Повышения тарифов на воду и тепло не будет. По
крайней мере, в ближайшее время, временные границы которого не ясны, но, возможно, они захватят и год грядущий, выразил уверенность Николай
Тимофеевич Омельченко на брифинге с представителями городских СМИ.

2 стр.

Будьте обережні
при користуванні газом у побуті!

Слухи о том, что стихийный рынок на Тищенко закрывают, так и остались слухами. Об этом проинформировала журналистов городских и областных
СМИ заместитель городского головы Н.Гончарова.

2 стр.

Газ зігріває сьогодні кожен дім, кожну оселю, його використовують для
приготування їжі. Газ - це швидко, зручно, але й небезпечно! При недбалому його використанні він може
бути не тільки помічником, але й ворогом, руйнівником осель, а може і назавжди забрати людські життя.

3

стор.
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Щоб території були успішними
і комфортними для проживання

Бердянська районна рада інформує

Особистий прийом громадян

Тридцять п’ята сесія Бердянської районної ради шостого скликання відбулася 18 жовтня, пройшовши, як
завжди, у конструктивному руслі.
Олена ПРОКОПЕНКО
У присутності голови Бердянської райдержадміністрації
В.П.Чепурного та заступника
голови Бердянської районної
ради Ж.О.Васильчик, депутатського корпусу, голів сільських та
селищної рад під головуванням
голови Бердянської районної
ради С.М.Фролова, заслухавши
підсумки проміжних виборів,
були визнані повноваження депутата Бердянської районної
ради Т.Г.Ткаченко.
Про виконання Програми со-

ціально-економічного розвитку
Бердянського району на 2013 рік
доповіла заступник голови райдержадміністрації Н.В.Борщова.
Зокрема, вона проінформувала,
що Бердянщина посідає 10 місце
за рейтингом показників соціально-економічного розвитку серед
20 районів області, та висловила
подяку за роботу аграріям, які
зайняли 4 місце в області. Основна проблема, яка впливає на
рейтинг, — це зменшення поголів’я ВРХ у фермерських господарствах району. Також Ніна Василівна проінформувала, які роботи наразі ведуться в районі з

виконання проекту ПРООН, берегоукріплення в с.Новопетрівка, освітлення та інше.
Виступили директор Новопетрівської загальноосвітньої школи Т.Ковбаса, розповівши про
соціальне партнерство з компанією ДТЕК, та Карло-Максівський сільський голова В.І.Приймак, який ознайомив на прикладі
своїх територій з виконанням
Програми соціально-економічного розвитку Бердянського району.
Крім того, Н.В.Борщова проінформувала про Програму забезпечення безпеки руху на ав-

томобільних дорогах, вулицях
селища, сіл та залізничному переїзді Бердянського району, яка,
зокрема, передбачає створення
комісії з безпеки дорожнього
руху і забезпечення комфортних
умов для водіїв, пішоходів і працівників ДАІ, а також приведення у належний стан доріг району.
Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від
26.12.2012 «Про районний бюджет
на 2013 рік» доповідала начальник управління фінансів райдержадміністрації
Н.М.Бочкова.

2 стор.

АКЦИЯ «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»

Фото А.САВОНА.

С прошлым будет и будущее
«Энциклопедия Бердянска», без преувеличения,
уникальное издание,
созданное творческим
коллективом из журналистов, ученых и историков, краеведов и
многих небезразличных
к истории своего города
и края людей. И потому
вдвойне приятно, когда
этот выдающийся труд,
пусть пока только
первый том (второй в
скором времени увидит
свет), становится достоянием общественности.
Елена ПРОКОПЕНКО
В минувшую пятницу, 18 октября, перед началом сессии
Бердянского районного совета
в торжественной обстановке
депутат Бердянского городского совета В.П.Безверхий, помощник народного депутата
А.Д.Токарева и главный редактор газеты «Південна зоря»
В.И.Михайличенко передали
четыре десятка экземпляров
«Энциклопедии Бердянска»
библиотекам школ района,
сельским библиотекам, отде-

23 жовтня 2013 року у приміщенні Осипенківської
сільської ради, з 10.00 до 11.00, вестиме особистий прийом
громадян голова Бердянської районної ради Станіслав Миколайович ФРОЛОВ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Спасатели нашли
пропавшего рыбака
из Бердянского района
на борту судна
из Сьерра-Леоне
Операция по поиску 71-летнего рыбака, который
в субботу вечером вышел в Азовское море на
самодельной лодке и не вернулся на берег, проходила под руководством государственной службы
по чрезвычайным ситуациям. Для поиска человека были привлечены 170 человек личного состава
спасателей, 3 катера, самолет ГСЧС Украины АН32 и вертолет Ми-8.
Об этом сообщает начальник отдела по связям со СМИ и
работе с общественностью ГУ ГСЧС в Запорожской области
Юлия Барышева, пишет «Корреспондент».
«Сегодня, в 15.08, рыбак был обнаружен. Его подобрало
судно Республики Сьерра-Леоне, которое обслуживает нефтяные вышки, в 18 километрах от побережья Азовского
моря. Экипаж сообщил о своем пассажире пограничной службе. С борта судна горе-рыбака забрал поисково-спасательный катер «05» Одесского центра поисково-спасательных
работ, который дислоцируется в Бердянске», - рассказала
Ю.Барышева.
Рыбак рассказал спасателям, что, потерявшись в море,
он греб на веслах целую ночь и день. Однако спасенный на
ухудшение состояния здоровья не жаловался и отказался
от госпитализации. Рыбака сопроводили домой его родственники.

СПОРТ
лам образования и культуры
Бердянской райгосадминистрации в рамках акции народного
депутата Александра Сергеевича Пономарева (именно он
стал одним из инвесторов создания этой книги), благодаря
которой с начала года многие
издания украинских авторов и
классиков литературы пополнили библиотечные фонды.
Владимир Петрович, обращаясь к президиуму, к присутствующим депутатам, сказал:
– Это настоящее событие.
Вместе с редактором газеты
«Південна зоря» В.И.Михайли-

ченко мы прибыли с миссией
– вручить один из величайших
манускриптов. Это информация о нашем крае, которая необходима не только нам, нашим детям, но и останется нашим внукам, потому что знать
о своей Родине обязаны все.
Наш Бердянский край славится на всю Украину, известен
за ее пределами, и этот документ должна иметь каждая
школа, каждая библиотека
Бердянского района. Дай Бог,
чтобы работа над энциклопедией и в дальнейшем продвигалась успешно, чтобы мы могли

больше узнать о людях, которые творят историю родного
края и Украины, являются гордостью. От всех благодарю лично Виктора Ивановича Михайличенко, всю его команду за
труд, который в нынешнем году
стал знаковым, – «Энциклопедию Бердянска», документ о
многовековой деятельности
многих поколений людей города и района.
Появление нового издания
вызвало широкий интерес, восхищение и большое желание
помочь информационно в работе над вторым томом.

Болеем
за Александра!
Боксёр Александр Ганзуля на Чемпионате мира в Казахстане одержал уверенную победу в 1/16 финала над венесуэльцем Эндрю Пинто. Во вторник, 22 октября, Александр в
1/8 финала встретится с боксёром из Кубы Хулио Пераза.
Его противник является вторым номером посева в весовой
категории 81 кг. Посмотреть прямую трансляцию можно в
интернете. Бой будет в дневной секции.
Поддержим Александра и будем держать за него кулаки!

В КРАЇНІ Й У НАС

Помощник городского головы Николай ОМЕЛЬЧЕНКО:

ОБЩЕСТВО

Заместитель городского головы
Наталья ГОНЧАРОВА:

«Мы организуем
ярмарочную торговлю»
Слухи о том, что стихийный рынок на Тищенко
возле школы № 16, весьма популярный в народе,
а еще больше у отечественного производителя
сельхозпродукции, закрывают, так и остались
слухами. Об этом проинформировала журналистов городских и областных СМИ заместитель
городского головы Наталья Гончарова.
Татьяна ЗАБЕРЖЕВСКАЯ
Как пояснила Наталья Ивановна, учитывая буквально
поток просьб как от торгующих, так и от покупателей,
переносить рынок никто не
собирается. Просто он получит статус цивилизованного,
обретя новые черты. А именно, параллельно основной магистрали Пролетарского проспекта напротив девятиэтажного дома № 232 разместится, если можно так назвать,
филиал КП «Центральный рынок».
— Так мы систематизируем стихийную торговлю, —
пояснила заместитель городского головы. – Мы хотели это
сделать раньше, но летом не
сложилось в силу активности
сезона, поэтому есть все предпосылки, что ярмарочная торговля будет открыта с начала
ноября.
В настоящее время подходят к логическому завершению все моменты в ведении
рабочей группы из специалистов санитарной службы, ГАИ,

ответственных структур исполкома, старших прилегающих
многоэтажных домов. Рассматриваются вопросы по сохранению зеленой зоны, чтобы не вытоптали, не уничтожили до основания. Предусматриваются ограждения.
Дорога будет перекрываться
для движения (еще раз уточняется, не основная, а параллельная основной) с 6.00 до
12.00. Вдоль дороги разместят
50 стационарных торговых
мест с навесами, на остальном дорожном полотне будет
вестись торговля с машин.
Местовое будут брать по шкале Центрального рынка, называлась сумма в 6 грн. 20 коп.
как точка отсчета. Убирать
территорию, вывозить мусор,
обследовать продукцию будут
службы КП «Центральный
рынок». Решают вопрос и по
биотуалетам, что также актуально. Никто из предпринимателей не изъявил желания
участвовать в этой теме. Надежда на положительный результат после переговоров с
руководством соседствующей железной дороги.

ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ

Легальна праця – гарантія
державної підтримки!
Ñåðã³é ÌÀÇÓÐÎÂ,
þðèñêîíñóëüò Áåðäÿíñüêîãî
ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³
У розпалі жовтень, і у м.
Бердянську триває місячник
легалізації трудової діяльності.
Що це означає для суспільства? На це питання можна
відповісти простим реченням:
держава гарантує працездатним громадянам вільний вибір
виду діяльності і захист у разі
її втрати. А досягти державної
підтримки можна тільки у разі
фіксації трудових відносин через укладення трудових договорів та реєстрацію їх у центрі
зайнятості міста.
Відповідно до чинного законодавства всі трудові договори, які укладені підприємцями
з найманими працівниками,
підлягають обов’язковій реєстрації у відповідних територіальних органах Державної служби зайнятості України (за
місцем реєстрації підприємця)
у тижневий строк з моменту
фактичного допущення працівника до роботи, що регламентовано ст. 24-1 Кодексу законів про працю України (далі
КЗпПУ). Взагалі всі основні
вимоги трудового законодавства при використанні найманої праці прописані у КЗпПУ.
Одразу поспішаємо заспокоїти мешканців міста, а саме
тих, хто думає, що реєстрація
трудового договору в центрі
зайнятості — справа дуже тривала та не безкоштовна. Це не
так. Реєстрація триває не
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більше п’яти хвилин і цілком
безкоштовна. Бланк трудового договору вам нададуть наші
спеціалісти, і у разі виникнення
питань по суті охоче пояснять
порядок заповнення договору
та інше.
Цей місячник легалізації запроваджено на території всієї
Запорізької області з метою
якомога більше скоротити
кількість «тіньових» трудових
відносин, які на сьогоднішній
день помилково сприймаються громадянами як позитивний
чинник. Але якщо поглянути на
ці відносини з іншого боку, то
постає багато питань з приводу забезпечення прав громадян під час їхнього виконання.
Наприклад, такі, які стосуються щорічної відпустки, лікарняних, обов’язкової заробітної
плати тощо. З метою переконання трудового населення
Бердянським міським центром
зайнятості запроваджуються
заходи по роз’ясненню чинного трудового законодавства на
ринках та у торговельних центрах щодо використання роботодавцями робочої сили без
легального оформлення трудових відносин. Особлива увага
приділяється захисту найманих працівників: зазначається,
що у разі перебування працівника в нелегальних трудових
відносинах (без договору,
контракту) він позбавляється
державних гарантій щодо його
со-ціального захисту на період
безробіття.
Закінчення на 3-й стор.

«Повышения тарифов на воду и тепло не будет»
По крайней мере, в ближайшее время, временные границы которого не ясны, но, возможно, они захватят
и год грядущий, выразил уверенность Николай Тимофеевич Омельченко на брифинге с представителями
городских СМИ.
Татьяна ЗАБЕРЖЕВСКАЯ
К сему приятному утверждению помощник мэра добавил, что
руководитель города попросил
разъяснить этот вопрос, чтобы
население получило информацию. Чтобы она дошла до каждого жителя и пользователя тепловой энергией и водоснабжением, будут организованы круглые столы с общественностью,
добавил Николай Тимофеевич.

Все знают, что городская
власть не регулирует систему
тарифов на энергоносители,
этим занимается национальная
комиссия в Киеве. Только предприятие теплосети сдает ежемесячно до 50 листов отчетности,
добавил в недавнем прошлом
руководитель теплосети.
Поскольку тарифы на теплоносители чем дальше, тем становятся более неподъемными
для оплаты, журналисты затронули тему индивидуального ото-

пления, не лишенную актуальности. В последнее время все
чаще с этими вопросами обращаются в исполком и председатели ОСМД, которым предлагают переходить на альтернативные возможности отопления
всем домом разом, тем более,
что в нашем городе есть такие
примеры. О том, что многоэтажки в микрорайоне, называемом
в народе «Ламповый», еще в
бытность Николая Омельченко
в ранге заместителя городского

головы практически полностью
были переведены на индивидуальное отопление, напомнил сам
Николай Тимофеевич. Он также
добавил, что есть приятные моменты в правилах оформления
субсидий. Хотя вспомнилось, что
когда вводили институт субсидий в первой половине 90-х минувшего столетия, утверждали,
что он просуществует лет пять,
не более. Но ничего не бывает
более постоянного, чем нечто
временное.

Щоб території були успішними
і комфортними для проживання
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).
Оскільки цей пункт порядку
денного було детально заслухано
в профільних комісіях та на президії, нових питань від депутатів
не було, тому Програма була прийнята, враховуючи внесені зміни та
доповнення, також як і Програма
створення центру надання адміністративних послуг при Бердянській
райдержадміністрації.
До Програми розвитку освіти
Бердянського району на 20132017 рр. начальником відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації В.М.Липським були внесені доповнення, які передбачають
виплату премій та грошової винагороди учасникам учнівських
олімпіад та МАН, обдарованим
дітям, враховуючи фінансові можливості райдержадміністрації.
Важливе соціальне питання – це
протидія поширенню наркоманії,
боротьба з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у Бердянському районі. Тому і обговорювалося питання прийняття такої
Програми за прикладом обласної,
яка вже успішно діє. Основна увага, звичайно, буде приділятися
профілактиці цих явищ, а також
планується проведення заходів,

акцій із залученням співробітників
МВС, соціальних служб серед населення району, які, окрім основної роботи, будуть також спрямовані на розповсюдження буклетів,
плакатів як наочної агітації, а також висвітлення цих проблем у
ЗМІ. Про це інформувала директор Бердянського районного центру соціальних служб для дітей та
молоді райдержадміністрації
С.Г.Пейчева.
Багато питань, про які доповідав голова постійної комісії районної ради з питань управління
об’єктами спільної власності територіальних громад та житлово-комунального господарства В.О.Пелешко, стосувалися регуляторних
процедур. Вони були прийняті без
обговорення, оскільки напередодні
детально були опрацьовані у депутатських комісіях і заслухані на
президії. Ці питання прийняті з урахуванням уточнень і доповнень.
«Радіо Бердянщини» - комунальна радіомовна організація,
яка припиняє свою діяльність.
Причин цього декілька, і всі
суттєві – за дев’ять років функціонування у Бердянському районі з 7000 радіоточок на сьогодні
залишилося 1200, вартість послуг з радіомовлення збільшилася більше, ніж у два рази, сама

мережа знаходиться у поганому стані. Окрім того, існує цілий
ряд альтернативних радіостанцій, які передають інформацію за необхідністю. Тому й було
прийняте рішення про внесення
змін до контракту з керівником
Бердянської районної комунальної радіомовної організації «Радіо Бердянщини» В.В.Бадєєвим,
з яким, до речі, досягнуто консенсусу. Ліквідаційна комісія повинна завершити роботу до 17
грудня. Функції по радіомовленню у Бердянському районі будуть
передані міському радіо з бюджетом 30 тис. грн. на рік. Як зазначив голова Бердянської райдержадміністрації В.П.Чепурний,
для жителів району нічого не
зміниться, окрім того, що новини будуть звучати жіночим голосом, що дуже приємно.
Розглянуто пункти порядку
денного «Про нагородження нагрудним знаком «За розвиток
Бердянського району» за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Бердянського
району та сумлінну працю начальника архівного відділу Бердянської райдержадміністрації
І.В.Бойко, пенсіонера соціальної
сфери Г.І.Бутько, ветеранів праці
О.П.Карнаша, В.Д.Скорика,

Є.Д.Проценка, В.М.Новосели.
Крім того, розглянувши клопотання відділу освіти, молоді та
спорту Бердянської райдержадміністрації, вирішили присвоїти
звання «Почесний громадянин
Бердянського району» за визначні заслуги перед громадою у
розвитку освіти, науки, культури, зміцнення авторитету району, значний особистий внесок у
соціально-економічний розвиток Бердянського району О.В.
Ковтуну (посмертно) усі без винятку депутати одноголосно,
оскільки клопотання розглядалися і у комісіях, і на президії та
не викликали запитань присутніх у залі засідань.
Наприкінці роботи сесії було
прийняте рішення про закріплення депутатів Бердянської
районної ради за сільськими та
селищною радою, згідно з яким
за Андріївською селищною радою
закріплено П.П.Шевлюка, а за
Новопетрівською сільською радою – Т.Г.Ткаченко.
По закінченні голова подякував
за плідну працю і побажав у подальшому міцного здоров’я та наснаги у депутатській діяльності на
території Бердянського району
задля блага кожного мешканця
територіальної громади.

В МУЗЕЯХ ГОРОДА

Спорт – это жизнь
В музее истории города
провели мероприятие,
посвященное развитию
спорта в Бердянске, под
названием «Спорт – это
жизнь».

Фото А.САВОНА.
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Научный сотрудник музея
Екатерина Грядунова рассказала собравшимся студентам
БГПУ, будущим психологам и
преподавателям физкультуры,
о развитии спорта в городе,
спортивных сооружениях, обществах и достижениях бердянских спортсменов. На встрече
присутствовали начальник отдела семьи, молодежи и спорта
горисполкома Вадим Шумилов
и зав. сектором физкультуры и
спорта Алексей Проданов, зам.
директора ДЮСШ им. Е.И.Назарова Людмила Добросердова,
директор городского Дворца
спорта Сергей Кашпор. Тренеры этих спортивных заведений

отделений ушу и аэробики, плавания и вольной борьбы рассказали о культивируемых видах
спорта, познакомили собравшихся со своими воспитанниками, достигшими хороших результатов. А зам. директора по
воспитательной работе КДЮСШ
СК «Первомаец», тренер по
прыжкам на акробатической дорожке Алла Масленкова со своими воспитанниками Иванной

Хребтовой и чемпионом Всеукраинского турнира в Днепропетровске, кандидатом в мастера
спорта Богданом Тортынским
устроили маленькое показательное выступление. Собравшиеся
ознакомились с видеофильмами и слайдами спортивных соревнований и покидали залы
музея с хорошим эмоциональным зарядом и убеждением, что
спорт – это жизнь.

А на следующий день в залах
музея состоялось мероприятие,
посвященное бердянским маякам. Нижний маяк на Дальней
косе указывает путь кораблям
в Бердянский порт с 1838 года,
а Верхний бердянский маяк на
поселке «АЗМОЛ» – с 1878 года.
На снимке: мероприятие в
залах музея истории города.

ПОВІДОМЛЕННЯ. ПАМ’ЯТЬ

Південна зоря, вівторок, 22 жовтня 2013 року, № 116 (17126)

Будьте обережні при користуванні газом у побуті!
Газ зігріває сьогодні кожен дім, кожну оселю, його використовують для приготування їжі. Газ - це швидко,
зручно, але й небезпечно! При недбалому його використанні він може бути не тільки помічником, але й
ворогом, руйнівником осель, а може і назавжди забрати людські життя.
Тому так важливо дотримуватись простих та ефективних правил поводження з газом та газовими приладами:
1. завжди дотримуйтесь правильної послідовності дій при включенні газових приладів: спочатку необхідно запалити сірник, а
вже потім відкривати подачу газу;
2. під час роботи газових приладів має бути постійний прилив
свіжого повітря, що забезпечить повне згоряння газу;
3. заміну газових приладів (підключення до діючих газопроводів), запірної арматури виконують працівники ПАТ «Запоріжгаз» або працівники спеціалізованої організації, що мають ліцензії;
4. не змінюйте конструкцію димових та вентиляційних каналів, не користуйтесь газовими приладами після закінчення
терміну дії акта про перевірку та прочистку димових та вентиляційних каналів, не заклеюйте вентиляційні решітки;
5 при виявленні запаху газу в квартирі негайно повідомляйте
за телефоном 104, відповідайте на всі запитання, послухайте
інструктаж про те, що вам робити в тій чи іншій аварійній ситуації.
Виконуйте всі вимоги та рекомендації диспетчера та чекайте
приїзду аварійної бригади.
Пам’ятайте! У загазованому приміщенні достатньо маленької іскри, щоб стався вибух! Не будьте байдужі! Ваші правильні
дії в екстремальних ситуаціях допоможуть уникнути небажаних
наслідків. Збережіть своє майно, життя та здоров’я! Завжди ви-

конуйте правила безпечного використання природного газу!
Кожному, хто користується блакитним паливом у своїх оселях, варто пам’ятати, що важливою умовою безпеки при користуванні газовими приладами є контроль за повнотою його згоряння. При повному згорянні полум’я має блакитний колір, при
неповному - жовтувато-солом’яний. Якщо газ згоряє неповністю, в приміщенні може виникнути небезпечна концентрація чадного газу, яка може бути смертельною для людини. Для запобігання його утворення необхідно:
1. Своєчасно регулювати газові пальники, при виявленні жовтого полум’я необхідно відрегулювати подачу повітря в пальник.
2. Використовувати газові прилади при достатній тязі в димоходах та виконанні щорічної прочистки димових та вентиляційних каналів.
3. Вмикати газові прилади при відчиненій кватирці або встановленому на провітрювання вікні.
4. Експлуатувати газові прилади тільки зі справною автоматикою безпеки.
Будьте пильні з газом! Не порушуйте правила безпеки! Завжди викликайте аварійну газову службу за телефоном 104! Безпека вашого життя - запорука спокою та стабільності вашої родини!
ПАТ «Запоріжгаз».

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІНФОРМУЄ

Управління комунальної власності Бердянської
міської ради пропонує інформацію щодо вільних
об’єктів комунальної власності для передачі в оренду:
нежитлові приміщення,
розташовані за адресами:
- м. Бердянськ, вул. Промислова, 1 площею 3521,60 кв.м;
площею 340,0 кв.м; автомобільна естакада площею 429,0 кв.м
з навісом та залізнична естакада площею 650,0 кв.м з навісом;
- м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 74 площею 67,90 кв.м;
(літ. Х); площею 670,10 кв.м;
площею 415,20 кв.м; площею
22,30 кв.м (гараж) літ У’ прим.
№2; площею 18,20 кв.м (гараж)
літ У’ прим. №3; площею 18,40
кв.м (гараж) літ У’ прим. №4;
площею 103,90 кв.м; площею
45,05 кв.м (частини навісу літ.
Щ); площею 36,40 кв.м (автовагова);
- м. Бердянськ, вул. К.Маркса, 4 площею 201,10 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Правди, 7
площею 321,0 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Приазовська, 124 площею 123,0
кв.м (підвал)
- м. Бердянськ, пр. Праці, 6
площею 4,0 кв.м (частина холу І
поверху будівлі дитячої поліклініки). Напрямок використання – обслуговування у сфері
страхування;
- м. Бердянськ, вул. Свободи,
38 площею 102,30 кв.м; площею
51,30 кв.м (підвали); площею 15,0
кв.м (І поверх);
- м. Бердянськ, пр. Праці, 1
площею 43,0 кв.м;
м. Бердянськ, пр. Праці, 27
площею 14,50 кв.м; площею
20,10 кв.м, площею 57,50 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Свободи, 95
площею 4,10 кв.м. Напрямок
використання об’єкта оренди –
під відділення банку;
- м. Бердянськ, вул. Кабельників, 160/87 площею 25,70 кв.м;
- м. Бердянськ, Мелітопольське
шосе, 103/24 площею 159,40 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Ля-Сейн-

ська, 56 / пр. Праці, 24 площею
19,0 кв.м. Напрямок використання – для розміщення інформаційно-методичного центру;
- м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 27 площею 15,20 кв.м.
Напрямок використання – під
буфет;
- м. Бердянськ, вул. Потійська,
10-б площею 32,55 кв.м; площею
121,14 кв.м;
нежитлові будівлі:
- м. Бердянськ, вул. Комунарів, 23-к (колишня мазутонасосна) площею 100,0 кв.м;
- м. Бердянськ, військове
містечко (колишній військовий
аеродром) площею 695,10 кв.м;
- м. Бердянськ, пр. Праці, 1-г
площею 3,60 кв.м. Напрямок використання – під громадську
вбиральню;
- споруди громадських вбиралень площею 20,0 кв.м, розташовані в м. Бердянськ, у
кількості 2 одиниць, розташовані
на території пляжу «Лазурний».
Напрямок використання – під
громадську вбиральню.
Комплекс будівель та споруд
стадіону «Азовець», що складається з основних будівель «А,
Б», прибудов «а, б» та споруд:
паркану № 1, підпірної стіни №2,
№ 3, футбольного поля № 4,
розташованих за адресою:
м. Бердянськ, вул. Баха, 11. Напрямок використання – спортивна діяльність.
Частина нежитлового приміщення колишнього свинарника № 3, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Степова, 28 (підсобне господарство),
площею 1728,0 кв.м.
Частина нежитлового приміщення колишнього свинарника № 4, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.
Степова, 28 (підсобне господарство), площею 1728,0 кв.м.

- вул. Степова, 28 (підсобне
господарство) площею 1510,83
кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Будівельна, 3-б, споруда навісу площею
1049,0 кв.м, ворота, огорожі,
замощення площею 1426,80
кв.м; замощення площею 950,0
кв.м;
Світлова опора № 11 на стадіоні «Торпедо», розташованому за адресою: м. Бердянськ,
вул. Горбенка, 40. Напрямок використання – для розміщення
телекомунікаційного обладнання мобільного зв’язку.
Будівлі колишнього
військового аеродрому:
- Агрегатна КДП площею 57,0
кв.м,
- КТП площею 27,0 кв.м;
- Службова будівля 3АЕ площею 380,0 кв.м;
- Солдатська їдальня площею
138,0 кв.м;
- КДП площею 1060,0 кв.м;
- ТП-272 площею 57,0 кв.м;
- ТП-278 площею 57,0 кв.м.
Споруди автобусних зупинок:
- «вул. Сєрова» по пр. Пролетарському (біля житлового будинку № 49-а) площею 29,50
кв.м; «Дачна» по вул. Ленінградська (навпроти житлового
будинку по вул. Ленінградська,
162) площею 31,50 кв.м;
«Стрілецький тир» по вул.
Орджонікідзе (парний бік навпроти багатоповерхового ж/будинку по вул. Орджонікідзе, 103)
площею 29,12 кв.м;
- „Батьківщина” по вул. Калініна (непарний бік) площею 27,20
кв.м;
- вул. Калініна, (парний бік)
площею 17,20 кв.м;
- по вул. Піонерській біля ж/
будинку № 51 (непарний бік)
площею 63,25 кв.м;
- по пр. Пролетарський
„Військове містечко” (парний бік)
площею 20,40 кв.м;
- «вул. Донецька» по вул. Кірова (біля ж/будинку № 72) площею 30,60 кв.м;
- «Пожежна частина» по вул.
Руденка площею 24,48 кв.м;
- «Першотравневий завод»
по пр. Пролетарському (непарний бік) навпроти АЗС «НК
«Альянс» в м. Бердянськ)

площею 32,40 кв.м;
- „вул. Вроцлавська”, що знаходиться на Мелітопольському
шосе, по непарному боці, площею 24,10 кв.м;
- «вул. Франка» по вул. Мічуріна (парний бік) площею 18,0
кв.м;
- «вул. Петровського» в
м. Бердянськ по вул. Свободи в
районі санітарно-епідеміологічної станції площею 20,44 кв.м;
- «Азовкабель» (район колишньої їдальні, що знаходиться за
адресою: м. Бердянськ, вул.
Кабельників, 2) площею 87,30
кв.м;
- «Технікум харчової промисловості» в м. Бердянськ, по пр.
Пролетарському (непарний бік),
площею 19,20 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Шаумяна, споруда автобусної зупинки
«СШ №15», що знаходиться
біля багатоповерхового житлового будинку № 18 по вул. Шаумяна;
по Мелітопольському шосе
«Завод ЗБК» (район заводу залізобетонних конструкцій,
м. Бердянськ, біля буд. №86 по
Мелітопольському шосе) площею 22,40 кв.м;
- по вул. Жовтневій «Клуб ім.
Леніна» площею 12,0 кв.м;
- «Технікум харчової промисловості» в м. Бердянськ, по пр.
Пролетарському (парний бік)
площею 14,70 кв.м;
- в м. Бердянськ, по вул. Калініна (парний бік) площею 17,20
кв.м;
- в м. Бердянськ, пр. Пролетарський, «Хлібокомбінат» (парний бік), площею 32,40 кв.м;
- м. Бердянськ, вул. Морозова („Ринок”, парний бік);
- м. Бердянськ, на перехресті
вул. Вроцлавської та вул. Котовського.
Напрямок використання споруд автобусних зупинок – за
призначенням.
Протягом 10 робочих днів
після розміщення оголошення
орендодавець приймає заяви
про оренду відповідного майна.
За довідками звертатися до
управління комунальної власності, каб. № 58 міськвиконкому або за тел. 3-51-65.
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ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ

Легальна праця – гарантія
державної підтримки!
(Закінчення.
Початок на 2-й стор.).
Також мова йде про дотримання вимог чинного законодавства з цього питання, а
саме, відповідно до ст. 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» особа набуває статусу застрахованої
особи з дня укладення трудового договору. У разі отримання статусу безробітного вона
має переваги, тобто право на
допомогу по безробіттю в залежності від страхового стажу. Роботодавець, який наймає працівників на легальній
основі, з дня реєстрації його
в службі зайнятості набуває
статусу платника страхових
внесків до Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування
України на випадок безробіття. Також проводяться
семінари з безробітними

та роботодавцями.
На сьогоднішній день заходи носять попереджувальний
характер, але по закінченні вищезазначеного місячника в
органах місцевого самоврядування буде розглянуто питання про створення комісії, до
складу якої входитимуть представники державних установ,
які комісійно, без попередження, будуть відвідувати фізичних осіб-підприємців з метою
проведення перевірок легальності застосування найманої
праці, дотримання роботодавцем усіх вимог трудового законодавства і збереження прав
трудового населення під час виконання ними своїх обов’язків.
Бердянський міський центр
зайнятості сподівається на те,
що місячник з легалізації трудової діяльності наблизить
наше суспільство до співпраці
із державою та зробить життя
громадян нашого міста трохи
ближчим до європейських
стандартів.

ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Студенты и учащиеся
играли в «Зарницу»
11 октября
на базе пожарной части №20 по
ул. Коцюбинского отделом семьи,
молодёжи и
спорта горисполкома
проводилась
военно-патриотическая игра «Зарница». Участвовали учащиеся и студенты среднеспециальных, высших учебных заведений
города в возрасте от 16 до 23 лет. Главной целью таких игр
является выработка командной работы среди молодёжи,
популяризация и пропаганда военно-прикладных видов
спорта, туризма.
По информации
А.В. КРИВУНЬ, Бердянское
ГРУ ГСЧС Украины
в Запорожской области
Командам необходимо
было для победы хорошо выступить в нескольких этапах
соревнований: строевая подготовка; гражданская оборона (надевание противогаза,
транспортирование пострадавшего на носилках, наложение шины); физическая
подготовка (отжимание, челночный бег, подтягивание);

военная подготовка (стрельба из пневматического оружия, приёмы самообороны);
туристическая подготовка и
пожарные навыки.
Лучше всех оказались
представители Бердянского
медицинского колледжа. Они
завоевали первое место.
Второе место у команды колледжа ТГАТУ, а третье место
завоевали представители
Бердянского машиностроительного колледжа.
Победители и призёры
были награждены грамотами.

