Борьба с памятниками – удел слабых людей. Вчера мы, полные сил, энергии, мечтали о будущем,
строили планы, растили детей, сегодня мы с тревогой думаем о завтрашнем дне наших внуков.
Більшість чоловіків-мисливців – люди дуже консервативні і вважають, що жінка на полюванні – все
одно, що чорт у церкві! Виходячи з хати вдосвіта,
«звіробій» намагається не потрапляти на очі прекрасній статі. Але у кожного правила – свої винятки.

Вагомий внесок
композитора
Валентина Ізотова
до 200річчя
Кобзаря
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4 стор.
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ВНИМАНИЕ!

ПОДПИСКА2014

«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 (напротив рыбных рядов).
В настоящее время завершается работа над вторым томом. Обращаемся к нашим читателям с
просьбой сообщать о событиях в городе и регионе, о персоналиях, достойных занять место в
«Энциклопедии Бердянска».

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

«Південна зоря».
Â òå÷åíèå ãîäà ïîïîëíÿþòñÿ ðÿäû òåõ, êòî äåëàåò âûáîð â ïîëüçó íàøåé ãàçåòû.
Îôîðìèâ ïîäïèñêó, âû âñåãäà áóäåòå â êóðñå ñîáûòèé ãîðîäà è ðàéîíà.
Ïîäïèñàòüñÿ íà íàøå èçäàíèå ìîæíî âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè ãîðîäîâ
Áåðäÿíñêà è Ïðèìîðñêà, Áåðäÿíñêîãî è Ïðèìîðñêîãî ðàéîíîâ, âñåé Çàïîðîæñêîé
îáëàñòè.
РЕКЛАМОДАТЕЛИ! Вашу рекламу увидят на территории Запорожской области.

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
VI скликання
Сорок п’ята (позачергова) сесія (V частина)

РІШЕННЯ

27 лютого 2014 р.

№2

Про міський бюджет на 2014 рік
Керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 121
Статуту територіальної громади м. Бердянська, ст. 76, 77
Бюджетного кодексу України,
Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний
обсяг доходів міського бюджету на 2014 рік у сумі
413173,763 тис. грн.
Обсяг доходів загального
фонду бюджету визначити у
сумі 379006,831 тис. грн., спеціального фонду бюджету –
34166,932 тис. грн., у тому
числі бюджету розвитку –
20570,000 тис. грн. (додаток
№ 1).
2. Затвердити загальний
обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі
413173,763 тис. грн., у тому
числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі
378502,692 тис. грн. та видатків
спеціального фонду бюджету –
34671,071 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів
(додаток № 3).
3.Установити профіцит
міського бюджету у сумі
504,139 тис.грн., у тому числі:
загального фонду міського бюджету у сумі 504,139
тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) (додаток № 6).
4. Установити дефіцит спеціального фонду міського
бюджету у сумі 504,139
тис.грн., джерелом покриття
якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду до бюджету

розвитку (спеціального фонду)
у сумі 504,139 тис.грн. (додаток № 6)
5. Установити розмір оборотного касового залишку
бюджетних коштів міського
бюджету у сумі 200,000 тис.
грн.
6. Затвердити обсяги
міжбюджетних трансфертів
(додаток № 4) на 2014 рік:
- дотації вирівнювання, що
передається з міського бюджету до бюджету Нововасилівської сільської ради, у сумі
189,000 тис. грн.;
- субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам
на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання вулиць і
доріг комунальної власності у
населених пунктах у сумі
46,190 тис.грн.
7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання
бюджету Нововасилівської
сільської ради здійснюється
шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від
надходжень доходів до загального фонду міського бюджету,
згідно із додатком № 4 до цього рішення. Суми дотації вирівнювання, недоодержані згідно
з розписом міського бюджету
шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань,
перераховуються органами
Державної казначейської
служби на підставі платіжних
доручень фінансового управління виконавчого комітету
міської ради за рахунок доходів загального фонду
міського бюджету не пізніше 10
числа наступного місяця за
умови відхилення обсягу отриманої дотації наростаючим
підсумком з початку року від
врахованого обсягу у розписі
міського бюджету. Суми дотації вирівнювання, недоодер-

жані згідно з розписом міського бюджету на 2014 рік, перераховуються на підставі платіжних доручень фінансового управління виконавчого комітету міської ради за рахунок доходів загального фонду
міського бюджету не пізніше 25
грудня 2014 року.
8. Затвердити перелік
об’єктів (додаток №7), фінансування яких буде здійснене за
рахунок коштів бюджету розвитку.
9. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2014 рік у сумі 50,000
тис.грн.
10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського
бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну
плату;
придбання медикаментів та
перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами
харчування;
оплата комунальних послуг
та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами
реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
підготовка кадрів вищими
навчальними закладами I – IV
рівнів акредитації.
11. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих
програм на загальну суму
51321,749 тис. грн. (додаток
№ 8).
12. Розпорядникам коштів

міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку
потребу в коштах на оплату
праці працівників бюджетних
установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків
за електричну та теплову
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ
та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
13. Установити, що при передачі в оренду тимчасово
вільної площі бюджетної установи іншій бюджетній установі
в системі установ міського
бюджету оплата за енергоносії
здійснюється установою - орендодавцем. Розрахунки за енергоносії, спожиті самостійними
управліннями виконавчого комітету Бердянської міської
ради, розташованими в будівлі
виконкому, здійснює виконавчий комітет міської ради.
14. Перерозподіл видатків у
межах загального обсягу головного розпорядника коштів,
що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, а також
збільшення видатків розвитку
за рахунок зменшення інших
видатків (окремо за загальним
та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням міської ради, погодженим
з постійною комісією міської
ради з питань планування бюджету, соціально-економічного
розвитку, промисловості та
інвестиційної діяльності.

Збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальними фондами міського
бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ за
рахунок зменшення інших видатків здійснюється на підставі
рішення міської ради про
міський бюджет.
15. Відповідно до статей 43
та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради через
фінансове управління отримувати у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів
міського бюджету, пов’язаних
із забезпеченням захищених
видатків загального фонду, в
межах поточного бюджетного
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до
кінця поточного бюджетного
періоду;
- середньострокові позики на
суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів
міського бюджету, визначених
у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014
рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на
умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
16. Відповідно до п.8 статті 16
Бюджетного кодексу України
дозволити виконавчому комітету міської ради, через фінансове управління, в межах поточного бюджетного періоду
здійснювати на конкурсних
засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевого
бюджету в установах банків на

депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця
поточного бюджетного періоду.
17. Дозволити міському голові визначати протягом року
головних розпорядників коштів
міського бюджету по отриманих з обласного та державного бюджетів дотаціях та субвенціях за погодженням з головою постійної комісії міської
ради з питань планування бюджету, соціально-економічного
розвитку, промисловості та
інвестиційної діяльності з наступним затвердженням на
сесії міської ради.
18. Дозволити міському голові за погодженням з головою постійної комісії міської
ради з питань планування бюджету, соціально-економічного
розвитку, промисловості та
інвестиційної діяльності вносити зміни до розпису бюджету у
разі зміни обсягів субвенцій та
здійснювати протягом 2014
року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету
між кодами, виходячи з фактично нарахованих обсягів
пільг, субсидій та допомоги
населенню на підставі розпорядження міського голови з
подальшим затвердженням на
сесії міської ради.
19. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на виконавчий комітет
міської ради ( Гончарова Н.І.).
20. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
постійну комісію міської ради
з питань планування бюджету,
соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Мірошниченко Т.В.).
21. Додатки № 1, 2, 3, 3.1, 4,
6, 7, 8 до цього рішення є його
невід’ємною частиною.
Міський голова О.А.БАКАЙ.
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Доходи міського бюджету м. Бердянськ на 2014 рік
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Вагомий внесок
композитора
Валентина Ізотова
до 200річчя Кобзаря
У 2014 році українці різних країн святкують 200річчя з дня народження Великого Кобзаря. У Шевченківській поезії – краса і сила нашої музичної
мови. Мабуть, тому бердянський композитор
Валентин Миколайович Ізотов написав до віршів
Тараса Шевченка музику. Це його багаторічна
кропітка праця. Він зробив свій достойний внесок
до знаменної дати, приготувавши “Збірник хорових
творів на слова Тараса Шевченка на честь 200річчя з дня народження” та “Зацвіла в долині” –
збірник дитячих пісень на слова Тараса Шевченка.
Людмила ЗАЄЦЬ
У “Збірнику хорових творів”
їх 18. Вони написані для мішаного, жіночого та чоловічого
хору з акомпанементом і а капела (без супроводу). Збірник
може бути вірною підмогою в
процесі музичного виховання,
розрахований на широке коло
аматорів музики, на осіб, що
цікавляться українською культурою. Починається збірник з
біографії Тараса Шевченка, де
описується, при яких обставинах написані поетичні твори
Великого Кобзаря, які увійшли
до цього збірника. Для оздоблення збірника використані
українські народні візерунки. В
цьому збірнику прославляється Шевченко не тільки як поет,
але й як художник – для оформлення збірника використані
репродукції художніх творів
Тараса Шевченка.
Хорові твори на слова Великого Кобзаря будуть лунати не
тільки над Україною, але й над
Канадою. До композитора з
невеликого українського міста
Бердянська на березі Азовського моря звертається Людмила Погорєлова, директор канадського музею в Торонто:
“Шановний Валентин Миколайович! Від імені ради дирек-

торів музею і меморіального
парку імені Тараса Шевченка
дозвольте привітати Вас і висловити Вам щиру подяку за
“Збірник хорових творів на
слова Тараса Шевченка”, що
Ви написали, видали і подарували для нашого музею. Ваша
робота насправді є великим
внеском до 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря.
Цей дарунок займе достойне
місце на полицях нашої бібліотеки і стане корисним для всіх,
хто цікавиться музичною Шевченкіаною. З Вашого дозволу
нам би хотілося зробити Ваш
Збірник більш доступним для
українських хорів, ансамблів і
шкіл. Якщо Ви дасте Вашу згоду, то ми зробимо копії Збірника і надішлемо до шкільної ради
українських шкіл Торонто,
хору “Веснівка”, шевченківському музичному ансамблю,
капелі бандуристів ім. Шевченка й іншим українським музичним колективам.”
Збірник “Зацвіла в долині”
містить 10 дитячих пісень. Всі
вони мають зручну текстуру
для дитячих голосів, мелодійні,
легко запам’ятовуються, сприяють любові до мови Великого
Кобзаря. Акомпанемент для
цих пісень – фортепіано.
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21010000
21010300
21080000
21081100
22000000
22080000
22080400
22090000
22090100

Найменування доходів згідно
із бюджетною класифікацією
2
Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки
на збільшення ринкової вартості
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших
ніж заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
Податки на власність
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)
Збір за першу реєстрацію суден (фізичних осіб)
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів
Плата за землю
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Місцеві податки і збори
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений юридичними особами
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений фізичними особами
Туристичний збір
Туристичний збір, сплачений юридичними особами
Туристичний збір, сплачений фізичними особами
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова
торгівля), сплачений фізичними особами
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова
торгівля), сплачений юридичними особами
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне
господарство), сплачений юридичними особами
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами
Єдиний податок
Єдиний податок з юридичних осіб
Єдиний податок з фізичних осіб
Інші податки та збори
Екологічний податок
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти
Надходження від розміщення відходів у спеціально
відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
Фіксований сільськогосподарський податок
Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Частина чистого прибутку (доходу) державних або
комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань,
що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається
до відповідного місцевого бюджету
Інші надходження
Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим державним майном
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що
перебуває в комунальній власності
Державне мито
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду
та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

Загальний
Разом
у т.ч. бюджет
Разом
фонд
розвитку
3
4
5
6
133 745 000,00 18 271 000,00 17 470 000,00 152 016 000,00
95 564 500,00
95 224 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

95 564 500,00
95 224 500,00

85 100 400,00

0,00

0,00

85 100 400,00

4 094 600,00

0,00

0,00

4 094 600,00

1 230 000,00

0,00

0,00

1 230 000,00

4 799 500,00
340 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 799 500,00
340 000,00

340 000,00
0,00
0,00

0,00
234 000,00
234 000,00

0,00
0,00
0,00

340 000,00
234 000,00
234 000,00

0,00

58 000,00

0,00

58 000,00

0,00
0,00

160 000,00
16 000,00

0,00
0,00

160 000,00
16 000,00

35 360 000,00
35 360 000,00
7 620 000,00
22 300 000,00
890 000,00
4 550 000,00
2 804 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 612 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 470 000,00

35 360 000,00
35 360 000,00
7 620 000,00
22 300 000,00
890 000,00
4 550 000,00
20 416 500,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

0,00
518 000,00
246 000,00
272 000,00

1 000,00
0,00
0,00
0,00

1 000,00
0,00
0,00
0,00

1 000,00
518 000,00
246 000,00
272 000,00

2 286 500,00

142 000,00

0,00

2 428 500,00

610 000,00

0,00

0,00

610 000,00

710 000,00

0,00

0,00

710 000,00

30 900,00

0,00

0,00

30 900,00

630 000,00

0,00

0,00

630 000,00

102 000,00

0,00

0,00

102 000,00

173 100,00

0,00

0,00

173 100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

4 400,00

0,00

0,00

4 400,00

16 000,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

142 000,00

0,00

142 000,00

10 000,00
0,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00

0,00
17 370 000,00
5 100 000,00
12 270 000,00
425 000,00
425 000,00

0,00
17 370 000,00
5 100 000,00
12 270 000,00
0,00
0,00

10 000,00
17 370 000,00
5 100 000,00
12 270 000,00
441 000,00
425 000,00

0,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00
16 000,00

285 000,00
0,00

0,00
0,00

285 000,00
16 000,00

16 000,00
3 624 300,00
232 700,00

0,00
9 237 242,00
0,00

0,00
0,00
0,00

16 000,00
12 861 542,00
232 700,00

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00
152 700,00
152 700,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

80 000,00
152 700,00
152 700,00

3 191 500,00

0,00

0,00

3 191 500,00

3 105 000,00

0,00

0,00

3 105 000,00

3 105 000,00
86 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 105 000,00
86 500,00

23 500,00

0,00

0,00

23 500,00

Доходи міського бюджету м. Бердянськ на 2014 рік

грн.

Спеціальний фонд
Код
1

22090400
24000000
24060000
24060300
24061600
25000000
25010000
25010100
25010200
25010300
25010400
30000000
31000000
31030000
33000000
33010000

33010100
50000000
50110000
ВСЬОГО
40000000
41000000
41020000
41020100

41021100
41030000

41030600

41030800

41030900

41031000
41034400
41035000

41035800

Найменування доходів згідно
із бюджетною класифікацією
2
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням
закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України
Інші неподаткові надходження
Інші надходження
Інші надходження
Інші надходження до фондів охорони навколишнього
природного середовища
Власні надходження бюджетних установ
Надходження від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законодавством
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Плата за оренду майна бюджетних установ
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Доходи від операцій з капіталом
Надходження від продажу основного капіталу
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній
Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній
власності
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
Кошти від продажу землі
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
або комунальній власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної Республіки Крим
Цільові фонди
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
ДОХОДІВ
Офіційні трансферти
Від органів державного управління
Дотації
Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим
бюджетам
Додаткова дотація з державного бюджету на виплату
надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним
працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах
Субвенції
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та
тимчасової державної допомоги дітям
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування, оплату електроенергії, природного
і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та
рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на
компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць
і доріг комунальної власності у населених пунктах
Інші субвенції
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»
ВСЬОГО ДОХОДІВ

Загальний
фонд
3

3

ОФІЦІЙНО

Південна зоря, п`ятниця, 7 березня 2014 року, № 17 (17171)

Разом
4

у т.ч. бюджет
розвитку
5

Разом
6

63 000,00
200 100,00
200 100,00
200 100,00

0,00
6 900,00
6 900,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

63 000,00
207 000,00
207 000,00
200 100,00

0,00
0,00

6 900,00
9 230 342,00

0,00
0,00

6 900,00
9 230 342,00

0,00

9 230 342,00

0,00

9 230 342,00

МНЕНИЕ

Борьба с памятниками –
удел слабых людей
Время течет незаметно, как песок, просачиваясь
сквозь годы-пальцы нашей жизни. Вчера мы,
полные сил, энергии, мечтали о будущем, строили
планы, растили детей, сегодня мы с тревогой
думаем о завтрашнем дне наших внуков.
Âèêòîð ÑÅÌÅÍÎÂ

0,00

9 125 516,00

0,00

9 125 516,00

0,00
0,00

81 762,00
21 113,00

0,00
0,00

81 762,00
21 113,00

0,00
0,00
0,00

1 951,00
3 100 000,00
1 600 000,00

0,00
3 100 000,00
1 600 000,00

1 951,00
3 100 000,00
1 600 000,00

0,00
0,00
0,00

1 600 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00

1 600 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00

1 600 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00

0,00
0,00

1 500 000,00
40 000,00

1 500 000,00
0,00

1 500 000,00
40 000,00

0,00
137 369 300,00
241 637 531,00
241 637 531,00
104 791 960,00

40 000,00
30 648 242,00
3 518 690,00
3 518 690,00
0,00

0,00
20 570 000,00
0,00
0,00
0,00

40 000,00
168 017 542,00
245 156 221,00
245 156 221,00
104 791 960,00

104 081 700,00 0,00

0,00

104 081 700,00

710 260,00
0,00
136 845 571,00 3 518 690,00

0,00
0,00

710 260,00
140 364 261,00

104 367 919,00 0,00

0,00

104 367 919,00

25 893 398,00

0,00

0,00

25 893 398,00

5 909 130,00

0,00

0,00

5 909 130,00

348 206,00

0,00

0,00

348 206,00

0,00
0,00

2 919 900,00
598 790,00

0,00
0,00

2 919 900,00
598 790,00

Нам, тем, кому сегодня 50 –
60 и более лет, повезло: мы
жили в Стране Советов. Росли, учились и учили своих детей, не думая, что за это нужно кому-то давать взятки. Трудились, потому что труд был
не только обязателен, но и почетен. Мы жили в квартирах,
которые для нас построило государство, и не замечали, что
за лечение не нужно платить.
А за пятьдесят копеек мы занимали лучшие места в кинотеатрах.
Кто-то, не согласившись со
мной, приведет другие примеры, и тоже будет прав – жизнь
не была однозначной, легкой
и простой.
В далекие тридцатые годы
прошлого века мои дед и бабушка, Максим и Анастасия
Семеновы, были изгнаны голодом из своей деревни Анненково, что на Курской земле. Их большая семья, только
детей было одиннадцать душ,
разбрелась по стране – Воронеж, Донбасс, Бердянск. Здесь
же в сентябре далекого 1943
года какой-то фашист спалил
их заживо на бердянской улице Пушкинской. Кого сегодня
за это винить?!
Память во времени быстротечна. Сотни миллионов людей
ушли из жизни, оставив после
себя только маленькую звездочку на небосклоне. Человечество не помнит имен бесследно ушедших сотен тысяч
строителей пирамид, первооткрывателей Нового Света, рядовых сподвижников Емельяна Пугачева и Богдана Хмельницкого. Человечество помнит
только тех, кто оставил на
Земле свой след: Хеопс, Александр Македонский, Христофор Колумб, Петр Первый,
Наполеон, Ленин… Они жили
в разные времена, и были все
разные. Их объединяет одно:
они шли к своей цели, не щадя
жизней своих современников.
В память о них остались открытые земли и государства,
построенные города, пирамиды, пантеоны и мавзолеи.

Мы помним и другие имена,
оставившие человечеству огромное культурное наследие,
к которому хочется прикоснуться, увидеть, услышать,
прочитать, понять.
О многих других планета
Земля хранит бесхозные могилы и останки Неизвестного
солдата. И это тоже наша история.
Как символы нашей веры и
памяти стоят на Земле памятники великим людям и великим злодеям.
Египтянам не приходит в голову разрушать пирамиды, от
осознания, что при их строительстве погибли сотни тысяч
людей. В Салониках (Греция)
стоит великолепный памятник
Александру Македонскому,
погубившему в своих походах
десятки тысяч своих сограждан, а в городе на Неве не разрушают памятник Петру Первому, хотя все знают, что город строился на костях многих тысяч российских крестьян и солдат. В центре Парижа
в Доме инвалидов покоится
гробница Наполеона, а на Красной площади в Москве – памятник полководцу Жукову и
Мавзолей Ленина. Каждый
уважающий себя народ хранит свою историю и ее памятники. Воевать с умершими –
дело не благодарное. Это удел
слабых людей и никчемных политиков, коих порождают смутные времена.
Погибшие защитники Майдана не считали себя героями.
Они защищали свое право
жить в свободной цивилизованной европейской стране.
Они защищали будущее своих детей и родителей. Они защищали всех нас. Спасая своих раненых друзей, они закрывали их своими телами.
Они просто выполняли мужскую работу.
Это на следующий день они
стали Героями. Это на девятый
день их души стали на бессменную вахту Небесной Сотни. Сохраним о них память,
созидая новые памятники и не
разрушая памятники нашей
истории.

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
МІСЬКВИКОНКОМУ ІНФОРМУЄ

Приватизовано шляхом викупу
326 918,00
0,00
0,00
379 006 831,00 34 166 932,00 20 570 000,00

326 918,00
413 173 763,00

Начальник фінансового управління А.М.АБРОСІМОВ.

Управління комунальної власності Бердянської міської ради
повідомляє, що у лютому 2014 року приватизовано шляхом
викупу нежитлове убудоване приміщення площею 148,2 кв.м
за адресою: м. Бердянськ, пр. Перемоги,15/вул. Карла Маркса,32 за 483024 грн. 00 коп. (у тому числі ПДВ) юридичною
особою.

Перелік об’єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

грн.

Код типової віНазва головного розпорядника коштів
Назва об’єктів відповідно
Загальний
Відсоток заверВсього видатків
домчої класифідо проектно-кошторисної
обсяг фінансу- шеності будівна завершення
кації видатків
документації тощо
вання будів- ництва об’єктів будівництва об’єктів Разом видатків
код тимчасової
ництва
на майбутні роки на майбутні роки
на поточний рік
класифікації виНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитудатків та кредитування місцевих бюджетів
вання місцевих
бюджетів
Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради
15
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особ- Капітальні видатки (субвенція держав090203
ливі заслуги перед Батьківщиною…
ного бюджету)
504139
Всього УПСЗН:
504139
47
Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради
100203
Благоустрій міст, сіл, селищ
Капітальні видатки
20570000
Всього УКБР та ТН:
20570000
Всього за рахунок бюджету розвитку:
21074139

Начальник фінансового управління А.М.АБРОСІМОВ.
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Вагомий внесок
композитора
Валентина Ізотова
до 200річчя Кобзаря
(Закінчення.
Початок на 2-й стор.)
“Шановний Валентине Миколайовичу! З вдячністю повідомляю, що в п`ятницю минулого тижня ми отримали
збірник дитячих пісень на
слова Т. Шевченка “Зацвіла
в долині”, музика В. Ізотова.
Я хочу відксерокопіювати
збірник і надіслати до української шкільної ради м. Торонто і до хору “Веснівка”, що в
Торонто. Щиро дякуємо за
Ваш подарунок Музеєві Шевченка в Канаді і за Вашу працю на пошану української
музичної культури.
З побажаннями творчого натхнення і здоров’я,
Людмила ПОГОРЄЛОВА,
директор музею і меморіального парку імені Тараса Шевченка”.
“Шановний Валентин Миколайович! Щиро дякую за
електронні варіанти збірників.
Це дуже добре, тому що тоді
їх можна надіслати по садочках, школах і хорових колективах не тільки Торонто і околиць, а і в Манітобу, Альберту
і Саскачеван, де українське
життя є дуже активним. Бажаю Вам всього найкращого,
а насамперед, здоров`я і творчої наснаги.
Людмила ПОГОРЄЛОВА”.
“За допомогою таких людей, як Ви, Музей Шевченка
далі робитиме свій вагомий

вклад у справу зберігання і
поширення української культури на канадській землі і у
всьому світі. Бажаю Вам подальших успіхів у Вашій
творчій праці.
Lyudmyla Pogoryelova,
Director Taras Shevchenko
Museum Toronto”.

Любов ПРОКОПОВИЧ

ДО КОБЗАРЯ
Одні в круїз мандрують
за моря.
Ті лізуть в гори, ті пірнають
в воду.
А я везу синів до Кобзаря,
Щоб козакам
не було переводу.
Черкащина заквітчана садами.
Поезії колиска і зоря.
Тобі вклоняюсь,
їдучи до мами.
Бо я навік землячка
Кобзаря.
По «Кобзареві»
вчилась я читати.
Любити Україну, як Тарас.
Гора Чернеча
й материнська хата,Висоти вищі за чужий Парнас.
По сходах дітки тягнуться
угору,
Як паростки до сонця із імли.
Я їх навчу любити рідну мову,
Щоб і своїх дітей сюди вели.
Вклоняємось.
Кладем Тарасу квіти.
Як дух народу височить гора.
Мудрішають і підростають діти,
Вдивляючись
у широчінь Дніпра.

ВАШ ПОСТРІЛ, МАДАМ!
Більшість чоловіків-мисливців – люди дуже консервативні і вважають, що жінка на полюванні – все одно, що чорт у
церкві! А коли приснилася спідниця – значить, лови будуть невдалими. Виходячи з хати вдосвіта, «звіробій» намагається не потрапляти на очі прекрасній статі. І боронь, Боже, жінці бодай доторкнутися до святая святих – рушниці! Але у кожного правила – свої винятки.
Звісно ж, вона добре знала, що в
неї, прудконогої красуні, яка не
відставала від косуль і ланей, суперників немає.
Одначе цим Атланта накликала на себе гнів богині кохання
Афродіти, яка явилася мисливцеві
Меланіану і навчила цього лисого
та кривого вдівця, що потрібно
зробити, аби випередити Атланту. Той скористався порадою – і
взяв юну звабу за жінку...
Цікаво, що сам Ксенофонт, автор «Кінегетікосу», як повідомляє
його біограф, був напрочуд щасливим у подружньому житті. Дружина
Фелісія народила йому двох синів.
Вона займалася лише господарством і родинними справами, і полювання її аж ніяк не цікавило.
НАСОЛОДА – ТЕЖ ЗДОБИЧ
Надто модними серед жіноцтва
лови стають тоді, коли полювання
дедалі більше перетворюється на
розвагу. Уже в ранньому середньовіччі германці сприймали лови як
різновид типово аристократичної
забави. Дами брали участь у соколиному полюванні на птахів і
дрібну степову дичину. Після поширення арбалета та винайдення пороху вони взялися й за великого звіра: аби спрямувати снаряд
у ціль, уже не потрібні були сильні
чоловічі руки.
Аж до початку нашого століття
полювання незмінно було ознакою належності до вищих верств
суспільства. Сокіл на дамській
ручці, пси, а то й гепард на повідку
– типові ознаки справжньої представниці знаті. Цими атрибутами,
до речі, широко оперує й куртуазна поезія, нерідко перетворюючи
їх на символи, любовні метафори.
У ліриці трубадурів і в лицарському романі сокіл або інший бойовий птах утілює сильне чоловіче
начало, а косуля – жіноче. І, як завжди, поряд із полюванням фігурує
війна. «Меч, кохання та полювання» – таку назву має поема французького феодала ХIV ст. Гастона

Діана ЗАЙЦЕВА
в.о. мисливствознавця
ДП “Бердянський лісгосп”
«Чоловік – то мисливець», – з
давніх-давен повчали матері доньок. Полювання та війна – під цим
кутом зору формувався тип чоловічої поведінки.
Що ж спонукає окремих представниць прекрасної половини
людства вийти на мисливські стежки? Грецький полководець Ксенофонт (430-354 рр. до н. е.), який
написав першу книгу про полювання «Кінегетікос», згадує серед
уславлених мисливців минулого
Прокриду. Легенда розповідає, що
вона та її чоловік Кефал (той самий, якому богиня-покровителька
полювання Артеміда подарувала
чарівний спис) мали звичку вибиратися на лови разом. Це була нерозлучна пара, навіть на полюванні. Усе йшло в них добре, аж
якось Кефал вирушив до лісу сам.
Це, звичайно, схвилювало дружину. Коли ж він і вдруге пішов сам,
його половина, ревнуючи, кинулася навздогін. У хащах, ховаючись,
вона почала підглядати за чоловіком. Кефал почув шурхіт і подумавши, що це олень, кинув спис.
А він, як ми знаємо, бив без промаху... Можливо, це перший трагічний випадок на ловах, що його
описано в літературі.
Оповідають і про юну Атланту,
яка захоплювалася ловами. Мисливська пристрасть, можна сказати, витіснила в неї усі інші почуття.
Дівчина забула навіть, що на світі
є кохання. А тим часом женихи
постійно домагалися її руки. Залицяльники не давали й кроку ступити – такою Атланта була привабливою, а до того ще й багатою. І ось, аби якось позбутися
надокучливих молодиків, висунула
їм умову: своє серце та руку
віддасть тільки тому, хто у змаганнях з бігу зможе випередити її.

де Фуа, автора одного з найвідоміших трактатів середньовіччя про
лови.
У добрі старі часи на Русі полювання мало й коронованих прихильниць – Анна Іоанівна, Єлизавета і особливо Катерина ІІ часто
на дозвіллі захоплювалися цією
благородною пристрастю, влаштовуючи пишні й грандіозні виїзди
на лови.
„АБО Я, АБО ПОЛЮВАННЯ!”
Перед такою дилемою ставить
сучасних одружених лицарів
більшість їхніх обраниць. Мовляв,
там убивають, а це погано.
Господині чомусь забувають
про свійських тварин, яких спеціально відгодовують на м’ясо і
яким не залишають жодного шансу на порятунок.
До другої групи належать жінки,
які поблажливо ставляться до пристрасті чоловіка, розуміючи, що
вона дає йому заряд бадьорості,
робить життєрадісним. Таких дружин, на жаль, дуже мало!
Небагато й тих жінок, які самі,
попри те, що лови – суто чоловіча
справа, беруть у руки рушницю.
Як правило, у загадковий світ мисливства вони приходять завдяки
своїм рідним чи близьким.
І уявіть собі: таке втручання слабкої половини в чужу їй сферу аніскільки не заважає виховувати
дітей, жити по-справжньому дружно, без сварок у родині. Спочатку
просто супроводжуючи свого чоловіка на полюванні, жінка швидко переймається його пристрастю.
Характер полювання в різних
країнах свій. З аристократичного
воно сьогодні стало спортивним,
позбувшись своїх найбільш жорстоких і утилітарних аспектів. У
Великобританії, наприклад, жінки
полюбляють кінні лови лисиць, полювання з собакою на болотну
дичину.
В Америці слабка половина,
буває, надає перевагу небезпечним ловам. Там вважають, що «по-

лювання на кабана – заняття для
чоловіків», а «полювання на ведмедя – для справжніх чоловіків».
Узяти участь у таких ловах є непростим мисливським іспитом,
своєрідним «посвяченням у лицарство».
Слабка стать і далі цікавиться
екзотичними – «колоніальними»
– видами полювання на лева, носорога, буйвола та слона в країнах Азії та Африки. Новизна й гострота відчуттів, хвилююча кров і
серце небезпека, спортивний
азарт полювання дуже добре лікують героїнь від мук розчарування
та душевного розладу.
Звичайно ж, і в зброї є своя притягальна сила. Вона породжує
бажання влучно стріляти й досягати високих результатів у цьому, що
неабияк діє на самолюбство жінки!
Помічено, що під час стрільби
жінок завжди вирізняє стриманість.
Але нині рушниця вже й не так
потрібна, бо в Західній Європі знову набуває поширення полювання
з соколами.
Щодо України, то в нас трофеями стрільця в спідниці нечасто стають навіть качка та заєць. Уполювати ж косулю чи кабана є визначною подією, лося й оленя – і поготів. Та все ж і в нас ловецтво, як
найбільш інтелігентна галузь фізичного та морального задоволення,
нині дедалі більше знаходить прихильниць серед прекрасної статі.
А жриці Діани полювати вдвічі
важче, оскільки рідко побачиш у
нас «жіночі» калібри рушниць.
Після шаленої віддачі дробовика
великого калібру синці на тендітному жіночому тілі – звична річ.
І все ж, чому інколи бачимо у
полі жінку з рушницею в руках?
Мабуть, тому, що на полюванні
вона забуває про всі життєві негаразди. А може, ще й тому, що мисливець – чи це чоловік, чи жінка –
майже не старіє, адже час, проведений на полюванні, до земного
життя людини не зараховують!

Видатки міського бюджету на 2014 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Видатки загального фонду
з них
код тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих
бюджетів
1
100000
010116
070000
080000
090000
100000
110000
120000
130000
160101
170000
210110
240601
240900
250000

250311

250354

оплата
праці

Найменування коду тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього

2
Державне управління
Органи місцевого самоврядування
Освіта
Охорона здоров`я
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Житлово- комунальне господарство
Культура і мистецтво
Засоби масової інформації
Фізична культура і спорт
Землеустрій
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика
Заходи з організації рятування на водах
Охорона та раціональне використання природних
ресурсів
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
Видатки, не віднесені до основних груп
Разом видатки
Міжбюджетні трансферти
Дотації вирівнювання, що передаються з районних
та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
Всього видатків

3
21492226
21492226
104368685
77103398
139632627
13088590
13371502
300000
4329726
344369

комунальні
послуги та
енергоносії

грн.

Видатки спеціального фонду
з них
з них
Всього

РАЗОМ

13
21492226
21492226
110265511
78954958
140276766
33658590
14712647
300000
4330537
344369

4
5
12786376 1071758
12786376 1071758
57154498 15790809
38306400 6624482
3074470 732296
0
0
7597422 2322702
0
0
1471489 477507
0
0

0
0
5896826
1851560
644139
20570000
1341145
0
811
0

3084433
600000

0
0

0
0

3249710
0

1114210
0

0
0

0
0

2135500
0

0
0

0
0

6334143
600000

0

0

0

1030690

0

0

0

1030690

0

0

1030690

0
12000
0
0
0
0
302106 24252329 21074139

0
0
504139

0
0
0
598136
0
0
378313692 120390655 27019554

189000

0

0

0
0
0
378502692 120390655 27019554

6

з них
капітальні видатки
спожикомування оплата нальні розвит- бюджет за рахунок коштів,
праці послуги
ку
розвитку що передаються із
загального фонду
та енердо бюджету розгоносії
витку (спеціального фонду)
12
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5896826 644598
5351
0
0
0
1851560 1062200
78753
0
0
504139
140000
0
0
504139
504139
0
0
0
0 20570000 20570000
0
1341145 703514
218002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
811
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

40000
28000
0
0
0
0
34624881 10372552 2410312

0

0

0

46190
46190
0
34671071 10418742 2410312

0

0

0
0
0
302106 24252329 21074139

0
504139

0

0

40000
598136
412938573

189000

46190
413173763

Начальник фінансового управління А.М.АБРОСІМОВ.
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð Â.². ÌÈÕÀÉËÈ×ÅÍÊÎ.
Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ:
Æ.Î.ÂÀÑÈËÜ×ÈÊ (çàñò. ãîëîâè Áåðäÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè), À.À.ÆÀÄÀÍ
(çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà), Â.Ì.ÊÀËÞÆÍÈÉ (çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà), Î.Ô.Ê²ÎÑÅÂ (âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð-ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà), À.².ÑÀÂÎÍ (çàâ³äóþ÷èé â³ää³ëîì ôîòî³ëþñòðàö³¿),
C.Â.Ò²ÒÎÂÀ (â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð).

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-ñòðàíèöà: www.pivdenka.berdyansk.net
²íäåêñ 61240. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Íîìåð ï³äïèñàíî
äî äðóêó 6 áåðåçíÿ 2014 ðîêó î 13.00.
Çàì. ¹ 10. Òèðàæ òèæíÿ 69452 ïðèì.

