21 марта в учреждениях культуры, образования,
творческих коллективах празднуют Всемирный
день поэзии.
З перших днів існування незалежної України всі
пенсіонери та люди, що мають право на соціальні
виплати, отримували гроші виключно на пошті.
Саме пошта є тією установою, що завжди гарантувала і гарантує виплату коштів людям, незважаючи на політичні і економічні кризи, стрибки
курсів валют тощо.

Щедра Масляна
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13 березня Миколаївський сільський Будинок культури
знову гостинно відчинив свої двері для всіх охочих відсвяткувати щедру Масляну.
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20 березня 2016 року – День працівників житлово-комунального
господарства і побутового обслуговування
Шановні працівники та ветерани житловокомунального
господарства та побутового обслуговування населення!
Бердянська міська рада, виконавчий комітет вітають вас з
професійним святом – Днем працівників житловокомуналь
ного господарства
і побутового обслуговування населення!
Комунальні блага вже стали для нас настільки звичними, що ми дуже часто не
замислюємося, що стабільна робота комунального господарства забезпечується важ
кою працею. Вона починається, коли більшість мешканців нашого міста ще не про
кинулась, а завершується, коли вже настає час сну. Завдяки роботі працівників
житловокомунального господарства у наших будинках є звичні та необхідні нам
комунальні блага. Багато хто з комунальників зустрічають своє професійне свято
на своєму робочому місці, бо така специфіка їх роботи.
20 березня професійне свято відзначають і працівники сфери побутового обслуго
вування. Вони забезпечують жителів нашого міста необхідними товарами і послу
гами, піклуючись про розширення їх спектру, задоволення потреб бердянців.
Цей день також можуть вважати професійним святом всі ті, хто при
четний до створення ОСББ. Тому що ці люди добровільно беруть на себе
відповідальність за порядок і затишок у своїх домівках та на прибудинко
вих територіях.
Щиро бажаємо вам у день професійного свята міцного здоров’я,
щастя, благополуччя і успіхів у нелегкій, але такій потрібній людям
справі!
Міський голова В.П. ЧЕПУРНИЙ.
Секретар міської ради
О.О. ХОЛОД.
НОВОСТЬ

Официально сообщаем:
курортно-оздоровительный
сезон в Северном
Приазовье открыт
14 марта. Именно в этот
день в санаторий “Арктика”
заехали первые
250 отдыхающих со всех
концов Украины.

Курортный сезон 2016 открыт
Журналистам городских СМИ в среду представили санаторно-курортную базу, палаты
для отдыхающих, столовую и танцевальный
зал. Отдельно – зал для процедур спинальным больным.
Главный врач санатория Геннадий Иваньков сообщил, что санаторий рассчитан на 750
человек и есть основания предполагать, что
места эти будут заполнены до 100 %.
В настоящее время стоимость проживания,
питания и лечения в стенах санатория составляет 270 грн. в сутки, летом она будет выше, но

пока этой льготой пользуются и частные лица,
которые приобретают путевки за свой счет.
— Мы поздравляем коллектив санатория
с открытием сезона, – прокомментировал новость секретарь горсовета Алексей Холод.
— На очереди «Нефтехимик Украины», а с
первых чисел мая отдыхающих начнут принимать санатории Приазовкурорта. Свою задачу городские власти видят в том, чтобы к
началу сезона город стал чище, а детские и
взрослые здравницы оказывали свои услуги
на высоком уровне.

Вітаємо зі славним 75-літтям неповторну, милу, життєрадісну,
сильну та творчу особистість БІЛОВОЛ Аллу Григорівну!
Людині мудрій і світлій, талановитому педагогу, високоосвіченій інтелігентній жінці, ніжній та відданій родині дружині, матусі
та бабусі бажаємо Божого благословення на довгі-предовгі роки.
Більше 40 років віддала Алла Григорівна освіті, вміло засіяла
врожайним зерном щедру ниву нелегкої, але щасливої долі.
Вдячні їй учні, друзі-колеги, односільчани у різних кінцях світу
несуть її промені добра і любові. Тож зичимо нашій порадниці і
помічниці міцного здоров’я, натхнення і бадьорості у щоденних турботах-звершеннях.
З повагою та вдячністю колектив
Осипенківської школи І-ІІІ ступенів.

ПРЕССЛУЖБА БЕРДЯНСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ ІНФОРМУЄ

У Бердянську вперше видали свідоцтво
про народження в пологовому будинку
3 третього березня
Міністерство юстиції
України надало можливість всім громадянам зареєструвати
народження дитини,
не звертаючись до
органів РАГСу, а
безпосередньо в
пологовому будинку.
11 березня цією можливістю
вперше скористалася мешканка нашого міста, яка 8 березня
народила доньку Анелію. Під час
урочистої виписки з пологового
будинку дівчинка отримала свій
перший документ – свідоцтво
про народження.
Катерина Пилипенко, началь-

ник відділу державної реєстрації актів цивільного стану по
м. Бердянську Бердянського
міськрайонного управління
юстиції, привітала маму Олену Володимирівну та її дитинку
та урочисто вручила свідоцтво про народження.
Також прийшли привітати

маму та дівчинку міський голова
Володимир Чепурний та його заступник Юлія Дойнова.
Для того, щоб зареєструвати
народження дитини безпосередньо
в пологовому будинку, необхідно
мати наступні документи - паспорти батьків, свідоцтво про шлюб та
довідку про народження дитини.

Управління комунальної власності Бердянської міської ради оголошує
про проведення конкурсу на право оренди комунального майна
Відомості про об’єкти оренди:
1. Нежитлове вбудоване приміщення №4 площею 18,40 кв.м
нежитлової одноповерхової
будівлі гаража (літ. У1), що знаходиться за адресою: м. Бердянськ, Мелітопольське шосе,
74. Початковий розмір орендної
плати за об’єкт оренди - за
1 кв.м не менше, ніж 2,97 грн., в
т.ч. ПДВ з щомісячною індексацією. Напрямок використання
об’єкта оренди – гараж.
2. Вбудовані нежитлові приміщення площею 66,50 кв.м
першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Франка, 32. Початковий розмір орендної плати за
об’єкт оренди - за 1 кв.м не менше, ніж 13,71 грн., в т.ч. ПДВ з
щомісячною індексацією. Напрямок використання об’єкта
оренди – орендар визначає самостійно.
3. Вбудовані нежитлові приміщення площею 28,0 кв.м першого поверху дев’ятиповерхової житлової будівлі, що знаходиться за адресою: м. Бердянськ, вул. Ля-Сейнська, 34.
Початковий розмір орендної
плати за об’єкт оренди - за
1 кв.м не менше, ніж 38,27 грн.,
в т.ч. ПДВ з щомісячною індексацією. Напрямок використання об’єкта оренди – орендар визначає самостійно, окрім виробничої діяльності та закладів з
нічним режимом роботи.
4. Частина одноповерхової
нежитлової будівлі площею
300,0 кв.м, що знаходиться за
адресою: м. Бердянськ, вул.
Степова, 28. Початковий
розмір орендної плати за об’єкт

оренди - за 1 кв.м не менше,
ніж 1,01 грн., в т.ч. ПДВ з щомісячною індексацією. Напрямок використання об’єкта
оренди – орендар визначає
самостійно.
5. Вбудовані нежитлові приміщення площею 61,10 кв.м
першого поверху чотириповерхової будівлі дитячої поліклініки, розташованої за адресою: м. Бердянськ, пр.
Праці, 6. Початковий розмір
орендної плати за об’єкт оренди - за 1 кв.м не менше, ніж
19,40 грн., в т.ч. ПДВ з щомісячною індексацією. Напрямок використання об’єкта
оренди – буфет.
6. Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 20,0 кв.м першого поверху семиповерхової будівлі
хірургічного корпусу міської
лікарні, що знаходиться за адресою: м. Бердянськ, вул.
Консульська (Комунарів),
23. Початковий розмір орендної плати за об’єкт оренди - за
1 кв.м не менше, ніж 36,20
грн., в т.ч. ПДВ з щомісячною
індексацією. Напрямок використання об’єкта оренди – аптечний пункт.
7. Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 кв.м першого поверху п’ятиповерхової будівлі пологового будинку, що знаходиться за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська
(Комунарів), 23. Початковий
розмір орендної плати за
об’єкт оренди - за 1 кв.м не
менше, ніж 28,24 грн., в т.ч.
ПДВ з щомісячною індексацією. Напрямок використання

об’єкта оренди – для встановлення апарата видачі бахіл.
8. Вбудоване нежитлове приміщення площею 19,50 кв.м одноповерхової нежитлової будівлі,
що знаходиться за адресою:
м. Бердянськ, пр. Праці, 27. Початковий розмір орендної плати
за об’єкт оренди - за 1 кв.м не
менше, ніж 43,63 грн., в т.ч. ПДВ
з щомісячною індексацією. Напрямок використання об’єкта
оренди – орендар визначає самостійно.
9. Вбудовані нежитлові приміщення площею 42,0 кв.м одноповерхової нежитлової будівлі,
що знаходиться за адресою:
м. Бердянськ, вул. Хіміків, 5-а.
Початковий розмір орендної плати за об’єкт оренди - за 1 кв.м не
менше, ніж 12,66 грн., в т.ч. ПДВ
з щомісячною індексацією. Напрямок використання об’єкта
оренди – орендар визначає самостійно.
10. Споруда автобусної зупинки “Пожежна частина”
площею 24,48 кв.м, розташована в м. Бердянську, вул. Руденка, з особливими умовами:
- Орендар зобов’язаний
здійснити благоустрій зупинки
громадського транспорту та
прилеглої території.
- Орендар має право на розміщення тимчасової споруди на
прилеглій до зупинки громадського транспорту території.
- Місце розміщення та проект
благоустрою зупинки громадського транспорту підлягає обов’язковому погодженню з органами Державтоінспекції на
підставі чинного законодавства.
(Закінчення на 2-й стор.)
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Управління комунальної власності Бердянської міської
ради оголошує про проведення конкурсу на право оренди
комунального майна
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
- Об’єкт комунальної власності міста – споруда зупинок
громадського транспорту
підлягає передачі в оренду без
права подальшої приватизації.
- Облаштування для користування маломобільними групами населення громадським
транспортом. Напрямок використання – за призначенням.
Початковий розмір орендної
плати за об’єкт оренди - за
1 кв.м не менше, ніж 3,45 грн.,
в т.ч. ПДВ з щомісячною індексацією.
11. Споруда автобусної зупинки “Магазин “Київ” площею 17,0 кв.м та належний до
неї металевий паркан, розташована в м. Бердянську, Мелітопольське шосе в районі
примикання вул. Херсонської
до Мелітопольського шосе з
особливими умовами:
- Орендар зобов’язаний
здійснити благоустрій зупинки
громадського транспорту та
прилеглої території.
- Орендар має право на розміщення тимчасової споруди
на прилеглій до зупинки громадського транспорту території.
- Місце розміщення та проект благоустрою зупинки громадського транспорту підлягає обов’язковому погодженню з органами Державтоінспекції на підставі чинного законодавства.
- Об’єкт комунальної власності міста – споруда зупинок
громадського транспорту
підлягає передачі в оренду без
права подальшої приватизації.
- Облаштування для користування маломобільними групами населення громадським
транспортом. Напрямок використання – за призначенням.
Початковий розмір орендної
плати за об’єкт оренди - за
1 кв.м не менше, ніж 9,94 грн.,
в т.ч. ПДВ з щомісячною індексацією.
12. Споруда автобусної зупинки, що знаходиться в
м. Бердянську, вул. Макарова (біля дитячого санаторію
в районі вул. Макарова, 5а),
площею 17,50 кв.м, з особливими умовами:
- Орендар зобов’язаний
здійснити благоустрій зупинки
громадського транспорту та
прилеглої території.
- Орендар має право на розміщення тимчасової споруди на
прилеглій до зупинки громадського транспорту території.
- Місце розміщення та проект благоустрою зупинки громадського транспорту підлягає обов’язковому погодженню з органами Державтоінспекції на підставі чинного законодавства.
- Об’єкт комунальної власності міста – споруда зупинок
громадського транспорту
підлягає передачі в оренду без
права подальшої приватизації.
- Облаштування для користування маломобільними групами населення громадським
транспортом. Напрямок використання – за призначенням.
Початковий розмір орендної
плати за об’єкт оренди - за
1 кв.м не менше, ніж 13,53 грн.,
в т.ч. ПДВ з щомісячною індексацією.
13. Частина приміщень площею 152,60 кв.м нежитлової
будівлі, що знаходиться за адресою: м. Бердянськ, вул. Промислова, 1. Початковий розмір
орендної плати за об’єкт оренди - за 1 кв.м не менше, ніж
3,55 грн., в т.ч. ПДВ з щомісяч-

ною індексацією. Напрямок використання - орендар визначає
самостійно.
14. Частина приміщень першого поверху площею 84,0
кв.м, яка розташована у нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою: м. Бердянськ,
вул. Приазовська, 124. Початковий розмір орендної плати за
об’єкт оренди - за 1 кв.м не
менше, ніж 16,11 грн., в т.ч. ПДВ
з щомісячною індексацією. Напрямок використання – орендар визначає самостійно.
15. Будівля літ. “Б”, розташована за адресою: м. Бердянськ, вул. Свободи, 39-в,
площею 14,80 кв.м. Початковий розмір орендної плати за
об’єкт оренди - за 1 кв.м не
менше, ніж 17,99 грн., в т.ч. ПДВ
з щомісячною індексацією. Напрямок використання - орендар
визначає самостійно.
16. Металевий павільйон
площею 27,90 кв.м, що знаходиться в районі житлового будинку, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Володимира Довганюка (Орджонікідзе), 72. Початковий
розмір орендної плати за об’єкт
оренди - за 1 кв.м не менше,
ніж 7,23 грн., в т.ч. ПДВ з щомісячною індексацією. Напрямок
використання - орендар визначає самостійно.
17. Частина приміщень площею 154,10 кв.м нежитлової
будівлі, що знаходиться за адресою: м. Бердянськ, вул. Промислова, 1. Початковий розмір
орендної плати за об’єкт оренди - за 1 кв.м не менше, ніж
3,56 грн., в т.ч. ПДВ з щомісячною індексацією. Напрямок використання - орендар визначає
самостійно.
18. Вбудовані приміщення
площею 208,80 кв.м, що знаходяться за адресою: м. Бердянськ, вул. Італійська (Дюміна), 57 / пр. Азовський (Леніна), 10, з особливими умовами: “Без права подальшої
приватизації об’єкта оренди”.
Початковий розмір орендної
плати за об’єкт оренди - за
1 кв.м не менше, ніж 37,29 грн.,
в т.ч. ПДВ з щомісячною індексацією. Напрямок використання – орендар визначає самостійно.
19. Нежитлові приміщення
цокольного поверху площею
73,30 кв.м, розташовані за адресою: м. Бердянськ, вул. Університетська (Ульянових),
33. Початковий розмір орендної плати за об’єкт оренди - за
1 кв.м не менше, ніж 18,88 грн.,
в т.ч. ПДВ з щомісячною індексацією. Напрямок використання - орендар визначає самостійно.
20. 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 (повністю або частково), з особливими умовами:
“Орендарю відшкодувати
вартість витрат, понесених управлінням комунальної власності Бердянської міської ради
на виготовлення технічного
висновку про можливість експлуатації за призначенням
футбольного поля, яке входить
до складу комплексу будівель
та споруд, розташованого за
адресою: м. Бердянськ, вул.
Баха, 11, у сумі 3798,00 грн.,
виконаного Бердянською
філією Державного науководослідного та проектно-вишукувального
інституту
“НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУК-

ЦІЯ”. Початковий розмір
орендної плати за об’єкт оренди не менше, ніж 659,82 грн., в
т.ч. ПДВ з щомісячною індексацією. Напрямок використання – кінноспортивна діяльність,
проведення занять з фізичного виховання.
21. Комплекс будівель та
споруд, розташований за адресою: м. Бердянськ, вул. Промислова, 4, площею 842,30
кв.м, у складі одноповерхової
окремостоячої будівлі літ А, А1,
А2, А3, А4, з компресорною літ.
а1, прибудовою літ. а, а2;
навісів літ. Б, В; вбиральні, літ.
Г; душу, літ. Д; парканів № 2, 4,
5; воріт № 1, 3; замощення І
площею 268,50 кв.м. Початковий розмір орендної плати за
об’єкт оренди не менше, ніж
3581,26 грн., в т.ч. ПДВ з щомісячною індексацією. Напрямок використання орендар
визначає самостійно.
22. Частина приміщень
першого поверху площею
358,10 кв.м нежитлової будівлі,
розташованої за адресою: м.
Бердянськ, вул. Ярослава
Мудрого (Шаумяна), 4. Початковий розмір орендної плати за
об’єкт
оренди
за
1 кв.м не менше, ніж 14,61 грн.,
в т.ч. ПДВ з щомісячною індексацією. Напрямок використання - орендар визначає самостійно.
23. Будівля водонапірної
башти основне літ. “А”, площею
52,60 кв.м, з навісом літ. “Б”,
площею 109,0 кв.м за зовнішніми обмірами, розташована за
адресою: м. Бердянськ, вул.
Ярослава Мудрого (Шаумяна), 18-а. Початковий розмір
орендної плати за об’єкт оренди не менше, ніж 722,20 грн., в
т.ч. ПДВ з щомісячною індексацією. Напрямок використання - орендар визначає самостійно.
24. м. Бердянськ, вул.
Підгірна, 181, площею 185,0
кв.м – бокси; площею 450,0
кв.м – бетонно-асфальтне покриття без права подальшого
відчуження (приватизації). Початковий розмір орендної плати за об’єкт оренди не менше,
ніж 1948,02 грн., в т.ч. ПДВ з
щомісячною індексацією. Напрямок використання – для
організації тренувань та теоретичних занять дітей та юнацтва з водних видів спорту, забезпечення умов для базування та експлуатації вітрильних
спортивних суден, човнів та
інших плавзасобів.
Умови конкурсу:
1. Стартовий розмір орендної плати.
2. Ефективне використання
об’єкта оренди за напрямком
використання.
3. Дотримання вимог щодо
експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем
конкурсу витрат, пов’язаних з
проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс
у відповідних засобах масової
інформації.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:
Заява на ім’я міського голови про участь у конкурсі з додатком наступних документів:
- для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; завірену належним чином копію звіту про
фінансові результати претендента з урахуванням дебі-

торської і кредиторської заборгованостей за останній рік; довідку про знаходження на обліку Державної податкової адміністрації (інспекції) України
як платника податку; довідку
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
- для фізичних осіб: копію
документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки
або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців; завірену належним чином копію
декларації про доходи за попе-

редній рік або звіту суб’єкта
малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного
податку.
- для громадян: копію документа, який підтверджує особу учасника конкурсу; копію
довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Строк прийняття заяв на
участь у конкурсі: до 11 квітня
2016 р.
Документи (крім пропозиції
щодо розміру орендної плати)
подаються на ім’я міського голови в управління комунальної власності Бердянської
міської ради за адресою: м.
Бердянськ, пл. І Бердянської

Ради, 2, каб. № 56.
Конкурс відбудеться 14 квітня 2016 р., о 14.00, в каб.
№ 60 будівлі виконкому, розташованої за адресою: м. Бердянськ, пл. І Бердянської Ради, 2.
Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади міста Бердянська затверджено рішенням тридцять
дев’ятої сесії Бердянської
міської ради VI скликання від
12.07.2013 р. № 48.
За довідками про проведення конкурсу звертайтеся до
каб. № 58 виконкому або за
тел. 3-51-65

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
10 березня 2016 р.

РІШЕННЯ

№ 91

Про проведення звітно-виборних зборів вуличних
комітетів міста Бердянська у 2016 році
Відповідно до п.2 ст.10 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, ст. 40
Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”,
частин 7, 17 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Положення про самоорганізацію населення у місті
Бердянську, затвердженого
рішенням сорок першої сесії
Бердянської міської ради IV
cкликання від 30.06.2005 № 30,

виконавчий комітет Бердянської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Провести звітно-виборні
збори вуличних комітетів міста
у березні 2016 року.
2. Під час проведення звітновиборних зборів установити
норму представництва учасників виборного процесу 1:25.
3. Затвердити графік проведення звітно-виборних зборів
вуличних комітетів (додається).

4. Прес-службі міської ради
та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення у місцевих засобах масової
інформації.
5. Контроль за виконанням
цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Бердянської
міської ради Фойт О.А.
Міський голова
В.П. ЧЕПУРНИЙ.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому Бердянської міської ради
10 березня 2016 № 91

ГРАФІК
проведення звітно-виборчих зборів вуличних комітетів міста Бердянська
Час
Дата
Мікрорайон
Місце проведення
№ № вуличного
проведення проведення
комітету
з/п
12.00
15.03.2016
АКЗ
вул. П’ятигорська, 38
6
1.
14.00
15.03.2016
АКЗ
ЗОШ № 7, вул. Херсонська, 1/90
5
2.
14.00
15.03.2016
Скловолокно
ЗОШ № 3, вул. Волонтерів, 156
11
3.
16.00
15.03.2016
АКЗ
ЗОШ № 7, вул. Херсонська, 1/90
4
4.
16.00
15.03.2016
Скловолокно
Філія ЦДЮТ, вул. Руденка, 1/14
9
5.
12.00
16.03.2016
Ліски
вул. Кабельників, 2
7
6.
12.00
16.03.2016
Слобідка
Клуб “Маяк”, вул. Чубаря, 104/24
31
7.
14.00
16.03.2016
Скловолокно
вул. Азовська, 4
8
8.
14.00
Колонія-Макорти 16.03.2016
вул. Крилова (біля райпо)
29
9.
16.00
Колонія-Макорти 16.03.2016
вул. Руднєвої (кінцева
26
10.
зупинка автобуса №10)
16.00
16.03.2016
Ліски
ЗОШ №9, Західний проспект, 4
21
11.
Колонія-Макорти 17.03.2016
БК “Райагропромпостач”,
28
12.
12.00
вул. Маяковського, 40
17.03.2016
РТС
Центр туризму,
1
13.
12.00
вул. Смоленська, 3
19.03.2016
8 Березня
ЗОШ № 4,
16
14.
11.00
вул. Петровський шлях, 62/1
19.03.2016
8 Березня
ЗОШ № 4,
18
15.
13.00
вул. Петровський шлях, 62/1
19.03.2016
Слобідка
Клуб “Маяк”, вул. Чубаря, 104/24
32
16.
14.00
19.03.2016
Центр міста
вул. Шевченка, 17
23
17.
15.00
19.03.2016
Центр міста
вул. Шевченка, 17
22
18.
17.00
20.03.2016
8 Березня
ЗОШ № 4,
17
19.
11.00
вул. Петровський шлях, 62/1
20.03.2016
8 Березня
вул. Лобачевського, 2
15
20.
13.00
(д/майданчик)
20.03.2016
8 Березня
вул. Ботанічна
26-а
21.
15.00
21.03.2016
РТС
ЗОШ № 13,
3
22.
12.00
вул. Фестивальна, 58/38
21.03.2016
Ліски
ЗОШ №9, Західний проспект, 4
19
23.
13.00
21.03.2016
РТС
ЗОШ № 13,
2
24.
14.00
вул. Фестивальна, 58/38
Колонія-Макорти 21.03.2016
вул. Чернишевського, 83/91
34
25.
16.00
(д/майданчик)
Нагірна частина 22.03.2016
Філія ЦДЮТ, вул. Руденка, 1/14
12
26.
12.00
міста
Нагірна частина 22.03.2016
ЗОШ № 5, вул. Руденка, 15
13
27.
14.00
міста
22.03.2016
Ліски
ЗОШ №9, Західний проспект, 4
20
28.
15.00
Нагірна частина 23.03.2016
пров. Запорізький, 31
14
29.
12.00
міста
23.03.2016
Скловолокно
вул. Міцкевича, 68
10
30.
14.00
23.03.2016
Центр міста
ЗОШ № 16, вул. Лієпайська, 45
25
31.
15.00
Колонія-Макорти 26.03.2016
Муніципальний ліцей,
27
32.
13.00
вул. Чехова, 65
Колонія-Макорти 28.03.2016
БУМ і Б, вул. Чернишевського, 3
30
33.
13.00
30.03.2016
Коса
Філія ЦДЮТ, вул. Макарова, 169
33
34.
11.00
30.03.2016
Центр міста
вул. Привокзальна, 42
24
35.
16.00
Начальник відділу організаційної роботи та внутрішньої політики О.С. ЮРЧЕНКО.

ОФІЦІЙНО

Південна зоря, субота, 19 березня 2016 року, № 17 (17339)
БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за внимание
Ветераны Бердянской городской больницы выражают сердечную признательность и благодарность за поздравление с Международным женским днем 8 Марта народному депутату А.С.Пономареву, городскому голове В.П.Чепурному, заместителю городского головы Ю.В.Дойновой, депутатам городского совета В.П.Безверхому и Е.И.Георгиеву, председателю профсоюзной организации О.В.Грицай.
Председатель совета ветеранов медработников В.Ф.РУДНЕВА.
БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

10 березня 2016 р.

№ 83

Про внесення доповнення до плану діяльності
виконавчого комітету Бердянської міської ради
з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік
Згідно зі ст. 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 1, 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі службової
записки заступника міського

голови Лимарчука С.В. від
02.02.2016 № 18, виконавчий
комітет Бердянської міської
ради
В И Р І Ш И В:
1. Доповнити план діяльності
виконавчого комітету Бердянської міської ради з підготовки проектів регуляторних
актів на 2016 рік, затвердже-

ний рішенням виконкому Бердянської міської ради від
08.12.2015 № 339, додатковим
питанням згідно з додатком.
2. Прес-службі міської ради
та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації у

10-денний термін з дня його
прийняття.
3. Контроль за виконанням
цього рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради Плющій І.М.
Міський голова
В.П. ЧЕПУРНИЙ.

ДОДАТОК
до рішення виконавчого комітету
Бердянської міської ради 10 березня 2016 р. № 83

План діяльності виконавчого комітету Бердянської міської ради
з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік
з/п

Вид та назва проекту

Мета прийняття

Рішення виконавчого комітету “Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у звичайному режимі руху на автобусних маршрутах загального користування в м.Бердянську”

Визначення та встановлення економічно обгрунтованих тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту для територіальної громади міста Бердянська

Строк підготовки Відповідальний
До 01.07.2016

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Лимарчук С.В.

3

Пенсія
на пошті:
соціальна послуга з душею
З перших днів існування незалежної України всі
пенсіонери та люди, що мають право на соціальні виплати, отримували гроші виключно
на пошті. Саме пошта є тією установою, що
завжди гарантувала і гарантує виплату коштів
людям, незважаючи на політичні і економічні
кризи, стрибки курсів валют тощо.
На відміну від банківських
установ, які зараз активно
скорочують мережу нерентабельних відділень у районних центрах та сільській
місцевості, «Укрпошта»
встановила пріоритет якісно
обслуговувати жителів маленьких районів та сільської
місцевості. Враховуючи велику кількість пенсіонерів,
що там проживають і які просто не можуть встати з
ліжка і піти забрати свої
гроші, поштарі є для них
справжніми соціальними
працівниками. Листоноші
завжди принесуть стареньким не тільки гроші, а й продукти і газету, сплатять за
газ чи світло, допоможуть
по господарству та просто
поговорять по-людськи.
Пенсіонери та всі, хто в
найближчому майбутньому
збирається на пенсію, повинні знати свої права. Вибір
місця отримання грошей залишається цілком за пенсі-

онером. Ніяка установа,
включаючи Пенсійний фонд
України, не має права змушувати отримувати пенсію в
конкретній установі. Інакше
ці дії можна кваліфікувати як
неправомірні.
У випадку, коли пенсія отримується в банку і пенсіонером виявлено бажання
отримувати державні виплати на пошті, особа має на це
цілком законне право. Для
цього необхідно звернутися
до управління Пенсійного
фонду України за місцем
проживання та подати заяву щодо переведення нарахування пенсії для одержання у відділенні поштового
зв’язку з доставкою додому
або безпосередньо в касі.
Варто зазначити, що
тільки Українське державне
підприємство поштового
зв’язку “Укрпошта” гарантує
вчасне та безпечне отримання пенсій та соціальних виплат громадянам України.

ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ

В.о. начальника управління економіки Л.І. АКУЛЕНКО.

Обмеження права
на нарахування податкової знижки

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
10 березня 2016 р.

№ 95

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бердянської міської
ради від 12.01.2016 №11 „Про встановлення тарифу обслуговуючому
житлово-будівельному кооперативу „Азовський” на комунальні послуги
з опалення для житлового будинку по вул. Хіміків,13”
Керуючись ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Статуту
територіальної громади міста
Бердянська, на підставі листів
обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу
„Азовський” від 08.02.2016
№3 та від 16.02.2016 №5, виконавчий комітет Бердянської
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до п. 1 рішення виконавчого комітету Бер-

дянської міської ради від
12.01.2016 №11 ”Про встановлення тарифу обслуговуючому
житлово-будівельному кооперативу „Азовський” на комунальні послуги з опалення для
житлового будинку по вул.
Хіміків, 13”, виклавши його в
такій редакції: „1. Встановити
обслуговуючому житлово-будівельному
кооперативу
„Азовський” (м. Бердянськ, вул.
Хіміков,13) тариф на комунальні
послуги з опалення для меш-

канців житлового будинку по
вул. Хіміків, 13 у розмірі 132,80
грн. за 1 гДж протягом опалювального періоду”.
2. Вважати це рішення невід’ємною частиною рішення
виконавчого комітету Бердянської міської ради від
12.01.2016 №11 „Про встановлення тарифу обслуговуючому
житлово-будівельного кооперативу „Азовський” на комунальні
послуги з опалення для житлового будинку по вул. Хіміків, 13”.

3. Прес-службі міської ради та
виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.)
оприлюднити дане рішення в
офіційних місцевих засобах масової інформації у десятиденний
термін з дня його прийняття.
4. Контроль за виконанням
цього рішення покласти на
заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради Лимарчука С.В.
Міський голова
В.П. ЧЕПУРНИЙ.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ” БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ІНФОРМУЄ

До уваги мешканців міста!
З 10 лютого 2016 року вода в розподільчу водопровідну мережу міста Бердянська подавалася за наступними показниками якості (середні):
№
з/п

Найменування
показників

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Загальна жорсткість
Хлориди
Сульфати
Сухий залишок
Загальні коліформи
Загальне мікробне число

Одиниці виміру
ммоль/куб.дм
мг / куб.дм
мг / куб.дм
мг / куб.дм
КУО /100 куб.см
КУО / куб.см

Якісні показники води
з 15.02 по 23.02.16 р.
з 10.02 по 14.02.16 р.
10,0
130 - 135
230 - 250
1200 - 1500
не виявлено
10

13,9 - 17,0
230 - 250
800 - 1000
1500 - 2500
не виявлено
8-12

Нормативи
ДСанПіН
2.2.4-171-10
7,0
250
250
1000
не виявлено
100

Вода, подана у водопровідні мережі міста Бердянська, не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4 – 171 -10 “Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної для споживання людиною” по наступних показниках: загальна жорсткість, сульфати, сухий залишок.
Споживачам КП “Бердянськводоканал” БМР буде виконаний перерахунок плати за надані послуги відповідно до вимог діючого
законодавства.

Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки
платника податку, а так само резиденту - фізичній особі,
яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті.
Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного
доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті
164 ПКУ.
Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не
переноситься.
Зазначена норма передбачена п. 166.4 ст. 166 Податкового кодексу України.

Декларування доходів, одержаних
в іноземній валюті
Сума іноземних доходів включається до загального
річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію та сплатити з одержаних доходів податок на доходи та військовий збір.
Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховуються
у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діяв на момент нарахування (отримання) таких
доходів.
За підсумками 2015 року сума іноземного доходу оподатковується податком на доходи за ставкою 15%.
Військовий збір розраховується фізичними особами
самостійно за ставкою 1,5% об’єкта оподаткування.
Якщо загальна сума отриманих у звітному місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
року (у 2015 році 12180 грн.), ставка податку на доходи
становить 20%.
У податковій декларації про майновий стан і доходи
громадяни відображають суму отриманого доходу за
звітний рік та визначають податкове зобов’язання з податку на доходи та військового збору.
Сума податку на доходи та військового збору, зазначена у податковій декларації за 2015 рік, сплачується
громадянами самостійно до 1 серпня 2016 року.

4

ОФІЦІЙНО

Південна зоря, субота, 19 березня 2016 року, № 17 (17339)
ДОДАТОК 1
до рішення виконавчого комітету Бердянської
міської ради 10 березня 2016 р. № 99

БЕРДЯНСЬКА
МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ
КОМІТЕТ

ГРАФІК
планових перевірок додержання перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів
на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Бердянську на 2016 рік

РІШЕННЯ
10 березня 2016 р. № 99

Про затвердження
графіку планових
перевірок, форм
акта перевірки,
направлень на
планову та позапланову перевірку
додержання перевізником умов
договорів на перевезення
пасажирів на
міських автобусних
маршрутах загального користування
в м. Бердянську
Згідно зі ст. 7 Закону України „Про автомобільний транспорт України”, ст.30 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно
до вимог розділу 7.2. Порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м. Бердянська та
Умов здійснення автомобільних перевезень у м. Бердянську на період 2012-2017р.р.,
затвердженого рішенням виконавчого комітету Бердянської
міської ради від 14.02.2012
№ 90, відповідно до ст. 25 Статуту територіальної громади
міста Бердянська виконавчий
комітет Бердянської міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити графік планових перевірок додержання перевізниками умов договорів на
перевезення пасажирів на
міських автобусних маршрутах загального користування
в м. Бердянську на 2016 рік
згідно з додатком 1.
2. Затвердити форму Акта
перевірки додержання перевізником умов договорів на
перевезення пасажирів на
міських автобусних маршрутах загального користування
в м. Бердянську на 2016-2017
роки згідно з додатком 2.
3. Затвердити форми направлень на планові та позапланові перевірки додержання
умов договорів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального
користування в м. Бердянську
на 2016-2017 роки згідно з додатками 3, 4.
4. Прес-службі міської ради
та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації у десятиденний термін з дня його
прийняття.
5. Контроль за виконанням
цього рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради Лимарчука С.В.
Міський голова
В.П. ЧЕПУРНИЙ.

№ Перевізник
1 ФОП Бойко К.В.

Період
проведення
28-31.03.2016

2 ФОП Іванченко В.І.

04-08.04.2016

3 ТОВ „Бердянська автотранспортна компанія”
4 ФОП Сопільняк Ю.В.
5 ФОП Гриньов В.А.

11-15.04.2016

6 ФОП Коломоєць В.А.

10-13.05.2016

7 ФОП Ковальов Ю.Е.
8 ФОП Омельчук В.Ю.

16-20.05.2016
23-27.05.2016

9 ФОП Медвіцький С.П.

30-31.05.2016

18-22.04.2016
25-29.04.2016

Найменування та номери маршрутів
№13 „Завод „Азовкабель” - залізничний вокзал”,
№ 2 „Завод „Азовкабель” – ДСС „Бердянський”,
№ 27 „вул. Морозова – супермаркет „Амстор” –
залізничний вокзал”
№ 5 „ВАТ „Азмол” – залізничний вокзал”,
№ 5/2 „ВАТ „Азмол” – залізничний вокзал – санаторій „Бердянськ”
№ 17 „Універмаг „Черьомушки” – Аквапарк”,
№ 17/15 „Універмаг „Черьомушки” – Дальня коса”
№ 10 „Автовокзал – вул. Руднєвої”
№ 4/1 „Пост ДАІ – залізничний вокзал”,
№ 4/3 „с. РТС – маг. „Київ” – залізничний вокзал”
№ 4 „ЗОШ №7 – залізничний вокзал”,
№ 12 „Центральний ринок – с. Нововасилівка”,
№ 12/21 „Центральний ринок - вул. Морозова –
с. Нововасилівка”
№ 82 „Центральний ринок – сел. Роза”
№ 9 „Психдиспансер - залізничний вокзал”
№ 21 „Тубдиспансер - вул. Морозова – залізничний вокзал”
№ 8 „Автовокзал – сел. 8 Березня”,
№ 8-А „Автовокзал – вул. Яблочкова”,
№ 19 „Центральний ринок – міське кладовище”

Примітка: перевірки здійснюються під час випуску рухомого складу на лінію з 5.00 до 9.00 та на
лінії протягом робочого дня.
Заступник міського голови С. В. ЛИМАРЧУК.
ДОДАТОК 2
до рішення виконавчого комітету Бердянської
міської ради 10 березня 2016 р. № 99
Зразок
АКТ № ___________/________
(номер акта) (номер договору)

планової/позапланової перевірки додержання перевізником
умов договорів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Бердянську
на 2016-2017 роки
Дата складання акта: ____ ________201_ р.
Найменування Перевізника, що перевірявся,
його місцезнаходження (юридична адреса): ______________
Маршрут, на якому проведено перевірку: № ______________
(Договір № ___ від _________201_ р.)
Дата перевірки: ____ ________201_ р.
Особи, що провели
перевірку, склали і підписали Акт: ______
_____________
(підпис)

_______
(підпис)

______
(підпис)

(посада, ПІБ)

____________
(посада, ПІБ)

__________
(посада, ПІБ)

Зміст виявлених порушень умов договору:
1. __.___.20___ р з _:__ год. до __:___ год. проведено перевірку на маршруті (місце перевірки - _______________________),
встановлено наступне:
1.1.____________, що є порушенням пункту ______ Договору.
Пояснення та зауваження представника Перевізника до змісту
акта:
_____________________________________________________________________________
Особи, що провели
перевірку і склали Акт: ___________
_____________
(підпис)

___________
(підпис)

_________
(підпис)

(посада, ПІБ)

____________
(посада, ПІБ)

__________
(посада, ПІБ)

Представник перевізника:__________________________
зі змістом виявлених порушень ______________ ________
ознайомлений, один примірник Акта отримав (прізвище, ініціали) (підпис)
Представник перевізника:
______ _________
від ознайомлення з Актом відмовився (прізвище, ініціали) (підпис)
засвідчую: ________________
______________
(підпис)

________________
(підпис)

________________
(підпис)

(посада, ПІБ)

______________
(посада, ПІБ)

______________
(посада, ПІБ)

Примірник Акта надіслано поштою за місцезнаходженням (юридичною адресою) Перевізника (у разі відмови отримання акта): ___________________________________.
Примітка: не підписаний представником Перевізника Акт вважається дійсним і зберігає юридичну силу.
Заступник міського голови С. В. ЛИМАРЧУК.

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð Â.². ÌÈÕÀÉËÈ×ÅÍÊÎ
Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ:
Æ.Î. ÂÀÑÈËÜ×ÈÊ (ãîëîâà Áåðäÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè), À.À. ÆÀÄÀÍ
(âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð-ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà),
C.Â.Ò²ÒÎÂÀ (â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð), Î.Î.ÕÎËÎÄ (секретар Бердянської міської ради).

УВАГА,
РОЗШУК!
Зникла
безвісти
Ткачук
Ганна Миколаївна,
1962 року
народження, уродженка смт
Голоби Ковельського району Волинської області.
12 квітня 2007 року вона
пішла з дому та не повернулась.
Шановні жителі Бердянського району! Якщо ви
володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження жінки, повідомте до
поліції за телефоном 102.

ДОДАТОК 3
до рішення виконавчого комітету Бердянської
міської ради 10 березня 2016 р. № 99
Зразок
_________№_________
НАПРАВЛЕННЯ
на планову перевірку додержання умов договору на
перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті/міських автобусних маршрутах загального користування м. Бердянська
Найменування перевізника, щодо діяльності якого здійснюється
перевірка:
____________________________________________________________________.
Місцезнаходження Перевізника, щодо діяльності якого
здійснюється перевірка: __________________________________.
Маршрут/ти, на якому буде здійснено перевірку:
№ _______ (Договір № ____ від __ ___ 20___р.).
Тип та вид контрольного заходу: планова перевірка.
Строки проведення перевірки:
1. Контрольні заходи на лінії: з __ ____201_ р. по __ ___201_ р.
Особи, які беруть участь у здійсненні перевірки:
1. __________________ - ____________________________;
2. __________________ - ____________________________;
3. __________________ - ____________________________.
Підстава для здійснення контрольного заходу: графік планових перевірок додержання умов договорів перевізниками, які
здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, затверджений рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради від __ ____ 201_ р.
Предмет здійснення контрольного заходу: перевірка виконання умов договорів.
Заступник міського голови С. В. ЛИМАРЧУК.
ДОДАТОК 4
до рішення виконавчого комітету Бердянської
міської ради 10 березня 2016 р. № 99
Зразок
______№_____
НАПРАВЛЕННЯ
на позапланову перевірку додержання умов договору
на перевезення пасажирів на міському автобусному
маршруті загального користування м. Бердянська
Найменування перевізника, щодо діяльності якого здійснюється перевірка: __________________________________________.
Маршрут, на якому буде здійснено перевірку:
№ _____ (Договір № ___від ___.______20___ р.).
Вид контрольного заходу: позапланова перевірка.
Дати проведення контрольних заходів:
1. Контрольні заходи на лінії: з __ ___201_ р. по _ ___201_ р.
Особи, які беруть участь у здійсненні заходу:
1. __________________ - ___________________________;
2. __________________ - ___________________________;
3. __________________ - ___________________________;.
Підстава для здійснення контрольного заходу: надходження в
письмовій формі обґрунтованої заяви або листа (повідомлення)
про порушення законодавства про автомобільний транспорт від
___ _________20___ р. № ___ ___________________________.
(суб’єкт звернення)

Предмет здійснення контрольного заходу: перевірка додержання виконання п.п.__ Договору.
Заступник міського голови С. В. ЛИМАРЧУК.

ВАКАНСІЇ

Запрошуємо взяти участь у конкурсі
Виконавчий комітет Бердянської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних
посад:
- головного спеціаліста сектора планування, внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю відділу організаційної роботи та внутрішньої політики – 1 штатна одиниця
До конкурсу запрошуються особи з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста або магістра, стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 1 року або стажем роботи в інших сферах не менше
3 років, досконалим знанням ділової української мови, вмінням роботи на комп’ютері.
- спеціаліста сектора документування відділу діловодства та документування виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця
До конкурсу запрошуються особи з вищою освітою відповідного професійного спрямування
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або спеціаліста, без вимог до стажу роботи,
знанням основ діловодства та роботи зі службовими документами, досконалим знанням ділової української мови, вмінням роботи на комп’ютері.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи: письмову згоду на обробку персональних даних, заяву встановленого зразка щодо
участі в конкурсі, заповнену особову картку (форма №П-2ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія), дві фотокартки розміром 4х6 см, копію документів про освіту
(завірену нотаріально), відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (декларація) за минулий рік, копію заповнених сторінок паспорта громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, копію заповнених сторінок військового
квитка, медичну довідку про стан здоров’я за формою 133/О, письмову згоду на проведення
спеціальної перевірки, довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), послужний список та інші документи щодо проходження військової служби.
Документи приймаються впродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення
конкурсу за адресою: м. Бердянськ, пл. 1-ї Бердянської Ради, 2, каб. 24-Б; тел. для довідок: 3-64-85.

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: pivdenka.berdyansk.net
²íäåêñ 61240. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Íîìåð ï³äïèñàíî
äî äðóêó 18 áåðåçíÿ 2016 ðîêó î 13.00.
Çàì. ¹ 8. Òèðàæ òèæíÿ 29452 ïðèì.

