В первый рабочий день настоящей недели заседала постоянная депутатская комиссия по вопросам депутатской деятельности, законности и информационной политики под председательством
Юрия Шаповала.
На очередном заседании депутатской комиссии,
которую возглавляет Александр Македонский,
присутствующие заслушали заместителя городского головы Людмилу Шаповал, представившую
ряд профильных программ.
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Діагностика туберкульозу
доступна для всіх
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Епідемічна ситуація з туберкульозом в Україні на сьогодні досить складна. Загострення епідемічної ситуації зумовлене деякими особливостями туберкульозу в сучасних умовах, зокрема,
зростанням патогенності, вірулентності та генетичної агресивності збудника, змінами його біологічних властивостей.
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25 березня 2014 року – День Служби безпеки України
Шановні працівники та ветерани
Служби безпеки України!
Вітаємо вас із професійним святом Днем Служби безпеки України!

Бердянська районна рада, районна
державна адміністрація щиро вітають
з професійним святом працівників
Служби безпеки України!

З 2001 року в Україні 25 березня відзначають День Служби безпеки. Служіння Вітчизні й українському народові, захист державного суверенітету, територіальної цілісності, економічного й оборонного потенціалів України, законних
інтересів країни та її громадян є для вас священним обов’язком, справою вашої
честі.
З нагоди професійного свята бажаємо вам міцного здоров’я, мужності, вірного служіння букві закону задля збереження миру і злагоди в суспільстві!

Зичимо всім військовослужбовцям, працівникам
і ветеранам Служби безпеки України добра і щастя, злагоди і міцного здоров’я, добробуту, невичерпної енергії, сил, наснаги і здобутків у нелегкій повсякденній службі, а в сім’ях нехай панують тепло
і затишок.
Голова
Голова
Бердянської
Бердянської районної
районної ради
державної адміністрації
С.М.ФРОЛОВ.
В.П.ЧЕПУРНИЙ.

Міський голова
О.А.БАКАЙ.

Секретар міської ради
І.М. КУПЦОВА.

26 березня 2014 року – День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
Шановні військовослужбовці
внутрішніх військ МВС України!
Вітаємо вас з Днем внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України!

Шановні військовослужбовці та ветерани
внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України!
Вітаємо вас з професійним святом!

Щорічно, починаючи з 1996 року, 26 березня відзначається День
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.
Внутрішні війська МВС України – один із важливих інструментів державної влади по забезпеченню стабільного розвитку країни, миру і суспільного
ладу, відіграють вагому роль у захисті її внутрішньої безпеки.
Бажаємо вам успіхів у вирішенні покладених на вас завдань у нелегкій,
але такій потрібній людям службі.

Щиро зичимо вам і вашим родинам щастя, міцного
здоров’я, благополуччя та професійних успіхів. Бажаємо наснаги та невичерпної життєвої енергії для
успішного виконання почесного обов’язку перед
Вітчизною!

Міський голова
О.А.БАКАЙ.

Секретар міської ради
І.М. КУПЦОВА.

Голова
Бердянської
районної ради
С.М.ФРОЛОВ.

Голова
Бердянської районної
державної адміністрації
В.П.ЧЕПУРНИЙ.

Офіційно

Особисті прийоми громадян
24 березня 2014 року у приміщенні Миколаївської
сільської ради, з 11.00 до 12.00, вестиме особистий прийом
громадян голова Бердянської районної ради Станіслав
Миколайович ФРОЛОВ.
До відома мешканців
Карло-Марксівської сільської ради!
24 березня 2014 року в приміщенні Карло-Марксівської
сільської ради, з 11.00 до 12.00, проводитиме виїзний
прийом громадян голова районної державної адміністрації
Володимир Павлович ЧЕПУРНИЙ.

Запрошуємо взяти участь
у громадських слуханнях
Виконавчий комітет Бердянської міської ради запрошує
представників територіальної громади, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів м. Бердянськ 4 квітня 2014 року в Центр культури та дозвілля “Софіт”, о 14.00, взяти участь у громадських
слуханнях з питань “Обговорення програм з використання бюджетних коштів міста Бердянська в 2014 році” та
“Присвоєння міському Палацу культури ім’я Тараса Григоровича Шевченка” з метою врахування громадської думки і пропозицій населення міста з цих питань.

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

«Південна зоря».

Состоялась конференция Запорожской
городской организации Партии регионов
13 марта в Запорожье состоялась XIX конференция Запорожской городской организации Партии регионов. В работе конференции принял участие председатель Запорожской областной организации Партии регионов Александр Пеклушенко.
Ирина ГАВРИЛОВА
Делегаты конференции обсудили политическую ситуацию, сложившуюся в Украине
и Запорожье, избрали председателя городской парторганизации и обновили состав Совета.
На конференции состоялась
партийная дискуссия, в ходе
которой делегаты проанализировали ситуацию в Партии регионов, высказали свои замечания и предложения по внесению изменений в Программу и Устав партии.
В своих выступлениях Роман
Таран, Павел Михайлик, Валентина Лихачева, Владимир
Кузенко, Валерий Мостовой,
Андрей Иванов и другие призывали вынести уроки из прошлого, провести общепартийную дискуссию, более взвешенно подходить к вопросам
кадровой политики. По мнению
регионалов, в Запорожье сегодня удается удержать поли-

тическую стабильность. А для
сохранения целостности Украины необходимы децентрализация власти, расширение полномочий регионов, поиск нового вектора развития государства, защита свободы слова.
Что касается работы партийной организации, по словам
делегатов, в первую очередь
необходимо проанализировать
просчеты и ошибки. Именно
тогда ошибки станут опытом,
а опыт – залогом будущих побед.
Выступая перед однопартийцами, председатель Запорожской областной организации
Партии регионов Александр
Пеклушенко акцентировал
внимание на необходимости
сохранить дееспособные
фракции Партии регионов в
местных советах на территориях, услышать и защитить
каждого партийца.
- Сегодня главной своей целью считаю сохранить костяк
областной партийной организации и нашей фракции в об-

ластном совете. Никому не
удастся ее “размыть” и сделать карманной, - подчеркнул
Александр Николаевич. - Я
провожу много встреч с
партийным активом и депутатским корпусом. В Партии регионов необходимо провести
широкую общепартийную дискуссию, наработать предложения по изменению не только в
программные и уставные положения партии, но и в ее идеологию. Знаю точно, что на
съезд я поеду обогащенный
вашей критикой и предложениями. Я буду настаивать: ситуации, когда выборы делают
одни, в правительство приходят другие, а рулят – третьи –
быть не должно.

2 стр.

2

ОФІЦІЙНО

ОФІЦІЙНО

Південна зоря, субота, 22 березня 2014 року, № 22 (17176)
С ЮБИЛЕЕМ!

Бердянська райдержадміністрація в термін до 30.03.2014 року
проводить збір пропозицій щодо включення до списків
кадрового резерву на посади державної служби в апараті
та структурних підрозділах райдержадміністрації.
До списків кадрового резерву зараховуються професійно підготовлені особи, які мають повну вищу освіту, досвід
роботи по спеціальності, а також випускники вузів, які виявляють ініціативу, добре працюють на комп’ютері, мають організаторські здібності, які необхідні для виконання посадових
обов’язків. Резюме можна надавати особисто за адресою:
пр. Перемоги, 3, каб. №7, 208, 209, 306 або на електронну
адресу райдержадміністрації: rezerv_brda@ukr.net.
Телефони для довідок: 3-55-35 – управління соціального
захисту населення; 3-65-62 – відділ кадрової роботи апарату; 3-45-61 – відділ агропромислового розвитку; 3-44-35 –
управління фінансів.

Руководитель,
воспитатель, педагог

У нас все получится!

Сергей САМОЙЛЕНКО,
журналист
Еще каких-то полгода назад
никто и представить себе не мог,
что все это возможно. И что все
это произойдет в столь короткий период времени. Думали ли
мы, что выборы Президента
Украины будут досрочными и
что избирательная кампания
начнется так скоро? Конечно,
нет. Но сегодня это факт. И поэтому времени на раскачку нет.
Всем нам нужно собраться с
мыслями, победить растерянность и сформировать свою
гражданскую позицию. Нам
очень важно определиться со
своим выбором. Ведь если мы
этого не сделаем, кто-то может
сделать этот выбор за нас.
Восток и Юг Украины долгое
время были в той или иной мере
оторваны от политической повестки дня Киева и страны в
целом. Крым оказался оторванным от нее в наибольшей степени. И, как результат, пожинает плоды этого: сегодня он может быть оторван от Украины
уже буквально физически,
вступив на скользкий путь Приднестровья, Абхазии и Южной
Осетии. Да, в этом есть вина
центральной власти, которая не
всегда должным образом считалась с особыми запросами
Востока и Юга страны. Но нужно признать и то, что многие
наши сограждане в ответ на это,
вместо того, чтобы усилить свое
гражданское давление на
власть, попросту самоустранились от политики. А, как известно, если граждане не интересуются политикой, то рано или поздно политика заинтересуется
ими.
Впрочем, сейчас не время
искать причины и искать виноватых в том, что значительная
часть страны в свое время “выпала” из контекста. Сейчас самое время вернуть эту часть
страны в ее общеполитический
контекст. И важно понять, что
это выгодно нам всем. Население Востока и Юга может и
должно наконец превратиться
из объекта в субъект политической жизни Украины. Перестать
ждать своего “юго-восточного
мессию”, который придет и решит все проблемы за нас
(Центр и Запад уже прошли этот
урок несколько ранее). Печальный опыт показал, что категорически нельзя полагаться на
“плохого”, но “своего” и бездумно отдавать ему неограниченную власть. Потому что, получив ее, он не становится “хорошим”, но становится “чужим”.
Не следует бояться новых
реалий, которые диктуют нам
принципиально новую линию

электорального поведения: это
заключение своеобразного общественного контракта с кандидатом в лидеры страны. При
таком подходе не столь важно,
выходцем из какой части Украины будет президент, но очень
важно, чтобы он услышал наше
мнение, принял его и дал гарантии его продвижения во внутренней и внешней политике.
Согласно опубликованным
свежим социологическим данным, основных кандидатов в
президенты сегодня три: Петр
Порошенко, Виталий Кличко,
Юлия Тимошенко. С большой
долей вероятности можно утверждать, что будущим президентом Украины станет кто-то
из них. Но вот кто именно из
данной тройки станет главой государства, как раз очень сильно зависит именно от позиции
восточных и южных областей.
И от процента нашей явки на избирательные участки.
С кандидатурой Юлии Тимошенко, скажем честно, юго-востоку пока будет трудно найти
точки соприкосновения (хотя
определенная часть наших земляков, конечно, поддержит ее –
и это их законное право). Причина в том, что уж очень сильны
недавние стереотипы в “западно-восточной дихотомии”, терзавшей страну многие годы, и
одним из полюсов, которой являлась и по инерции продолжает восприниматься Юлия Владимировна. За несколько недель
очень сложно установить доверие, которое по субъективным и
объективным причинам разрушалось годами.
То же самое относится и к
Петру Порошенко, по-прежнему стойко ассоциируемому с
ющенковскими “любыми друзями”. Да и статус “олигарха” в
свете последних событий не добавляет симпатии и народного
доверия этому кандидату.
Что касается Виталия Кличко, то здесь стереотипы практически отсутствуют либо они
очень слабы. Потому что это
действительно новое лицо в политике, не ассоциируемое с прошлыми “оранжево-синими” разборками и олигархическим накоплением капитала. К тому же
личная популярность Виталия
Владимировича одинакова как
по всей Украине, так и за ее рубежами. Здесь можно говорить
о конкретных вещах. Нужно
встречаться, общаться и договариваться. Тем более, что Кличко не боится ездить к нам и, похоже, будет здесь частым гостем как в процессе избирательной кампании, так и после нее.
Впрочем, каковы бы ни были
наши симпатии, главное одно:
научиться слушать и слышать
друг друга. И тогда у нас все
получится.

Бердянська районна рада,
районна державна
адміністрація щиро
вітають Вас
зі святом, шановна
Тетяно Ростиславівно!
Від щирого серця бажаємо
Вам щастя, міцного здоров’я, довгих років життя. Нехай накопичений життєвий досвід і
мудрість допомагають і
далі в досягненні нових висот, а найвищою нагородою
для Вас будуть людська
вдячність і повага.

ПОЛИТИКА

То, что происходит сейчас в Украине и вокруг нее,
вызывает у многих наших сограждан чувство растерянности и определенной фрустрации. Многие не
могут до конца поверить, что все это – реальность, а
не страшный сон. Недавний расстрел людей в центре
Киева, последовавшее за ним бегство Януковича, а
теперь вот – вторжение России в Крым и фактическая аннексия украинского полуострова.

25 березня свій ювілей святкуватиме директор Новопетрівської загальноосвітньої
школи I-III ступенів, депутат районної ради КОВБАСА
Тетяна Ростиславівна.

В ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЯХ
Снимок датирован сентябрем 2001 года. На нем – подруги-единомышленницы. Врач, заведующая здравпунктом Н.Т.НИКОЛЕНКО (справа) заботилась о здоровье азмоловцев и ветеранов. Рядом – Л.Н.КОЙКОВА – хормейстер, организатор сотен культурно-массовых мероприятий в городе и ДК
«Нефтехимик» (несколько лет тому назад уехала на постоянное место жительства в Россию). К большому сожалению, два года тому назад покинула
нас педагог, бывшая заведующая дошкольным учреждением, большой жизнелюб Л.А.АЛЕКСАНДРОВА (третья справа). Я, на то время редактор радиовещания ОАО «Азмол», стою между двумя педагогами. По правую руку
от меня – заведующая детским дошкольным учреждением Л.Е.МОЗОХИНА.

Лариса ДОБРИЦА
Годы, события и здоровье внесли
свои коррективы в судьбы каждой из
нас. Но трое из нас, живущих в Бердянске, продолжают дружить. И сегодня мы с большой радостью поздравляем нашу необыкновенную
Лилию Ефимовну Мозохину с памятными датами. Заведующей детским
дошкольным учреждением №40 «Калинка» Л.Е.Мозохиной исполнилось
45 лет трудового педагогического
стажа и 70 лет со дня рождения.
Почти 40 лет Лилия Ефимовна проработала заведующей детским комбинатом №33 «Светлячок», в котором воспитывались в основном дети
тружеников нефтемаслозавода
(ОАО «Азмол»). К слову, образцовый
детский комбинат посещали и их с
Михаилом Ивановичем дети и внуки.
Немножко истории. Вернее, всего лишь один эпизод, рассказывающий о деловых и организаторских
качествах Лилии в молодые годы.
Мозохина была совсем юной, когда
легендарный директор завода С.А.
Степанянц доверил ей ответственную организационную и педагогическую работу. Лилия Ефимовна
вспоминает: «В 70-е годы прошлого
столетия на нефтемаслозаводе был
один из самых больших в городе
детский сад «Теремок». Спрос на
места в саду возрастал. И в сентяб-

ре 1971 года я была принята Суреном Аванесовичем на должность
заведующей строящегося детского
учреждения №33. Директор очень
часто бывал на новостройке. Проект
дошкольного заведения оказался
неудачным (в группах не предусмотрели спальные комнаты). Сурен Аванесович согласился с моим предложением переоборудовать 8 групп. Он
также принял решение строить еще
один детсад. Благодаря Степанянцу
в микрорайоне «Азмол» вырос целый детский городок – 4 детсада.
Каждый раз в беседах, вспоминая
о долгой дороге на педагогической
ниве, Лилия Ефимовна благодарит
судьбу за то, что начинала и работала с таким стратегом, как С.А. Степанянц. Вспоминает, как читала лекции и проводила практические занятия с будущими педагогами Бердянского педагогического института.
Сегодня она продолжает трудиться
под началом опытных специалистов
городского отдела образования, с
коллективом «Калинки» и родителями, которые живут заботой о воспитании здоровых, смышленных и воспитанных дошколят.
Желаем нашей Лилии Ефимовне
Мозохиной здоровья и новых достижений на педагогической стезе. А
энергии, опыта и знаний ей не занимать! Может, сказала несколько
шаблонно. Зато правдиво, как душа
чувствует и глаза видят.

Состоялась конференция
Запорожской городской организации
Партии регионов
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Сразу после съезда будет проведена конференция областной
парторганизации, на которой я выступлю с отчетом и поставлю вопрос
о доверии мне как руководителю областной партийной организации. Приму любое решение, любой результат,
но заверяю вас: я в партии работал,
работаю и буду активно работать, подчеркнул Александр Пеклушенко.
Как подчеркнул в своем выступлении заместитель председателя городской организации Партии регионов Владимир Кальцев, в Запорожье
Партия регионов пользуется доверием земляков, которое основано на
реальных делах по развитию города,
на реализации множества социальных программ в интересах избирателей.
– Мы должны открыто и честно проанализировать ситуацию в партии,

дать моральную оценку произошедшему. Вместе мы – команда, и если
нам удастся ее сохранить, впереди у
нас новые победы! – уверен Владимир Кальцев.
Делегаты единогласно избрали
председателем Запорожской городской партийной организации Романа
Тарана – председателя фракции
Партии регионов и секретаря городского совета.
Роман Олегович поблагодарил однопартийцев за доверие и заверил,
что всегда открыт для критики и будет делать все для повышения авторитета городской партийной организации, для усиления роли фракции ПР
в Запорожском городском совете.
– Мы с вами чувствуем ответственность за людей, которые нам доверяют. Именно потому мы работали,
работаем и будем продолжать действовать в интересах запорожцев, подчеркнул Роман Таран.

Òàòüÿíà ÇÀÁÅÐÆÅÂÑÊÀß

В рамках законности
В первый рабочий день настоящей недели заседала постоянная депутатская комиссия по вопросам депутатской деятельности, законности и информационной политики под председательством
Юрия Шаповала.
Комиссия собралась в полном составе – Наталья Кондратюк, Сергей Шарай, Василий Бондарь,
Ольга Бойко. Члены комиссии единогласно проголосовали о переносе вопроса “Об утверждении Программы финансовой поддержки КП “ТВ-Бердянск”
по освещению деятельности органов местного самоуправления на 2014 год” на внеочередную 45-ю
сессию горсовета. Депутат Ольга Бойко настаивала на более подробном изучении Программы, для
чего просила директора КП Викторию Горбатко предоставить на следующее заседание комиссии ксерокопию лицензионных документов и калькуляцию
1 минуты готового продукта с тем, чтобы можно
было предоставить какие-то рекомендации коллегам из планово-бюджетной комиссии по данной
программе. В результате голосования членами
комиссии за это предложение в пользу принятия
было только два голоса, двое против и председатель комиссии воздержался. По поводу предоставления лицензионных документов директор КП проинформировала, что они для служебного пользования. Ольга Бойко попросила комментарии у
юриста исполкома, имеет ли право потребитель продукта иметь подобного рода информацию. Ответ был
положительным. Вопрос, выносимый на сессию,
пребывает в динамике. КП “ТВ-Бердянск” на последнем сессионном заседании по принятию бюджета
было выделено 300 тыс. гривен, обещано дофинансирование на 600 тыс. гривен, что и просят решить
телевизионщики на заседании 27 марта.

О культуре,
спорте и молодежи
Â êðóã âîïðîñîâ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè, êîòîðóþ âîçãëàâëÿåò Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñêèé,
âõîäÿò âîïðîñû êóëüòóðû, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè,
ñïîðòà, òóðèçìà, êóðîðòà è ìåæäóíàðîäíûõ ãóìàíèòàðíûõ ñâÿçåé. Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè êîìèññèè äåïóòàòû çàñëóøàëè çàìåñòèòåëÿ ãîðîäñêîãî
ãîëîâû Ëþäìèëó Øàïîâàë, ïðåäñòàâèâøóþ ðÿä
ïðîôèëüíûõ ïðîãðàìì â ñâåòå èõ ïîäãîòîâêè ïî
ïðèíÿòèþ íà ãðÿäóùèõ ñåññèîííûõ çàñåäàíèÿõ.
Ðå÷ü øëà î ïðîãðàììàõ ïîääåðæêè ïðîâåäåíèÿ ãîðîäñêèõ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ íà
2014 ãîä, ïîïîëíåíèè áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ Áåðäÿíñêîé ãîðîäñêîé öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû è ðÿäå äðóãèõ, êàñàþùèõñÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ. ×ëåíû êîìèññèè ïîïðîñèëè ïîäãîòîâèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ÃÄÊ, ðåøèëè ïðîâåñòè âûåçäíîå çàñåäàíèå êîìèññèè ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëèñòîâ ÓÊÑà ãîðèñïîëêîìà, ïðîôèëüíîãî çàìåñòèòåëÿ ãîðîäñêîãî ãîëîâû ïî âîïðîñàì ïðîäîëæåíèÿ è îêîí÷àíèÿ ðåìîíòà ãîðîäñêîãî Äâîðöà êóëüòóðû. Ñòîèò ëè âûäåëÿòü ñðåäñòâà èç áþäæåòà ðàçâèòèÿ? Ðàññìàòðèâàëè âîïðîñû ôèíàíñèðîâàíèÿ êíèã îá àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ íàøåãî êðàÿ, î êíèãå ê
70-ëåòèþ Ïîáåäû. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïðåäëîæèë ïîääåðæàòü ôèíàíñèðîâàíèå íàöèîíàëüíûõ
îáùåñòâ â ñóììå 21 òûñ. ãðèâåí, íåñìîòðÿ íà ïðåäîñòàâëåííóþ èíôîðìàöèþ ïðîôèëüíîé ñòðóêòóðû èñïîëêîìà î òîì, ÷òî îáùåñòâà ñîãëàñíû, ÷òîáû äåíüãè áûëè íàïðàâëåíû íà áîëåå íåîáõîäèìûå ïðîãðàììû. À îíè ðàññ÷èòûâàþò íà ñîáñòâåííûå ñèëû è âîçìîæíîñòè.
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ПОВІДОМЛЕННЯ. ПАМ`ЯТЬ

ЗВЕРНЕННЯ

ОФІЦІЙНО

Президії Запорізької обласної федерації та Запорізького обласного Союзу промисловців і підприємців
(роботодавців) „Потенціал” до запоріжців та роботодавців з інших областей України
Запорізька обласна федерація
роботодавців, ЗОСППР „Потенціал”, як найбільш впливові, репрезентативні громадські організації регіону, що представляють
інтереси бізнесу, звертаються до
запоріжців, роботодавців Запорізької області та з інших областей України!
У зв’язку з військовими діями
Росії проти України необхідно
підтримати зусилля діючого уряду та Верховної Ради, які намагаються зробити все можливе для
того, щоб якомога швидше припинилися страждання людей. Народи України та Росії у відповідності з рішенням російського президента, якому неможливо знайти пояснень, штучно підштовхуються до братовбивчої війни!

Ми, члени Запорізької обласної
федерації та Запорізького обласного Союзу промисловців і
підприємців (роботодавців) „Потенціал”, впевнені в тому, що Україна
зобов’язана зберегти свою територіальну цілісність, захистити незалежність і засуджуємо будь-які
спроби іноземної інтервенції.
Заявляємо, що для нас є рівними і однаково важливими всі жителі України, незалежно від мови
спілкування, національності, віросповідання, політичних вподобань,
місця народження, проживання
тощо. Ми всі - жителі України.
Багато підприємств нашої області мають бізнес-партнерів у
Росії, у яких закуповують продукцію або, навпаки, поставляють її.
Пропонуємо, щоб кожен з нас

звернувся до цих партнерів з проханням донести до керівництва
Росії стурбованість ескалацією
конфлікту. Адже переможців у
цьому протистоянні не буде, особливо для економіки обох держав.
Звертаємося до всіх організацій роботодавців інших областей України максимально долучитися до заходів підтримки уряду у діях щодо стабілізації економічної та зовнішньополітичної ситуації в Україні. Також просимо
бути готовими здійснити матеріальну та фінансову підтримку
всім потребуючим.
Закликаємо не піддаватися на
будь-які провокації, аби не допустити внутрішнього протистояння в Україні. Ми, жителі України,
маємо продемонструвати згурто-

ваність та єдність перед обличчям зовнішнього ворога.
Просимо зберігати спокій та
поміркованість, впевненість та
толерантність, продовжуючи працювати в звичайному режимі.
Наше завдання сьогодні - зупинити сповзання країни у прірву,
стабілізувати валютний курс, повернути довіру іноземних та
внутрішніх інвесторів, гарантувати своєчасну сплату податків та
заробітних плат.
В умовах жорсткої економічної
та політичної кризи ми повинні
докласти максимум зусиль для
стабілізації та життєзабезпечення бізнесу, промисловості Запоріжжя та країни!
Президія ЗОФР.
Президія ЗОСППР „Потенціал”.

НАШЕ ЗДОРОВ`Я

Діагностика туберкульозу доступна для всіх
Епідемічна ситуація з туберкульозом в Україні на сьогодні досить складна. Загострення епідемічної ситуації зумовлене деякими особливостями туберкульозу в сучасних умовах, зокрема зростанням патогенності, вірулентності та
генетичної агресивності збудника, змінами його біологічних властивостей, насамперед появою та подальшим різким
зростанням його стійкості до протитуберкульозних препаратів. Поряд з тим зростає кількість деструктивних форм
хвороби, комбінованих з іншими захворюваннями (ВІЛ/СНІД, алкоголізм, токсикоманія та ін.). Серед факторів
ризику не можна не згадати про зниження імунного захисту організму, несвоєчасність діагностики та лікування,
несприятливі екологічні умови тощо.
Зоя ХУТОРЯНСЬКА,
головний лікар
КУ „Бердянський ПТД” ЗОР
Здоровій сприйнятливій людині
(коли імунна система не здатна
виконати свою основну функцію
– захист) досить вдихнути навіть
невелику кількість збудників,
щоб стати інфікованою. Встановлено, що кожен хворий бактеріовиділювач протягом року може
інфікувати 12-17 осіб.
Така ситуація потребує знач-

них зусиль та невідкладних заходів для своєчасного виявлення хворих на туберкульоз. Флюорографічні, профілактичні обстеження населення досить ефективні, але високовартісні.
Незважаючи на новітні досягнення в бактеріології мікробактеріозів, за основу діагностики туберкульозу та контролю за лікуванням цієї хвороби в усьому світі
прийнято бактеріоскопічне дослідження мокротиння для виявлення кислостійких бактерій. Це
простий, недорогий, швидкий, до-

сить чутливий (серед хворих на туберкульоз чутливість бактеріоскопії досягає 90%) метод, що дає
змогу виявити заразних хворих,
які підтримують епідемію туберкульозу. Більшість хворих на туберкульоз мають симптоми ураження органів дихання, а відтак бактеріоскопічне дослідження мокротиння є найефективнішим методом виявлення хвороби.
У разі наявності кашлю у
хворого більше двох тижнів лікарі
первинної ланки зобов’язані призначити хворому аналіз мокро-
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тиння на наявність збудників туберкульозу.
У 2013 році в місті Бердянську
виявлено 20% всіх хворих на туберкульоз з бактеріовиділенням
методом мікроскопії мокротиння
в міській поліклініці.
У разі, якщо вас чи ваших
близьких турбують кашель більше
ніж два тижні, слабкість, безпричинна втрата ваги, температура
вище 37 град. С без видимої причини, зверніться до сімейного лікаря і не ухиляйтесь від обстеження
мокротиння на туберкульоз.

Повідомлення про оприлюднення
проекту регуляторного акта «Про
затвердження Положення про порядок
справляння податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки,
на території міста Бердянська,
у новій редакції»
Проект рішення сесії Бердянської міської ради „Про затвердження Положення про порядок справляння податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території
міста Бердянська, у новій редакції” розроблено фінансовим
управлінням виконавчого комітету Бердянської міської ради.
Основною метою регуляторного акта є впорядкування
сплати податку на нерухоме майно у відповідності до Податкового кодексу України.
Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу буде розміщено 24.03.2014 на офіційному сайті Бердянської міської ради у розділі «Регуляторна діяльність» http://
rada.berdyansk.net/?page_id=97435.
Зауваження та пропозиції слід надавати на адреси:
виконавчий комітет Бердянської міської ради, 71112,
м. Бердянськ, пл. І Бердянської Ради, 2, каб. №3 (відділ по
роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Бердянської міської ради);
виконавчий комітет Бердянської міської ради, е-mail:
ispolkom@rada-berdyansk.gov.ua.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб,
їх об’єднань приймаються до 25.04.2014 у письмовому та/
або електронному вигляді.

