру зайнятості – 0800 505 060;
730 – з мобільного телефону.
- Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – 0800 501 892.
Телефон довіри Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань –
0800 501 383.
Додаткову інформацію є можливість отримати на сайті
Мінсоцполітики України: WWW. mlsp.gov.ua.

БЕРДЯНСЬКА МІЖРАЙОННА
ПРОКУРАТУРА ІНФОРМУЄ
Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” щодо відтермінування набрання чинності положеннями пункту 6 розділу
VI “Прикінцеві та перехідні положення” надання центрами безоплатної вторинної правової допомоги малозабезпеченим
особам буде забезпечуватися тільки з 01.01.2015.
Відповідно до п.4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань удосконалення діяльності прокуратури” від
18.09.2012 №5288-VI на території адміністративно-територіальних одиниць, на яких центри надання безоплатної вторинної
допомоги не розпочали надання такого виду правової допомоги, органи прокуратури можуть здійснювати представництва в
суді інтересів громадян, які не отримують заробітну плату з
такої підстави, як неспроможність громадянина через свій матеріальний стан самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізовувати процесуальні повноваження.
Таким чином, Бердянська міжрайонна прокуратура на даний час наділена повноваженнями щодо здійснення представництва інтересів громадян вищезазначеної категорії. Для захисту своїх порушених прав ви маєте право звернутись до
Бердянської міжрайонної прокуратури з понеділка по п’ятницю на прийом до прокурора, який здійснює прийом громадян
за графіком.
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Колегія прийняла відповідні рішення
Минулого четверга голова райдержадміністрації Володимир Чепурний провів засідання
колегії, на якому були розглянуті питання охорони праці та безпечної життєдіяльності
населення району, підведено підсумки роботи з кадрами, запобігання та протидії
корупції, а також стан виконавської дисципліни, контрольної діяльності та роботи зі
зверненнями громадян у райдержадміністрації за 2013 рік.
Þë³ÿ ÄÅÐÌÀÍ,
çàñòóïíèê êåð³âíèêà
àïàðàòó-íà÷àëüíèê
îðãàí³çàö³éíîãî â³ää³ëó
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації Сергій
Дехтяр ознайомив членів колегії та присутніх зі станом
роботи у напрямку запобігання невиробничого травматизму серед населення району,
навів статистичні дані та
відмітив позитивні зміни, зокрема, зменшення кількості
фактів невиробничого травматизму серед дітей до 14 років у
2013 році в порівнянні з 2012
роком.

Також була надана інформація про роботу протягом минулого року районної ради з питань безпечної життєдіяльності
населення, прийняті на її засіданні рішення, стан їх виконання та результати інформаційно-роз’яснювальної роботи з
питань профілактики невиробничого травматизму серед населення району за допомогою
місцевих ЗМІ.
Про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності, роботи зі зверненнями
громадян, забезпечення доступу громадян до публічної
інформації, реалізації завдань
стратегії державної кадрової
політики на 2012 – 2020 роки
та запобігання і протидії корупції серед державних служ-

бовців доповідала керівник
апарату райдержадміністрації
Алла Галущак. Було відзначено, що у 2013 році порушень
термінів виконання контрольних документів, що надходили на виконання до райдержадміністрації, та підготовки відповідей на звернення громадян
не було.
За підсумками розгляду питань порядку денного засідання колегії були прийняті
відповідні рішення та розглянуті
проекти розпоряджень голови
райдержадміністрації.
У роботі колегій взяли
участь голова районної організації роботодавців “Потенціал”
Геннадій Бєлогуров та голова
районної ради Станіслав Фролов.

ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ

Порядок сплати єдиного внеску
фізичними особами " “спрощенцями”
Фізичні особи-підприємці, які
застосовують спрощену систему оподаткування, сплачують
єдиний внесок за періоди, в яких
вони були платниками єдиного
податку. Це відбувається незалежно від того, отримували вони
доход у цей період чи ні.
Для зазначеної категорії платників єдиний внесок нараховується у розмірі 34,7% на суми,

що визначаються ними самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не
може бути меншою за розмір
мінімального страхового внеску.
Порядок сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

визначено Інструкцією про порядок нарахування і сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженою наказом Міністерства доходів і зборів України 9 вересня 2013 року № 455, зареєстрованою в Міністерстві юстиції
України 19 вересня 2013 року
за № 1622/24154.

Інформація розташована на сайті
21 березня 2014 року на черговому пленарному засіданні Бердянської районної ради було
прийнято рішення “Про затвердження регуляторного акта “Положення про порядок списання
майна, що належить до спільної власності територіальної громади сіл, селища Бердянського
району”. Детально ознайомитись з Положенням можна на офіційному сайті Бердянської районної ради (rayrada.com.ua) в розділі “Регуляторні акти”.

Перелік об’єктів спільної власності, які підлягають приватизації
Рішенням Бердянської районної ради від 21.03.14 № 23 доповнено Перелік об’єктів
спільної власності територіальної громади сіл, селища Бердянського району, які
підлягають приватизації у 2014 році, а саме:
№ Найменування
п/п
об’єкта
1 Будівля інфекційного відділення
(під розбирання)

Місцезнаходження об’єкта
Запорізька область, Бердянський район, смт. Андріївка, вул. Леніна, 43

Площа
Балансова
Спосіб
об’єкта, кв.м вартість, грн. приватизації
226,9
конкурс

Конкурс
Âèêîíàâ÷èé êîì³òåò Áåðäÿíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ
íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè:
- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó
êîíòðîëþ çà áóä³âíèöò-âîì òà âèêîðèñòàííÿì çåìåëü ì³ñòà óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè (íà ïåð³îä â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ
òðèð³÷-íîãî â³êó îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà).
Äî êîíêóðñó çàïðîøóþòüñÿ
îñîáè ç âèùîþ îñâ³òîþ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì
ñïåö³àë³ñòà àáî ìàã³ñòðà, ç³ ñòàæåì
ðîáîòè çà ôàõîì íà ñëóæá³ â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
àáî äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³
ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1
ðîêó àáî ñòàæåì ðîáîòè çà ôàõîì
â ³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 3 ðîê³â, çíàííÿì ä³ëîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, âì³ííÿì ðîáîòè íà
êîìï’þòåð³;
- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó
ïëàíóâàííÿ òà çàáóäîâè ì³ñòà óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè.
Äî êîíêóðñó çàïðîøóþòüñÿ
îñîáè ç âèùîþ îñâ³òîþ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì
ñïåö³àë³ñòà àáî ìàã³ñòðà, ç³ ñòàæåì
ðîáîòè çà ôàõîì íà ñëóæá³ â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
àáî äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³
ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1
ðîêó àáî ñòàæåì ðîáîòè çà ôàõîì
â ³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 3 ðîê³â, çíàííÿì ä³ëîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, âì³ííÿì ðîáîòè íà
êîìï’þòåð³.
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 (çà-â³ðåíó íîòàð³àëüíî), â³äîìîñò³ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³
çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õà-ðàêòåðó (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, çàòâåðäæåíîþ ÌÎÇ,
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.

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Бердянский горвоенком полковник Сергей ВОЛКОВ:
“Никто не собирается ни с кем воевать.
Вооруженные силы проверяют свою боеготовность”
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
С информацией выступил
Бердянский горвоенком полковник Сергей Волков. Он напомнил статьи Закона “Об обороне Украины” и указа “О частичной мобилизации”. Что означает фраза “частичная мобилизация”? Частичная мобилизация объявляется на определенной территории (область,
район), определяется численный состав Вооруженных сил,
других формирований, которые необходимы для проведения мобилизационных мероприятий в особенный период.
В Украине частичная мобилизация объявлена в 24 областях и в г. Киев. Она проводится в течение 45 суток с момен-

та принятия указа и.о. президента с возможным продлением срока.
Организацию мобилизационных мероприятий – оповещение граждан, призывающихся на службу, их прибытие
в пункты сбора, предоставление техники и др. – на соответствующей территории осуществляют органы исполнительной власти местных советов.
Сергей Станиславович ответил на многочисленные вопросы участников совещания, которые касались оповещения
военнообязанных, временно
проживающих и работающих в
других населенных пунктах,
каких специальностей, сроков
прибытия в военкомат, сохранения места работы призывника, его оплаты на период служ-

бы, но не во время прохождения сборов, возможного наказания за неявку по боевой повестке и др.
О проведении мобилизационных мероприятий на территории города и района рассказал офицер мобилизационного отдела облвоенкомата майор Владимир Роговой.
По сообщению центральных
СМИ, на 25 марта в Украине в
Вооруженные силы было призвано более 10 тысяч человек.
Они сформированы в боевые
части и отправлены на места
дислокации.
В минувшие выходные колонна военной техники была
замечена и жителями населенных пунктов Берестовое, Карла Маркса, Осипенко, Новопетровка, что вызвало у мно-

гих испуг и обеспокоенность.
Конечно, все понимают, что это
вынужденная мера, что они
пришли защищать независимость и суверенитет нашей
Украины, но разрушать то, что
создавалось годами и с таким
трудом… Речь идет об асфальтированных дорогах между
населенными пунктами, по которым прошли танки и боевые
машины данной тактической
войсковой группировки. Некоторые участки восстановлению не подлежат.
Народ и армия – едины. И
едины они должны быть во
всем – в обеспечении обороноспособности страны и ее
развитии.
В совещании приняла участие зам. председателя райсовета Жанна Васильчик.

ПОВІДОМЛЕННЯ. ПАМ`ЯТЬ

Південна зоря, субота, 29 березня 2014 року, № 24 (17178)
ВІХИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНО

Де ластівка не літає,
а в квітні додому повертає
Î. ÇÌ²ªÂÑÜÊÈÉ,
Â. ÏÈËÈÏÅÍÊÎ,
òîâàðèñòâî «Ïðîñâ³òà»
4 квітня – 120 років від дня
народження Чижевського
Дмитра Івановича (1894-1977),
філософа-енциклопедиста,
лінгвіста, літературознавця, релігієзнавця, культуролога, славіста, дослідника слов’янських
культур. Народився у м. Олександрії, нині на Кіровоградщині.
Вчений переконливо доводив,
що давньоруська література —
це література київська, тобто
українська. Помер і похований
у м. Гейдельберзі (Німеччина).
100 ðîê³â òîìó íàðîäèâñÿ
Ëåìèê Ìèêîëà (1914-1941),
політичний діяч, учасник національно-визвольного руху. Народився в с. Солова на Перемишлянщині в Галичині. З початком
ІІ Світової війни вирвався з довічного ув’язнення у польській
тюрмі. Деякий час вчителював
у сільській школі, одружився і долучився до національно-визвольного руху. У жовтні 1941 р.
був заарештований гестапо у
м. Миргороді і розстріляний. 14
жовтня 2012 р. у рідному селі
героя було урочисто встановлено пам’ятний знак.
11 êâ³òíÿ — Ì³æíàðîäíèé
äåíü âèçâîëåííÿ â’ÿçí³â ôà-

ПОМОГИТЕ НАЙТИ

øèñòñüêèõ êîíöòàáîð³â. Цього дня 1945 р. повсталі в’язні
Бухенвальда, який розташовувався поблизу м. Веймара в
Німеччині, самотужки здобули
свободу за два дні до приходу
військ союзників. Всього у нацистських концтаборах упродовж ІІ Світової війни перебувало 18 млн. осіб, з них 11 млн.
знищено.
15 êâ³òíÿ – 170 ðîê³â òîìó íàðîäèâñÿ Êîïèñòèíñüêèé
Òåîô³ë Äîðîô³éîâè÷ (18441916), художник. Народився у
м. Перемишлі, нині Польща, освіту здобув у Краківській школі
малярства і живопису та у
Віденській Академії образотворчих мистецтв. Ілюстрував дитячий журнал «Дзвінок», твори
І. Франка, розписував іконостаси, є автором картин «Коломийки», «В селянській хаті», «Галька Острозька» та ін. Розробив і
запропонував методику реставрації фрески «Тайна вечеря» Л.
да Вінчі.
17 êâ³òíÿ 1959 ð. Âåðõîâíà
Ðàäà ÓÐÑÐ згідно з постановою Пленуму ЦК КПРС 1958 р.
(про зміцнення зв’язків школи з
життям та вдосконалення вивчення російської мови) ухвалила закон про шкільництво,
яким фактично приписувався
перехід шкіл України на російську мову викладання. А вже
в 1961 р. КПРС проголосила

«теорію» і політику «злиття
націй», «двомовності», «мови
міжнаціонального спілкування».
18 êâ³òíÿ — ìèíàº 155 ðîê³â
â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ñóìöîâà
Ìèêîëè
Ôåäîðîâè÷à
(1854-1922), фольклориста, етнографа, літературознавця,
громадського діяча. Народився у Петербурзі, походить із
дворянської сім’ї стародавнього козацького роду з Харківщини. Є автором близько 800
праць з етнографії, фольклору
України: «До історії південноруських весільних обрядів»,
«Хліб в обрядах і піснях», «Наукове вивчення колядок і щедрівок» тощо, досліджень про
Т.Шевченка, Г.Сковороду,
І.Котляревського, П.Куліша,
І.Франка та ін. По революції
1905 р. першим перейшов на
викладання українською мовою і чинив так до самих
заборон. Помер і похований у
м. Харкові.
22 êâ³òíÿ – 195 ðîê³â òîìó
íàðîäèâñÿ Ôð³äð³õ Ìàðò³í
ôîí Áîäåíøòåäò (1819-1892),
німецький поет, перекладач,
професор слов’янських мов.
Вірші вченого українською мовою перекладав П. Грабовський.
26 êâ³òíÿ – 180 ðîê³â òîìó
íàðîäèâñÿ Áåö Âîëîäèìèð
Îëåêñ³éîâè÷ (1834-1894), анатом, гістолог, психіатр. Народився в с. Татарівщина, нині Козе-

лецького району на Чернігівщині. Освіту здобув у Київському університеті, вдосконалювався в Німеччині, з 1868 р. став
професором рідного закладу.
Вчений здобув знання, які досі
рятують життя мільйонам людей
в усьому світі: він локалізував
ділянку мозку, яка керує рухами, дослідив функцію надниркових залоз, кровообіг у печінці,
опублікував фундаментальне
дослідження «Як ростуть
кістки» і ще близько 50 наукових праць. Як знаний психіатр
25 років лікував і консультував
людей, детально вивчив рельєф
півкуль і закономірності мікроскопічної будови кори головного мозку, що принесло йому
світову славу, створив 30 таблиць «Атласу головного мозку
людини», довів безглуздя расових теорій.
Ó êâ³òí³ 1849 ð. – 165 ðîê³â
òîìó Òàðàñ Ãðèãîðîâè÷ Øåâ÷åíêî, перебуваючи у засланні
в укріпленні Раїм, розташованому біля річки Сир-Дар’ї, закінчив роботу над поетичними творами, серед яких «У нашім раї
на землі…», «І золотої й дорогої…», «Ми вкупочці колись
росли…», «Хіба самому написать / Таки посланіє до себе…»,
а через 10 літ по тому вже після
солдатчини, повернувшись до
С.-Петербурга, написав «Ісаія.
Глава 35».

ФОТОПРОБЕЖКА

26 марта в Центре детско-юношеского творчества состоялся
фотомарафон «Бердянские каникулы».
Ïîäãîòîâèëà
Îëåñÿ ÆÀÂÆÀÐÎÂÀ
Цель проекта - разнообразить досуг детей во время

Ушла из дома
и не вернулась
Бердянским горотделом
милиции разыскивается

Ушева Мария Константиновна (на снимке), 1932
г.р., жительница с. Андровка.
22 марта она ушла из дома и
не вернулась. Её видели жители села с сумочкой в руках. Дом закрыт, вещи находились в порядке.
Женщина не страдает психическими расстройствами,
ранее из дома не уходила.
Если кто-то видел Ушеву
Марию Константиновну или
знает её нынешнее местонахождение, просьба сообщить
по телефону 102. Родственники волнуются.

школьных каникул. В мероприятии принимали участие 15
человек, которые были поделены на 10 команд. На конкурсной основе ребята посетили
самые интересные уголки го-

рода и в заключение предоставили свои фотографии для
выставки. Все работы интересны и уникальны и нашли
свое место в фотогазете
ЦДЮТ.

Увага: конкурс
«Майбутнє лісу у твоїх руках»
З 21 березня 2014 року Державне агентство лісових ресурсів України розпочало акцію під гаслом „Майбутнє лісу
у твоїх руках”.
Í.ÇÀÂÀËÜÍÞÊ,
ïðîâ³äíèé ³íæåíåð ë/ê
Головна мета акції – виховання
у підростаючого покоління шанобливого ставлення до природи, забезпечення зацікавленості у збереженні лісових насаджень, дотримання правил поведінки в лісі, роз’яснення широким колам громадськості важливості створення
лісових насаджень, ознайомлення
та надання можливості учнівській
молоді, представникам громадськості взяти участь у створенні лісів,
підвищення довіри громадськості до
діяльності лісогосподарської галузі.

Основний захід акції – посадка
лісу з 21 березня та конкурс на
кращий малюнок і кращий твір за
темою „Людина та ліс”. На посадку
лісу запрошуються учні 5-7 класів
загальноосвітніх навчальних закладів, представники ЗМІ та місцевих органів влади. Планується провести ознайомлювальні екскурсії
з основними видами лісогосподарської діяльності для представників ЗМІ та органів влади. Активних учасників акції буде нагороджено почесними грамотами.
За довідками звертатися за телефонами: 92700, 92547 äî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Áåðäÿíñüêèé ë³ñãîñï».

ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

Т

ак склалося, що навесні
на своїх присадибних
ділянках громадяни спалюють
торішню траву та сміття, а невідомі спалюють очерет. Тому із
встановленням теплої сухої погоди пожежно-рятувальні
підрозділи все частіше залучаються до ліквідації пожеж в екосистемах: унаслідок необережного поводження з вогнем, звичайної необачності горять суха рослинність та її залишки на відкритих територіях. Дуже часто спалення сухої трави або спалюван-
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Обережно з вогнем!
У 2013 році на території Запорізької області виникло 906 пожеж в екосистемах, вогнем знищено
близько 176 га рослинності. Вже з початку поточного року рятувальники області ліквідували 69
загорянь в екосистемах на загальній площі 36 га.
ня очерету переростає у великомасштабні пожежі. Швидкість поширення вогню надзвичайно висока, тому локалізувати його на

відкритих територіях дуже важко.
Спалення сухої трави або листя
на присадибних ділянках може
перерости у неконтрольоване го-

ріння. Це загрожує знищенням
будівель і споруд житлового сектора.
Начальник Бердянського
МРУ ГУ ДСНС України у Запорізькій області Юрій Сахненко нагадує громадянам, що за
самовільне спалювання сухої
рослинності або її залишків передбачена адміністративна та
кримінальна відповідальність.
Такі дії несуть загрозу навколишньому середовищу та становлять небезпеку для життя
людей.

Про захворюваність на ГРВІ
населення міста Бердянська
Бердянське міськрайонне
управління Держсанепідслужби у Запорізькій області повідомляє, що на 13 тижні 2014
року, з 21.03.2014 р. по
27.03.2014 року, ситуація з гострих респіраторних вірусних
інфекцій (ГРВІ) стабілізувалась. Зареєстровано 614 ви-

падків. Епідпоріг по місту не перевищує. Серед тих, хто захворів, 57,2 % припадає на дитяче населення – 351 випадок:
0-4 років – 245 випадків, 5-14
років – 61 випадок, 15-17 років
– 45 випадків та 263 (42,8%)
випадки на доросле населення. Госпіталізовано 15 чоловік.

Прийом громадян
у центрах громадських
ініціатив у квітні 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 громадських
з/п ініціатив – район міста
1

ÄÊ

ÀÎ «Ðàéàãðîïðîìïîñòà÷»

2

«ÀÇÌÎË»

3

ÀÊÇ
«Мобільний
соціальний офіс»

Адреса центру,
телефон

Дні та час
прийому
(щомісячно)
âóë. Ìàÿêîâñüêîãî, 40 7.04.2014,
4-74-77
14.04.2014,
8.00-12.00
âóë. Øàóìÿíà, 6
10.04.2014,
3-00-31
17.04.2014,
8.00-12.00
âóë. Âåðåùàã³íà, 10 15.04.2014,
7-87-79
22.04.2014,
8.00-12.00
8 Áåðåçíÿ, âóë. Êàë³- 18.04.2014
í³íà,62/1, 5-12-94
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.

