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g Новини регіону

День за Днем:
Жовтневий район

Подробиці

Попереджаючи 
правопорушення

Завтра о 13 годині в Криво-
різькій загальноосвітній шко-
лі №34 відбудеться інформа-
ційна зустріч з учнями цього 
навчального закладу з питань 
профілактики правопору-
шень та негативних явищ се-
ред учнівської молоді.

– Ми на такий важливий за-
хід запросили лікаря-нарколога, 
працівника міського центру за-
йнятості, працівників міліції, ко-
лег, – пояснює начальник служби 
у справах дітей виконкому Жов-
тневої районної у місті ради Марія 
Удовенко. – Раніше ми збиралися 
один раз на місяць, та зараз – 
три-чотири, бо виникла така по-
треба.

Окрім представників різних 
служб, залучаємо, звичайно, пе-
дагогів, деяких батьків. У тому 
числі й тих, чия дитина вже мала 
якісь дрібні правопорушення. 
Правоохоронці розповідають ді-
тям на конкретних прикладах, як 
уникнути негативних явищ. Річ 
у тому, що, на жаль, трохи збіль-
шилась з початку поточного року 
кількість скоєних правопорушень 
серед шкільної молоді. Тому нам 
слід подвоїти спільні зусилля для 
того, щоб поліпшити ситуацію. 
Проводити частіше виховну робо-
ту з тим, аби попередити подібні 
явища. Думається, що всі, хто за-
вітає на цю зустріч, отримають до-
статньо корисної інформації.

Нове відділення  
з бадмінтону…

У шостій дитячо-юнацькій 
спортшколі «культивуються», 
в основному, такі види спорту, 
як плавання та волейбол.

– Зараз до них додається ще 
й бадмінтон, – говорить заступ-
ник директора ДЮСШ №6 Наталя 
Намлинська. – Оскільки ми від-
крили це нове відділення в нашій 
спортшколі. Відтак, навчати мо-
лодь усім секретам цієї цікавої гри 
будуть два тренери, котрі працю-
ватимуть на базі загальноосвітніх 
шкіл Жовтневого району. Дума-
ється, що цей вид спорту припаде 
до вподоби юнакам та дівчатам. 
Вони, до речі, – часті відвідувачі 
й учасники наших масових зма-
гань. Приміром, 8 вересня (ми-
нулої суботи) відбулися районні 
старти в нашому відкритому ба-
сейні «Дельфін», де суперничали 
між собою майже 70 плавців. Так 
само видовищним і масовим було 
суперництво волейболістів. Ті, хто 
піднімався на п’єдестал пошани, 
отримали відзнаки. А тим, хто 
вже виконав нормативи, були в 
урочистій обстановці присвоєні 
масові розряди.

Віталій ТкАЧук.

g Оголошення
Шановні виборці!

Відділ ведення Державного реє-
стру виборців виконкому Жовтневої 
районної у місті ради запрошує вас 
для уточнення своїх персональних да-
них в базі даних Державного реєстру 
виборців та усунення можливих не-
точностей в Реєстрі, а відповідно, і в 
списках виборців.

Це потрібно зробити лише раз, 
щоб бути впевненим у правильності 
внесення Ваших персональних даних 
до Державного реєстру виборців та 
уникнення ускладнень в день голосу-
вання на чергових виборах народних 

депутатів України, що відбудуться 28 
жовтня 2012 року.

Дякуємо виборцям, які вже звер-
нулися до відділу.

При зверненні потрібно обов’язково 
мати при собі паспорт чи тимчасове по-
свідчення громадянина України.

Відділ знаходиться за адресою: 
вул. Шурупова, 2 (зупинка “КРЕС”), 
виконком Жовтневої районної у місті 
ради, 4-й поверх, каб. 407, 408. Режим 
роботи: робочі дні – з 8.30 до 17.00, 
субота – з 9.00 до 13.00, неділя — ви-
хідний, перерва з 12.30 до 13.00.

Відділ ведення Державного реєстру виборців  
виконкому Жовтневої районної у місті ради.

Шановні мешканці міста, прилеглих районів та селищ!
В Кривому Розі працює ЦЕНТР БЕЗВІДСОТ-

КОВОГО КРЕДИТУВАННЯ за національною 
програмою енерго збе ре ження.

Безвідсоткові кредити надаються ви-
ключно на металопластикові вік на та двері 
з високо якісних профілів VEKA, DECEUNINCK 
та REHAU виробництва Німеччини та Бельгії 
з підвищеним коефіцієнтом енергозбере-
ження. Можливе оформлення без першого 
внеску, без комісії та переплати, строком до 
одного року.

За детальною інформа цією звертайтесь до 

консультантів кредитного цент ру за адресою: 
м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 1а, магазин 
«ТВОЯ КІМНАТА», 2-й поверх (район площі Ар-
тема, зупинка «Вул. Філатова»), або за багато-
канальним телефоном гарячої лінії у м. Кри-
вий Ріг: 401-33-44 (моб. тел. 097-309-00-99), з 
понеділка по суботу з 9 до 18. При замовленні 
вікон за даною програмою доставка, монтаж 
та демонтаж висококваліфікованими спеціа-
лістами підприємства «ВІКНОПЛАСТ» викону-
ється БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам та пенсіо-
нерам надається додаткова знижка 2%.

Зверніть увагу, при монтажі вікон в зимо-
вий період використовуються високо якісні 
герметики Penosil (Німеччина), що гаран-
тують якісний монтаж при температурі до 
мінус 18⁰С.

У разі виникнення зауважень щодо якості 
обслуговування, ви можете звернутись до 
конт ролюючого керівництва у м. Кривий Ріг 
за тел. 097-289-22-22 чи у м. Києві за тел. 044-
466-26-66. 

Телефон офіційної гарячої лінії  
у м. кривий Ріг: (056) 401-33-44.

g Реклама

g Вітання

g З робочим візитом

Підтримати реальний сектор економіки
Вчора Президент україни Віктор Янукович з робочим візитом відвідав 
Дніпропетровську область.

Як повідомила прес-служба облдержад-
міністрації, в аеропорту його зустріли гу-
бернатор області Олександр Вілкул, голова 

Дніпропетровської облради Євген Удод, Дні-
пропетровський міський голова Іван Кулі-
ченко.

У рамках робочого візиту Президент Укра-
їни Віктор Янукович відвідав міжнародну 
науково-промислову корпорацію «ВЕСТА». 
На підприємстві глава держави ознайомив-
ся з роботою цеху виробництва пластмасо-
вих комплектуючих та цеху пастонамазки 
решіток, млинової ділянки, ливарного цеху, 
центральної хімічної лабораторії, цеху скла-
дання батарей та цеху батарейного форму-
вання. Також на «ВЕСТІ» Віктор Янукович 
відкрив новий завод з комплексної перероб-
ки використаних акумуляторних батарей. 
Це перший такий завод в Україні та країнах 
СНД. Виробничі потужності заводу склада-
ють близько 3,5 мільйона одиниць викорис-
таних акумуляторів на рік. Вартість проекту 
складає 775 млн. грн.

Крім того, у рамках візиту Президент Укра-
їни відвідав Південний машинобудівний за-
вод ім. О.  Макарова. На заводі Олександр 
Вілкул презентував главі держави складаль-
не виробництво ракетної техніки, зразки 
продукції заводу та діючу модель стартового 
комплексу ракети-носія «Циклон-4» космо-
дрому «Алкантара» у Бразилії.

На «Південмаші» Віктор Янукович провів 
Всеукраїнську нараду з питань підтримки 
реального сектору економіки.

До дня народження – нова площа
Минулими вихідними Дніпропетровськ відзначив свій черговий 236-й 
день народження. На городян та гостей міста чекало чимало приємних 
сюрпризів та різноманітних заходів. Зокрема, губернатор Олек-
сандр Вілкул відкрив в обласному центрі нову площу імені 80-річчя 
Дніпропетровської області.

Площа об’єднала славну історію регіону, 
сучасні перемоги та майбутнє нашої об-
ласті. На площі встановлено 8 стел, на яких 
розміщено 47 бронзових зображень. Із них 
27 елементів – це меморіальні дошки про 
знакові історичні події області та міста, 15 – 
барельєфи видатних особистостей, які про-
славили наш регіон на всю Україну і світ. В 
урочистому відкритті взяли участь міністр 
закордонних справ Костянтин Грищенко 
та Дніпропетровський міський голова Іван 
Куліченко.

Крім того, до Дня міста та з нагоди Дня 
фізичної культури і спорту в Дніпропетров-
ську завершено перший етап реконструкції 

Молодіжного парку відпочинку та дозвілля. 
В ньому було відкрито сучасний стадіон та 
скейт-майданчик.

Набережною від Цирку до Мерефо-Хер-
сонського мосту пройшов театралізований 
парад кращих творчих колективів дитячих 
музичних та спортивних шкіл міста, самоді-
яльних театрів, центрів позашкільної роботи 
та будинків культури. У параді взяли участь 
близько 1500 молодих людей, які представи-
ли райони Дніпропетровська.

Також у рамках святкування Дня міста для 
жителів та гостей області на Фестивальному 
причалі пройшла велика концертна програ-
ма, в якій взяли участь кращі творчі колек-
тиви і виконавці Дніпропетровська: джаз-
балет «Антарес», вокально-хореографічний 
ансамбль «Юність Дніпра», вокально-хоре-
ографічний ансамбль «Жайворонок». Для 
прихильників «живої» музики біля цирку 
пройшов парад оркестрів.

g Знай наших!
Знов обтанцювали всіх на «Майдансі»
Набрати найбільше балів до-
помогла шалена підтримка 
глядачів.

Цього разу хореографи Коля і Жора ви-
рішили брати столичну публіку та зіркове 
журі гумором і динамікою. І хоча Кривий 
Ріг у третьому сезоні телепроекту на Інтері – 
тільки дебютант, але вже другий ефір поспіль 
показує хороші результати. 

Спершу наші майдансери вразили дотеп-
ністю сольного номера хореографів «Як коза-
ки у футбол грали». Журі оцінило його гідно, а 
от щодо другої постановки у суддів виникли 
певні зауваження. Однак глядачі віддали за 
наше місто найбільшу кількість голосів, чим 
засвідчили, що за нашими танцюристами 
стоїть величезна група підтримки. Загалом 

криворізькі танцюристи набрали 116 балів. 
Черкаси мають 92 бали, Одеса – 87. А от 
Львову, на жаль, не пощастило – команда 
з культурної столиці України набрала всього 
лише 65 балів і попрощалася з телепроек-
том, принаймні, у цьому сезоні.

Наступного разу криворізька команда по-
їде до столиці 22 вересня. Номери для голо-
сування буде змінено. Як повідомила нам 
заступник начальника управління культури і 
туризму виконкому міськради Наталія Стри-
га, Інтер вніс деякі корективи до звичного 
формату. Тож 22 вересня на всі команди-
учасники, які залишаться в проекті, чекає 
великий півфінал, уже наступної суботи, 29 
вересня, – фінал, а 6 жовтня – суперфінал. 
На півфінал до столиці кожне місто відря-
дить по 300 танцюристів.

______________________________________________ Анна РОДІЧкІНА.

_______________________________________________________________________________ Підготував Володимир СкІДАНОВ.

Криворізька міська організація профспілки 
працівників будівництва і промбудматеріалів 

щиро вітає колектив і ветеранів Криворізького 
заводу ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» зі 

славним ювілеєм – 60-річчям від дня створення 
підприємства та 10-річчям діяльності Групи 

HeidelbergCement в Україні.
Ваш колектив має славну історію, пройшов довгий шлях свого ста-

новлення завдяки працьовитості, сумлінності, мужності, енергійності, 
порядності, талановитості і професіоналізму його працівників. Осо-
блива вдячність ветеранам, які своєю працею заклали фундамент для 
сталого розвитку підприємства.

Тож прийміть щирі слова вдячності і глибокої пошани за вашу сумлін-
ну і самовіддану працю. Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, сімей-
ного благополуччя, нових творчих успіхів і вагомих здобутків на благо 
розвитку компанії, а профспілковим активістам – мудрості, стійкості і 
принциповості у справі захисту членів профспілки!

З повагою голова Криворізької міської профспілки 
працівників будівництва і промбудматеріалів  

О. ФараФОнОВа.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Тернівський район

Читати  
можна скрізь

Минулої неділі в парку по-
близу Палацу культури «Тернів-
ський» відбувалося щось не-
ймовірне: учні школи № 42 вла-
штували тут, висловлюючись 
молодіжним сленгом, флешмоб 
на тему «Читати можна скрізь!». 

Наче за помахом чарівної палич-
ки, затишний парк умить перетво-
рився на читальний зал під відкри-
тим небом. Юнаки і дівчата дістава-
ли із сумок книжки, всідалися зруч-
ніше, де прийдеться, і читали. Якби 
це одна людина сиділа на лаві з кни-
гою в руках, мабуть, ніхто з перехо-
жих і уваги б на те не звернув. Але, 
коли одночасно розташувалося кіль-
ка десятків читачів, пройти повз них 
байдуже важко. Тож перехожі зу-
пинялися, цікавилися, які книж-
ки тепер читає молодь, чим захо-
плюється. Мимоволі то там, то тут 
зав’язувалися розмови між школя-
рами та мешканцями Ленінського 
житломасиву. Ініціаторами цієї мо-
лодіжної культурологічної акції ви-
ступили працівники міської бібліоте-
ки для дорослих № 26 на чолі з Зоєю 
Голубковою. Вони ставили за мету 
привернути увагу городян до біблі-
отеки як скарбниці духовного збага-
чення, взагалі до читання, нагадати, 
що бібліотека завжди відкрита для 
шанувальників книги.

Завітайте  
на виставку

Автори нової виставки, що 
віднедавна демонструється 
у веселотернівському філіалі 
міського історико-краєзнавчого 
музею, – народні майстрині Лю-
бов Боровикова та Віра Полова. 

В експозиції – 76 їхніх робіт. Ви-
шиті хрестиком рушники, карти-
ни, ікони, килим вбирають очі. Та 
ще більше дивуєшся і захоплюєшся 
цими народними шедеврами, коли 
дізнаєшся, що Любов Олександрів-
на вишиває лівою рукою. А от Віра 
Полова захоплюється виготовлен-
ням жіночих прикрас із бісеру – ко-
льє, браслети, намиста, сережки, 
ґердани, які, гадаю, з охотою носи-
ла б кожна модниця. Каже, що в ди-
тинстві мріяла стати актрисою, але 
все життя пропрацювала на касі в 
магазині – там справді потрібен не-
абиякий акторський хист, щоб дого-
дити покупцям. А вийшла на пен-
сію – захопилася бісероплетінням. 
Її наставницею стала Олена Агєє-
ва, майстриня з Жовтневого райо-
ну. Це заняття дає Вірі Василівні ве-
лике естетичне задоволення, а ще 
– певний заробіток, бо її прикраси 
жінкам дуже до вподоби. Побувай-
те на виставці. Не пошкодуєте!

Робітнича  
спартакіада

«Спорт, культура і труд – по-
руч ідуть» – під таким девізом 
ось уже понад два десятиліття 
на Північному ГЗК проводять-
ся робітничі спартакіади. 

Плавання, легка атлетика, ги-
рьовий спорт, естафета, футбол, 
армрестлінг, інші види спорту – 
це шанс для працівників кожного 
структурного підрозділу комбінату 
довести свою силу, спритність, до-
бру фізичну форму, що в повсяк-
денних виробничих буднях збага-
чувальників має неабияке значен-
ня. А ще – довести, що кожен цех – 
це міцна, згуртована спільними ін-
тересами команда, якій під силу і 
виробничі завдання, і спортивні.

Мотрона Панова.

Компетентний співрозмовник

Зима і люди
Перший день осені був визначений строком за-
вершення підготовки до опалювального сезону 
2012-2013 рр. Про це і не тільки наша сьогоднішня 
розмова із заступником міського голови Григорієм 
вербицьким.

Технічно – готові
– Ще в січні нинішнього року 

виконкомом міськради було 
ухвалено відповідне рішення, 
яким затверджено заходи щодо 
підготовки до осінньо-зимово-
го періоду об’єктів міського гос-
подарства, – говорить Григорій 
Павлович. – Передовсім йдеть-
ся про підготовку теплового гос-
подарства, адже в місті нарахо-
вується 98 котелень, що забез-
печують теплом житло та соці-
альні об’єкти. До слова кажучи, 
у Кривому Розі налічується 4900 
будинків із централізованим те-
плопостачанням.

За останніми відомостями, 
маємо таку картину – досягну-
то виконання всіх запланованих 
заходів, визначених у рамках 
підготовки до наступного опа-
лювального сезону. Скажу біль-
ше – розроблено графік на вере-
сень, згідно з яким до 25 вересня 
передбачається заповнення всіх 
теплотрас і внутрішньобудинко-
вих мереж теплоносієм. Цей гра-
фік уже розпочав виконуватись.

– Чи можна це зрозуміти та-
ким чином, що з технічної точ-
ки зору місто до зими готове?

– У цьому немає жодних сум-
нівів. Випробування, здійсне-
ні під час підготовчого періо-
ду, засвідчили, що система гото-
ва до роботи в осінньо-зимовий 
період. Це котельні, магістраль-
ні тепломережі, теплорозподіль-
чі пункти, внутрішньокварталь-
ні та внутрішньобудинкові ме-
режі тощо.

До цього можу додати, що ни-
нішнього року в рамках здійсне-
ної підготовки виконано робіт 
на 30-35% більше, ніж минуло-
го року. І це правильно, адже всі 
розуміють, що ті ж таки труби з 
часом зношуються і виходять з 
ладу, як й інші складники кому-
нальної системи. А тому потріб-
но докладати більше зусиль для 
підтримання її працездатності, 
що й було здійснено під час цьо-
горічної підготовки до наступ-
них холодів.

Газ – усьому голова
– Суто технічна готовність 

не забезпечить оселі теплом 
за відсутності газу, потрібно-
го для роботи котелень. Чи ма-
тиме місто блакитне паливо 
для подачі тепла?

– Наявність газу залежатиме 
насамперед від взаємин криво-
різьких підприємств комуналь-
ної теплоенергетики з його по-
стачальником, передовсім – від 
стосунків ДП «Криворізька те-
плоцентраль» з НАК «Нафтогаз 
України». Це криворізьке під-
приємство через різні причини 
має заборгованість за викорис-
таний газ, а тому його подача на 
всі котельні теплоцентралі при-
пинена. Через це послуга з цен-
тралізованого гарячого водо-
постачання споживачам тепло-
централі не надається.

Стосовно КПТМ «Криворіж-

тепломережа», то з ним ситуація 
дещо інша і ліміти газу вона має. 
Завдяки цьому в ті багатоповер-
хові будинки, підвідні мережі до 
яких від тепломережі нині не пе-
ребувають у плановому ремон-
ті, гаряча вода подається. Також 
щодо цього підприємства вже 
розробляється договір на надан-
ня газу для роботи котелень в 
опалювальний період. Адже з 25 
вересня системи теплопостачан-
ня міста повинні бути готовими 
подати тепло споживачам, якщо 
виникне така потреба.

Минулого року, якщо ви 
пам’ятаєте, перше тепло в лі-
кувальні установи було пода-
но вже 1 жовтня. А тому не вар-
то виключати, що така сама си-
туація може повторитись і ни-
нішнього. До речі, напередодні 
цього, а саме – 26 вересня, депу-
тати міськ ради мають розгляда-
ти підготовку до зими на сесії як 
основне питання.

– Коли з тепломережею ситу-
ація більш-менш зрозуміла, то 
зі споживачами теплоцентра-
лі – не дуже. А це чи не полови-
на міста.

– Так, теплоцентраль забез-
печує послуги приблизно поло-
вині споживачів міста. Але го-
ворити потрібно не про них, а 
про боржників, яких, на жаль, 
ще вистачає. Ці споживачі пови-
нні якнайшвидше, точніше ка-
жучи – упродовж вересня, роз-
рахуватись зі своїми боргами. 
Це важливо в тому розумінні, 
що, згідно з аналізом, практич-
но в кожному будинку є кілька 
квартир, мешканці яких мають 
заборгованість за житлово-ко-
мунальні послуги. В якій левову 
частку займають саме платежі за 
використані енергоресурси. Ко-
ристуючись нагодою, хочу щиро 
подякувати платникам, які своє-
часно й у повному обсязі оплачу-
ють використані послуги.

Але від 5 до 15 відсотків меш-
канців (у різних будинках по-
різному), які накопичили чима-
лі суми боргів, не дають можли-
вості з упевненістю говорити, 
що неплатників немає. Тож про-

шу ще раз звернути увагу на це 
вкрай значуще питання, а також 
усвідомити, що тільки за умови 
100 відсотків оплати ні в кого не 
буде приводу ставити питання 
щодо обмеження газу, електро-
енергії, води абощо через забор-
гованість.

У НАК «Нафтогаз України» не 
поділяють споживачів, там роз-
глядається питання виключно 
про все місто як єдину одиницю 
теплопостачання й газоспожи-
вання. Наша делегація зі мною 
на чолі побувала цього року в 
керівників «Нафтогазу», і ми 
мали ґрунтовну розмову щодо 
забезпечення городян послуга-
ми гарячого водопостачання й 
централізованого опалення. Ви-
сновок зустрічі дуже простий – 
100-відсоткова оплата гарантує 

постачання блакитного палива 
в необхідних для міста обсягах.

– Про які суми боргу йде мова?
– Загалом за попередні роки 

неплатники за всі види послуг 
накопичили майже 1 мільярд 
гривень боргу. Це дуже значна 
сума, яка не може не впливати 
на загальну ситуацію.
Благоустрій –  
устрій блага

– Цього року вже було прове-
дено чимало робіт з упорядку-
вання міста, у тому числі на су-
ботниках за участі звичайних 
криворіжців. Наскільки це до-
зволило поліпшити загальний 
стан благоустрою?

– Нещодавно «Червоний гір-
ник» опублікував підсумки місь-
кого огляду-конкурсу благо-
устрою, присвяченого Дню не-
залежності України. Тож бажаю 
зацікавленим зараз побувати на 
визначених кращими об’єктах, 
аби побачити тамтешню красу й 

упорядкованість, які дійсно за-
слуговують на увагу людей. По-
їдьте прямо зараз і подивіться, 
доки дозволяє гарна погода.

Якщо говорити про благо-
устрій загалом, то цьогоріч зроб-
лено дійсно чимало, у тому чис-
лі на суботниках, оголошених 
губернатором, в яких він також 
брав особисту участь. Але бла-
гоустрій – це не тільки впоряд-
кованість вулиць, парків і скве-
рів, це значно ширше поняття. 
Відтак, коштом міста закупову-
ються й уже починають вистав-
лятись лавки, яких передовсім 
у парках і скверах буде встанов-
лено 920. Також буде встановле-
но більше 1800 урн для сміття – 
по дві біля кожної лавки. Міс-
то прикраситься вісьмома но-
вими зупиночними павільйона-
ми, частина з них установлена на 
реконструйованій вулиці Купрі-
на, ще два призначені для вулиці 
Вернадського.

Для подальшого підвищення 
рівня благоустрою передбача-
ється встановити ще 700 сміттє-
збиральних контейнерів так зва-
ного єврозразка обсягом 1,1 ку-
бометра. Із семи міських районів 
п’ять ними вже забезпечено, а 
зараз підійшла черга Тернівсько-
го району, для підвищення рів-
ня обслуговування якого спря-
мовується ще кілька додаткових 
нових сміттєвозів з високим сту-
пенем ущільнення. Завдяки цьо-
му за одну ходку така вантажів-
ка може забрати сміття з 80-100 
контейнерів. При цьому не можу 
не зупинитися на тому моменті, 
що не всі мешканці приватного 
сектору уклали договори на ви-
везення побутового сміття, хоча 
закон їх зобов’язує це зробити. 
Тож нині 94 відсотки такі дого-
вори мають, а решта – ні.

Здається, що кількість меш-
канців без договорів і не дуже 
велика, але відсутність тако-
го документа спричиняє виник-
нення стихійних звалищ, які аж 
ніяк не прикрашають місто. Це 
засвідчує аналіз – такі звали-
ща є там, де відсутні договори. 
Ось така пряма залежність та її 
вплив на загальний благоустрій 
міста.
Два короткі  
запитання-відповіді

– Модульний туалет у парку 
Героїв. Примітна новобудова 
неподалік Квіткового годинни-
ка. Це перший приклад і остан-
ній?

– Це справді примітна ново-
будова, що відповідає всім су-
часним вимогам. Аналогічний 
туалет був зведений на Хреща-
тику під час Євро-2012, а зараз і 
в Кривому Розі з’явився також. 
Це перший такий для нашого 
міста приклад, але не останній 
– ще шість таких будуть зведе-
ні вже цього року в різних ра-
йонах.

– Зовнішнє освітлення в при-
ватному секторі. Кілька слів 
про це.

– Торік ця робота була розпо-
чата, цьогоріч по місту додалось 
ще 2650 світильників, а наступ-
ного року вона продовжувати-
меться. Освітлення вулиць уже 
поліпшилось, а в подальшому 
воно буде ще кращим.
(Продовження розмови читайте 

в наступному номері «ЧГ».)

Григорій Вербицький.

Перевірка благоустрою проспекту Південний.

Записав Едуард Білик. Фото олександра ПорТняГіна.
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Політична реклама

Константин Павлов: 

«Я готов жестко лоббировать интересы  
Кривого Рога и криворожан в Верховной Раде»
реалии нашей жизни настоятельно требуют появления на поли-
тической сцене новых лиц – людей с новой стратегией мышления. 
один из них – первый заместитель городского головы кривого 
рога, глава криворожской городской организации Партии реги-
онов, депутат Днепропетровского областного совета константин 
Павлов, который баллотируется в народные депутаты от Партии 
регионов по 31 избирательному округу. 

Свою предвыборную программу Кон-
стантин Юрьевич презентовал жителям 
города 10 сентября во Дворце культуры 
на 44-м квартале в Жовтневом районе.

На встрече с избирателями Констан-
тин Павлов подробно изложил свое ви-
дение нынешней социально-экономиче-
ской проблематики, а также качественно 
новую стратегическую концепцию реше-
ния многих наболевших вопросов.

Особенно кандидат в депутаты подчер-
кнул свою принципиальную ориентиро-
ванность на реальную работу, в частно-
сти, – на благо Кривого Рога.

– Мы говорим честно: мы не идем в 
парламент для того, чтобы произносить 
красивые лозунги и шуметь с трибуны, 
– сказал Константин Павлов. – Мы идем 
для того, чтобы в хорошем смысле этого 
слова лоббировать интересы нашего го-
рода. Весь прошлый опыт говорит о том, 
что мы сможем это сделать.

В начале своего выступления Констан-
тин Павлов сообщил, что программа, с 
которой он идет на выборы, создавалась 
им и его коллегами по партии по принци-
пу «обратной связи». Другими словами, 
установка приоритетных вопросов про-
водилась по результатам изучения обще-
ственного мнения.

– Особенно это касалось Жовтневого и 
Терновского районов, которые закрепле-
ны за мной как за депутатом областно-
го совета, – сказал Константин Юрьевич. 
– Нами был составлен реестр существу-
ющих сегодня наиболее острых проблем, 
который мы потом обсудили со специали-
стами и скорректировали с учетом мнений 
криворожан. Таким образом, мы с полной 
уверенностью можем сказать, что при со-
здании Программы опирались на реаль-
ные запросы и ожидания наших земляков.

Особенностью данной программы, по 
мнению ее авторов, является то, что ей 
чужд любой политический популизм. В 
самом начале разработки программной 
концепции было определено: в ней не бу-
дет ни одного лозунга – только конкрет-
ные факты, цифры и планы.

– Лозунгов за время независимости все 
мы выслушали много и что от них ожи-
дать, когда доходит до дела – знаем. Мы 
всегда говорили о том, что признаем толь-
ко конкретную работу и твердо придер-
живаемся этого принципа, – подчеркнул 
кандидат в депутаты. – Еще одна, на мой 
взгляд, очень важная особенность Про-
граммы. Все ее положения – реально вы-
полнимы. Возможность реализации каж-
дого пункта просчитывалась не только 
мной, но и специалистами разных профи-
лей из числа моих коллег по партии. Да, 
для этого потребуется напряженная рабо-
та, но к такой работе нам не привыкать.

В подтверждение своих слов Констан-
тин Павлов привел конкретные цифры. 
Так, с 2010 года – с момента назначения 
Александра Вилкула губернатором Дне-
пропетровщины наш регион успел за-
нять первые позиции в стране по самым 
различным направлениям, став в полном 
смысле слова регионом-лидером.

– Сегодня Днепропетровская область 
по темпам социально-экономического 

развития поднялась с 19-го на 1-е место 
в Украине, – сказал Константин Павлов. – 
Область занимает 1-е место в Украине по 
привлечению прямых иностранных ин-
вестиций. На сегодня в экономику обла-
сти привлечено почти 8,3 млрд. долларов 
США. В области началась масштабная ре-
конструкция и строительство дорог. За 2 
года отремонтировано, преимуществен-
но капитально, 3,2 миллиона квадратных 
метров. В этом году будет проведен ре-
монт еще более 1,8 миллиона.

Весьма болезненным явлением долгое 
время являлась задолженность по зара-
ботной плате, что создавало значитель-
ную социальную напряженность. Сегод-
ня задолженность по заработной плате 
сокращается рекордными темпами: за 2 
года – более чем в 6,5 раза – с 89 миллио-
нов до 13 миллионов гривен.

Как подчеркнул Константин Юрьевич, 
неоспоримы достижения и криворож-
ских властей:

– После того, как в октябре 2010 года 
мэром Кривого Рога избран представи-
тель Партии регионов Юрий Вилкул, в 
Кривбассе воплощается Народная про-
грамма. В 2011 году Кривой Рог стано-
вится абсолютным лидером в Украине по 
объемам промышленного производства – 
88,8 млрд. грн. (в 2 раза больше Киева и 
Донецка, втрое больше Харькова).

Бюджет 2011 года перевыполнен. На 
выполнение городских программ направ-
лено 370 млн. грн., что в 2 раза больше, 
чем в 2010 году. В Кривом Роге за 2011-
2012 годы создано 23 260 новых рабочих 
мест. Средняя зарплата выросла с 2787 
гривен в 2010г. до 3515 грн. в июле 2012г. 
В 2012 г. расходы городского бюджета на 
здравоохранение увеличены в 2 раза – с 
78,3 млн. гривен до 143,4 млн. Зарплаты 
медицинских работников, финансируе-
мые за счет городского бюджета, дости-
гли 4000 гривен.

Расходы на оплату труда работникам 
бюджетной сферы увеличены на 32%. На 
30% в городе увеличено финансирование 
образования. На 50% увеличены стипен-
дии одаренным студентам.

Принята и реализуется беспрецедентная 
программа по решению экологических про-
блем Кривбасса. Она является рекордной за 
всю историю независимой Украины по объ-
емам инвестирования – 11 миллиардов гри-
вен. Уже в 2011 году, несмотря на рост про-
изводства, вредные выбросы снижены на 
9%. По итогам первого этапа в 2015 году они 
должны быть снижены на 30%.

Реализуется проект «Питьевая вода». В 
3 раза сокращено содержимое хлоридов в 
речной воде. В городе впервые достигнут 
нормативный показатель качества воды. 
Системы доочистки установлены во всех 
больницах, школах и детских садах.

С 2010 года в 4 раза увеличено финан-
сирование строительства и ремонта до-
рог – с 26 миллионов гривен до 119 мил-
лионов. Кстати, приведу один характер-
ный пример. В этом году нам удалось 
привлечь только на дороги Жовтневого и 
Терновского районов 37 миллионов гри-
вен, что гораздо больше, чем было у всего 
города в 2010 году.

Впервые за долгие годы начаты работы 
по ремонту внутриквартальных дорог.

В городе построен современный пери-
натальный центр – в нем уже принято бо-
лее 2000 родов. На сегодня он – один из 
лучших в Украине по оснащению совре-
менным оборудованием.

Кандидат в народные депутаты уверен, 
что очевидных успехов власть добивает-
ся благодаря системному подходу, кото-
рый был избран основным стилем рабо-
ты муниципальных органов.

По словам Константина Павлова, не-
смотря на достижения, которые может 
записать себе в актив местная власть, воз-
можности ее все же весьма ограничены, 
главным образом – законодательно:

– Существуют проблемы, которые мож-
но решить только на государственном 
уровне. Кривой Рог является абсолютным 
лидером в Украине по объемам промыш-
ленного производства, а значит – прино-
сит огромные финансовые ресурсы в го-
сударственную казну. Тем не менее, рас-
пределение средств этого не учитывает. 
В итоге мы получаем столько же, сколь-
ко любой другой город, сопоставимый 
по количеству населения, но не имею-
щий никакого промышленного потенци-
ала. Мы считаем, что такой сложивший-
ся подход – неправильный. На сегодняш-
ний день в Кривом Роге остается только 
22% от полученных доходов. Наша цель: 
добиться передачи местным советам 60% 
сводного государственного бюджета.

Интересы Кривого Рога и его жителей 
должны быть максимально учтены при 
подготовке Государственного бюджета и 
государственных программ. Поэтому мы 
уверены: у нашего города должно быть 
мощное представительство, способное на 
деле отстоять интересы Кривбасса в Ки-
еве. В связи с этим было решено выдви-
нуть кандидатами в депутаты людей, име-
ющих большой практический опыт хо-
зяйственной работы. Как вы знаете, два 
других кандидата по Кривому Рогу также 
имеют очень большой опыт работы в пра-
ктической экономике.

Константин Павлов остановился на го-
родских проблемах, решению которых он, 
в случае избрания его народным депута-
том, будет уделять особенное внимание.

Во-первых, это обеспечение выполне-
ния комплексной программы по реше-
нию экологических проблем Кривбасса. 
Основная цель, по словам Константина 
Юрьевича, – снижение к 2015 году вред-
ных выбросов на 30%.

Еще одно приоритетное направление 
программы Константина Павлова – обес-

печение криворожан качественным и до-
ступным медицинским обслуживанием. 
В частности, этот процесс предусматри-
вает обеспечение медучреждений города 
современным оборудованием, открытие 
24 амбулаторий семейной медицины, ре-
конструкцию и открытие новых палат в 
медицинских учреждениях.

Очень важным Константин Павлов счи-
тает развитие транспортной инфраструк-
туры города. Оно включает реализацию 
программы «Хорошие дороги – в каждый 
микрорайон», а также развитие город-
ского элетротранспорта, открытие новых 
маршрутов пассажирских перевозок.

– Еще одна важнейшая отрасль – обра-
зование. Здесь основная проблема одна, 
но серьезная – финансирование, – отметил 
кандидат в нардепы. – Оно должно быть 
на достойном уровне, и я приложу все уси-
лия, чтобы этого добиться. Достойно дол-
жен оплачиваться и труд учителей.

На сегодня нам удалось добиться того, 
что обеспечение местами в детских садах 
составляет 88%. Уже в ближайшее время 
мы добьемся стопроцентного обеспече-
ния. В детских садиках каждого микро-
района должно быть создано необходи-
мое количество групп со средней числен-
ностью не более 20 детей.

Не менее острой проблемой для горо-
да, по мнению Константина Павлова, яв-
ляется устаревшая система теплоснабже-
ния города, которая требует модерниза-
ции с внедрением современных энерго-
сберегающих технологий.

– Программа эта очень масштабная, и 
совершенно очевидно, что самим нам ее 
не потянуть. Я убежден, что решение этой 
проблемы необходимо выносить на госу-
дарственный уровень, – уверен Констан-
тин Юрьевич. – Нам необходимо строить 
современные блочные котельные, произ-
вести замену и реконструкцию теплотрасс, 
на которых сегодня мы, к сожалению, теря-
ем большое количество тепла, практически 
«отапливая» атмосферу города.

Итог встрече с избирателями Констан-
тин Юрьевич подвел, сообщив: он убе-
жден, что в Раде должны быть специали-
сты, которые могут квалифицированно 
рассчитать пути дальнейшего развития 
государства, вместо того, чтобы пять лет 
повторять ничего не значащие лозунги и 
красоваться в телеэкранах.

– Я и мои коллеги, в отличие от на-
ших оппонентов, имеем опыт практиче-
ской работы, не по книгам знаем все бо-
левые точки городского хозяйства. Я иду 
не один, а при поддержке самой мощной 
политической силы. Ее поддержка мно-
гократно повышает шанс того, что нам 
удастся решить многое для нашего горо-
да. Я готов жестко лоббировать интересы 
Кривого Рога и криворожан в Верховной 
Раде. Я коренной криворожанин, а мы 
умеем добиваться своих целей!

P.S. Хотелось бы добавить, что на ны-
нешних выборах у криворожан есть все 
шансы реально улучшить благосостоя-
ние города. В частности: сейчас жители 
Кривбасса имеют поистине уникальную 
возможность – помочь формированию в 
Верховной Раде настоящего криворож-
ского лобби, ведь впервые среди канди-
датов по трем избирательным городским 
округам – сразу трое опытнейших хозяй-
ственных руководителей. Если мы вос-
пользуемся этим шансом, у города будет 
своя сильнейшая парламентская коман-
да, способная в центре решать все важ-
нейшие для Кривбасса вопросы.

игорь ЕФиМов.
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g кривбасс промышленный

Ингулецкий ГОК – работаем на перспективу
На минувших выходных Ингулецкий горно-обо-
гатительный комбинат Группы Метинвест в рамках 
двухдневного рабочего визита по Днепропетровской 
области посетил министр иностранных дел украины 
константин Грищенко.

На сегодняшний день Ингу-
лецкий ГОК Группы Метинвест 
– динамично развивающееся 
предприятие, ориентированное 
на мировые стандарты ведения 
бизнеса. Предприятие характери-
зуют реализация масштабной ин-
вестпрограммы, целенаправлен-
ное внедрение инновационных 
производственных и социальных 
проектов, системная модерниза-
ция основного промышленного 
оборудования, инвестиции в ох-
рану труда и окружающей среды. 
А уровень заработной платы тру-
дящихся предприятия – один из 
самых высоких в отрасли. Имен-
но эти характеристики легли в ос-
нову решения о визите на ИнГОК 
министра иностранных дел Укра-
ины Константина Грищенко.

Высокий гость ознакомился с 
ходом реализации ключевых ин-

вестиционных и инновационных 
проектов, внедряемых на Ингу-
лецком ГОКе, успешно приме-
няемыми здесь технологиями в 
сфере обогащения. И даже стал 
участником очередного ввода в 
эксплуатацию нового больше-
грузного автосамосвала, пятого 
по счету в этом году. Констан-
тину Грищенко выпала почетная 
миссия – вручить символические 
ключи от нового БелАЗа экипажу 
машины. 

«Успешная инвестиционная по-
литика позволяет предприятию 
удерживать позиции лидера от-
расли и работать на перспекти-
ву. Но перед нами стоит и более 
масштабная задача – обеспечить 
устойчивую работу комбината в 
долгосрочной перспективе. Та-
кую задачу перед нами поставили 
руководство и акционеры компа-

нии Метинвест. За счет модерни-
зации и выпуска более высокока-
чественной продукции, я уверен, 
мы с этой задачей справимся», – 
подчеркнул генеральный дирек-
тор ГОКа А. Левицкий.

Подводя итоги встречи, Кон-
стантин Грищенко сказал: «Я 
очень хотел приехать на Ингу-
лецкий комбинат Группы Метин-
вест, потому что сегодня добыча 
железной руды, производство 
концентрата являются очень 
важной составляющей нашей 

экономики. Президент Украи-
ны Виктор Янукович ставит за-
дание – способствовать через 
инструменты дипломатической 
и политической поддержки на-
шим товаропроизводителям. В 
этом контексте мне необходимо 
было понять, насколько совре-
менное здесь производство, на-
сколько оно отвечает мировым, 
европейским стандартам, какие 
перспективы и планы развития. 
Я впечатлен тем, что увидел на 
предприятии Метинвеста».  

_______________________________________________________________________ Вера БОБОШкО. Фото Андрея ТРуБИЦЫНА. 

g Доброчинність

Клуб інвалідів «Олімп»  
тепер має власний автобус

у парку імені Гагаріна, що  
в Центрально-Міському районі, з 
нагоди Дня фізкультури  
і спорту в урочистій обстановці 
депутат обласної ради, Почесний 
громадянин міста кривого 
Рогу Вячеслав Задорожний 
вручив керівнику клубу «Олімп» 
Еммі Сизранцевій ключ від автобуса 
«Богдан», який було придбано 
за кошти благодійного фонду 
«Відродження».

Вітаючи всіх учас-
ників та гостей, Вя-
чеслав Задорожний 
зазначив, що одними 
з найяскравіших пред-
ставників спортивної 
громади міста є члени 
клубу «Олімп». Кри-
ворізький фізкультур-
но-спортивний клуб 
інвалідів «Олімп», 
який цьогоріч святкує 
своє 25-річчя і за цей 
час виховав чимало 
переможців і призерів 
у різних видах спорту, 
базується на стадіоні 
«Спартак», що в Цен-
трально-Міському ра-
йоні.

Звертаючись до чле-
нів клубу, Вячеслав 
Задорожний зазначив: 
«Новий автобус для 
зручності обладнаний 
підйомним механіз-
мом, комфортабель-
ний салон розрахо-
ваний на одноразове 
перевезення 43 осіб і 
для пересування все-

редині автобуса гро-
мадян з обмеженими 
фізичними можли-
востями обладнаний 
спеціальними панду-
сами. Мені приємно 
сьогодні виконати мі-
сію, яку на мене по-
клало керівництво 
благодійного фонду 
«Відродження», – вру-
чити вам ключ від ав-
тобуса «Богдан».

На сьогодні «Олімп» 
– єдина організація в 
Кривому Розі, яка пра-
цює з інвалідами-опо-
рниками. Мета клубу 
– реабілітація та адап-
тація інвалідів за до-
помогою фізкультури і 

спорту, його девіз – «О 
спорт, ти – життя!».

У клубі тренуються 
інваспортсмени з усіх 
районів міста, і тепер 
для них вирішена про-
блема №1 – це тран-
спортна проблема.

Керівник клубу 
Емма Сизранцева за-
значила, що відтепер, 
маючи власний авто-
бус, члени клубу отри-
мали можливість від-
відувати соціально 
значущі об’єкти: закла-
ди охорони здоров’я, 
соціального захисту, 
зможуть бувати на різ-
них заходах у  віддале-
них районах міста.

g Світ освіт
Щоденник-патріот

Приємним сюрпризом цього навчального року для криворізь-
ких школярів 2-11 класів стали щоденники, виготовлені і пре-
зентовані дітям за ініціативи губернатора Дніпропетровської 
області Олександра Вілкула. Червоною лінією інформаційних 
приміток у щоденнику проходить гордість за рідний край.

На сторінках щоденника доречно переплелись минувшина й сучас-
ність: багата історія і насичене сьогодення регіону-лідера. Тут і видатні 
постаті, іменами яких славна Дніпропетровщина (Герої України, громад-
ські діячі, рекордсмени, льотчики, конструктори), і прикметні історичні 
місця та архітектурні пам’ятки, і промислова потужність, і природні ба-
гатства нашої області.

Не обійшлось і без обов’язкових атрибутів сучасних учнівських що-
денників – абетки, таблиці множення, правил та формул. Під рубрикою 
«Чи знаєте ви, що…» розміщені різноманітні цікавинки для допитли-
вих. Але форма, як відомо, ніщо без внутрішнього змісту. Тож залиша-
ється сподіватись, що шкільна братія наповнюватиме рядки щоденників 
не менш достойним змістом – високими оцінками. А згодом, безпере-
чно, вписуватиме й власні яскраві сторінки в історію рідної землі.
____________________________________ Тетяна ДРєєВА.

g Свято вулиці
Його зусиллями звелись ГЗК
Трудовий шлях Сергій Михайлович Мелешкін 
розпочав металургом у Дніпропетровську, 
згодом працював інженером  у криворізькому 
науково-дослідному гірничорудному інституті. 

Перед Великою 
Вітчизняною війною 
очолював шахто-
управління ім. Ор-
джонікідзе та трест 
«Ленінруда», впро-
ваджував передові 
методи буріння. Далі 
обіймав пост заступ-
ника міністра чорної 
металургії СРСР, пра-
цював у Держплані 
СРСР. В історію Крив-
басу ввійшов як іні-
ціатор будівництва 
гірничо-збагачувальних комбінатів. Центральна вулиця Саксаганського 
району названа на його честь, і минулого тижня ця надзвичайно жвава 
міська артерія відзначила 60-річчя.

Місцем проведення свята стало подвір’я сучасного житлового комп-
лексу «Едельвейс» навпроти райвиконкому, поряд із храмом святої Те-
тяни. Саксаганці по-новому поглянули на свій район очима учасників 
фотовиставки, батьки учнів шкіл №№ 122, 32, 14, Саксаганського ліцею, 
школи-інтернату №7 влаштували вернісаж творчих доробків. Оживав 
життєпис вулиці у вітаннях ветеранам війни та праці, колективи худож-
ньої самодіяльності радували барвистими виступами.

Вітальне слово промовив заступник міського голови Костянтин Бєлі-
ков, заступник голови райради Юрій Красножон відзначив переможців 
конкурсу на краще впорядкування дворів та під’їздів.
_________ Тарас ЗАТуЛьНИй. Фото Андрія ТРуБІЦИНА.

Почесні гості оглядають експозицію.

Малюк, як тобі 
живеться  
в прийомній 
сім’ї?

У виконкомі Саксаганської 
районної у місті ради під 
головуванням заступника 
голови районної у місті ради 
з питань діяльності вико-
навчих органів ради С. Скляр 
відбулася нарада з питань 
взаємодії місцевих органів 
виконавчої влади з питань 
контролю за умовами утри-
мання і виховання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
які виховуються в прийомних 
сім’ях та дитячому будинку 
сімейного типу Н. Ільченко, 
соціального супроводження 
прийомних сімей та дитячого 
будинку сімейного типу.

В обговоренні взяли участь 
спеціалісти районної служби у 
справах дітей, відділу освіти, 
Криворізького міського центру 
соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді, представники 
комунальної установи «Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги № 4», районного від-
ділу внутрішніх справ, прийомні 
батьки та вихователь дитячого 
будинку сімейного типу.

Район  
спортивний

У сесійній залі виконкому 
районної у місті ради відбувся 
урочистий прийом головою 
районної у місті ради кращих 
спортсменів, працівників фі-
зичної культури і спорту, ве-
теранів спорту та фізкультур-
ного руху, присвячений Дню 
фізичної культури та спорту. У 
заході взяли участь спортсме-
ни, тренери, вчителі фізичної 
культури, вихователі, керів-
ники федерацій і клубів. На 
свято був запрошений заступ-
ник міського голови Костян-
тин Бєліков.

 Голова районної у місті ради 
Валерій Беззубченко поздоровив 
винуватців свята та вручив їм 
почесні грамоти та грамоти ви-
конкому районної у місті ради. 
Шановні ветерани спорту та 
фізкультурного руху отримали 
пам’ятні подарунки від заступ-
ника міського голови Костянтина 
Бєлікова.

2012 рік офіційно названий Ро-
ком спорту та здорового способу 
життя. З цією метою в Саксаган-
ському районі створені необхідні 
умови для розвитку спорту. До 
послуг населення: три стадіо-
ни, три плавальних басейни, 41 
спортивна зала, 132 спортивні 
майданчики, автодром «Кривбас-
Екстрим». Працюють близько 200 
фізкультурних працівників.

Микола кРАМАРЕНкО.

g Оголошення
 17.10.2012 з 15.00 до 17.00 у Сак-

саганському районному відділі 
КМУ ГУМВС України  у Дніпро-
петровській області  за адресою: 
вулиця Балакіна, 2а, заплановано 
проведення прийому громадян   
прокурором Саксаганського ра-
йону міста Кривого Рогу. __________________________________________ Олена ШРАМкО.
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g Зв’язок поколінь

Студенти зустрілися з учнем Павла Глазового
6 вересня в Криворізькому міському істо-

рико-краєзнавчому музеї відбулася цікава 
зустріч. Вона була присвячена творчості та 
біографії нашого відомого земляка – Павла 
Глазового.

У зустрічі взяли участь учень Павла Прокопови-
ча – Василь Сичов, старший науковий співробітник 
музею Андрій Чубенко і студенти філологічного фа-

культету педагогічного інституту Криворізького на-
ціонального університету.

Василь Васильович довгі роки був особисто знайо-
мий з українським класиком, вчився в нього мисте-
цтву українського жартівного вірша… Під час зустрі-
чі з майбутніми філологами Василь Сичов розповів про 
особисті враження від зустрічей з Павлом Глазовим, за-
читав уривок зі спогадів гумориста і вірші, які той при-

святив своєму учневі. До речі, Василь Сичов у 2011 році 
видав власну літературну збірку «Сміх», куди включив і 
вірші, що найбільш подобалися самому Павлу Глазово-
му або присвячені його пам’яті. Також Василь Васильо-
вич навів слухачам і доволі незвичну частину творчості 
українського класика, зачитавши його вірш «Зізнання в 
любові», в якому Павло Прокопович описує свої почут-
тя до нашого міста.

У свою чергу, Андрій Чубенко розповів про ціка-
ві моменти біографії Павла Глазового, зв’язки остан-
нього з нашим містом і його письменниками та 
пое тами, допомогу гумориста своїм криворізьким 
учням. Окремої розповіді заслуговували й особли-
вості творчості Павла Прокоповича, які вирізняють 
його з-поміж інших літераторів, вимоги до написан-
ня віршів і гуморесок.

Наостанку зустрічі Василь Сичов подарував місько-
му музею власну колекцію фото з Павлом Глазовим. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Довгинцівський р-н

З місця подій

«Локомотивне» 
свято

З нагоди Дня фізичної куль-
тури і спорту на стадіоні «Ло-
комотив» минулої суботи було 
проведено районне спортивне 
свято. 

На нього були запрошені кра-
щі спортсмени й тренери, вчителі 
з фізичної культури, ветерани фіз-
культурного руху, депутати місь-
кої та районної у місті рад. Того 
дня проходили змагання з легко-
атлетичної естафети, шашок, на-
стільного тенісу, гирьового спор-
ту, перетягування канату, «Веселі 
старти», фінал районного турніру 
з футболу на призи газети «Черво-
ний гірник» «Осінні зірочки» серед 
школярів 2002 року народження. 
Переможці та призери змагань 
нагороджені кубками, медаля-
ми, грамотами комітету з фізичної 
культури і спорту, відділу освіти 
виконкому районної у місті ради.

Також в освітянських закла-
дах району минулого тижня про-
водились спортивно-масові захо-
ди, присвячені Дню фізичної куль-
тури і спорту та ХХХ Олімпійським 
іграм у Лондоні: на базі шкіл від-
булися районні змагання з футбо-
лу серед юнаків 2002 року наро-
дження, Олімпійські уроки, учас-
никами яких стали видатні україн-
ські спортсмени та ветерани олім-
пійського руху тощо.

Старт субсидії
Районним управлінням пра-

ці та соціального захисту на-
селення у вересні розпочато 
прийом документів для при-
значення субсидій на природ-
ний газ з жовтня 2012 року від 
сімей, які складаються з не-
працездатних осіб та прожи-
вають у приватному секторі і 
котеджах. 

Також управлінням розпочато 
видачу талонів для надання доку-
ментів для призначення житлової 
субсидії з жовтня 2012 року.

З цього приводу треба зверта-
тися за адресою: вул. Дніпропет-
ровське шосе, 16, кабінет № 106, 
контактний телефон 71-44-19.

Едуард Білик.

g оголошення

Перевір себе  
у списках

Відділ ведення Державного реє-
стру виборців виконкому Довгинців-
ської районної у місті ради нагадує, 
що 28 жовтня 2012 року відбудуть-
ся чергові вибори народних депута-
тів України. Щоб реалізувати своє ви-
борче право та взяти участь у голо-
суванні на виборах, пропонуємо за-
вчасно перевірити свої персональні 
дані з метою усунення неточностей 
та невідповідностей у базі даних 
Державного реєстру виборців.

Звертаємо увагу мешканців Дов-
гинцівського району, що для зруч-
ності та надання можливості пере-
вірити свої персональні дані відділ 
ведення Державного реєстру вибор-
ців виконкому Довгинцівської ра-
йонної у місті ради працює в робочі 
дні з 8.30 до 17.00, а в суботу – з 9.00 
до 13.00. Звертатися за адресою: вул. 
Дніпропетровське шосе, 11, другий 
поверх, кабінети №№ 203, 204. При 
зверненні обов’язково мати паспорт 
або тимчасове посвідчення громадя-
нина України.

Телефони для довідок: 440-53-74, 
440-53-60, 71-79-37.

g реклама g Добра справа
Місток  
між людьми

Днями спільними зусилля-
ми багатьох небайдужих людей 
було відремонтовано пішохід-
ний місток, який з’єднує сели-
ще шахти «Більшовик» з вули-
цею Тухачевського й транспорт-
ною зупинкою «Автотехнікум». 
Ця добра справа зроблена під ке-
рівництвом голови Жовтневої 
районної у місті ради Володими-
ра Коритніка за активної учас-
ті депутата Жовтневої райради 
Сергія Гуля та безпосередньої до-
помоги робітників «БілАЗ-Сер-
віс», ДП «Криворізька теплоцен-
траль» та ФОП Дряпик.

– Велика подяка цим справді 
небайдужим людям, які зроби-
ли таку потрібну для нас спра-
ву, – говорить мешканка вулиці 
Казахської Марія Трохимчук. – 
І не лише від усіх жителів нашої 
вулиці, а й від сусідніх вулиць – 
Дишинського, Сєченова, Біль-
шовицької, Федорова. А ще мене 
прохали передати теплі слова на 
адресу задіяних у ремонті від ви-
кладацького колективу, батьків 
та учнів 54-ї школи, яким цей 
шлях дуже потрібний. Нехай це 
й голосно прозвучить, але це дій-
сно важлива для всіх нас транс-
портна артерія, завдяки віднов-
ленню якої не доведеться біль-
ше обходити місток десятою до-
рогою.

Е. МісцЕвий.

андрій ройко. Фото андрія ТруБіцина.

g сказочный городок

Заречный: двойное новоселье для ребят
Шестого сентября сразу 
две новые современные 
детские площадки от-
крылись в Жовтневом 
районе. они размещены 
во дворах девятиэтажек 
микрорайона Заречный. 

На торжественное новоселье 
своего сказочного городка воз-
ле дома № 15 (Заречный-4) с ра-
достью собралось множество 
детворы. И ребят, и взрослых с 
этим праздничным событием от 
души поздравил депутат област-
ного совета Константин Павлов.

– Прошедшее лето было бога-
то подобными праздниками – мы 
открыли современные детские 
площадки во всех районах горо-
да, – отметил Константин Павлов. 

– А сегодня – фактически двойное 
новоселье, так как в соседних ми-
крорайонах открываются две пло-
щадки. Если прибавить их к тем 
современным городкам, которые 
созданы по всему Кривому Рогу, 
то сейчас действует уже 77 дет-
ских игровых площадок. Все это – 

продолжение нашей постоянной 
работы по реализации масштаб-
ной программы, цель которой – 
сделать наш город комфортным 
для детского активного отдыха.

Константин Павлов от име-
ни жителей микрорайона побла-
годарил депутата городского со-

вета Олега Чередниченко и всех 
неравнодушных людей, которые 
прикладывают много сил для со-
здания детских городков на Зареч-
ном. А то, что эта работа нужна, 
подтверждают улыбки ребят и та 
активная жизнь, которая уже ца-
рит на новых детских площадках.

Дарья акулова.
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День  за  Днем:
Дзержинський р-н

Культура

Водоканал  
повністю  
готовий

Держгірпромнагляд нещо-
давно перевірив криворізькі 
підприємства щодо підготов-
ки до роботи в осінньо-зимо-
вий період. 

Перевірки виконання заходів 
готовності до роботи в осінньо-
зимовий період 2012-2013 рр. 
дев’яти піднаглядних Криворізь-
кому ТУ підприємств показали, 
що лише КП «Кривбасводоканал» 
має 100-відсоткову готовність.

Натомість, за інформацією 
прес-служби теруправління, на 
ДП «Криворізька теплоцентраль» 
на час перевірки було не викона-
но поточний ремонт котлів та до-
поміжного обладнання, а також 
трубопроводів холодної води і 
бойлерних установок насосної 
станції. 4,4 відсотка готовності до 
осінньо-зимового періоду мали 
Криворізькі магістральні елек-
тричні мережі. У стані виконання 
– підготовчі заходи в ПАТ «Кри-
воріжгаз», Криворізьких місь-
ких електричних мережах і ДПП 
«Кривбаспромводопостачання».

Спортивний  
гарт і дух

Дзержинський район – 
спортивний район. Цю відому 
істину вкотре підтвердила ми-
нулого тижня молодь району.

З нагоди Дня фізичної культури 
і спорту на стадіоні Криворізького 
національного університету від-
булось справжнє спортивне свято. 
В ньому взяли участь близько 500 
чоловік, серед яких – вихованці 
спортивних закладів, представни-
ки вишів, технікумів і загальноос-
вітніх шкіл району.

Володимир СкІДАНОВ.

g Міжнародний кінофестиваль

Дубль 3. І знову вдалий
Як ми вже повідомляли, минулої 
суботи всі шанувальники 
кіномистецтва мали нагоду 
побувати на урочистому закритті 
кінофестивалю короткометражних 
фільмів «кіно під зорями», що 
втретє проводився в нашому 
місті за ініціативи і фінансової 
підтримки ПАТ «Північний ГЗк» 
та його генерального директора, 
почесного президента фестивалю 
Андрія Шпильки.

До участі в кінофестивалі було заявлено 227 
кіноробіт з 18 країн світу, в тому числі з США, 
Канади, Кореї, ряду європейських країн, а та-
кож країн – колишніх республік Радянського 
Союзу. Тож фестиваль можна з упевненістю 
назвати міжнародним. У шести номінаціях 
(йшлося про ігрове кіно, документальне кіно, 
експериментальне кіно, соціальний ролик, 
кліп та анімацію) конкурсного перегляду взяли 
участь 94 стрічки. Головною темою переважної 
частини фільмів були соціальні проблеми су-
часності, стосунки між людьми. На фестивалі 
були присутні автори фільмів – режисери, про-
дюсери. Очолювали журі члени Спілки кінема-
тографістів України Василь Образ (голова журі) 
та Олександр Фролов. Від нашого міста в складі 
журі були заслужений діяч мистецтв України 
Антоніна Бєльська, журналісти Анна Паукова 
та Ігор Кононенко. Оскільки найчисленнішою 
за кількістю поданих фільмів була номінація 
«Ігрове кіно», фестивальне журі прийняло рі-
шення присудити в ній по два перших, других 
і третіх місця.

Отже, переможцями в номінації «Ігровий 
фільм» стали фільм режисера Ольги Матвєє-
вої «Изгнание из рая» та фільм «Deadline» ре-
жисера Анастасії Гавинської. У номінації «До-
кументальний фільм» переможцем став фільм 
«Пакунок для Лори» режисера Тетяни Зеленої. 
У номінації «Соціальний ролик» – робота «Так 
лучше?» режисера Олександра Юдіна. У но-
мінації «Експериментальний фільм» – стріч-
ка «Раскол» режисерів Дмитра Дибіна і Тетя-
ни Червоній. У номінації «Анімація» – фільм 
«OOPS» режисера Ольги Мішиної. У номіна-

ції «Музичний кліп» присуджувалося тільки 3 
місце.

Гран-прі фестивалю «Кіно під зорями. 
Дубль 3» здобув ігровий фільм «Одна мину-
та» режисера Олени Галяніної.

З важливою мистець-
кою перемогою майстрів 
«короткого метра» приві-
тав та вручив лауреатські 
дипломи генеральний ди-
ректор ПАТ «ПівнГЗК» 
Андрій Шпилька.

– Ми прагнемо, щоб 
працівники підприємств 
Метінвесту та й усі жите-
лі Кривого Рогу відкри-
вали для себе нові гори-
зонти кіномистецтва, щоб культурне життя 
нашого міста було яскравим і різнобарвним, 
– сказав він. – Відрадно, що з кожним роком 
розширюється географія криворізького кіно-
форуму, збільшується кількість його учасни-
ків та представлених ними стрічок. Сьогодні 
конкурсна фільмографія може задовольнити 
смаки найвибагливішого кіноглядача. Водно-
час сподіваюся, що наш фестиваль і кіноре-
жисерам та творчим колективам однодумців 

допоможе реалізувати свій потенціал, знайти 
свого глядача, а крім того, дістати компетент-
ну оцінку своїх фільмів, познайомитися з ко-
легами з України та інших країн. Сьогодні ми 
урочисто оголошуємо, що віднині стартує но-
вий фестиваль – «Кіно під зорями. Дубль 4».

Нинішній кінофестиваль засвідчив, що і в 
самому Кривому Розі живе і працює чимало 
цікавих кіномитців. Так, приз глядацьких сим-
патій завоював наш земляк, режисер криво-
різької арт-студії «Свої» Максим Бевз за стріч-
ку «Слышу! Дышу!». Йому ж присуджений і 
спеціальний диплом фестивалю «За успішний 
дебют у кіномистецтві». Спеціального диплома 
«За любов до рідного міста» удостоєна також 
творча команда фільму «Кривой Рог на ладо-
ни». Друге місце в номінації «Документальне 
кіно» посів фільм «Легенди Попової балки» 
(режисер Володимир Будко).

Фільми-переможці й демонструвалися під 
суботніми вечірніми зорями.

Того ж дня учасники і гості фестивалю побу-
вали на виставі «Шинель» за Миколою Гоголем 
у Криворізькому академічному театрі пластич-
них мистецтв «Академія руху», де мали змогу 
ближче познайомитися ще з одним цікавим 
мистецьким жанром.

______________________________________________________________________________________________ Мотрона ПАНОВА. 

g З прем’єрою!

Залиш усі тривоги, за мрією – в дорогу!
Такою ідеєю пронизана прем’єрна вистава 
криворізького міського театру ляльок «Повір у 
мрію!» автора і постановника Світлани Михайлової. 
Театралізованим дійством, веселими іграми та 
жартами героїв «Золотого ключика» розпочався 
35-й ювілейний творчий сезон театру. Майданчик 
біля нього повнився дитячим сміхом, а згодом, уже 
в затишному залі, малюки поринули у світ сучасної 
казки.  

Директор Криворізького місь-
кого театру ляльок Світлана Ми-
хайлова:

– Цього року 
ми відкриває-
мо сезон зна-
ковою для нас 
виставою під 
назвою «По-
вір у мрію!». 
Ми впевнені 
– якщо ві-
рити у мрію і 
рухатись упе-

ред, вона обов’язково збудеться. 
Приміром, мрія нашого театру – 
гідно представити Кривий Ріг на 
14-му Міжнародному фестивалі 
«Інтерлялька», який з 1 по 7 жовтня 
проходитиме в Ужгороді. Ми повезе-
мо туди один із кращих своїх спекта-
клів «Тук-тук» режисера Олександра 
Борсука. Впевнена, що серед усіх 

країн-учасниць (Польща, Греція, Ту-
реччина, Угорщина, Словенія та інші) 
наше місто буде одним з кращих. Не-
дарма ж нас обрали серед багатьох 
українських театрів. Ще одну бажану 
мрію покладаємо на криворізьку  

команду майдан-
серів, які у разі 
перемоги пре-
зентують нам 
пересувний театр 
– великий автобус, 
оснащений найно-
вішою технікою. Це 
дасть нам можли-
вість діставатись у 

різні куточки міста, області та інших 
регіонів. Тому гаряче просимо горо-
дян голосувати за нашу команду! 

Літо для криворізьких лялькарів, 
пройшло у великих трудах. Вико-
нуючи програму міського голови, 
вони обслуговували дитячі при-
шкільні табори, працювали в оздо-
ровчих таборах ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг», з якими театр поєднує 

багаторічна дружба. 1 вересня зак-
лад провів благодійний захід для 
першокласників. 

Головний режисер театру 
Олександр Борсук:

– Оскільки ми відкриваємо сезон 
виставою з романтичною назвою 
«Повір у мрію!», хотілось би, щоб 
цього року збулися всі мрії гляда-
чів і акторів. Ми докладаємо для 
цього багато зусиль: я працюю над 
виставою «Теремок» черкаського 

драматурга Олексія 
Безродова, режи-
сер-пос тановник 
Ірина Рожкова 
– над виставою 
«Кошкин дом» за 
Маршаком. Ди-
ректор Світлана 
Михайлова ставить 
спектакль «Мада-
гаскар» за сюжетом 

однойменного диснеївського мульт-
фільму. До новорічних свят уже готу-
ємо інтермедію біля ялинки... 

Бажання героїв ювілейної поста-
нови – Вовка та Зайця – збулися: 
вони знайшли щастя у злагоді й вза-
єморозумінні. Вітаючи лялькарів з 
прем’єрою, зичимо, щоб і їхня запо-
вітна мрія про окреме приміщення 
для театру теж незабаром збулася! 

Андрій 
Шпилька.

________________________________________________________________________________________________ Тетяна ДРєєВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

У репертуарі театру – 30 спектаклів.  
Цього творчого сезону на малечу чекають  
4 прем’єрні спектаклі.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
ц.-Міський район

Особистості

Танкісти  
святкували

9 вересня своє професійне 
свято відзначили воїни-тан-
кісти та ветерани танкових 
військ. 

У Будинку офіцерів військової 
частини А-3283 з цього приводу 
відбулися урочистості.

Зі словами привітання до вій-
ськовослужбовців звернувся се-
кретар міської ради Сергій Ма-
ляренко. Він відзначив високий 
професіоналізм і сумлінну служ-
бу особового складу 17-ї окремої 
танкової бригади Подяками голо-
ви Дніпропетровської облдержад-
міністрації, грамотами виконко-
мів міської та Центрально-Місь-
кої районної рад. Голова райради 
Ірина Салтовська подякувала вій-
ськовикам, які плідно співпрацю-
ють з районом у вирішенні різно-
манітних соціальних питань, про-
веденні масових заходів. 

На захисті дітей
Актуальні питання профі-

лактичної роботи з поперед-
ження злочинності та право-
порушень серед учнів перебу-
вають на постійному контролі 
виконкому Центрально-Місь-
кої райради. 

При виконкомі працюють ра-
йонна комісія з захисту прав ди-
тини та координаційна рада з пи-
тань профілактики бездогляднос-
ті, правопорушень та правово-
го захисту дітей. Від початку року 
було проведено 21 засідання, на 
якому розглянуто близько 200 пи-
тань соціального захисту дітей та 
дотримання законних прав дітей.

Ефективними формами робо-
ти стали рейди «Діти вулиці», «Не-
благополучна сім’я», «Вечірній 
Кривий Ріг», спільно здійснені ра-
йонною службою у справах дітей, 
комітетом у справах сім’ї і моло-
ді, відділом освіти та криміналь-
ною міліцією у справах дітей, Кри-
ворізьким міським центром со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. У першому півріччі 2012 
року проведено 70 профілактич-
них рейдів, у результаті яких за-
тримано 17 дітей. 15 з них, за від-
сутності батьківського догляду, 
влаштовано до притулку. 

Тетяна Дрєєва.

g Щоб пам’ятали

Слід на землі
уже п’ятнадцятий рік у кривому розі існує 
журналістська футбольна команда «Черво-
ні горобці», ініціатором створення якої був 
наш колега, свого часу заступник головно-
го редактора «Червоного гірника» валерій 
козак. на жаль, доля виділила йому корот-
кий  земний строк – у жовтні 2000-го після 
тяжкої хвороби у свої ледь за 50 валерій 
васильович пішов з життя. Та правду 
кажуть: важливо не те, скільки прожила 
людина, а скільки вона встигла зробити…

Початок моєї роботи 
в Кривому Розі припав, 
можна сказати, на зоря-
ний час «Червоного гір-
ника». Газета тоді вихо-
дила 5 разів на тиждень, її 
щоденний тираж зашка-
лював за 120 тисяч при-
мірників – про це зараз 
не можуть мріяти навіть 
найвпливовіші всеукра-
їнські газети. І річ була не 
стільки в тому, що криво-
ріжці на ту пору перед-
плачували чимало періо-
дики, скільки в тому, що 
тодішня журналістська 
команда «Гірника» була 
надзвичайно потужною. 
Ядро ж її складали голо-
вний редактор газети Во-
лодимир Савруцький, за-
ступник редактора Вале-
рій Козак та відповідаль-
ний секретар Григорій Гу-
сейнов – усі троє зналися 
між собою ще по журфа-
ку Одеського держуні-
верситету. Кожен з них (і 
час це ще раз підтвердив) 
був сам по собі неорди-
нарною творчою особис-
тістю,  а отже, до їхньо-
го рівня хочеш не хочеш 
треба було підтягуватися 
й решті колег. Тож життя 
в редакції вирувало.

У цьому вирі Валерій 
Козак стояв якось осіб-
но. Завше стриманий, не-
говіркий, він був зосеред-
жений на якомусь своєму 
внутрішньому світі, за-
критому від стороннього 
ока. З плином літ розумі-
єш, яким глибоким аналі-
тиком і стратегом він був 

і в здійсненні редакційної 
політики, і в суспільних 
прогнозах. Даючи журна-
лісту завдання, Валерій 
Васильович з повсякден-
них міських буднів умів 
вихоплювати найакту-
альніші теми, події, фак-
ти. Спрямовував зусилля 
нашої пишучої братії не 
просто до їх висвітлення, 
а й до глибокого осмис-
лення, вимагав аналітич-
них висновків. Особливо 
цінував у газетному мате-
ріалі особистісний підхід 
до розкриття теми, умін-
ня кореспондента пода-
ти його в неординарній 
формі. А за приклад нам 
служив сам. Цикл репор-
тажів журналіста Валерія 
Козака під рубрикою «За 
честь криворізької мар-
ки» свого часу був від-
значений на всесоюзному 
рівні та удостоєний По-
чесного диплома Спілки 
журналістів СРСР. 

Завдяки тому, що він 
сам був багатопрофіль-
ним журналістом, того ж 
вимагав і від своїх колег. 
А відтак  ми бралися за 
різноманітні теми, про-
бували себе в різних жан-
рах, через те газета була 
живою, цікавою, притя-
гувала читацьку увагу 
тим, що й читача спону-
кала бути її співавтором 
– редакція отримувала 
сотні читацьких листів. 
У Валерія Козака ніко-
ли не бракувало цікавих, 
часом просто фантастич-
них ідей, якими він енер-

гетично заряджав кож-
ного з нас. Створення 
журналістсь кої футболь-
ної команди «Червоні го-
робці»  – одна з них. 

Здавалося б, такий бо-
жевільний щоденний ро-
бочий ритм (випускова 
група працювала навіть 
у суботу) геть не лишав 
часу на щось інше. А між 
тим, поза роботою Вале-
рій Козак всерйоз працю-
вав як драматург, кіносце-
нарист. У 1986 році поба-
чила світ його перша п’єса 
«Відео» – для загалу навіть 
це слово тоді було малові-
домим. Хочу сказати, що 
Валерія Васильовича за-
вжди приваблювали теми, 
за які інші митці або не хо-
тіли, або просто бояли-
ся братися. Скажімо, тема 
проникнення в суспіль-
ство  порновідео. У тому ж 
1986 році за сценарієм Ва-
лерія Козака був знятий 
відеофільм про криворізь-
ких наркоманів «Маковий 
синдром». Він чи не пер-
шим в Україні показав со-
ціальне зло, яке уже на той 
час пустило і в нашому 
місті, і в країні глибокі ко-
рені, про яке всі знали, але 
ніхто не наважувався ска-
зати про нього вголос. У 
1990 році за його сценарі-
єм було знято відеофільм 
«Бомба для приятеля» про 
так званих бігунів – підліт-
кові розбійні угруповання, 
які наводили жах на все 
місто. Проте вголос про 
корені і суть цього явища 
першим сказав саме Вале-
рій Козак. 

Та найвизначнішою у 
творчій біографії Валерія 
Козака як драматурга ста-
ла п’єса «Чистка», присвя-
чена трагічній долі  Якова 
Вєсніка, першого дирек-
тора «Криворіжсталі», ре-
пресованого в лиховісно-
му 1937 році, та його ро-
дини. «Чистку» поставив 
наш Криворізький театр 

драми та музичної коме-
дії ім. Тараса Шевченка. 
Голов ну роль у ній  зіграв 
син Якова Вєсніка, народ-
ний артист СРСР Євгеній 
Вєснік. Безумовно, цьо-
му передувала величез-
на творча співпраця Вале-
рія Козака з Євгенієм Яко-
вичем, з артистами театру. 
Власне, без нього ця подія 
просто не могла б відбути-
ся, як і багато чого іншого. 
Скажімо, саме Валерій Ко-
зак в 1990 році був одним 
з організаторів проведен-
ня в нашому місті Міжна-
родного фестивалю пан-
томіми на базі мім-театру 
Олександра  Бєльського. 
Зокрема, він особисто за-
просив до Кривого Рогу 
голландських мімів.

1991 рік став перелом-
ним не тільки для країни, 
а й для «Червоного гірни-
ка». Як разом прийшли, 
так разом і залишили га-
зету Володимир Савруць-
кий, Валерій Козак та Гри-
горій Гусейнов. Тепер лег-
ко про це казати, але для 
кожного з них це був вчи-
нок, гідний поваги. Адже 
всі троє на той час зро-
били, по суті, крок у ні-
куди. Перекресливши всі 
попередні кар’єрні набут-
ки, кожен з них мусив на 
якомусь новому поприщі 
розпочинати все з нуля. 
Погодьтесь, для цього по-
трібні сміливість, харак-
тер і віра у свій професій-
ний потенціал.

І знову Валерій Козак 
опинився на вістрі часу – 
він першим у журналіс-
тиці почав публічно під-
німати таку життєво важ-
ливу для промислового 
Кривого Рогу екологіч-
ну тему, заснував та очо-
лив Всеукраїнську еко-
журналістську асоціацію 
«ВЕЖА», яка у своїй ді-
яльності  стала пропаган-
дистом захисту довкілля, 
заклала вагоме підґрунтя 
для виховання екологіч-
ної культури, яке, на дум-
ку Валерія Козака, треба 
починати з дитинства. Цю 
роботу, вважав він, треба 
вести постійно. Зі сторі-
нок газет, журналів, радіо 
і телебачення, під час еко-
логічних акцій треба при-
щеплювати людям розу-
міння того, що боротьба 
за чисте здорове довкіл-

ля – це захист людсько-
го життя. Він став членом 
Національного екоцен-
тру України. Як журна-
ліста-еколога, Валерія Ко-
зака запросили до США, 
де він знайомить амери-
канських колег з роботою 
організації «ВЕЖА» і сам 
поглиблює досвід взаємо-
дії з громадськістю в еко-
логічній сфері.

У цей час Валерій Ко-
зак також створив і очо-
лив агентство «Кривбас-
інформ», почав випус-
кати тижневик «48-а па-
ралель», у такий спосіб 
здійснивши свою давню 
мрію – починаючи з Кри-
вого Рогу, помандрува-
ти світом по 48-й пара-
лелі. Він також очолював 
видавництво «Мінерал», 
у якому, до речі, видав 
кілька власних книжок 
та довідників. Зокрема, у  
співавторстві з Володи-
миром Храмцовим напи-
сав книгу про академіка 
НАНУ Георгія Малахо-
ва до 90-річчя ювіляра, в 
якій з теплотою розпові-
дає про видатного вчено-
го та унікальну людину. 
Валерій Козак разом з Га-
линою Мусатовою засну-
вав міський клуб творчої 
інтелігенції, що об’єднав 
навколо себе багато ціка-
вих людей.

Уже коли Валерія Васи-
льовича не стало на біло-
му світі, колеги-журна-
лісти їздили на його малу 
батьківщину в Нові Сан-
жари, що на Полтавщині. 
Журналісти тамтешньої 
газети «Злагода» з вели-
ким пієтетом відгукува-
лися про свого таланови-
того земляка. Виявляєть-
ся, у кожний свій приїзд 
додому Валерій Козак ви-
кроював час, щоб зустрі-
тися з працівниками ре-
дакції. І щоразу ці зустрічі 
перетворювалися на про-
фесійні семінари, з яких 
ті черпали для себе багато 
корисної інформації, но-
вих знань, творчих ідей.

 «Є два бажання, здій-
снення яких може склас-
ти істинне щастя людини, 
– бути корисним і мати 
спокійну совість», – зау-
важував Лев Толстой. Га-
даю, у цьому сенсі Вале-
рій Васильович Козак був 
щасливою людиною.

g
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ек
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Мотрона Панова.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
інгулецький район

Знай наших!

Вшанували спорт
З 3 по 7 вересня в закладах 

освіти району проходив Тиж-
день фізичної культури і спор-
ту. 

Учні активно брали участь у 
конкурсі малюнків, приуроче-
них до проведення в Україні Року 
спорту і здорового способу життя, 
фотовиставці «Україна олімпій-
ська», спортивній естафеті, тан-
цювальному марафоні, турнірах 
з волейболу, футболу, баскетболу.

8 вересня широко відзначався 
День фізичної культури і спорту. 
Масові заходи розпочались пара-
дом фізкультурників на стадіоні 
ВАТ «Південний ГЗК», урочистими 
колонами промарширували вете-
рани, студенти, школярі, праців-
ники промислових підприємств. 
Також міні-олімпійські дійства 
вирували на спортмайданчиках 
шкіл №№ 100 і 102. Учні 5-11 кла-
сів змагались у легкоатлетичній 
естафеті, переможцями у вікових 
категоріях стали вихованці школи 
№59, Криворізької гімназії №127, 
інтернату №9, шкіл №№ 114, 115. 
Показово виступили представ-
ники ДЮСШ №2, палаців спорту і 
культури Південного ГЗК. Молод-
шим школярикам адресувались 
«Веселі старти», найбільш меткі з 
команд шкіл №№ 82 і 115 отрима-
ли солодкі призи. А дорослі шану-
вальники сили та богатирського 
духу визначали переможців у си-
ловому чотириборстві, міні-фут-
болі, настільному тенісі, шахах.

Споживачам – 
про їхні права

Минулої п’ятниці в терито-
ріальному центрі надання со-
ціальних послуг населенню 
№1 відбулась інформаційна 
зустріч з громадянами щодо 
обізнаності у сфері захисту за-
конних прав споживачів. 

Тлумачили положення норма-
тивних актів та надавали кон-
сультації начальник відділу з пи-
тань захисту прав споживачів 
апарату міськради і виконкому 
Ніна Савенко, головний спеціа-
ліст відділу розвитку підприєм-
ництва Інгулецького райвикон-
кому Ірина Білик. Присутні на зу-
стрічі отримали вельми корисний 
у побуті кишеньковий «Довідник 
споживача».

Тарас ЗаТулЬний.

g П’єдестал пошани «ЧГ»
Підкорювач швидкісних велотрас Юрій Скоробогатов: 

«Здобуті в Австрії нагороди  
присвячую рідному місту»
криворізького аса велокерма Юрія скоробогатова 
особливо представляти немає потреби. ветеран ве-
лоспорту є одним із провідних гонщиків нашої країни 
й донині демонструє стабільно високі результати як 
на вітчизняних, так і на міжнародних велотрасах. За 
вагомий внесок у розвиток криворізького спорту, 
багаторічну плідну працю та виховання підростаю-
чого покоління Ю. скоробогатова напередодні Дня 
фізкультурника нагороджено нагрудним знаком «За 
заслуги перед містом» ііі ступеня.

Нещодавно Юрій Олександро-
вич повернувся з австрійського 
містечка Дойчландсберг з шість-
ма завойованими кубками, ме-
далями і третім здобутим місцем 
серед ветеранів-велогонщиків. 
Такий щедрий «урожай» зібрав 
вчитель фізкультури Криворізь-
кого природничо-науко вого лі-
цею на 40-му Всесвітньому тиж-
ні велоспорту. Хоча, звичайно, 
нашому земляку вся ця здобу-
та «галерея» нагород далася не-
просто, бо протягом тижня тре-
ба було тримати себе в доброму 
фізичному тонусі. І цей екзамен 
наш досвідчений велоспортсмен 
із честю витримав. Як же склада-
лася для криворіжця ця зарубіж-
на велогонка?

– Непросто, бо спека в Ав-
стрії стояла неймовірна, – ді-
литься ветеран. – Вище 40 гра-
дусів за Цельсієм. Але мені з ін-
шими сімома велогонщиками з 
України вдалось акліматизува-
тись і показати непогані резуль-
тати. У підсумку посів третє міс-
це в особистому заліку серед ве-
теранів у категорії 68 років і стар-
ші. Свої здобуті нагороди при-
свячую рідному місту й Дню 
незалежності. Коли оголосили 
на старті «Юкрейн», австрійці та 
гості з інших країн мені аплоду-
вали. Це, повірте, дуже щемливо! 
Велозаїздів було чимало, тож по 
вже здобутих місцях і нарахову-
вались залікові очки. Стартового 
дня в гонці-критеріумі я фінішу-

вав другим. Це невелика дистан-
ція – всього 1 кілометр з різними 
поворотами. Тому важливо мати 
добру технічну підготовку. Попе-
реду мене рвонули дві групи ве-
логонщиків, які на 10 років мо-
лодші, та я не знітився – проїхав 
вдало. Після цього взяв участь у 
груповій гонці на дистанції 40 кі-
лометрів на призи Джані Мотте.

– Це, здається, відомий іта-
лійський чемпіон?

– Він свого часу навіть вигра-
вав знамениту велогонку «Джиро 
де Італія» у 1967 році. Зараз приїз-
дить на велотурніри в якості «ве-
сільного генерала». Нагороджує 
переможців, спілкується з давні-
ми друзями. Взагалі, Джані – гар-
ний чоловік і неймовірно попу-
лярний у світі велоспорту. Так ось: 
на фініші я боровся з другом-су-
перником із Німеччини Гансом 
Шульце. Обігнав його на останніх 
метрах велотраси й став бронзо-
вим призером. Уже в парній гон-
ці разом із москвичем Володи-
миром Голубенковим фінішува-
ли четвертими. У гонці-спринті 
на 300 метрів я допустився поми-
лок, тож був сьомим. Проаналізу-
вав свої промахи і вже в гірській 
гонці здобув «срібло», показавши 
високу швидкість.

– Мабуть, не менше 50 кіло-
метрів на годину?

– Навіть швидшу – понад 78 
кілометрів. Щоправда, цей ре-
зультат мною був показаний під 
час спуску з гірської дороги. Та 

тішило те, що залишив позаду 
бельгійця Метью Меркена – ба-
гаторазового переможця велого-
нок, авторитетного спортсмена. 
Трохи пізніше, до речі, ми з ним 
суперничали вже в груповій гон-
ці. І знову я виграв у бельгійця…

– В яких побутових умо-
вах проживали разом з іншими 
українськими велогонщиками?

– У комфортних, хоча й меш-
кали в спортзалі місцевої шко-
ли. Загалом, Дойчландсберг – ма-
льовниче гірське містечко й дуже 
схоже на кримську Ялту. Багато 
старовинних замків, щоправда, 
шляхи до них досить круті. Кар-
бонові колеса велосипеда, коли 
спускалися вниз, плавились...

– Як і чим харчувались?
– По-різному. В гонці-мара-

фоні, скажімо, ще при реєстра-
ції учасників видавались спеці-
альні талончики для харчуван-
ня. Воно калорійне й об’ємне – 
смачні гарніри, лангети, м’ясо, 
навіть бокал пива. Але велики-
ми порціями – для мене це заба-
гато. До того ж, мій бельгійський 
друг Метью теж завжди прагнув 
чимось смачненьким пригости-
ти. Якось поцікавився під час бе-
сіди, яка в нього пенсія. Вияви-
лось, що 2 тисячі євро. Про свою 
не говорив, хоча Метью особли-
во цим і не переймався. Коли 
прощалися, обмінялися елек-
тронно-поштовими адресами. 
Спілкувались по-різному: я тро-
хи знаю англійську мову, а от син 
бельгійця добре володіє росій-
ською. Пообіцяли, що зустріне-
мось наступного літа, коли зно-
ву відбудеться світова велогон-
ка. Запросили мене, до речі, у 
2013 році взяти участь у міжна-
родній велогонці, що проводи-
тиметься в італійському Турині.

– Ваші враження від високо-
гірної країни?

– Незабутні й приємні. Осо-
бливо після відвідування Відня. 
Як нам пояснили, за кількістю 
зелених насаджень столиця Ав-
стрії посідає перше місце в Єв-
ропі. Саме місто – красень! Всю-
ди ідеальна чистота, душею від-
почиваєш. І взагалі, дуже ком-
фортно. Безліч туристів із усьо-
го світу: навіть у будні «яблуку 

ніде впасти». Чимало кафешок, 
тож якщо випив банку пива поза 
ними, десь на вулиці – штраф 200 
євро. Відвідали з хлопцями чудо-
вий замок австрійської найвищої 
знаті – Хофбург, центральний 
столичний парк. Прокатались за-
для цікавості навіть трамвайчи-
ком: проїзд, між іншим, коштує 
2 євро з «хвостиком». Недеше-
во. А ось продукти харчування 
за ціною приблизно такі, як у нас. 
Дуже смакують віденські сосиски 
(пальці оближеш) – і всього лише 
за кілька євро. Словом, з харчами 
все добре, тим більше, що деякі 
брали з України.

– На поїздку за кордон грошей 
вистачило?

– Так. Кошти я складав трива-
лий час, як, зрештою, і мої друзі-
кияни, з якими приїхали до Ав-
стрії.

– Як до зарубіжних велотур-
не ставиться ваша друга поло-
вина?

– Олена Василівна – також 
вчитель фізкультури, з КЗШ 
№ 74, тому – самі здогадуєтесь… 
Між іншим, вона й зараз успіш-
но тренує молодих спортсменок.

– Юрію Олександровичу, ви 
мали безліч зустрічей, якась, 
можливо, запам’яталась най-
більше?

– Під час велостартів якось 
впала в око майка з написом «Фе-
дерація велоспорту Росії, Сверд-
ловська область». Підходжу до 
велогонщиці й запитую: «Не зна-
єте, шановна, чоловіка на прізви-
ще Сафрикін? Ще 40 років тому 
я служив у вашому армійському 
клубі СКА, був знайомий з цим 
велоспортсменом». А та жіночка 
відповідає: «Чому ж не знаю, це 
колишній тренер мого чоловіка». 
А той якраз був поруч й одразу: 
«Ой, як добре, давайте сфотогра-
фуємось і знімки я вдома покажу 
Сафрикіну». Буває ж таке! Домо-
вились знову зустрітись у Москві. 
Взагалі, таких приємних спілку-
вань, як здогадуєтесь, було не-
мало. Бо ж маю і магдебурзько-
го друга Ганса Шульце, Манфреда 
з Мюнхена, бельгійця Метью та 
інших. Нові з ними спілкування 
після безкомпромісних змагань – 
немов бальзам на душу…

віталій ТкаЧук. Фото андрія ТруБіцина.

g реклама

g До уваги
Перевірте себе  
у базі даних

Відділ ведення Державного реєстру 
виборців виконкому Інгулецької район-
ної у місті ради звертається до вас з пи-
тання невідкладної перевірки наявнос-
ті відомостей про вас в загальноукраїн-
ській базі даних – Державному реєстрі 
виборців, за даними якої формуються 
списки для голосування в день виборів.

Щоб бути впевненим у правильності 
даних про себе та до дня виборів прийти 
з якісними списками, запрошуємо всіх 
вже сьогодні звертатись до нас.

Прийом громадян ведеться щоденно 
в приміщенні виконкому районної у міс-
ті ради на житловому масиві Південно-
го ГЗК за адресою: площа 60-річчя СРСР, 
1, кімната 205.

Час прийому у робочі дні: 8.30-12.30, 
13.00-17.00. 

Для зручності мешканців запрова-
джено прийом у вихідний день – субо-
ту з 9.00 до 13.00.

Телефони 21-17-13, 406-91-73.
З інформативними матеріалами з пи-

тань ведення Державного реєстру ви-
борців можна ознайомитись на сторін-
ках офіційного веб-порталу виконкому: 
www: ing-org.dp.ua
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Ашан АТБ Сільпо Metro Spar Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 2,28 – 3,65 2,19 – 2,99 2,29 – 12,99 2,22 3,29 2,50 – 3,50
Буряк (кг) 1,45 1,29 1,49 - 2,49 1,92 1,15 3,00 – 3,50
Морква (кг) 3,15 3,19 3,39 - 3,69 3,70 4,69 4,00 – 5,00
Огірки (кг) 7,98 6,99 6,99 6,78 2,71 6,00 – 10,00
Капуста (кг) 2,88 2,55 2,49 – 5,99 2,80 2,99 – 9,90 3,00 – 3,50
Помідори (кг) 2,49 – 5,40 2,99 – 6,99 2,88 - 8,94 4,74 2,99 – 5,49 2,50 – 5,00
Яблука (кг) 5,54 – 18,56 2,89 – 5,99 4,69 – 5,99 4,49 4,19 – 8,49 5,50 – 11,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 25,95 – 63,85 49,50 – 54,00 31,84 – 60,89 41,99 – 68,27 46,49 – 55,95 43,00 – 55,00
Яловичина (кг) 37,24 – 91,95  – 65,94 27,89 – 70,00 69,99 -109,99 37,30 – 60,00
Кури (кг) 20,95 – 21,89 20,89 – 22,99 21,48 21,04 – 22,26 22,75 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 7,30 – 12,78 7,99 – 9,95 7,20 – 12,74 14,18 7,09 – 9,59 6,00 – 8,50

Бакалія
Цукор 6,13 – 7,75 6,85 6,14 – 7,69 6,12 – 6,96 6,49 – 7,63 6,60
Пшоно 3,24 – 7,63 3,45 3,95 – 4,39 5,19 – 6,64 4,49 3,80 – 5,50
Рис 6,93 – 27,16 8,09 – 14,35 4,74 – 12,79 7,94 – 10,49 7,99 – 8,49 5,35 – 10,50
Гречка 8,97 – 15,55 9,59 8,99 – 12,84 9,12 – 18,79 7,99 – 11,39 9,50 - 10,00
Олія соняшникова 12,80 – 17,20 11,99 – 15,69 11,56 – 16,04 10,99 – 15,54 13,99 – 16,85 13,00 – 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 3,84 – 5,33 2,05 – 4,35 3,54 – 9,24 4,58 – 4,79 3,19 – 4,49 1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,47 – 8,07 3,69 3,09 – 9,88 3,59 – 4,72 8,49 4,25 – 4,50
Макаронні вироби 4,94 – 18,07 4,49 – 7,89 4,94 – 8,59 4,87 – 7,98 6,49 – 8,19 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,44 – 8,49 5,75 – 7,29 5,14 – 8,34 6,79 – 7,13 4,99 – 9,89 4,50 – 5,00
Сир твердий (кг) 34,62 – 110,00 44,89 – 82,99 34,97 – 104,94 44,99 – 84,98 52,99 – 83,94 20,00 – 30,00
Вершкове масло (0,2 кг) 10,96 – 24,50 6,99 – 15,99 11,39 – 21,44 9,98 – 17,18 12,69 – 15,99 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 5,51 – 14,67 4,49 – 13,79 8,11 – 10,99 5,68 – 7,36 10,59 – 15,25 15,00 – 22,00
Кефір (0,5 л) 3,49 – 4,65 3,85 – 4,49 4,14 – 9,14 3,64 3,99 – 4,99 –

Ціни, товари, послуги

g Зверніть увагу!

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
криворізький р-н

Кошик споживача

ціни записала любов коЗинЕцЬ.

грн.

Виготовлення меблів на замовлення: 
якісно та недорого?
Перед тим як замовляти меблі, треба 
ознайомитися з «Правилами побутового 
обслуговування населення», отримати 
інформацію про найменування, розташу-
вання, номер телефону виконавця, що 
організував надання послуг, номер свідо-
цтва про державну реєстрацію та назву 
органу, що провів державну реєстрацію.

Вся ця інформація на-
дається виконавцем на-
віть на дому у споживача. 
У разі реалізації продук-
ції поза офісними при-
міщеннями виконавець 
зобов’язаний надати спо-
живачеві документ, який 
засвідчує факт укладен-
ня договору і є підста-
вою для виникнення вза-
ємних прав та обов’язків. 
Такий документ повинен 
містити інформацію про:

1) дату укладення дого-
вору;

2) найменування та 
місцезнаходження вико-
навця;

3) найменування про-
дукції;

4) ціну;
5) строк виконання ро-

біт (надання послуг);
6) інші істотні умови 

договору;
7) права та обов’язки 

сторін договору.
До договору обов’яз-

ково повинні додавати-
ся узгоджений із спожи-
вачем ескіз замовлення; 
зазначені дані щодо замі-
рів, інформація про мате-
ріали та фурнітуру.

Виконавець залежно від 
характеру і специфіки ви-
конаної роботи (наданої 

послуги) зобов’язаний ви-
дати споживачеві розра-
хунковий документ, що 
засвідчує факт виконання 
роботи (надання послу-
ги); розрахунковим доку-
ментом, у разі проведен-
ня оплати готівкою, може 
бути чек касового апара-
та, документ суворої звіт-
ності за формою ПО-В-1 
із заповненням реквізитів 
виконавця (найменування 
виконавця, ідентифікацій-
ний номер, адреса, номер 
телефону), ПІБ особи, яка 
прийняла кошти.

Якщо під час виконан-
ня робіт (надання послуг) 
стане очевидним, що їх не 
буде виконано з вини ви-
конавця згідно з умовами 
договору, споживач має 
право призначити вико-
навцю відповідний строк 
для усунення недоліків, а в 
разі невиконання цієї ви-

моги у визначений строк - 
розір вати договір і вимага-
ти відшкодування збитків 
або доручити виправлен-
ня недоліків третій осо-
бі за рахунок виконавця. 
Про ці дії споживача ре-
комендуємо пись-
мово повідомляти 
виконавця послуг, 
аби в подальшо-
му можна було до-
кументально під-
твердити несвоє-
часне виконання 
замовлення.

Коли ж виконавець не 
може виконати (простро-
чує виконання) роботу 
(надання послуги) згідно з 
договором, за кожний день 
(кожну годину, якщо три-
валість виконання визна-
чено у годинах) простро-
чення, споживачеві сплачу-
ється пеня у розмірі трьох 

відсотків від вартості ро-
боти (послуги), якщо інше 
не передбачено законодав-
ством. У разі, коли вартість 
роботи (послуги) не визна-
чено, виконавець сплачує 
споживачеві не устойку в 
розмірі трьох відсотків від 
загальної вартості.

Якщо в укладеному до-

говорі зазначено інший 
розмір пені, споживач 
має право вимагати пеню 
за договором, або визна-
ти недійсною умову дого-
вору про розмір пені і ви-
магати її визначення в су-
довому порядку.

Під час отримання за-
мовлення (доставка та 

встановлення меблів) у 
присутності суб’єкта гос-
подарювання потрібно 
провести огляд меблів та 
скласти у двох примір-
них акт прийому-передачі 
продукції. У разі виявлен-
ня недоліків – у акті зазна-
чити їх перелік та узгоди-
ти, під підпис, термін ви-

конання робіт щодо їх усу-
нення. Також спожива-
чу повинен бути виданий 
гарантійний документ, в 
якому зазначається дата 
видачі замовлення.

Крім того, необхідно за-
значити, що відповідно до 
вимог «Правил побутово-
го обслуговування насе-
лення», затверджених по-
становою Кабінету Міні-
стрів України – порядок 
вартості послуг визнача-
ється виконавцем за по-
годженням із замовни-
ком. Він може передбача-
ти повний розрахунок під 
час оформлення замов-
лення або часткову опла-
ту з остаточним розра-
хунком під час отримання 
замовлення. Після кож-
ної завершеної та спла-
ченої операції спожива-
чу обов’язково видається 
розрахунковий документ.

При цьому, під «оста-
точним розрахунком під 
час отримання замовлен-
ня» слід розуміти – вико-
нання суб’єктом госпо-
дарювання умов догово-
ру, виконання замовлен-
ня в повному обсязі, після 
чого споживач проводить 
остаточний розрахунок.

За матеріалами інтернет-видань.

Рано?  
Аби не пізно!

Наявність вологи в грунті 
спонукала деяких рільників 
сільського Криворіжжя роз-
почати вже на початку верес-
ня сівбу озимих – пшениці та 
деяких інших зернових куль-
тур.

Ризикуючи допустити перерос-
тання рослин, у цю роботу вклю-
чилися такі підприємства, як «Аг-
рофірма «Родина», «Імпекс». 
Лягло в грунт і насіння техніч-
ної культури – ріпаку на площі 
4500 гектарів. Це набагато біль-
ше, ніж планувалося, але агро-
формування продовжують сіяти 
ріпак. Зазначимо, що впродовж 
двох останніх засушливих років 
не вдавалося одержати належних 
врожаїв цієї культури, а нині ви-
далася така нагода, що гарантує 
дружні сходи. Та й має ж Всевиш-
ній віддячити селянам на третій 
рік за старання.

Прийшов газ 
у віддалені села

Завдяки старанням місце-
вої та обласної влади, у відда-
лені села Червоненської сіль-
ської ради – Гомельське, Ка-
лініна і Рудничне нарешті на-
дійшов побутовий газ.

Місцева мешканка Анастасія 
Гірук зізналася, що 40 років че-
кала блакитного палива. «Можете  
уявити, яка я щаслива!»

Подарунки 
від козацького 
отамана Кулієва

Отаман козацтва імені ге-
нерал-полковника Леоніда 
Бородича Криворізького ра-
йону полковник Новруз Кулієв 
вручив ранці школярам Ши-
роківської загальноосвітньої 
школи, а навчальному закла-
ду – вазони для квітів.

Вчителі та учні пригадали, що 
Новруз Мамедович найчастіше з 
усіх фермерів приходить до шко-
ли з подарунками.

У Новопіллі  
й Лозуватці  
СНІД  не спить

На нещодавній нараді з 
сільськими та селищними го-
ловами  розглянуто дово-
лі болюче питання: про про-
тидію туберкульозу, СНІДу та 
наркоманії на території Кри-
ворізького району.  

Доповідала головний лікар  
центральної районної лікарні  
Діна Гринберг. З її вуст прозвуча-
ла дуже невтішна інформація. За 
перше півріччя захворюваність 
на туберкульоз зросла на 33 від-
сотки. Епідемічно небезпечних  
хворих збільшилося в 2,2 раза. 
Найвища захворюваність – серед 
контингенту неорганізованого на-
селення (68,2 відсотка).  У цих лю-
дей, як правило, запущені фор-
ми зараження, через пізнє звер-
нення  до лікарів. За процентним 
показником найбільше вражених 
тяжкими хворобами людей на те-
риторіях Новопільської, Лозуват-
ської сільських рад. Прикро, що 
зростає кількість жінок-наркома-
нок, а отже, уражених страшною 
недугою.

Микола краМарЕнко.
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Углиб минулого:  
інший бік заповідника «Чигирин»
Чигирин і Суботів прагнуть стати важливи-
ми туристичними об’єктами, залучивши 
постать Хмельницького.

Національний істори-
ко-культурний заповідник 
«Чигирин» за останні роки 
помітно змінився. Коли я 
вперше потрапив сюди, хіба 
що краса природи та дея-
кі руїни могли привабити 
туриста. Нині ж, перефра-
зувавши Миколу Гоголя, 
скажу: «І чого тільки немає 
в тому заповіднику!» В са-
мому лише Чигирині – й 
відновлений бастіон Доро-
шенка на Замковій горі, 
й церква Петра і Павла, й 
гетьманська резиденція. А 
якщо згадати про позитив-
ні зміни на інших об’єктах 
заповідника – в Суботові, 
Медведівці, Буді та поки що 
маловідомій Стецівці, – стає 
зрозуміло, чому за остан-
ні роки потік туристів зріс 
уп’ятеро (!).

Проте я полюбив інший 
образ цих місць. Холодний 
Яр (частина згаданого за-
повідника. – Ред.) – цари-
на тиші та лісів, де можна 
кинути спальний мішок на 
землю неподалік Іллінської 
церкви й серед ночі милува-
тися виточненими банями в 
нерівному світлі місяця. Од-
ного разу, коли ми продира-
лися із рюкзаками крізь яри 
й буквально «випали» на не-
велике лісове озерце, один 
зі студентів, місцевий не в 
першому поколінні, сказав: 
«Воно того варте! Я думав, 
такі краєвиди лишилися 
хіба десь у Новій Зеландії».

Зрозуміло, що нині ри-
зикуєш бути затоптаний 
туристичними натовпами; 
завдання переважної біль-
шості – засвідчити своє пе-
ребування в Холодному Яру 
на камеру, з’їсти гречаники 
(«Ой, пупсик, местные так 
прикольно готовят!») та й 
дременути якомога швидше 
додому.

Місцевий  
андеграунд

Спочатку лише один ма-
ленький сюжет про те, як 
тут уміли копати. Коли хо-
лодноярці взялися до цієї 
корисної справи, вам не ска-
же ніхто. Для підземель тут 
гарні умови – дуже багато 
лесових ґрунтів: пророблені 

в них одного разу ходи мо-
жуть стояти дуже довго, аби 
лиш добре провітрювання. 
Що місцеві будівельники 
це чудово розуміли, мож-
на впевнитися, обійшовши 
Мотронинський монастир 
із «нетуристського» боку. 
Але будьте обережні – па-
горб пронизаний вентиля-
ційними отворами.

До більшості потайних 
коридорів ви не потрапите 
– входи завалено. Воно й на 
добре, бо коли на початку 
1930-х троє цікавих із кому-
ни «Заповіт Лєніна» полізли 
до старих монастирських 
печер, то розшукали їх лише 
на четвертий день. Комуна-
ри були недалеко від виходу, 
але не змогли виплутатися з 
підземного лабіринту. Зараз 
для огляду доступний не-
великий льох, метрів 20 за-
вдовжки, який дасть змогу 
бодай скласти уявлення про 
підземну творчість ченців. 
Знавці кажуть, що з монас-
тиря вели кілька ходів у су-
сідні яри, тож ворог, навіть 
увірвавшись до обителі, ло-
вив облизня.

Є підземелля і в Субото-
ві, батьківщині та резиден-
ції Богдана Хмельницького. 
Про наявність старої тради-
ції свідчать сучасні погреби. 
До речі, часто їх риють там-
таки, де пару-трійку сотень 
років тому це робили пред-
ки.

Що ж до творчої уяви, то 
її нашим людям теж ніко-
ли не бракувало. Суботівці 
розповідають, що за козаць-
ких часів існували підземел-
ля, які вели не тільки до Чи-

гирина (7 км навпростець), 
а й до Мотронинського мо-
настиря – 30 км! Причому 
останній хід рили з розма-
хом – у ньому мав проїхати 
вершник.

Богдан Хмельницький, 
плануючи оборонну систе-
му рідного Суботова, теж 
не обійшовся без підземних 
споруд. Як розповідає Ві-
ктор Гугля, директор місце-
вої філії заповідника, леген-

ди приписували гетьманові 
створення трьох підземних 
ходів з Іллінської церкви. 
Один точно був і зв’язував 
мурований храм, який мав 
також і бойове призначен-

ня, з кам’яною оборонною 
вежею замку. Частково під-
земелля дослідили ще у 
1950-х роках, а під час силь-
них злив на межі століть 
тут, біля церкви, утворили-
ся два провалля на відста-
ні 15 м. В одному з них на 
стіні збереглися отвори для 
закріплення смолоскипів. 
Підземні споруди були і в 
самому Суботівському зам-
ку – раз по раз тут западає 
ґрунт. Дещо з них, хоч і зо-
всім мало, – вже досліджено. 
Загалом можна говорити, за 
найбільш обережними під-
рахунками, про кількадесят 
метрів підземних ходів.

Схрони  
без маскування

Спочатку їдемо у ста-
ренькому, ще радянського 
виробництва, «джипі» лісо-
вими путівцями. Далі – вже 
тільки пішки, і тут згадуєть-

ся репліка одного хлопця, 
який у перший день походу 
через місцеві яри геть захе-
кався й під час невеликого 
привалу видав: «Бідні біль-
шовики! Ви подумайте, як 
їм важко було цими ярами 
за нашими хлопцями ганя-
тися!» Пробираючись ха-
щами за моїм товаришем 
Юрком, я не раз згадував 
цю фразу. Але він обіцяв 
показати справжні холодно-
ярські схрони, бо застав іще 
живими багатьох дідів, які 
тут партизанили.

Перше враження – Василь 
Шкляр у «Чорному Вороні» 
каже правду. Схрон вели-
чезний! Якщо людей не на 
півсотні, то на 30–40 точно. 

У схил врізане одне велике 
приміщення, вентиляційні 
ходи у стелі. Звичайно, ба-
гато що осипалося – копа-
ли в глині. Щоби підтрима-
ти стелю, ставили дерев’яні 
стовпи, їх залишки де-не-де 
ще видно.

Але бували й інші варіан-
ти, коли підземні споруди 
гарантували безпеку вдома. 
На межі Кіровоградської 
та Черкаської областей, на 
березі невеликої річки жив 
такий собі Бенедикт Панте-
лійович. Повоював у Першу 
світову, а коли повернувся 
і побачив, що роблять чер-
воні – приєднався до холод-
ноярських повстанців. Ну а 
щоб ЧК раптом не захопи-
ла вдома, зробив собі три 
запасні виходи під землею 
– один із хати, другий – із 
колодязя (тут іще був по-
будований схрон), третій – 
із сараю. Якщо врахувати, 

що всі ходи ще й пов’язані, 
то двір Бенедикта Панте-
лійовича дуже нагадував 
голівку сиру. А виводили 
ці ходи не прямо до яру – 
від двору було далеченько. 
Вони тяглися до ще одного 
ходу, прокладеного вздовж 
усього (нехай і невелико-
го) хутора, і вже він пірнав 
у яр. Коли ж виявилося, що 
цей підземний «проспект» 
зв’язаний майже з усіма 
дворами на хуторі, то лиши-
лося тільки зняти капелю-
ха – от уже вміли й любили 
люди копати!

Сакральні печери
Біля Онуфріївського мо-

настиря, що притулився на 

горі над селом Чубівка в пів-
нічних околицях Холодного 
Яру, є сакральні підземні 
ходи. Вони пронизують усю 
монастирську гору й, судя-
чи за провалами, тягнуться 
тільки по прямій не менш 
ніж на 300–400 м. Коли ви-
никли ці коридори, вам не 
скаже ніхто. Перші згадки 
про монастир сягають 1604-
го, але цілком можливо, що 
пустельники оселилися тут 
раніше. У 1996–2000 роках 
70 м монастирських печер 
розчистили й дослідили 
черкаські археологи. Тут 
є все: й невелика підземна 
церква, й монастирські ке-
лії, й заплутані кола ходів.

__________________________________________________________________________________________________________ Олег РЕПАН, «український тиждень».

Пам’ятник Богдану 
Хмельницькому на 
Богдановій горі.

Резиденція Богдана Хмельницького.

Бастіон Дорошенка.

Холодний Яр.

ВАРТО ПОБАЧИТИ
	Іллінська церква у 

Суботові з усипальницею 
Богдана Хмельницького.
	Замкова гора в Чи-

гирині із залишками фор-
тифікаційних споруд, ма-
льовничими панорамами й 
напівдиким лісопарком.
	Музей Богдана Хмель-

ницького у приміщенні 
колишньої Чигиринської 
повітової управи (початку 
ХІХ століття). Експози-
ція налічує близько 2 тис. 
предметів: козацька зброя 
ХVІІ–ХVІІІ століть, твори 
українського мистецтва на 
батальну тему.
	«Три криниці» – гід-

рологічна та історична 
пам’ятка Черкащини, систе-
ма цілющих джерел. За ле-
гендою, криниці викопано за 
наказом гетьмана Богдана 
на території шпиталю, де 
лікувались поранені козаки.

ДЕ ЗуПИНИТИСЯ
У Суботові – готель 

«Гетьманська корчма» за 
100 м униз по трасі від церк-
ви. У Чигирині – готель «Чи-
гирин» біля Замкової гори.

ДЕ ПОЇСТИ
У Чигирині біля мосту 

через Тясмин є шинок із до-
брою кухнею та непідроб-
ним затишком. У Суботові 
в готелі діє пристойний 
ресторан, але для гурманів 
рекомендуємо корчму, роз-
міщену в старовинній хаті 
поблизу Богданової церкви. 
автентичні народні стра-
ви. Для підняття тонусу 
замовте варенуху – око-
виту, зготовану в печі з 
медом та цілющим зіллям, 
зокрема з чудодійною чи-
гир-травою.

Три криниці.

Криниця. Вид згори.
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g Оперативні наради

Своєчасна оплата – запорука своєчасної роботи
Щотижнево у виконкомах районних у 

місті рад, проводяться оперативні нара-
ди із залученням представників підпри-
ємств-надавачів житлово-комунальних 
послуг, асоціації об’єднання співвласни-
ків багатоквартирного будинку, голів бу-
динкових та квартальних комітетів.

Так, 07.09.2012 у виконкомі Саксаганської 
районної у місті ради проведено чергову опе-
ративну нараду під головуванням Старовой- 
та В.В. – заступника голови виконкому Сакса-
ганської районної у місті ради та за участю за-
ступника міського голови Вербицького Г.П.

На оперативній нараді розглянуто ряд важ-
ливих питань, що стосуються утримання жит-
лового фонду міста всіх форм власності.

Одним з актуальних питань утримання жит-
лового фонду є виконання робіт з поточного 
ремонту покрівель.

В Саксаганському районі в житлових будин-
ках, де не створено об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку, діє управитель 

житловими будинками та їх прибудинкових 
територій – комунальне підприємство «Житло-
во-експлуатаційна організація №35».

Згідно з планами підприємства на 2012 рік, 
які складено за результатами проведеного у 
2011 році осіннього огляду, з початку поточного 
року КП «ЖЕО №35» виконано ремонт покрівлі 
на 249 житлових будинках у обсязі 33000 м2 
(по 420 зверненням мешканців).

Крім того, КП «ЖЕО №35» здійснено коригу-
вання графіка по виконанню ремонтів покрі-
вель з метою включення додаткових обсягів 
ремонтних робіт за зверненнями мешканців, 
які надійшли у І півріччі поточного року. До 
кінця 2012 року зазначеним комунальним 
підприємством заплановано додатково ви-
конати роботи з ремонту покрівлі в обсязі  
12 000 м2.

Загальний запланований обсяг робіт по ре-
монту покрівлі КП «ЖЕО №35» складає 44 000 м2.

Разом з цим, заборгованість мешканців за 
послуги з утримання будинків та прибудин-

кової території станом на 01.08.2012 перед КП 
«ЖЕО №35» складає:

по мкр. Гірницький, буд. № 25 – 102,1тис.грн.,
найбільшу заборгованість мають власники 

квартир:
– кв. №52 –7,8 тис.грн.;
– кв. №90 – 7,6 тис.грн.;
– кв. №99 – 7,2 тис.грн.;
– кв. №107 – 7,2 тис.грн.;
мкр. Гірницький, буд. №50 – 83,2 тис.грн.,
найбільшу заборгованість мають власники 

квартир:
– кв. № 72 – 7,4 тис.грн.;
– кв. №111 – 8,5 тис.грн..
Отже, своєчасна оплата мешканцями послуг 

з утримання будинків і споруд та прибудинко-
вих територій надасть можливість управите-
лям своєчасно виконувати ремонтні роботи, 
збільшувати їх обсяги та суттєво покращити 
якість цих послуг і, відповідно, забезпечити 
комфортне проживання у помешканнях бага-
токвартирних будинків.

На виконання ст. 24 Закону України «Про 
об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку» колишній балансоутримувач будинку 
бере участь в організації та фінансуванні робіт піс-
ля прийняття будинку на баланс об’єднання.

У відповідності до вищевказаного, видатка-
ми з міського бюджету на 2012 рік передбаче-
но кошти на виконання капітального ремонту 
конструктивних елементів 45 житлових будин-
ків, в яких створено об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку, а саме: ремонт 
покрівлі, міжпанельних швів, систем центра-
лізованого опалення, гарячого та холодного 
водопостачання, фасаду, електрощитової.

Освоєння зазначених коштів здійснюється 
у відповідності до вимог Постанови Кабінету 
Міністрів від 13.04.2011 №466 «Деякі питання 
виконання підготовчих і будівельних робіт».

Станом на 10.09.2012 виконано капітальний 
ремонт конструктивних елементів 24 житло-
вих будинків, в яких створено об’єднання спів-
власників багатоквартирного будинку.

__________________________________________________________________________________ управління благоустрою та житлової політики міськвиконкому.

g Чемпіонат  
україни
У євпаторій-
ських водах 
виловила  
землячка  
кошик  
медалей

Майстер спорту міжна-
родного класу з плавання в 
ластах Ірина Пікінер знову 
порадувала своїх симпа-
тиків. І, безумовно, свого 
тренера зі спортклубу Пів-
денного ГЗК Сергія Трофи-
менка. На чемпіонаті Украї-
ни, що недавно проводився 
в кримській Євпаторії, мо-
лода спортсменка на різних 
дистанціях здобула медалі 
різного ґатунку.

 – У мене їх шість у цьому 
всеукраїнському суперни-
цтві, – посміхається амбіт-
на плавчиня. – Одна золо-
та, дві срібні й три бронзові. 
Хотілося б, щоб у майбут-
ньому їх було більше. І все 
ж Євпаторія виявилась для 
мене й мого наставника 
Сергія Федоровича Трофи-
менка «врожайною».

– Ірино, щойно ти повер-
нулася з чемпіонату Європи 
з плавання в ластах.

– Так, він проводився 
в Італії. Трішечки мені не 
вистачило, щоб завоювати 
«на Європі» медаль. У різ-
них запливах посіла 4, 6 та 7 
місця. Поки що знаходжуся 
в рідному місті, але неза-
баром уже й заплановано 
тренувальний збір…

Побажаємо заслужено-
му тренеру України Сергію 
Трофименку та його пер-
спективній вихованці но-
вих спортивних звершень, 
вікторій та «легкої води».

g кубок міста з футболу

«Еверест» вищий від «Міттала»
Поки «кривбас» знаходився у кримській 
євпаторії, де готувався до поєдинку в 
прем’єр-лізі проти сімферопольської 
«Таврії», головна арена нашого міста не 
була порожньою. Навпаки, минулої субо-
ти на стадіоні «Металург» було розіграно 
кубок кривого Рогу серед любительських 
футбольних команд. Ця гра особлива – вона 
щорічно проводиться в День фізичної куль-
тури і спорту.

На шляху до вирішальної 
фінальної зустрічі обидві 
команди з великим рахун-
ком вигравали у своїх опо-
нентів. Приміром, «Міттал» 
з однаковим рахунком – 5:0 
впевнено переміг «Локомо-
тив» та «ЦГЗК», а також ко-
манди «Колос» – 4:1 і «Про-
кат-3» – 5:1. А ось «Еверест» 
досяг ще вищої результа-
тивності, подолавши «Ат-
лант-2» – 6:0, «Південний 
ГЗК-2» – 7:0, «Ветеран» – 4:1 
та «Лозуватку» – 3:0. Тобто 
підопічні тренера коман-
ди Віктора Бакума в чоти-
рьох матчах забили аж 20 
м’ячів, пропустивши лише 
один. Це у середньому 5 го-
лів за одну гру! Ось би таку 
завидну результативність 
демонстрували футболісти 
«Кривбасу» в елітному ди-
візіоні країни.

Претенденти на кубковий 
трофей виявилися гідними 
один одного: ніхто не хотів 
поступатись. Тому законо-
мірно, що ця принципова 
зустріч завершилася в осно-
вний час результативною 
нічиєю – 2:2. Тож рефері 
фінального поєдинку пока-
зав на 11-метровому позна-

чку. Пенальті краще про-
били еверестівці, котрим 
і дістався трофей. Кубок, 
медалі, грамоти фіналістам 
вручили голова постійної 
комісії з духовності, молоді 
та спорту облради Сергій 
Поліщук, голова комітету 
з фізичної культури і спор-
ту виконкому міськради 
Іван Коваленко, президент 
міської федерації футболу, 
депутат міськради Ігор Ле-
вицький. Були відзначені й 
кращі футболісти.

– Цьогоріч у кубковому 
турнірі грало понад 30 ко-
манд, – пояснив керівник 
міської федерації. – І ці дві 
команди – реальні лідери, 
й завжди претендують на 
високі місця не лише в на-
шому місті, але й на Дні-
пропетровщині. Це справді 
достойні суперники, само-
бутні колективи. Та й фут-
болісти хорошого рівня. 
Сам фінал видався цікавим, 
інтригуючим до останньої 
хвилини зустрічі. Звичайно, 
пенальті – це все-таки свого 
роду лотерея…

Словом, фінал видав-
ся гарним. А яке свято, та 
ще й на «Металурзі», без 

приємностей? Для вболі-
вальників (а їх, між іншим, 
прийшло на стадіон бага-
тенько) організували лоте-
рею зі спортивними приза-
ми, безплатне морозиво на 
трибунах.

Зараз уже в розпалі мат-
чі другого кола чемпіона-
ту міста, й обидві команди 
там на передових рубежах. 
У кінці сезону обов’язково 
відбудеться суперкубок 
між переможцем першості 
та володарем Кубка Криво-
го Рогу. Так що жарко буде 
на осінніх міських газонах.

Кращим у стані гравців-
еверестівців, безперечно, 
був Володимир Головень. 
Він і гол забив, і постійно 
вів своїх друзів по команді 
вперед.

– Ми добились свого за 
рахунок великого бажання 
подолати «Міттал», – зазна-
чив футболіст. – Спочатку, 
як бачили, були «гойдалки», 
тобто атакувала то одна, то 
інша команда. Фінал – це 
завжди відповідально, тож 
мало хто ризикував. Я з 
хлопцями радий, що зараз 
ми взяли реванш за минуло-
річний програш у боротьбі 
за кубок міста на цьому ж 
стадіоні. Тоді, до речі, теж 
пробивались пенальті.

Не приховував своїх по-
зитивних емоцій і «хреще-

ний батько» команди «Еве-
рест», керівник цієї фірми 
Геннадій Лебедєв, який 
свого часу серйозно за-
ймався професіональним 
альпінізмом. «Червоний 
гірник» про цього підко-
рювача найвищих світових 
гірських вершин частенько 
писав.

– Наша фірма завжди 
дружить зі спортом, – го-

ворить Геннадій Ігоревич. 
– Я завжди був прихиль-
ником не тільки спорту ви-
щих досягнень, але й масо-
вості. Якщо її не буде, якщо 
наші діти, молодь залиша-
тимуться за межами фіз-
культури і спорту, то май-
бутнього в такій країні не 
бачити… Це моє тверде 
переконання вже у зрілому 
віці. А для того, щоб держа-
ва мала нормальну перспек-
тиву, треба максимально 
приділяти увагу розвитку 

фізкультури і спорту, при-
щеплювати любов до них. І 
це повинно відбуватись на 
рівні дитсадків, загальноос-
вітніх шкіл, вишів, а також 
таких фірм, як, приміром, 
наша. І тоді в нас буде здо-
рове суспільство. Бо той, 
хто займається спортом, не 
поповнюватиме лави кур-
ців, алкоголіків чи наркома-
нів. Йому є чим займатись 
та де тренуватись.

– Команда «Еверест» 
вже втретє поспіль зу-
стрічається з сьогодніш-
нім суперником. І завжди 
долю кришталевого тро-
фею вирішували 11-ме-
трові удари. Це свідчить 
про безкомпромісність та 
бойовитість…

– Мали сильного супер-
ника, тож гадаю, що нам по-
щастило цього разу більше. 
У цьому протистоянні мож-
на виділити всіх хлопців, та 
найбільше – Володимира 
Головеня, у стані суперни-
ків – Турана Сулейманова, 
котрий забив другий гол. 

До речі, в нашій фірмі чи-
мало хто з хлопців займа-
ється альпінізмом, ходить 
у гори. А вони, як відомо, 
здружують навік. Нині три-
ває чемпіонат міста, у цьому 
змаганні теж ставимо висо-
кі цілі. Будемо прагнути в 
кубковий трофей поклас-
ти ще й чемпіонські медалі 
переможців Кривого Рогу в 
любительському футболі.

– Наснаги й удачі «Еве-
ресту» в цьому.

– Дякую.
____________________________________________________________________________________________________ Віталій ТкАЧук. Фото Станіслава ХОМЕНкА.
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ТЕРНІВСькА РАйОННА у МІСТІ РАДА

Р І Ш Е Н Н Я
(ХІV сесія VІ скликання)

17.08.2012                       м. Кривий Ріг                                № 160
Про затвердження звіту щодо виконання районного у місті 

бюджету за І півріччя 2012 року

Розглянувши звіт начальника фінансового відділу виконкому районної у місті ради 
Костіної В.В. щодо виконання районного у місті бюджету за І півріччя 2012 року, керую-
чись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом 
України, відповідно до рішення Криворізької міської ради від 30.03.2011 № 259 «Про 
обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», районна у місті 
рада

В И Р І Ш И ЛА:
1. Затвердити звіт начальника фінансового відділу виконкому районної у місті ради 

Костіної В.В. про виконання районного у місті бюджету за І півріччя 2012 року по доходах 
з урахуванням сум, одержаних з бюджетів вищих рівнів, у розмірі 34338,4 тис.грн., у 
тому числі по загальному фонду – 34101,1 тис.грн., спеціальному фонду – 228,3 тис.грн. 
та видатках – 33802,8 тис.грн., з них по загальному фонду – 33582,0 тис.грн., спеціаль-
ному фонду – 220,8 тис.грн. (додаток).

2. Загальному відділу виконкому районної у місті ради (Коваленко О.А.) оприлюд-
нити рішення на офіційному веб-сайті виконкому Тернівської районної у місті ради в 
мережі Інтернет у визначений чинним законодавством термін.

Голова районної у місті ради В.ТЕрьОХІн.

Публічна інформація

        Додаток до рішення районної у місті ради VI скликання 17.08.2012 №  160.
Звіт про виконання районного у місті бюджету за І півріччя 2012 року

 Найменування статей
План 

на 2012 
рік

у тому числі

Уточ-
нений 
план 

на 2012 
рік

у тому числі
Уточне-

ний план 
по за-

гальному 
фонду на 
I півріччя 
2012 року

Викона-
но за І 
півріч-
чя 2012 

року

 у тому числі Відсоток 
виконан-
ня уточ-
неного 

плану за І 
півріччя 

2012 року 
(загаль-

ний фонд)

Відхилення 
від уточне-
ного плану 

за І півріччя 
2012 року 

(загальний 
фонд) 

загаль-
ний 

фонд

спеці-
аль-
ний 

фонд

загаль-
ний 

фонд

спеці-
аль-
ний 

фонд

за-
гальний 

фонд

спеці-
аль-
ний 

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ДОХОДИ

Загальний фонд
Податкові надходження 6335,7 6335,7 0,0 6335,7 6335,7 0,0 3091,3 2968,7 2968,7 0,0 96,0 -122,6
Плата за землю 5998,7 5998,7 0,0 5998,7 5998,7 2927,3 2765,4 2765,4 0,0 94,5 -161,9
Місцеві податки і збори 337,0 337,0 0,0 337,0 337,0 0,0 164,0 203,3 203,3 0,0 124,0 39,3
Неподаткові надходження 22,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 10,0 20,0 20,0 0,0 200,0 10,0
Адміністративні штрафи та інші санкції 22,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 10,0 20,0 20,0 0,0 200,0 10,0
Доходи від операцій з капіталом 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи 
дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3
Всього доходів власних та закріплених 6359,7 6359,7 0,0 6359,7 6359,7 0,0 3101,3 2989,0 2989,0 0,0 96,4 -112,3
Дотація вирівнювання, що одержується з районних та міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бю-
джетів 11776,4 11776,4 0,0 11776,4 11776,4 0,0 6188,2 6188,2 6188,2 0,0 100,0 0,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці праців-
ників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на виплату до-
помоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, 
дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 47852,3 47852,3 0,0 48252,0 48252,0 0,0 24810,2 24810,2 24810,2 0,0 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 147,0 147,0 0,0 200,9 200,9 0,0 117,4 117,4 117,4 0,0 100,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших, передбачених законодавством, пільг (крім 
пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого 
пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 5,8 5,3 5,3 0,0 91,4 -0,5
РАЗОМ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ ДОХОДІВ 66165,4 66165,4 0,0 66619,0 66619,0 0,0 34222,9 34110,1 34110,1 0,0 99,7 -112,8
Спеціальний фонд 0,0
Власні надходження бюджетних установ 216,5 216,5 318,9 318,9 228,3 228,3 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих 
органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у 
містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РАЗОМ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ ДОХОДІВ 216,5 0,0 216,5 318,9 0,0 318,9 0,0 228,3 0,0 228,3 0,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ 66381,9 66165,4 216,5 66937,9 66619,0 318,9 34222,9 34338,4 34110,1 228,3 99,7 -112,8

ВИДАТкИ
Державне управлiння 9257,3 9227,2 30,1 9293,2 9263,1 30,1 4636,2 4644,2 4636,2 8,0 100,0 0,0
Органи мiсцевого самоврядування 9257,3 9227,2 30,1 9293,2 9263,1 30,1 4636,2 4644,2 4636,2 8,0 100,0 0,0
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) 147 147 0 200,9 200,9 0 117,4 117,4 117,4 0 100,0 0,0
Соцiальний захист та соціальне забезпечення, – всього 53968,8 53745,3 223,5 54378,4 54137,9 240,5 27528,1 27645,7 27528,1 117,6 100,0 0,0
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги пе-
ред Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованих громадян, які 
стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 30,0 0,0 30,0 30 0,0 30,0 0,0 5,3 0,0 5,3 0,0
Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 511,3 511,3 0 611,3 611,3 0 316 316 316 0 100,0 0,0
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 7268,4 7268,4 0 7268,4 7268,4 0 3718,6 3718,6 3718,6 0 100,0 0,0
Допомога при народженні дитини 23163,3 23163,3 0 23163,3 23163,3 0 11852,1 11852,1 11852,1 0 100,0 0,0
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3703,2 3703,2 0 3703,2 3703,2 0 2005,4 2005,4 2005,4 0,0 100,0 0,0
Допомога на дітей одиноким матерям 5550 5550 0 5689,7 5689,7 0 2931,4 2931,4 2931,4 0 100,0 0,0
Тимчасова державна допомога дітям 460,5 460,5 0 460,5 460,5 0 227,9 227,9 227,9 0 100,0 0,0
Допомога при усиновленні дитини 76,6 76,6 0 76,6 76,6 0 42,7 42,7 42,7 0 100,0 0,0
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 379,8 379,8 0 539,8 539,8 0 262,1 262,1 262,1 0,0 100,0 0,0
Iншi видатки на соціальний захист населення 419 419 0 419 419 0 92,6 92,6 92,6 0 100,0 0,0
Інші програми соціального захисту дітей 30,3 30,3 0 30,3 30,3 0 15,5 15,5 15,5 0 100,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 9,5 9,5 0 9,5 9,5 3,8 3,8 3,8 0 100,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 1,1 1,1 0 1,1 1,1 0 1,1 1,1 1,1 0 100,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї 6,5 6,5 0 6,5 6,5 0 1,5 1,5 1,5 0 100,0 0,0
Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 5364,9 5171,4 193,5 5374,8 5164,3 210,5 2494,2 2606,5 2494,2 112,3 100,0 0,0
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 250,2 250,2 0,0 250,2 250,2 0,0 106,7 106,7 106,7 0 100,0 0,0
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 5 5 0 5 5 0 2,5 2,5 2,5 0,0 100,0 0,0
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 6739,2 6739,2 0 6739,2 6739,2 0 3454 3454 3454 0 100,0 0,0
Житлово-комунальне господарство 0 0 0 0,0 0,0
Благоустрій міст, сіл, селищ 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
Культура і мистецтво 11,2 11,2 0 11,2 11,2 0 5,8 5,8 5,8 0 100,0 0,0
Фiзична культура i спорт 2997,6 2797,6 200,0 3092,4 2647,6 444,8 1294,5 1389,7 1294,5 95,2 100,0 0,0
Видатки, не вiднесенi до основних груп 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній 
Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спіль-
ного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ 66381,9 65928,3 453,6 66976,1 66260,7 715,4 33582,0 33802,8 33582,0 220,8 100,0 0,0

g Оголошення
криворізькі міські електричні мережі  

ПАТ «ДТЕк Дніпрообленерго» (далі – кМЕМ) 
оголошують про намір отримати дозвіл  

на викиди забруднюючих речовин в атмосферу  
для промислових майданчиків,  

розташованих за адресами:
 – 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. К. Маркса, 41 (база 

КМЕМ), потенційний викид забруднюючих речовин становить 0,359 т/рік, в 
тому числі азоту оксиди, вуглецю оксид, тверді суспендовані речовини, інше.

- 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 57а 
(Саксаганський РЕМ), потенційний викид забруднюючих речовин становить 
0,353 т/рік, в тому числі азоту оксиди, вуглецю оксид, тверді суспендовані 
речовини, інше.

- 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ландау, 2 (Дзер-
жинський РЕМ), потенційний викид забруднюючих речовин становить 0,177 
т/рік, в тому числі азоту оксиди, вуглецю оксид, інше.

- 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Товстановського, 
2а (Жовтневий РЕМ), потенційний викид забруднюючих речовин становить 
0,342 т/рік, в тому числі азоту оксиди, вуглецю оксид, інше.

- 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 9б 
(Тернівський РЕМ), потенційний викид забруднюючих речовин становить 
0,314 т/рік, в тому числі азоту оксиди, вуглецю оксид, інше.

Криворізькі міські електричні мережі здійснюють постачання та розподі-
лення електроенергії споживачам електроенергії в м Кривий Ріг. Протягом 
місяця з дня публікації зацікавлені особи можуть звертатись з зауваженнями 
та пропозиціями за адресою: 50000, м. Кривий Ріг, пр. К. Маркса, 41, Криво-
різькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Требуется
менеджер-
консультант

Обучение.  
Доход 2800 грн.

Тел. 067-3452671

помощник  
руководителя

Доход 3200 – 4100 грн.
Тел. 096-5783177

ТребуетсяТребуется

заместитель  
руководителя
тел. 097-3959480

З/п  
3500 – 4200 гр. ТребуеТся помощник 

по подбору 
персонала. 

Молодежь приветству-
ется. От 20 до 45 лет. 

Доход 1800-2100 грн. Те
л.

 0
67

-5
86

53
91

.

Криворізьке міське  
управління юстиції інформує

14 вересня 2012 року о 10.00 буде проведено ви-
їзний «круглий стіл» з питань розбудови системи 
безоплатної правової допомоги, за участю заступ-
ника директора Координаційного центру з надан-
ня безоплатної правової допомоги та керівництва 
Головного управління юстиції у Дніпропетровській 
області.

Виїзний «круглий стіл» відбудеться у приміщенні 
ДВНЗ «Криворізький національний університет» за 
адресою: 50027, м. Кривий Ріг, вул. XXII Партз’їзду, 11.

Збір учасників виїзного «круглого столу» відбу-
деться о 9.30.

Вниманию бывших работников ПАО «КЖРК»  
и «Кривбассруда»!

Начиная с 1995 года, этими предприятиями заработная плата за 
время отпусков была насчитана ниже, чем положено, что привело 
к недополучению суммы от 200 до 1000 грн. ежегодно.
консультации по телефонам: 410-31-99, 096-3462077.

Песок. Щебень. отсев. 
камень – бум.

ДосТавка. Любой Тоннаж.
тел. 067-4863468, 097-0727286.
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Людина та її справа

В гарячій царині Гефеста
Не раз пробігаючи повз темно-червону будівлю церкви Миколая Чудотвор-
ця у Центрально-Міському районі, зупиняла захоплений погляд на кованих 
ажурних візерунках поручнів ганку. Що ж то за майстер, думалось, вкладав 
душу в переплетіння симетричних металевих орнаментів та звивин?

Шановні жінки, тихцем поділюся з вами невелич-
ким відкриттям. Виявляється, розігрівши шматок 
металу, його можна «висадити», «витягнути», 
«відтягти», «звернути», «скрутити» або ж «протор-
сувати». Не уявляєте? Ну, це приблизно те ж саме, 
що ми виробляємо зі своїм волоссям...

________________________________________________________________________________________________ Тетяна ДРєєВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Між молотом і 
ковадлом

Таки недарма свого 
часу вперті єретики до-
водили світу, що Зем-
ля кругла. Не минуло й 
кілька місяців, як про-
фесійна допитливість 
привела мене на зустріч 
із тим самим майстром, 
молодим ковалем Арте-
мом Андріяновим. Пи-
тання, де зустрітись, не 
стояло – звісно ж, у куз-
ні – царині міфічного 
Гефеста, божественно-
го майстра ковальської 
техніки. Привітання для 
червоногірничан чоло-
вік приготував надзви-
чайно гаряче – розвівши 
вогонь, наочно проде-
монстрував професійні 
навички. Враховуючи 
+37 за Цельсієм надворі, 
ми з фотокором Олек-
сандром Портнягіним 
одразу ж оцінили перші 
«принади» романтич-
но-прагматичної, гаря-
чої ковальської праці. 
«Головне при такій тем-
пературі – не забувати 
пити підсолену воду, 
відновлювати рівень 
солі в організмі», – охо-
че поділився секретом 
наш візаві. До речі, Ар-
тем виявився таким же 
широкоплечим і кре-
мезним, як його леген-
дарний давньогрецький 
колега.

– А я не завжди таким 
дужим був, – віджарто-
вується на комплімент 
Артем, – починав не-
мічним і худеньким, 
вагою у 62 кг. Спочатку 
працював ковалем на 
«АрселорМіттал Кри-
вий Ріг»: кував інстру-
мент для верстатів у то-
карному цеху. Марудна, 
копітка робота, скажу я 
вам. Потроху опанову-
вав тонкощі ковальської 
техніки, значну роль у 
моєму професійному 
становленні зіграли ві-
домі криворізькі ковалі 
Ігор Шаблій і Григорій 
Рудчик. Згодом я на-
магався відкрити неве-
личку власну справу, але 
якось не склалось.

Не знаю, як там 
стосовно бізнесових 
здібностей, а от пра-
целюбства в Артема 
точно не віднімеш. 
За зізнанням коваля, 
йому подобається ку-
вати будь-які предме-
ти різного рівня склад-
ності. Не важливо, що 
це буде: поручні при 

вході до храму, дріб-
ні предмети інтер’єру, 
підставки для квітів чи 
масивна брама. Голо-
вне, щоб робота при-
носила задоволення і 
самому майстрові, і за-
мовнику.

Коваль кулю 
кував, кував, 
кував і  
перековував

– Люблю нестандарт-
ні замовлення, коли 
можна пофантазувати, 
– розповідає Артем. –
Приміром, нещодавно 
один рибалка-естет за-
мовив підставку для ву-
док. Із задоволенням до-
лаю творчі труднощі. У 
числі найулюбленіших 
виробів – виноград. 
Кожну ягідку-кульку 
виготовляю окремо, 
потім разом зварюю їх 
у гроно. Пам’ятаю свій 
перший «виноградний» 
досвід – 53 грона по 20 
дрібних виноградинок. 
Думав, з глузду з’їду, 
поки закінчу.

– Скільки ж часу від-
німає виготовлення за-
мовлення?

– По-різному, залеж-
но від розміру пред-
мета. На підставку для 

квітів у середньо-
му витрачаю 2-3 
години, на великі 
ворота йде до двох 
тижнів. Деталі 
можна викувати 
за декілька днів, 
а решту часу зай-
мають зачистка, 

фарбування. Щоб ро-
бота вийшла якісною, 
я спочатку малюю її у  
своїй уяві, потім олів-
цем накидаю ескіз і 
роблю заготовку. При 
цьому найголовніший 
інструмент у роботі ко-
валя – руки. А кліщі, 
молоток, зубило, вилки 
та матриці – то вже до-
поміжне обладнання.

– Які деталі виго-
товляти важче: масив-
ні чи дрібні?

– Маленькі прино-
сять більше задово-
лення, великі ж – ви-
гідніші матеріально. 

Заробіток у коваля не-
поганий, і це важливо, 
але для мене набагато 
цінніше – отримувати 
моральне задоволення 
від улюбленої справи. 
Мені подобається, коли 
мої роботи викликають 

захоплення. Багато ви-
робів дарую, це просто 
нагорода – побачити, 
наскільки людині до 
душі витвір твоїх рук. 
Замовляючи необхідну 
річ, люди одразу пита-
ють: а скільки це кошту-
ватиме? Мені складно 
так прожогом відпові-
сти, я повинен уявити, 
намалювати і показати, 
а вже тоді по блиску в 
очах можу скласти ціну.

– Артеме, ви вважає-
те себе справжнім про-
фесіоналом?

– Правильніше ска-
зати, люди мене таким 
вважають. Маю надію, 

що й клієнти, і колеги 
поважають мої здібнос-
ті. У Кривому Розі десь 
із півтора десятка кова-
лів, серед них є серйозні 
люди, які варті уваги як 
професіонали. Конку-
ренції між нами немає, 

бо ми дружимо і тісно 
спілкуємось. Момент 
змагання, звичайно, є, 
але ні в якому разі не 
ворожнеча.

Роботи Артема при-
крашають церкви і 
будинки його друзів. 
Ковані чудернацькі ко-
зирки, поручні та ме-
блі несуть їхнім влас-
никам тепло робочих 
долонь і творчих по-
шуків митця. Між тим, 

майстер охоче ділиться 
(що то значить педагог 
за освітою) з колегами 
секретами майстернос-
ті. «Якщо маєш знання, 
треба ними поділитись, 
щоб вони комусь при-
несли користь, – пере-
конаний чоловік. – Чим 
більше людей будуть 
знати і вміти, тим кра-
ще».

Прикметно, що на 
персональні виставки 
в Артема не вистачає 
ані часу, ані амбіцій. 
Так само, як і на виго-
товлення особистого 
тавра. Що поробиш – 
ніколи... Мабуть, саме 
в цьому й полягає його 
найголовніший секрет: 
працювати до сьомого 
поту, без гонору і зай-
вої пихи виробляти 
свій неповторний по-
черк і досягати вершин 
у справі свого життя.
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Архіваріус

Володимир БухтіяроВ (тел.: 097-2801876).

g К 200-летию отечественной войны 1812 года

он был любимцем двух императоров: 
самодура Павла і и «Николая Палки-
на» – Николая і. рожден еще при царице 
царей Екатерине іі. Что бы о ней сейчас ни 
говорили, а именно ее заслуга, что украина 
имеет современные границы. она не разба-
заривала империю, а собирала в единые 
земли. В этом и была мощь. И турка 
побили, и французов великий 
малоросс Иван Паскевич к стене 
позора намертво прижал. С тех 
времен благодаря героизму 
таких, как полтавча-
нин Паскевич, сыновья 
Сены Европе больше 
не угрожали. Люди, 
подобные генералу 
Паскевичу, проучили 
их на долгие века.  

В богатые пеленки завер-
нули младенца в роскош-
ном полтавском особня-
ке 8 мая 1782 года. Можно 
сказать, повезло. За это он 
послужит Отечеству. Ро-
дители – знатные дворя-
не Полтавской губернии. 
Три столетних старика, что 
жили поодаль, помнили за-
лпы еще Полтавской битвы 
1709 года. Именно они и 
благословили младенца. Ве-
ликая земля. Вот еще одно-
го исполина она родила на 
свет Божий во славу свою.

Отец Федор Григорьевич 
имел иерархический ранг 
коллежского советника. Род 
его, говорят, пошел от ка-
зацкого старшины. Корни, 
словом, крепкие, вольные, 
степные. Криворожский 
писатель и лауреат Шев-
ченковской премии Григо-
рий Гусейнов докопался до 
истинной фамилии нашего 
героя. Из полтавских Пась-
ков он. Именно этот род дал 
истории самого удачливо-
го украинского полковод-
ца первой половины ХІХ 
века. Ему предстояло стать 
единственным из коренных 
малороссов, кто на войнах 
и дипломатических сраже-
ниях заслужил все четыре 
степени ордена св. Георгия. 

Даже Суворов имел таких 
только три. 

Мальчишкой бегал к 
солдатам, благо, в Полтаве 
их было много. Отец заме-
тил стремление сына к во-
енному делу. Поддержать 
обещал, когда летами вый-
дет. Паренька в «жизнь» и 
к наукам готовил извест-
ный впоследствии лин-
гвист Иван Мартынов. Из 
его уст младший Паскевич 
узнал о блестящей побе-
де Суворова при Измаиле. 
Отроку одиннадцать ми-
нуло. Собрал отец Ивана 
и еще одного сына и повез 
в стольный град Петер-
бург, на воды седой Невы. 
По ней шел весенний лед, 
и хмурое небо готовилось 
к белым ночам. В Полтаве 
ребята о таком чуде приро-
ды и не ведали. Паскевич-
старший с нужными ца-
редворцами повидался – и 
устроил сыновей и на уче-
бу, и с жильем решил. Заве-
дение несколько позже бу-
дет называться Пажеским 
корпусом. Императрица 
Екатерина ІІ лично за эти-
ми отпрысками следила в 
классах, на плацах и поли-
гонах. Здесь росла смена 
и старым офицерам, и чи-
новникам государевым.

– Вот пострелы, – то ли 
радовался отец, то ли огор-
чился, когда увидел сыно-
вей на своем подворье. Он 
хотел было вояжировать 
до Санкт-Петербурга и за-
брать пацанов на каникулы, 
как в былые годы. А те сами 
на перекладных к отчему 
дому на побывку прибыли. 
Паскевич-старший на ра-
достях сунул кучеру целко-
вый серебром и продолжил 
то ли возмущаться, то ли 
радоваться. Эко дело, такой 
путь проделать… Повзро-
слели наследники. Иван-то 
вообще в капралы выбился. 

Год за годом шел. Уже 
семь раз юные полтавчане 
встречали белые невские 
ночи. В 1799 году Ивана 
Паскевича зачислили ка-
мер-пажом к самому импе-
ратору Павлу І. Мало кто из 
украинцев такого тогда удо-
стаивался. А вот полтавча-
нин Паскевич сразу же при-
шелся ко двору монарха. 
Еще и года не прошло, как 
он уже лейб-паж. В душе 
малоросс видел себя строе-
вым командиром. А посему 
государь отпустил Ивана в 
лейб-гвардии Преображен-
ский полк со званием по-
ручика. При этом баловень 
судьбы еще и флигель-адъ-

ютантом при царе Павле І 
оставался.

В 1805 году на юге импе-
рии сложилась напряжен-
ная обстановка. Основные 
силы российской армии 
были заняты в антинапо-
леоновских походах. Этим 
снова воспользовались 
турки. Там запахло очеред-
ной войной. Гвардейский 
штабс-капитан Иван Пас-
кевич покинул сырой Пе-
тербург и уехал в армию 
генерала Михельсона. Тот, 
еще будучи подполковни-
ком, окончательно разбил 
войско Пугачева. Здесь на-
чался его трудный почти 
полувековой путь к слав-
це полководца. Историки 
ставили графа Паскевича, 
«хохла» из провинции,  вро-
вень с самим Суворовым. 
Это по праву, оба не про-
играли ни одного сраже-
ния. Граф в начале русско-
турецкой войны состоял 
при главкоме Иване Ми-
хельсоне. В ноябре-декаб-
ре во главе колонны войск 
штурмовал Яссы, Букарест 
(Бухарест), атакой острых 
штыков рвал неприятель-
скую оборону у с. Турбата, 
отличился и при Измаи-
ле. За это заслужил орден 
св. Владимира 4 степени с 
бантом (за боевые заслуги) 
и золотую шпагу «За хра-
брость». Так начался отсчет 
боевых наград великого во-
еначальника-малоросса. 50 
лет жизни он отдаст служе-
нию Родине, народу и вере. 
Паскевич прошел с триум-
фом несколько войн. Бивал 
турок, французов, персов.

Умирает старик Михель-
сон. Его заменил почти од-
ногодок, видавший бли-
стательные победы еще в 
семилетней войне с прусса-
ками князь Прозоровский. 
Именно он поручил моло-
дому офицеру Паскевичу 
тайно пробраться в Конс-
тантинополь и встретиться 
с турецким визирем. Граф 

с проводником сумели от-
биться от  разбойников с 
большой дороги, выполнить 
поручение фельдмаршала и 
на парусной лодке усколь-
знуть от османских ищеек. 
На волнах Черного моря 
добрались в Варну, а потом 
по суше – в штаб-квартиру 
Прозоровского. При Бра-
илове по сути командовал 
13-м егерским полком. При 
штурме крепостного рва 
получил тяжелое ранение в 
голову от разрыва картечи, 
и на грудь – орден св. Анны 
2 степени. Отлежался и вер-
нулся на позиции. Брал Си-
листрию, у селения Татари-
но сабля к сабле сошелся с 
отрядами Пеглеван-паши, 
разбил их, а за это к его орде-
ну св. Анны 2 степени при-
паяли алмазы. 

Паскевич перешел под 
команду полководца и гра-
фа Каменского, а тот вру-
чил ему знамя Витебского 
мушкетерского полка, ко-
торый составил основу его, 
Паскевича, штурмовой ко-
лонны, имеющей цель взять 
приступом город-крепость 
Варну. Слева и справа шли 
воины Сен-При, Де-Бальме-
на, Воронцова. Все эти вое-
начальники – графы. А вот 
Паскевич, такой же граф, 
как они, первым ворвался 
в Варну. Заслужил орден св. 
Владимира 3 степени, а за 
овладение неприятельски-
ми батареями на мысе Гала-
тобург – орден св. Георгия 4 
степени. Ни до Паскевича, 
ни после него не было слу-
чая, чтобы офицер в течение 
двух недель получил и 3-ю 
степень св. Георгия. Тогда 
полк полковника Паскевича 
сбросил в лиман огромную 
когорту турок. Они хоте-
ли вернуть себе Варну. От-

важный Иван Паскевич не 
позволил. После этого гра-
фа стали называть Иваном 
Храбрым. Это с легкой руки 
графа Каменского. С этой 
турецкой войны полтавча-
нин вернулся с генеральски-
ми эполетами (генерал-май-
ора получил 28.11.1810 г.). 

В 1811 году ему приказали 
сформировать Орловский 
пехотный полк с тем, чтобы 
назначить графа его шефом. 
Это событие произошло не 
где-нибудь, а в Киеве. Нака-
нуне нашествия Наполеона 
на Россию граф Иван Федо-

рович Паскевич принял на 
себя командование 26-й пе-
хотной дивизией. Она вхо-
дила в состав 7-го пехотного 
корпуса генерала Раевского 
2-й Западной армии генера-
ла Багратиона. 

Первая стычка диви-
зии с французами состоя-
лась при Салтановке. Она 
прикрывала собой путь на 
Смоленск. Граф Паскевич 
постоянно маневрировал, 
наносил удары по захват-
чикам из окрестных лесов. 
Под начдивом пала лошадь. 
В 26-й дивизии воевала бри-
гада, сформированная из 
ранее провинившихся сол-
дат. Граф Паскевич сумел 
их объединить, и «штраф-
ники» храбро воевали с На-
полеоном. Его родной Ор-
ловский полк заслужил за 
массовый героизм в арьер-
гардных боях серебряные 
трубы. Армия пятилась к 
Смоленску. Раевский и его 
ближайшее окружение вы-
ступали за битву с фран-
цузами в открытом поле, и 
только Паскевич разраба-
тывал план обороны горо-
да в самом городе. На смо-
ленской окраине Паскевич 
встретил земляка-украинца 
генерала Неверовского с его 
прославленной дивизией. В 
самом городе Паскевич со 
своими войсками оборо-
нял Королевский бастион.  
Смоляне выдержали атаки 
с трех сторон. Паскевич по-
спевал всюду. Его «штраф-
ники» поклялись комди-
ву стоять насмерть. И они 
удержали позиции. Наши 
Смоленск сдали после кро-
вопролитных боев, тем са-
мым выиграв время. 

Основные события вой-
ны 1812 года происходили 
на поле Бородино. Все че-

тыре полка 26-й пехотной 
дивизии стеной стояли в 
центре событий, на батарее 
Раевского. Из рапорта ге-
нерала Н.Раевского в глав-
ный штаб: «Генерал-майо-
ры Васильчиков и Паскевич 
опрокинули в мгновение 
ока неприятельские колон-
ны и гнали оные до кустар-
ников столь сильно, что 
едва ли кто из них спасся».

За Бородино генерал Пас-
кевич стал кавалером орде-
на св. Анны 1 степени со зве-
здой и лентой через плечо.

Окончание следует.

Генеральские эполеты великих малороссов
Граф Эриванский, светлейший князь Варшавский Иван Паскевич

 И.Ф. Паскевич.

 Битва  за Смоленск.

 НАабородин.... редутах .
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g  Легкоатлетичні змагання

Правопорядок

Спортивний гарт – як зброя для солдата

_______________________________________________________________________________________________________________  Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Наближення Дня фізкуль турника 
підштовхнуло різні верстви населення про-
демонструвати солідарність з ідеєю актив-
ного здорового способу життя. 

Клерки змінювали стро-
гі костюми на зручніші 
шорти, поспішаючи на 
треки, бігові доріжки та 
корти. Пролетарі з повсяк-
денних грубих череви-
ків перевзувались у кеди. 
Люди служиві замість од-
ностроїв з погонами одя-
гли спортивну форму: на 
стадіоні шахти «Октябр-
ська» розгорнулись зма-
гання з легкоатлетичного 
кросу серед частин Цент-
рального територіального 
командування внутрішніх 
військ України.

– У жодному 
випадку заняття 
спортом не є для 
солдатів рідкіс-
ним явищем! – аж 
обурився заступ-
ник командира 
частини 3011 з 
бойової та спеці-

альної підготовки підпол-
ковник Олександр Піскун. 
– Постійний фізичний гарт 
є невід’ємною складовою 

солдатської служ-
би. За лаври най-
спритніших ведуть 
суперництво воїни 
з семи міст трьох 
областей. Звитяж-
ці частини, дисло-
кованої в Кривому 
Розі, завжди ви-
борювали «золоті» 

місця, виховали кіль-
кох майстрів спорту 
та розрядників, упев-
нений, і цього разу ви-
ступимо гідно.

Спортивні досягнення, 
звісно, справа корисна і 
приємна, втім, військо-
вослужбовці ВВ мають 
важливіше покликання – 
охорону громадського по-
рядку. Тут дійсно є про що 
розповісти. Під час три-
воги в Дніпропетровську, 
коли пролунали вибухи в 
людних місцях і бійці не-
сли посилене цілодобове 
чергування, затримано 82 
злісних порушників за-

конності, вилучено дві бо-
йові гранати, багато оди-
ниць холодної зброї, по 
«гарячих» слідах затрима-
но зловмисника, який до 
смерті забив перехожого. 
1 вересня у Кривому Розі 
наряд патрульних побли-
зу 122-ї школи затримав 
підозріло споглядаючого 
на святкову лінійку гро-
мадянина, при зовнішньо-
му огляді в нього знайшли 
кастет й інші заборонені 
речі.

А на тих змаганнях легко-
атлети з частини 3011 дій-
сно зібрали чудовий ужи-
нок спортивних трофеїв.

g Зручно та безпечно 

Секундомір  
для перехрестя 

Загалом у нашому місті налічується близько 
сотні перехресть, які мають світлофорні регулю-
вальники. З них дві третини згідно з відповідною 
міською програмою вже обладнані приладами 
зворотного відліку, простіше кажучи – секундо-
мірами. Які, з одного боку, допомагають і пішо-
ходам певніше почуватись під час перетинання 
проїжджої частини автодороги, а з іншого – до-
зволяють краще орієнтуватись водіям у дорож-
ній ситуації, у тому числі й з економією пального. 
Адже підраховано, що коли автомобіль зупинено 
більше ніж на 35 секунд, то з точки зору заоща-
дження ліпше двигун вимкнути, аніж весь час 
тримати його включеним.

Здійснене обстеження підтвердило, що на об-
ладнаних секундомірами перехрестях зіткнень з 
постраждалими значно менше, аніж на звичай-
них. Тож підтверджується початкове припущення, 
що це встаткування відчутно впливає на безпеку 
учасників руху, а тому програма з обладнання 
секундомірами перехресть повинна й надалі про-
довжуватись. За нинішнім станом лишилось об-
ладнати менше сорока криворізьких перехресть, 
котрі повинні отримати таке устаткування вже 
нинішньої осені з тим, аби до кінця року було за-
вершено реалізацію означеної міської програми. 

g Люди і довкілля

Не нищте раків!
Криворізька міжрайонна рибоохоронна діль-

ниця нагадує громадянам про категоричну за-
борону вилову річкових раків у водоймах до 
кінця вересня. Це пов’язано з їхньою «линькою», 
під час якої їм легко можна завдати шкоди. Дер-
жавний інспектор рибоохорони Олександр Бов-
дур наголосив, що й після того періоду існують 
деякі обмеження на добування раків: дозво-
лено одній людині ловити не більше 30 особин 
за допомогою «хватки» діаметром до 70 санти-
метрів чарункою, що не перевищує 22 см, або 
рогатками-«прищіпами» не більше 5 знарядь на 
людину. Суворо заборонено ловити раків у тем-
ний час доби з використанням підсвічування. 
Олександр Євгенович закликав любителів дарів 
водойм дотримуватись таких нехитрих правил в 
ім’я збереження природних ресурсів та їхнього 
примноження.

g Отакої

Додав п’ять років на день народження 
Нещодавній ранок вівторка підняв по тривозі 
багатьох працівників оперативних служб, 
адже хтось інкогніто зателефонував на чергову 
частину міського відділу внутрішніх справ та, 
відрекомендувавшись терористом, повідомив 
про підготовлені до вибуху громадські об’єкти 
в Дніпропетровську. 

Після відомих подій жарту-
вати про подібне можуть тіль-
ки не сповна розуму, тому пра-
воохоронці швидко взялись за 
справу: одні – шукати закла-
дену вибухівку, інші – невідо-
мого інформатора. Ближче до 
обіду справа була завершена 
– ніяких вибухонебезпечних 
предметів не було знайдено, 
натомість був виявлений сам 
жартівник. Який похнюплено 

сидів у наруч-
никах у чер-
говій частині 
й, шморгаючи 
крізь сльози, прохав не при-
тягувати його до криміналь-
ної відповідальності за цей, 
на його думку, «безневинний 
жарт».  

Як з’ясувалось, цей молодий 
хлопець без певного місця ро-
боти, мешканець житломаси-

ву КРЕС, напередодні 
ввечері відзначав свій 

23-й день народження. Гуль-
ня затягнулася аж до світан-
ку, і близько 5-ї ранку з п’яної 
голови іменинник вирішив 
таким чином позбиткувати-
ся над органами внутрішніх 
справ. Для цього подзвонив зі 

своєї мобілки на телефон чер-
гової частини, будучи переко-
наним, що в такому разі його 
ніколи не знайдуть. Утім, Кри-
ворізький відділ СБУ разом із 
співробітниками карного роз-
шуку за допомогою оператив-
них методів швидко вийшли 
на слід порушника спокою, і 
він був затриманий уже через 
кілька годин після свого зло-
го «жарту». За який, до сло-
ва кажучи, відповідна стат-
тя Карного кодексу України 
передбачає позбавлення волі 
на строк від п’яти до восьми 
років. Отже, часу в цього мо-
лодика обдумати свій учинок 
буде вдосталь. 

______________________________________________________________________________________________________________ Тарас ЗАТуЛьНИй. Е. МІСЦЕВИй. 

     З читацької пошти
          Садист

Шановна редакціє! Хочу поділитись з вами своїм 
болем від людської жорстокості й ненависті. Цієї 
весни я побачила на смітнику ящик з чотирма коше-
нятами. Аж бачу, біжать до смітника собаки. Розі-
рвуть, думаю. Та й узяла їх у свою оселю. Собі, бувало, 
в чомусь відмовляла, а кошенятам все необхідне ку-
пувала. Росли вони прудкими й ласкавими, дуже мене 
любили. Як тільки потепліло, я стала виносити їх на 
свій город, у вишняк. Залишала їм там їжу й водичку.

І от зазираю до вишняку і раптом бачу кошеня з 
розпоротим животиком, на кущах кишки висять! 
В очах у мене потемніло, ноги затряслися – насилу 
додому дісталась. Всю неділю та картина стояла у 
мене перед очима. Гадала, наркомани те виробля-
ють, бо поряд шприци валялися. Вирішила просте-
жити і побачила: іде сусіда Володимир Петрович, 
у якого велика садиба, город і дві машини. Правду 
кажучи, дід багатий, але чомусь частенько лазить 
на смітнику, копається в баках довгим ціпком із 
гострим гачком на кінці. І тут прямісінько перед 
моїми очима тим гачком він убиває кошенятко…

 Як же можна назвати таку потвору? Людиною? 
Ні, бандитом, садистом. Впевнена, цей нелюд небез-
печний для суспільства. Таких треба зупиняти.

Віра Целікова.

g Хроніка пригод
Лікарі рятують бомжа-епілептика

У Тернівському районі зі смітника до ре-
анімації доставлений молодий волоцюга з 
тяжкими травмами голови, на мить прий-
шовши до тями, пояснив, що страждає на 

епілепсію, ушкодження отримав під час при-
ступу. Незважаючи на відсутність у склад-
ного пацієнта реєстрації, лікарі продов - 
жують боротись за його одужання.

«Самосуддя»
Якого покарання заслуговує мотопе-

дист за ненавмисний виїзд на тротуар та 
завдання тілесної шкоди середньої тяж-
кості випадковій перехожій? Супутник 

постраждалої, 1986 р. н., в юридичні тон-
кощі не вникав, а жорстоко ногами побив 
ровесника-лихача, за що й потрапив під 
арешт.

«Маленький хлопчик снарядик знайшов…»
Не до жартів у цій історії, але дуже вона 

нагадує колись популярні чорногуморні 
вір шики про навіженого хлопчика. 22-річ-
ний безробітний Андрій В. та 18-річний 
учень СПТУ-37 Микола В. на полігоні вій-
ськового містечка-33 натрапили на  неві-
домий предмет циліндричної форми. Чому 

парубки взялись розпилювати знахідку – 
лишається загадкою, тоді як вибух дивної 
штукенції є більш закономірним явищем. 
В обох обпалені обличчя та кінцівки. Об’єкт 
нездорового інтересу молодиків експерти 
визнали елементом піропатрону теплової 
пастки з арсеналу військової авіації.

Порушують дорослі, страждають діти
Не лише «мажори» на суперкарах ігно-

рують Правила дорожнього руху. В Довгин-
цівському районі по вул. Літке помічник 
сталевара заводу гірничого обладнання, 

пересуваючись на вазівській «шістці», не 
віддав перевагу «Москвичу-408». Унаслідок 
аварії 6-літній пасажир ВАЗа сильно вда-
рився головою.

О. Піскун.
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За матеріалами інтернет-видань.

Безцінне в цінах

9 «Женщина со  скрещенными руками» (Femme aux 
Bras Croisés,  1901) Пабло Пикассо была продана 

за $55 000 000 на нью-йоркском аукционе Christie’s.

Десять самых дорогих картин
Публикуем список десяти самых дорогих 
картин, когда-либо проданных на аукцио-
нах.

10 Картина «Ирисы» (Irises, 1889) Винсента Ван Гога 
была продана за  $54 000 000  австралийскому 

коллекционеру Алану Бонду (Alan Bond) в 1987 году.

1 На  первом месте портрет 
Адели Блох-Бауэр  I  (Adele 

Bloch Bauer I), написанный Густавом Клим-
том (Gustav Klimt) в  1907  году. Картина из-
вестна также как «Золотая Адель» или «Ав-
стрийская Мона Лиза». В  2006  году аме-
риканский предприниматель и  прези-
дент Нью-Йоркского Музея современ-
ного искусства Соломона Гуггенхайма 
Рональд Лаудер (Ronald S. Lauder) приобрел 
ее за 135 000 000 долларов США.

3 Другая картина Пабло 
Пикассо «Дора Маар 

с  кошкой» (Dora Maar with cat, 1941) про-
дана на  торгах Sotheby’s  в  Нью-Йорке 
за 95,2 миллиона долларов.

4 «Портрет докто-
ра Гаше» (Portrait 

Of  Dr  Gachet) Винсента Ван Гога 
(Vincent van Gogh) был продан на  аук-
ционе Christie’s за  82,5  миллиона дол-
ларов в мае 1990 года. Картина изобра-
жает доктора Ван Гога и  была законче-
на за несколько недель до самоубийст-
ва художника в 1890 году. Картина была 
куплена японским промышленником 
Риоеи Саито (Ryoei Saito).

5 На  том  же аукционе Риоеи Саито купил картину Bal Au  Moulin 
de  la  Galette, написанную французским живописцем Пьером 

Огюстом Ренуаром (Pierre-Auguste Renoir) в 1876 году, за $78 000 000.

6 На  шестом месте в  этом 
рейтинге полотно «Из-

биение младенцев» (The Massacre Of  The 
Innocents), написанное Питером Паулем 
Рубенсом (Peter Paul Rubens) в  1611  году. 
Картина была куплена Кеннетом Томсоном 
(Kenneth Thomson) за  $76 700 000  в  2002 
году.

7 Portrait de  l’Artiste sans Barbe, 
автопортрет Винсента Ван Гога 

«Без бороды» был создан в сентябре 1889 
и был продан за 71,5 миллиона в 1998 году.

8 Картина Rideau, Cruchon et  Compotier Поля Сезанна (Paul 
Cézanne) написана в 1893-1894 и продана за $60 500 000 од-

ной из самых богатых семей Америки Whitney в 1999 году.

2 Полотно Пабло Пи-
кассо (Pablo Picasso) 

1905  года «Мальчик с  трубкой» (Garçon  à 
la  Pipe) продано в  2004  году на  аукционе 
Sotheby’s за $104 100 000.
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g  На життєвих перехрестях

Просто Анастасія
Ця жінка, з якою мене випадково звела доля, навіть гадки не 
мала, що колись прийде час, вона візьметься за перо і з-під нього 
вийдуть пронизливі філософські рядки про людське буття. Вона 
жила у світі точних чисел, попутно ростила дітей, була зразковою 
дружиною, господинею у своєму домі. Вона жила тим життям, 
яким живе більшість жінок в україні, і не переймалася думками, 
добре воно чи погане. Це було життя з усіма його барвами і 
відтінками. Допоки не трапилася біда і вона не опинилася на 
межі між «бути» і «не бути». І тоді рука сама взялася за перо.  
І народилася книга «Покаяння». книга магічна, якщо зважити, 
що після того, як вона народилася, біда відступила. Я попросила 
дозволу опублікувати уривок з неї, який сьогодні і пропоную 
вашій увазі. Можливо, ці думки змусять і тебе, шановний читачу, 
замислитися, щось важливе переосмислити в самому собі.   
Я хотіла поставити під ним повний підпис, але жінка заперечливо 
похитала головою: «Хай буде просто Анастасія».

Уривок з книги  
«Покаяння»

Моє життя було корот
ким, як літня ніч. 

Чому ніч? Тому що тіль
ки вночі можна побачити 
зорі, нескінченність Все
світу і Великий Чумацький 
Шлях, усипаний міріадами 
зірок. Багато разів я про
йшлась по ньому в пошу
ках сенсу життя, щоразу 
повільніше і повільніше, 
уважно розглядаючись на
вкруги. Іноді мені здава
лося, що посеред Всесвіту 
я чую скрип коліс від важ
ких чумацьких возів, на
вантажених сіллю. Кожна 
солона скалка – то як сут
ність людського буття. А 
часом десь здалеку до мене 
долинав стогін протяж
них козацьких пісень… 
І під той спів, схожий на 
терпкий плач, переді мною 
зринали зримі образи лю
дей і подій, що стали віха
ми мого життя…

Мати
Вона була вишнею біля 

нашої  хати. У хвилини 
надій буяла рясними кві
тами з ніжними білими 
пелюстками, від чого світ
лішав, молодшав довкола 

світ. Коли приходив успіх 
– мамина вишня поста
вала літньою щедрістю, 
переповненою стиглими 
п’янкими червоними яго
дами. У хвилини ніжнос
ті вона шелестіла осіннім 
листям, осипаючись до 
моїх ніг. А в скорботний 
час – хитала оголеним хо
лодним зимовим гіллям.

Батько
Коли я згадувала про 

нього – бачила безкрає поле 
жита з повними, важкими 
колосками, що  втомлено 
нагиналися до землі. Зда
валось, що вся мудрість 
Всесвіту закодована в цьо
му полі. Посеред поважного 
золота колосся  озерцями, 
осколками неба квітну
ли синісині волошки... Як 
батькові очі…

Любов
Білий лелека моєї душі  

не раз піднімався високо 
в небо. Облітаючи міста, 
села, поля, гаї, він весь час 
шукав її. А не знайшовши, 
одного разу склав крила і 
каменем упав на землю, 
розсипавши по ній своє біле 
пір’я. Зненацька воно про
росло гарними казковими 
ромашками. Навесні та 
влітку їхнє цвітіння за

хоплює подих закоханих. 
«Любить чи не любить?» 
– запитують вони у ро
машок. «Так, любить», 
– шепоче зірвана квітка 
останнім подихом, коли 
білосніжні її пелюстки оси
паються на землю…

Я знаю, що насправді не
має білих лелек. Але я дуже 
хочу, щоб у  житті була 
світла, просвітлена, як ан
гельські крила у високих не
бесах,  любов. Що для мене 
справжня любов? Це чоло
вік, до якого я можу тихо 
пригорнутися, поклавши 
голову йому на  плече, і про 
все забути, відчути себе 
тендітною, слабкою, захи
щеною. Хто цей чоловік? 
Не знаю.  Можливо, Бог… 

Чоловіки
Напевне, моя душа, мої 

очі щось не так бачать, 
але чоловіки  не асоцію
ються в моїй уяві ні з чим. 
Утім, ні. Вони для мене як 
такий собі вінегрет із ма
тірних слів, бридкого ал
когольного духу, тютю
нового туману, нічим не 
мотивованої гордині, сум
нівної хоробрості, зухва
лого словоблуддя та вчин
ків, що несумісні з такими  
поняттями, як честь,  

совість, здоровий глузд.
Жінки
Вони  нагадують мені 

полуничну грядку. Чим 
рясніше вродить солодка, 
духмяна, смачнюча ягода, 
тим затоптанішою і по
нівеченішою буде грядка. 
Вічно принижені життям 
і чоловіками, жінки, дар
ма, що виконують одвічну 
святу і головну роботу  з 
продовження життя на 
Землі, затюкано бредуть 
по життю, не піднімаючи 
голови. Хтось із нас, жінок, 
пробує вирватися з цьо
го кола, але тут же буває 
покараною – самотністю, 
особистою невлаштова
ністю. Чоловіки бояться 
сильних жінок, сильні жін
ки зневажають слабких 
чоловіків.  Хтось каже, що 
це гримаси гендерної полі
тики. Я скажу: це Доля.

Сенс буття
Це руки, це долоні. Бо що 

б вони не створили, до чого 
б не доторкнулись – енер
гія наповнює цей предмет 
саме моєю внутрішньою 
сутністю і розумінням.

Розум
Це те, що заважає мені 

жити і бути щасливою. 
Розум – це висока огорожа 

між приватною власністю 
і ромашковим полем.

Смерть
Я бачила її уві сні. Це була 

дуже красива дівчина в ся
ючому білому вбранні. Вона 
вертикально спускалася з 
неба, повільно повертаю
чись до мене. Усе навкру
ги було таким святковим 
– блакитні, аж серце за
ходиться від захвату, не
беса, зелена левада з моло
дою травою, простягнуті 
мені назустріч віти дерев. 
І річка, що тихо несла свої 
води. Стікс?  Замість зра
діти тій невимовній кра
сі, я злякалася і сховалась 
від дівчини в якійсь брудній 
темній коморі. Чому я так 
вчинила? Не можу поясни
ти собі навіть зараз, коли 
сон давно скінчився.

Добро
Воно – як рясний дощ 

на спраглу землю в літню 
посуху. Воно – як рятівне 
коло мого життя.  Якби 
не було Добра, Зло давно б 
святкувало свою перемогу.

Зло
У нього обличчя кон

кретного чоловіка, що, на 
горе, перетнув колись лі
нію мого життя. У ньо
го дивний погляд: очі ніби 

постійно повернуті в різ
ні сторони. Коли він по
сміхається, здається, що 
щелепа отот випаде з 
рота. І стає страшно, 
що це справді станеться. 
І ти будеш винна в тому. 
Бо цей чоловік усміхається 
зараз саме тобі. Коли він 
простягає назустріч мені 
руки, я здригаюсь, наче за
раз мушу впасти в обійми  
слизької, бридкої  гадини. 
Стараюсь обходити його, 
як і всяке зло, десятою до
рогою. Каюсь, вдається не 
завжди.

Часто запитую себе: 
чому моє життя таке ко
ротке, як літня ніч? Ма
буть, тому, що я рано 
збагнула: простір не три
вимірний. І так само рано 
почала жити в якомусь ін
шому просторі. Як далекий 
спостерігач. З того, іншо
го простору спостерігала 
за тим, що відбувається 
навколо мене. Я бачила, ро
зуміла і чула всіх людей, які 
проходили, хто пункти
ром, хто жирною лінією, 
через моє життя, але мене 
– не бачив, не розумів і не 
чув ніхто. 

Анастасія.

Люди і долі

___________________________________________________________________________________________________________________________ Мотрона ПАНОВА.

g Мистецький проект 

Грандіозна «Сушка» 
Нещодавно в парку ім. Газети «Правда», 
біля човнової станції, відбулася унікальна 
фотовиставка під назвою «Сушка». Проект  
був створений у 2010 році. «Сушка» – акція  
з обміну фотографіями, яку придумали і вперше 
реалізували в Санкт-Петербурзі Андрій кеззін  
та Ольга Луветау за активної підтримки Академії 
Фотографії СПб. 

Суть акції полягає в тому, 
що будь-який учасник може 
повісити свої фотороботи на 
мотузку за допомогою білиз-
няних прищіпок. На звороті 
фотографію можна підписа-
ти, залишити координати для 
зв’язку або цікаве послання 
її майбутньому володарю. В 
обмін на свої шедеври можна 
забрати будь-які інші. Фор-
мат заходу об’єднав фотогра-
фів різного рангу – аматорів, 
новачків, досвідчених профе-
сіоналів і справжніх майстрів 
своєї справи. Такий мистець-

кий проект дає повну свободу 
всім поціновувачам фотогра-
фії, адже він не має жодних 
обмежень і роботи не відби-
раються. Взяти участь у ви-
ставці міг кожен бажаючий. 

Акція тривала з п’ят над-
цятої до дев’ятнадцятої годи-
ни. Учасників було небагато, 
проте значущість заходу від 
цього не зменшилась. Метою 
було не зібрати велику кіль-
кість учасників та їхніх робіт, 
а показати якість, неповтор-
ність і оригінальність фото-
графій та підтримати фотота-

лант. Виставка зібрала багато 
глядачів. Найбільш витривалі 
фанати чекали дев’ятнадцятої 
години, щоб забрати вподо-
бані роботи, які вони до цьо-
го забронювали (написали 
свої імена на клаптику па-
перу і прикріпили до фото). 
Протягом акції можна було 
цікаво поспілкуватись з фо-
тографами, взяти участь у 
міні-фотосесіях, обміняти-
ся контактами та поласувати 
сушками з передбаченнями. 
О 19.00 почалося розбирання 
фотографій. Усі заметушили-

ся в пошуках своєї броні. Де-
які поводилися нечесно і бра-
ли чужі заброньовані роботи, 
але навіть це не змогло зіпсу-
вати враження від виставки. 

Будемо чекати наступної 
«Сушки» фотографій, щоб іще 
раз отримати можливість так 
весело і незабутньо провести 
час у колі талановитих людей. 
А поки потрібно втілювати 
свої ідеї в нових фоторобо-
тах та запасатись мотузками і 
прищіпками, щоб потім виру-
шити на нову «Сушку» – з дру-
зями та гарним настроєм. 

___________________________________________________________________________________________ Ольга МИЗА. 

g Фотоклац
На порі садовина і…  
бузкова дивина

Якими тільки метаморфозами не дивує нас 
останнім часом природа! Бачите цей ніжний бузок 
на фото? Коли, гадаєте, я його сфотографувала? На 
тому тижні! Своїм квітучим суцвіттям він неабияк 
здивував завсідників дачного кооперативу в сели-
щі Південного ГЗК. Вочевидь, спекотна пора року 
тепер прощається з нами не лише бабиним літом, 
а й п’янким бузковим ароматом…

____________________ Тетяна ДРєєВА. 



27•Червоний гірник• середа, 12 вересня 2012 року

Мамин клуб

За матеріалами вітчизняних видань.

g Згодиться

Як боротися з «не хочу!»
якщо дитина відмовляється їсти, то 
криками і силою ви лише зіпсуєте 
нерви і собі, і їй. розповідати 
про те, що суп, котлетка, овочі 
корисні, теж безрезультатно. 
То що ж робити?
Спробуйте домовитися з дитиною: якщо з’їсть те, що в тарілці, на неї 

чекає винагорода. Головне – дотримати слова.
Кладіть їжу в тарілку з малюнком на денці. Дитині має бути цікаво 

діставатися до малюнка.
Перед обідом чи вечерею покажіть дитині подаруночок, наприклад, 

шоколадку, і скажіть: якщо з’їсть усе, отримає його.
Можна перед годуванням показати лист від казкового героя, який він 

наказав прочитати, коли тарілка буде порожня. У листі може бути карта 
«скарбів». Якщо пройдете за її маршрутом, знайдете, приміром, десерт.
На традиційне «Не хочу!», можна запитати: «Хіба це суп? Це ж озеро, 

в якому зберігаються чарівні скарби. З’їси шматочок картопельки – будеш 
сильний, як лев, шматочок морквинки – сміливий, як тато». Не забувайте 
потім перевірити, наскільки зміцніли біцепси.
Прикиньте, скільки їжі в тарілці, скажіть їй, скільки ложечок з’їсти, 

а решту можна залишити. Але півложки не зараховується – лише повна.

g Милі дрібниці

Так мало потрібно для ЩАСТЯ!
75 порад про те, що обов’язково потрібно робити разом з дитиною, 
щоб спогади про дитинство були яскравими і щасливими
ні для кого не секрет, що життя складається з дріб-
ниць. Для дітей особливо важливо, щоб ці короткі 
окремі миті були наповнені захопленням, радістю, 
посмішками, щирим подивом. а що ми, дорослі, мо-
жемо зробити для цього?

1. Пускати сонячні зайчики.
2. Спостерігати, як проростають 

насінини.
3. Разом скотитися з високої кри-

жаної гори.
4. Принести з морозу і поставити у 

воду гілку.
5. Вирізати щелепи з апельсино-

вих кірок.
6. Дивитися на зірки.
7. Заштриховувати монетки і лист-

ки, заховані під папером.
8. Трясти олівцем, щоб здавалося, 

що він став гнучким.
9. Дірявити крижинки під струме-

нем води.
10. Приготувати палений цукор в 

ложці.
11. Вирізати гірлянди паперових 

чоловічків.
12. Показувати театр тіней.
13. Пускати «млинці» на воді.
14. Малювати мультфільм на по-

лях зошита.

15. Влаштувати житло в коробці 
від холодильника.

16. Плести вінки.
17. Робити виверження вулкана з 

лимонної кислоти і соди.
18. Показати фокус із наелектризо-

ваними паперовими фігурками.
19. Писати під кальку.
20. Зробити бризкалки з пляшок і 

влаштувати «війну».
21. Слухати спів птахів.
22. Пускати тріски за течією, рити 

канали і робити загати.
23. Спорудити курінь.
24. Трясти гілку дерева, коли ди-

тина стоїть під нею, і влаштовувати 
листопад (снігопад, дощ).

25. Спостерігати схід і захід Сонця.
26. Милуватися місячною доріжкою.
27. Дивитися на хмари і придуму-

вати, на що вони подібні.
28. Зробити флюгер і пастку для ві-

тру.
29. Світити в темряві ліхтариком.

30. Робити восьминогів із кульбаб і 
ляльок із шипшини.

31. Сходити на риболовлю.
32. Залишати відбитки тіла на снігу.
33. Годувати птахів.
34. Робити «секретики».
35. Будувати дім з меблів.
36. Сидіти біля багаття. Смажити 

хліб на патичку.
37. Запускати повітряного змія.
38. Крутити дитину за руки.
39. Побудувати замок з піску. Зако-

пуватися в пісок.
40. Сидіти в темряві при свічках.
41. Робити «рожки» з намиленого 

волосся.
42. Дути в порожню пляшку.
43. Повторювати одне слово багато 

разів, щоб воно перетворилося на інше.
44. Видавати переможний крик 

каманчі.
45. Дивуватися своїй гігантській 

тіні і гратися з тінями в «доганялки».
46. Стрибнути в центр калюжі.
47. Робити записи молоком.
48. Влаштувати бурю в склянці 

води.
49. Закопати скарб в тарілці з ка-

шею.
50. Розмовляти знаками.

51. Зробити носики з крилаток кле-
на, ордени з будяків, сережки з чере-
шень.

52. Дути на пушинку.
53. Залишити травинку в мураш-

нику і потім спробувати мурашину 
кислоту.

54. Їсти заячу капусту, смоктати 
смолу, злизувати березовий сік і кле-
новий сироп, жувати травинки.

55. Видавлювати формочками пе-
чиво.

56. Нанизувати ягоди на травинку.
57. Гратися в циклопів.
58. Співати хором.
59. Полагодити улюблену іграшку.
60. Пускати мильні бульбашки.
61. Прикрашати ялинку.

62. Свистіти через стручок акації.
63. Змайструвати іграшковий бу-

диночок.
64. Залізти на дерево.
65. Гратися в привидів.
66. Придумувати маскарадні кос-

тюми і перевдягатися на когось.
67. Говорити про мрії.
68. Стукати в саморобний барабан.
69. Випустити в небо повітряну 

кулю.
70. Організувати дитяче свято.
71. Дивитися на світ через кольо-

рові скельця.
72. Малювати на запітнілому склі.
73. Стрибати в купи осіннього листя.
74. Почати обід з десерту.
75. Вдягнути на дитину свій одяг.

g варто спробувати

«Солодке» дитинство
Діти – великі фантазери. Тому, навіть 
очікуючи на десерт, малеча мріє про ма-
леньке диво. Пропонуємо мамам рецепт 
печива, аби порадувати найрідніших.

«Ґудзики»
4 скл. борошна, 250 г вершкового масла, 1 склянка 

цукру, 1 яйце, 2 яєчних жовтки, 10 г розпушувачу для 
тіста, 1ч. ложка ваніліну, 100 г темного шоколаду.

Змішайте вершкове масло, цукор, ванілін, яйце, 
жовтки, борошно. Ретельно вимісіть тісто. Сфор-
муйте із нього одинакові за розміром кульки. 
Сплюсніть по центру кожну із них кришечкою від 
пластикової пляшки (поки не отримаєте плоскі 
форми із заокругленим бортиком по боках – май-
бутні «ґудзики»). Соломинкою для коктейлів про-
ткніть у «ґудзиках» по чотири отвори. Випікайте 
печиво в духовці при температурі 180°С протягом 
7-10 хв.

Розтопіть шоколад на парі та занурте у нього «ґу-
дзики» з одного боку. Почекайте, поки шоколад 
остигне.

g на замітку

Перший день народження: 
де, як і з ким?
Деякі люди вважають, що відзначати пер-
ший день народження малюка зовсім не 
обов’язково, адже іменинник навряд чи 
зможе зрозуміти, що відбувається. але по-
справжньому турботливі та люблячі батьки 
в жодному разі не позбавлять своєї дитини 
відзначення такої важливої події.

До того ж, усе, що відбува-
ється на святі, можна зафіксу-
вати на плівку, щоб показати 
малюкові потім. Можна зня-
ти документальний фільм або 
виготовити фотоальбом, при-
свячений першому маленько-
му ювілею вашої дитини.

Усе для іменинника
Не варто святкувати цю по-

дію так, як дорослий день на-
родження. Маленького вину-
ватця торжества дуже легко 
ненавмисно налякати або зі-
псувати йому настрій.

Щоб усе відбулося весе-
ло і щасливо, слід запросити 
з числа друзів і родичів лише 
добре знайомих малюкові лю-
дей. Присутність професійних 
фотографа і оператора зовсім 
необов’язкова. Цю роль із за-

доволенням можуть 
виконати тато чи бабу-
ся дитини.

Для святкування 
слід вибрати звич-
не для дитини. 
Найкраще, якщо це 
буде дім іменинни-
ка. Дні народження 
дітей, котрі народи-
лися в теплу пору року, 
цілком зручно відзна- 
чати на дачі, в селі, на природі. 
У цьому випадку необхідно за-
здалегідь подумати про стіль-
чики для годування, запас під-
гузків, візочок із антимоскіт-
ним покривалом тощо.

Розваги
Хлопавки, феєрверки, салю-

ти і дудочки прибережіть для 
інших свят. Гучні і різкі звуки 

можуть налякати 
малюка і довес-
ти його до сліз. 
Зате заздалегідь 

і ретельно проду-
мані вами конкурси та за-

ходи не дадуть гостям нудьгу-
вати. Ось кілька підказок.

Конкурс «Хто знає іменин-
ника найкраще?» Гості по 
черзі відповідають на запи-
тання ведучого про малюка. 
Переможець отримує приз – 
наприклад, брязкальце.

Змагання «Пляшка». В од-
накові пляшечки із соскою на-
ливається дитяче шампанське 
або сік. Хто швидше висмокче 
рідину, той і переміг.

«Лист у майбутнє». Роздай-
те всім гостям папір для листів 
і ручки. Завдання кожного – на-
писати послання для іменинни-
ка, але з урахуванням того, що 
воно дійде до адресата в день 
його повноліття. Мама збирає 
всі листи і врочисто заклеює їх 
у великий красиво підписаний 
конверт. Постарайтеся вико-
нати обіцянку і справді зберег-
ти пакунок до 18-річчя ваших 
сина чи доньки.



28 •Червоний гірник• середа, 12 вересня 2012 року

g  Реклама

g Варто знати

Як дієта  
захищає серце
Серцево-судинні хвороби  це 
недуги цивілізованих країн, 
де їдять багато цукру, 
насичених жирів та виробів 
з борошна тонкого помелу, 
констатують лікарі.

Адже це призводить до 
того, що в судинах накопичу-
ються холестерин, насичені 
жирні кислоти та інші речо-
вини, які звужують їх просвіт 
і перешкоджають плину кро-
ві, повноцінному живленню 
серцевого м’яза киснем. Так 
розвивається стенокардія, 
що може ускладнитися іше-
мічною хворобою серця чи 
ще грізнішою патологією.

Отже, якщо ми хочемо убез-
печитися від серцевих хвороб, 
потрібно вживати їжу, яка пе-
решкоджатиме закупорюван-
ню судин атеросклерозу.

Що радять  
дієтологи?
1Потрібно постачати орга-

нізм не рафінованими лег-
козасвоюваними вуглеводами 
(цукор, біле борошно та про-
дукти з них), а природними, 
складними, що містяться у 
фруктах та овочах, необроб-
лених злаках. Крім того, до 
їх складу входять потрібні 
для роботи серцевого м’яза 
мінеральні солі (калій, маг-
ній, марганець, кальцій, за-
лізо) та вітаміни (С, Е, групи 
В, каротини), що є потужни-

ми антиоксидантами, тобто 
перешкоджають окисленню 
та накопиченню шкідливого 
холестерину, сприяють його 
виведенню. Є в них анти-
коагулянти – речовини, що 
стоять на заваді утворенню 
кров’яних згустків.

2 Акцентується необхід-
ність вживання цибулі та 

часнику, в яких понад 15 ан-
тиоксидантів, та горіхів (до-
бова норма  3060 г), котрі 
сприяють чистоті артерій 
завдяки великому вмісту ві-
таміну Е, селену, кліткови-
ни.

До речі, постачальниками 
клітковини, яка зв’язує хо-
лестерин і виводить його з 
організму, можуть бути ку-
курудза, салат, горох  сухий 
і зелений, варені баклажа-
ни, морква, буряки, пече-
на картопля, курага, яблу-
ка, вівсяні, ячмінні крупи, 
пшоно, проросла пшениця, 
зеленні культури, соя, біб, 
квасоля.

Цінність бобових полягає-
ще і в тому, що вони постача-
ють організм повноцінними 
білками  – будівельним мате-
ріалом для відновлення клі-

тин, в тому числі і серця.

3 Насичені жири, котрі 
під впливом кисню пе-

ретворюються на холесте-
рин, потрібно замінити нена-
сиченими жирами, зокрема, 
що містять омега-3-кислоти. 
У цьому сенсі риба, особливо 
жирна, що багата на такі ре-
човини, у харчовому раціоні 
необхідна. Корисні омега-3-
кислоти містяться в масли-
новій та рапсовій олії.

Слід обмежувати й молоч-
ний жир (сметана, масло, 
йогурт, жирний сир), ліпше 
споживати продукти із зне-
жиреного молока. Так само і 
м’ясо в раціоні має бути не-
жирним (телятина, баранина, 
індичина), від жирних качок, 
гусей, свинини слід відмови-
тися.

До цих порад доцільно 
прислухатися й здоровим 
людям (для профілактики 
серцевих порушень). Якщо ж 
серце вже нагадало про себе, 
слід рішуче поміняти раціон 
харчування. Голландські до-
слідники стверджують, що 2 
роки вегетаріанської дієти з 
невисоким вмістом жирів та 
холестерину сприяють зна-
чному оздоровленню арте-
рій і зводять ризик повтор-
ного закупорювання судин 
до мінімуму.

g Візьміть на замітку

Найшкідливіші продукти
Чи встигаєте ви не те, що калорії рахувати, а хоч би снідати й обідати? Чи за-

мислюєтеся над тим, як найпоширеніші продукти впливають на наше здоров’я?
1. Сіль. Люди, котрим за 60 і які скоротили вживання солі до 6 грамів (1 ч. ложка) у день, 

можуть зменшити ризик інсульту на 31%, інфаркту—на 24%.
2.  Білий хліб. Вуглеводи, що містяться в печиві та бісквітах, можуть підвищувати рі-

вень цукру в крові. За свідченнями дієтологів, люди, які вживають багато таких вуглево-
дів, збільшують об’єм своєї талії втричі. А це підвищує ризик розвитку серцево-судинних 
захворювань та діабету.

3.  Насичені жири. Вони містяться у м’ясі та молочних продуктах, призводять до за-
купорки судин, серцево-судинних захворювань та діабету.

4.  «Трансжири». Основне «місце проживання» — маргарин та печиво. Деякі дослі-
дження припускають, що вони можуть бути навіть шкідливіші за насичені жири.

5. «Швидкі» продукти. 80% добової норми солі припадає на готову їжу з пакетів.

g Народні засоби

Паразитам – бій!
Їсти гарбузове насіння по 1 жмені 

вранці, в обід й увечері. Нічого іншого 
впродовж дня не їсти й не пити. Таким чи-
ном можна вигнати навіть солітера.
 Пити тричі на день за 1 годину до їди 

розсіл квашеної капусти.
Аскариди. Для очищення кишечнику 

від аскарид застосовують настій квіток і 
листя пижма звичайного. 3 ст. ложки залити 
склянкою окропу, настояти годину, пити по 1 
ст. ложці 3-4 рази на день протягом 4 днів.

Лямблії
 2 ст. ложки пижма звечора покласти в 

термос і залити 2 склянками окропу. Вранці 
процідити, розділити на 4 прийоми і пити 
за годину до їди.
 1 ст. л. коренів тертого хрону залити 1 

склянкою гарячої води і кип’ятити 5 хв. Від-
вар пити по 0,5 склянки двічі на день протя-
гом тижня. Через 2 тижні можна повторити.
 Приготувати кашку з часнику і хрону 

(1:1), залити 50 г суміші 0,5 л горілки, дати 
настоятися в темному місці за кімнатної 
температури впродовж 10 діб, періодично 
збовтуючи. Потім перецідити і приймати по 
1 ст. ложці 2-3 рази на день за 20 хв. до їди. 
Можна запивати водою.

Гострики
 Ефективним засобом очищення від 

глистів, зокрема гостриків, є клізми з мо-
лока та часнику. У склянці молока варять 
велику головку часнику до м’якого стану. 
Після того, як молоко охолоне, роблять 
клізму на ніч. Для дитини достатньо для 
клізми 0,5 склянки молока. Робити цю про-
цедуру слід протягом тижня.
 Взяти 1 ст. ложку подрібнених квіток 

пижма і кашку 2 зубців часнику. Усе це змі-
шати, залити 2 склянками молока і варити 
в закритому посуді на слабкому вогні впро-
довж 10 хв. Потім охолодити, процідити 
і зробити клізму. Намагайтеся затримати 
відвар у кишечнику якомога довше. Курс 
лікування  7 днів. За потреби повторити 
через 10 днів.

Для лікування малечі
1. Дітям потрібно давати натще морк-

вяний сік, витиснутий з тертої моркви, з 
цукром, медом і лимоном по 1-2 ст. л. двічі 
на день.

2. Відварити 3 ст. л. тертої моркви в 
склянці молока. Морквяну кашку потрібно 
приймати по 1 ст. л. 3-4 рази на день.

3.  Дитині корисно буде з’їдати вранці на-
тще по кілька листків щавлю.

Без хвороб

«Мы делаем все возможное,чтобы у вас было хорошее зрение!»
Для диагностики и лечения глазных 
заболеваний специалисты киевской 
клиники «Новий зір», которая недавно 
открылась в кривом Роге по адресу ул. 
калиниченко, 10, применяют более 200 
разнообразных методик восстановления 
зрения, многие из которых являются 
эксклюзивными. Это стало возможным 
благодаря тому, что именно в этой 
клинике собран коллектив опытнейших 
столичных офтальмологов и современное 
оборудование мирового уровня.

Наверное, было бы удиви-
тельно, если бы на операцию к 
офтальмохирургу человек шел 
абсолютно бесстрашно и не пе-
реживал о последствиях. Страх 
– это нормальная защитная 
реакция организма. И все-таки 
сегодня появилась уникальная 
возможность убедить пациен-
та, у которого есть проблемы 
со зрением, в том, что бояться 
ему необходимо не операции, 
а того, что он теряет время, от-
кладывая визит к специалисту, 
усложняя тем самым свое за-
болевание.

Рассказать о возможностях 
современной офтальмохирургии 
мы попросили главного врача 
всеукраинской сети клиник 
«Новий зір», члена Евро-
пейского и Американского 
обществ рефракционных и 
катарактальных хирургов, 
кандидата медицинских наук 
Георгия Яковлевича Пархо-
менко, который лично провел 

уже более 26 000 операций.
– Каждый врач знает, что 

успех лечения во многом зависит 
от того, насколько хорошо паци-
ента обследовали, выяснили все 
особенности его заболевания, 
– говорит Георгий Яковлевич. – 
Поэтому первым этапом лечения 
всегда является тщательная диа-
гностика. Когда пациент впервые 
приходит в клинику «Новий зір», 
врач-оптометрист проводит 
тщательное обследование его 
органов зрения. Эта процедура 
занимает не меньше 2 часов. 
Второй этап – определение диа-
гноза, то есть расшифровка того, 
что покажет диагностическое 
оборудование. От того, насколько 
правильно офтальмолог поста-
вит диагноз, зависит зрение па-
циента. Поэтому в криворожском 
медицинском центре «Новий 
зір» диагностикой занимаются 
опытные киевские офтальмоло-
ги, за плечами которых – долгие 
годы лечебной практики.

Третий этап – определение 
тактики лечения. Я хочу сказать, 
что мы строим свою работу на 
принципах абсолютной чест-
ности с пациентом. А это значит, 
что, во-первых, доктор никогда 
не утаит от пациента информа-
цию о состоянии здоровья его 
глаз, какой бы неприятной она не 
была. Во-вторых, в медицине и в 
частности в офтальмологии ча-
сто существуют несколько путей 
решения проблемы, несколько 
вариантов лечения. У каждого 
из них, как правило – свои плю-
сы и минусы, и своя стоимость. 
Мы считаем своим долгом про-
информировать каждого чело-
века, который обратился в нашу 
клинику, о всех возможных на-
правлениях лечения и хотим, 

чтобы каждый пациент активно 
принимал участие в обсужде-
нии наиболее приемлемого для 
него варианта. То есть доктор не 
принимает такое решение еди-
нолично.

Что касается технических 
возможностей клиники «Новий 
зір», то они действительно без-
граничны. Определяя, на каком 
оборудовании и, с какими рас-
ходными материалами будут ра-
ботать наши клиники, мы озна-
комились со всеми новейшими 
разработками, которые только 
существуют в мире. И теперь у 
нас есть уникальная техническая 
база, которая позволяет творить 
чудеса!

– Ваши специалисты име-
ют опыт работы на таком 

высокотехнологическом обо-
рудовании?

– Безусловно. К счастью, соз-
дание клиники мы начинали не с 
нуля. В нее пришла работать ко-
манда профессионалов, которая 
уже давно находится, как говорят, 
на переднем фланге офтальмо-
логии. На счету каждого нашего 
врача-хирурга тысячи успешных 
операций и многолетний опыт 
работы в самых известных отече-
ственных лечебных учреждени-
ях. Именно наши хирурги в 1999 
году первыми в Украине стали 
проводить эксимер-лазерные 
коррекции, а в 2000 году открыли 
направление амбулаторной ката-
рактальной хирургии (факоэмуль-
сификации). На сегодняшний день 
хирургами клиники «Новий зір» 
проведено более 65000 офталь-
мологических операций. Это уни-
кальный опыт. К слову, у клиники 
«Новий зір» установлены тесные 
контакты с ведущими офтальмо-
хирургами Италии, Франции, Рос-
сии. Мы постоянно общаемся, об-
мениваемся опытом, стараемся 
улучшать качество лечения. Мне, 
как главному врачу клиники «Но-
вий зір», очень приятно, что наши 
специалисты часто выезжают на 
международные конференции, 
выступают с докладами и демон-
стрируют перед зарубежными 

коллегами свое мастерство на 
показательных операциях. То есть 
украинской офтальмологической 
школе действительно есть что по-
казать и есть чем гордиться!

– Георгий Яковлевич, с ка-
кими заболеваниями глаз 
чаще всего обращаются в 
вашу клинику?

– Для каждого возраста харак-
терны свои глазные заболевания. 
У детей и школьников это обыч-
но незначительное ухудшение 
зрения на начальном этапе (бли-
зорукость, дальнозоркость, ам-
блиопия) или косоглазие. Людей 
престарелого возраста тревожат 
такие заболевания, как катаракта, 
глаукома, дистрофия сетчатки. 
Мужчины и женщины от 20 до 
40 лет чаще всего обращаются в 
нашу клинику, чтобы избавиться 
от близорукости, дальнозоркости 
и астигматизма, сделать лазер-
ную коррекцию зрения и навсегда 
забыть про очки и линзы. Вообще, 
пациенты, которые приходят к 
нам, всегда говорят одно и то же: 
«Я стал плохо видеть». Наша за-
дача – поставить правильный 
диагноз, проконсультировать, 
выбрать наиболее эффективную в 
этом случае методику и грамотно 
провести лечение. Могу вас заве-
рить: мы делаем все возможное, 
чтобы у вас было хорошее зрение!

Кривий ріг, 
вул. Калиниченка, 10,
тел.: 462-02-62
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g  Обережно, гриби! є ПИТАННЯ  

ЩОДО 
МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я?  
ЗВЕРТАйТЕСЯ!
Телефон «гарячої» лінії 
Головного управління  
охорони здоров’я Дніпропетровської 
облдержадміністрації:

0-800-50-72-50

Без хвороб

Полювання з присмаком  
смертельної небезпеки
Із настанням осені задощилося. 
Хоча ще й тепло. Тож у лісопосадках 
криворізького регіону почали, немов 
на дріжджах, рости гриби. Причому 
різні – нешкідливі, шкідливі та отруйні. 
Щорічно медики нашої області 
застерігають: погані знання  грибів 
стають причиною харчових отруєнь –  
у середньому 100-200 випадків, 20-30  
з яких закінчуються летально. Такі сумні 
наслідки «тихого» полювання. 

 – Ми провели серед 
2654 криворіжців анке-
тування щодо їх інфор-
мованості про отруєння, 
пов’язані з вживанням 

дикоростучих грибів, – 
говорить лікар-методист 
комунального закладу 
«Криворізький центр 
здоров’я» Сергій Спіров. 
– Результати такі: регу-
лярно в нашій місцевості 
вживали в їжу такі гри-
би 329 городян, інколи – 

420, зовсім їх не збирали 
1905 мешканців нашого 
міста. Тобто майже 93 
відсотки респондентів 
знали, що гриби можуть 
бути причиною харчових 
отруєнь. Багато хто про-
читав про шкоду грибів у 
громадському транспор-
ті – трамваях і тролей-
бусах, у засобах масової 
інформації, дізнався від 
медпрацівників. Іншими 
словами, можна зробити 
висновок – рівень знань 
про отруйність дикорос-
тучих грибів достатній 
у переважної більшос-
ті криворіжців. Чого, на 
жаль, не можна сказати 
про поведінку цих лю-

дей… У зв’язку з чим ще 
раз нагадую, що гриби 
мають здатність актив-
но накопичувати в собі з 
ґрунту й повітря отруйні 
речовини та радіоактив-
ні елементи.

Їстівних грибів у Кри-
ворізькому районі не-
має й бути не може! Так 
само зазначу: симпто-
ми отруєння грибами 
з’являються через 6-48 
годин після їх вживан-
ня й характеризують-
ся  блюванням, біллю в 
шлунку та діареєю.

Інколи розвивається 
гостра серцево-судин-
на недостатність. До 
приходу лікаря треба 
будь-якими способами 
вивести отруйні речо-
вини з організму. Шлу-
нок промивають теплою 
водою або содовим роз-
чином. Для очищення 
кишечника використо-
вують слабкопонижаючі 
засоби.

 При отруєнні гриба-
ми варто уникати всього, 
що підсилює кровообіг. 
Не можна пити будь-які 
алкогольні напої, у тому 

числі й пиво. Спиртне 
одразу розширює крово-
носні судини і тим самим 
прискорює всмоктуван-
ня грибних отрут.

Потерпілому не мож-
на самому йти до по-
ліклініки чи лікарні. А 
тим більше, бігти чи їха-
ти в транспорті. Це теж 
буде сприяти швидкій 
дії отрути. Лікують лю-
дей, що постраждали 
від отруйних грибів, за-
звичай у стаціонарах. 
Проводять промивання 
шлунка з призначенням 
активованого вугілля.

Хворому в лікарні по-
трібен постільний режим 
аж до одужання. Тільки 
так можна уникнути не-
безпечного ускладнення 
– зниження серцевого 
функціонування та по-
рушення кровообігу. За-
лишки грибів, які при-
звели до отруєння, треба 
передати медпрацівнику 
для лабораторного об-
стеження.

g Знай та вмій!

Перша допомога потерпілому від опіків
Нещасні випадки тому й називаються такими,  
бо майже завжди трапляються далеко від лікарень, 
аптек та медичних працівників. Тобто в умовах, коли 
допомогу потерпілому повинні надати оточуючі 
люди. Та щоб ваші дії були ефективними, треба знати 
хоча б мінімум правил першої допомоги і вміти 
застосовувати їх у «польових умовах».

– По-перше, будь-які дії при 
наданні першої допомоги повин-
ні бути обдуманими, – радить 
кандидат фармацевтичних наук 
Василь Ткаченко. – Рішучими, 
але не поспішними. Насамперед 
треба правильно оцінити ситуа-
цію. Потрібно винести потер-
пілого з охопленого полум’ям 
приміщення, витягнути потопа-
ючого з води, з автомобіля – піс-
ля ДТП... Не забудьте потурбу-

ватись і про власну безпеку, щоб 
самому не опинитись у числі по-
страждалих.

По-друге, визначте частоту 
пульсу й дихання (це слід ро-
бити кожні 1-2 хвилини). Коли 
пульсу й дихання немає, негайно 
викликайте швидку допомогу. 
Покладіть постраждалого так, 
аби вам зручно було проводити 
штучне дихання й масаж серця. 
Постарайтесь зупинити кров. 
Визначте, чи є в потерпілого 
такі симптоми: асиметрія зіниць 
(одна з них більша за іншу), опу-
щення рота з одного боку, пору-
шення мови. Ці симптоми вказу-
ють на міні-інсульт. Та головне 
– викликати службу «103» або 
знайти лікаря.

– А що, Василю Івановичу, по-
трібно робити при опіках?

 – Перша допомога при тер-
мічних опіках полягає в тому, 
щоб уникнути високої темпера-
тури. Для цього треба одразу об-
лити холодною водою місце опі-
ку. Якщо ви вдома обпеклись, 
то варто підставити місце опіку 
під холодну воду чи занурити 
в ємність з такою. Річ у тому, 

що навіть після припинення 
дій температури білки продов-
жують руйнуватися і тільки ак-
тивне охолодження зможе зу-
пинити цей процес. Коли ж на 
потерпілому горить одяг, його 
потрібно повалити на землю 
й накрити чимось щільним – 
ковдрою, брезентом, пальто… 
А потім – облити водою. Після 
зняття одягу (прилиплу ткани-
ну не зривають, а обережно об-
різають) шкіру навколо опіку 
обережно промивають теплою 
водою з милом чи маслом, чис-
тим бензином або ж спиртом. 
А вражені ділянки шкіри об-
робляють аерозольним засобом 
проти опіків (пантенолом). По-
тім треба наложити асептич-
ну пов’язку, змочену в розчині 
марганцівки. Для обезболюван-
ня дають кілька таблеток кета-
нова (анальгіну, баралгіну, мак-
сигану). А пов’язку змащують 
розчином лідокаїну, новокаїну 
чи дикаїну. Не можна зрізувати 
пухирі. Усі необхідні процедури 
зроблять в опіковому відділен-
ні, куди потерпілого потрібно 
доставити якнайшвидше.

– Чим небезпечні хімічні опі-
ки?

– Якщо своєчасно не видали-
ти хімічний агент, ступінь вра-
ження буде наростати. Цьому 
особливо сприяє просякнутий 
кислотою одяг. При таких опі-
ках рідко утворюються пухирці, 

тому що пошко-
дження частіше 
бувають глибоки-
ми. Дія хімічних 
речовин триває до 
повного завершен-
ня реакції. Після 
чого в рані зали-
шаються новоут-
ворені речовини. 
Вони негатив-
но впливають 
на процес оду-
жання. Хімічні 
опіки найчастіше 
бувають обмеженими 
за площею враження, котра, за-
звичай, не перевищує 10% по-
верхні тіла (опік 25% поверхні 
тіла вважається небезпечним 
для життя і може призвести до 
летального випадку). При цьо-
му ділянки враження сірчаною 
кислотою набувають корич-
нюватого або чорного кольо-
ру, соляною – світло-жовтого, 
азотною – жовто-зеленого. За 
діагностикою можна визначити 
не лише ступінь та площу опіку, 
але й з’ясувати, чи відноситься 
якась речовина до тих чи інших 
кислот. І зрозуміти, чи не від-
булось загальне отруєння орга-
нізму.

– Яка перша допомога при хі-
мічних опіках?

– Одяг чи його залишки, про-
сякнуті реагентом, обережно, 
але швидко видаляють… При 

цьому рятівник обов’язково 
повинен працювати в гумових 
рукавицях. Потім вражену ді-
лянку ретельно промивають 
великою кількістю проточної 
води протягом 10-15 хвилин. 
Коли промили вражену шкіру, 
починають нейтралізацію. Для 
цього при опіках кислотою ви-
користовують 4-процентний 
розчин соди. А при лужних опі-
ках – слабкий розчин оцтової чи 
лимонної кислоти, яким змочу-
ють серветки, котрі накладають 
на обпечену поверхню шкіри. 
Далі виконують такі самі про-
цедури, що і при термічних опі-
ках: обезболювання, боротьба 
з можливим шоком, негайна 
госпіталізація. Якщо ж помітні 
явища загального отруєння, то 
потерпілого треба доставити в 
токсикологічне чи реанімаційне 
відділення багатопрофільної лі-
карні. Головне – не втрачати час, 
який при опіках завжди працює 
проти нас!

Чи передбачається  
в рамках модернізації 
охорони здоров’я 
оновлення матеріально-
технічних амбулаторій 
загальної практики 
Дніпропетровської 
області?

У рамках модернізації охорони здоров’я 
на Дніпропетровщині проводяться ремон-
ти медичних закладів, закуповується нове 
сучасне обладнання та техніка. Так, у 2012 
році для медичних закладів первинного 
рівня (амбулаторій загальної практики – 
сімейної медицини) було придбано 274 
одиниці медичного обладнання та 26 авто-
мобілів на загальну суму 4,2 млн. грн. До 
кінця поточного року буде придбано ще 
понад 10 тисяч одиниць медичного облад-
нання, комп’ютерної техніки на суму 47,4 
млн. грн.

Для амбулаторій загальної практики 
– сімейної медицини у 2012 році додат-
ково закуповуються ще 360 автомобілів. 
Це дозволить забезпечити оперативність 
приїзду сімейних лікарів на виклик до па-
цієнта та створить комфортні умови для 
лікарів під час відвідування пацієнтів.

Крім того, на Дніпропетровщині вже 
розпочаті та тривають ремонтні роботи в 
усіх 379 амбулаторіях області. Для цього з 
обласного та місцевих бюджетів було ви-
ділено близько 27 млн. грн.

__________________________________________________________________________________________________________ Сторінку підготував Віталій ТкАЧук.

g Реклама



30 •Червоний гірник• середа, 12 вересня 2012 року

Персональна 
виставка
Графіки та 
екслібрисів 

Бориса Кунов
ського з нагоди 
85ї річниці від 
дня народжен
ня та 10річчя 
від дня смерті 

митця.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Полум’я 
та лід»

Виставка з 
фондів музею з 
нагоди 60річчя 

М. Маковея.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Міні-виставка
З нагоди 

180річчя від 
дня народжен
ня Олександра 
Поля, ініціато
ра початку руд
них розкопок 

на Криворіжжі.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«З Україною 
у серці»

Виставка робіт 
декоративно
прикладного 

мистецтва Любові 
Боровикової та 

Віри Полової (ви
шивка, в’язання, 
бісероплетіння), 
присвячена 21й 
річниці незалеж

ності України.
Філія КЗК «Кри-

ворізький міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел.: 35-13-66.

«Скарби 
курганів 

Криворіжжя»
нових надход
жень з архео

логії 20082011 
років.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

Живопис
Персональна 

виставка 
О. Фадченка.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Виставка робіт 
В. Пилки 

(ручна гравіров
ка на склі).

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Міні-виставка
З нагоди 

90річчя від дня 
народження 
українського 

поетагумориста 
Павла 

Глазового.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Живопис
Виставка 

робіт Олега 
Висоцького 

(м. Таллінн).
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

«Осінній 
вернісаж»
Фотовиставка 
«Кривбасфото

клубу».

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Образотворчо
го мистецтва 
М. Рябоконя.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Живопису 
наталі Жовтухи.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-37-59.

«Таланти твої, 
Криворіжжя»
Декоративно
прикладного 
мистецтва, 
присвячена 
21й річниці 
незалежності 

України.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

g концерт

g вистави g Музика

«Я – курча, 
Ти – курча»

Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок. 

Тел.: 26-61-45, 
15 вересня об 11.00 

та 12.30.

«Пригоди 
Каштанчика»

Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок, 

16 вересня об 11.00 
та 12.30.

g виставки

День «Ж»
Каждое 

воскресенье 
ночной клуб 

«Shelter» 
приглашает 

на вече
ринку под 
названием 
День «Ж».

Клуб: 
«Shelter», 

пр. 200-летия 
Кривого Рога, 

7г. Тел.: 097-
928-27-66, 

16 сентября 
с 21.00 до 

05.00.

Клубная 
суббота

Каждую суб
боту – только 
лучшие хиты! 

Dj Red, Dj 
Sasha Brain, 

Mc DC, Pj Lady 
Darina.

Face control, 
dress code, age 

control.
Вход: 40 грн.
Клуб: «Sliffky». 
Тел.: 067-641-

11-18. 
15 сентября 

с 21.00.

Афіша

Грає 
дитячий 
духовий 
оркестр 

музичної 
школи №4

пр. К. Маркса, біля 
Криворізького 
академічного 

міського театру ім. 
Тараса Шевченка. 

15 вересня, 
17.00-18.00.

«Сузір’я 
талантів»
Відкриття 

творчого сезону.
КЗ пК «Саксагань», 

15 вересня, 12.00.

Снова 
в школу

Яркая шоупро
грамма, приятные 
знакомства, свобо
да самовыражения 
и уникальная дру
жеская атмосфера…
не пропусти самое 
яркое событие!!!

Вход: от 50 грн. 
до 60 грн.

Клуб: «Олимп», 
ул. Мусоргского, 19-б. 

Тел.: 067-845-45-92, 
095-157-37-70, 

15 сентября 
с 22.00 до 05.00.

Грязные 
танцы
Вход: 

30 грн. 
(девушки 
бесплатно)
Клуб: «Shot», 
ул. Корней-

чука, 21. 
15 сентября 

с 21.00 
до 05.00.

g вечірки

g кіно

«Еволюція 
Борна»

Пригоди, екшн.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Холостячки»
Комедія.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63, 

493-84-74. 
«Одеса-кіно», 

тел.: 493-09-09.

«Обитель зла: 
Відплата» 

3D
Містичний трилер.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Замбезія» 
3D

Анімація.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Рухай 
ластами 2» 

3D
Анімація.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«З/Л/О»
Трилер, жахи.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Медальйон»
Бойовик.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп», 

 тел.: 440-07-77.

«Гребберси»
Анімація.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».
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Реклама, оголошення

Ремонт и пеРетяжка
мягкой мебели

изготовление
РассРочка 10 мес.

Телефон: 410-12-88
http:\\gordienko.uaprom.net

ИзготовИм И установИм
МЕТаллиЧЕскиЕ ДвЕри,
решетки, оградки, заборы, 

гаражные ворота и др.
Тел.: 401-24-36, 401-44-87, 067-6645943.

№ 1150. Газифицированный жилой 
дом на НКГОКе, приватизированный 
участок 6 соток, фруктовый сад. Дом 
кирпичный 8х9 м, 4 комнаты, кухня, ван-
ная, вода в доме. Жилая времянка, хоз-
постройки, гараж. Улица асфальтирована. 
Школа. Продуктовый магазин в 100 м. 
Документы в порядке. Тел. 067-2767855, 
067-5642460.

№ 1190. 2-кімн. квартиру по вул. По-
стишева. Тел. 71-03-57, 063-6852445, 096-
6364048.

№ 1206. 1-кімн. квартиру в центрі Соц-
міста, 1/5, під житло, офіс. Тел. 401-04-17, 
050-4522502.

№ 1098. 3-поверховий будиночок, 
8 сот. городу, дерева, кущі, малина, 
окремий заїзд. Ціна договірна. Тел. 050-
2826045.

№ 1210. Дачу 6 сот. в сел. Авангард 
(Мар’янівка): 2-поверховий будино-
чок, госпбудівлі, дерева, кущі. Тел. 067-
2802868, (д.) 26-67-72.

№ 1218. Стінку світлу поліровану, до-
вжина 5 м. Торг. Тел. 096-2875007, (д.) 442-
66-62.

№ 1086. Песок, щебень, шлак, гран-
шлак, цемент, керамзит. Тел. 067-9847171, 
067-7300639.

№ 1219. ПЕсок. ЩЕБЕнЬ. оТсЕв. ка-
МЕнЬ - БуМ. ДосТавка. лЮБой Тон-
наЖ. Тел. 067-4863468, 097-0727286.

№ 1102. А/м ВАЗ-21013 в хорошо-
му стані, ціна 13000 грн., торг. Тел. 067-
5690949.

№ 1238. Продам б/у столовый гарни-
тур, диван и 2 кресла (кожа беж). Тел. 096-
243-30-15.

КУПЛЮ

№ 891. Старі неробочі ТВ (лампові) – 
20-60 грн.; холодильники – 30-60 грн.; 
газ. колонки – 100-150 грн.; пральні ма-
шинки – 20-50 грн.; ванни чавунні – 100-
120 грн.; батареї, 1 секція – 12 грн.; ме-
тал. мотлох, брухт чорних металів Тел. 
097-6189585 (передзвоню).

№ 1237. очень дорого! ордена, 
медали, нагрудные знаки «Почет-
ный...», «Заслуженный...», «отлич-
ный…», «отличник...», «ударный...», 
«ударник...». награды царской 
россии. удостоверения к медалям, 
знакам, грамоты и благодарности. 
иконы, монеты, статуэтки, столовое 
серебро, картины, портсигары, са-
мовары и мн. др. Тел. 408-16-68, 067-
5641655.

№ 899. Лом черных и цветных мета-
ллов. Гаражи, дачные домики, бочки, 
металлоконструкции. Порезка, погруз-
ка, самовывоз. Тел. 097-6189585 (пере-
звоню).

№ 1220. ваЗ или  
иноМарку. ЗвониТЕ –  
ДоГовориМся!  
Тел. 098-3287864.

ЗАГУБЛЕНЕ

№ 1221. Диплом ГВ-002579, виданий 
ПТУ № 62 на ім’я Реги Ірини Григорівни, 
вважати недійсним.

№ 1222. Посвідчення учасника бойових 
дій серія АА № 087079, видане 1.07.1997 р. 
військовою частиною А-4561 на ім’я Дем-
ченка Юрія Івановича, вважати недійсним.

№ 1223. Студентський квиток НР  
№ 07479729, виданий Криворізьким техніч-
ним університетом 15.10.2009 р. на ім’я Го-
дованої Анни Сергіївни, вважати недійсним.

№ 1224. Державний акт на землю та 
свідоцтво про право власності за адре-
сою: м. Кривий Ріг, мкрн. Всебратське-2, 
б. 65, по філіалу «Готель «Братислава» 
концерну «Військторгсервіс» МО України, 
вважати недійсними.

№ 1225. Свідоцтво про право власнос-
ті на будинок за адресою: село Олексан-
дрія, вул. Єсеніна, буд. 83, Широківського 
р-ну Дніпропетровської обл., видане згід-
но з рішенням Червоненської сільської 
ради народних депутатів с. Новомалинів-
ка за № 20/1 від 23.03.1991 р на ім’я Дибко 
Любові Іванівни, вважати недійсним.

№ 1236. Реєстраційне посвідчення на 
будинок за адресою: с. Вільне, вул. Каліні-
на, б. 41 на ім’я Чабаненко Марії Василівни 
вважати недійсним.

ПОСЛУГИ

• побутова техніка
№ 15. рЕМонТ ХолоДилЬників. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29в-8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 067-
5993757. Професіоналізм.

№ 681. рЕМонТ ХолоДилЬників 
вДоМа. Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
3165901, 050-5614766. Ремонт пральних 
машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. Май-
стерня - вул. Кремлівська, 28.

№ 16. рЕМонТ ХолоДилЬників. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-85, 
097-7795606. Дешево.

№ 1156. Гарантійний ремонт холодиль-
ників вдома. Заміна ущільнювальної гуми. 
Тел. 401-23-92, 067-9678246, 28-28-72.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 067-
3981097.

№ 1160. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 1216. рЕМонТ, налаДка 
коМП’ЮТЕрів. Тел. 098-0372986.

• пам’ятники
№ 846. Гранит (каталог – бо-

лее 90 образцов), крошка, бе-
тон; оградки, столики, скамей-
ки. Укладка плитки недорого 
и качественно. Тел. 440-50-39, 
401-17-82, 098-1229633, ул. Те-
левизионная, 1а.

№ 777. Пам’ятники. Піонер. Тел. 66-
10-77, 406-43-50.

• меблі
№ 1158. Перевезу меблі та ін. Послу-

ги вантажників. Недорого. Тел. 401-31-
05, 067-5671948.

№ 1227. ПЕрЕТяЖка и иЗГоТовлЕ-
ниЕ МяГкой МЕБЕли. рассроЧка на 
10 мес. ПЕнсионЕраМ скиДка, БолЬ-
Шой вЫБор Ткани. Тел. 410-12-88, 406-
28-77.

№ 1226. Ремонт любой мебели, шкафы, 
кровати. Реставрация стульев, матрасов. 
Перетяжка диванов, кресел. Работаем на 
дому и в цехе. Тел. 410-31-54, 097-3853008.

• інше
№ 1131. ГиПсокарТон, ШПа-

клЕвка, Покраска, каФЕлЬ, оБои, 
лаМинаТ. сТяЖка, уТЕПлЕниЕ 
Балконов, оТкосЫ, ПласТик, 
МДФ. ЭлЕкТрика. Тел. 401-05-73, 097-
7631311.

№ 1174. конДиционЕрЫ. Про-
дажа, установка, заправка, чист-
ка. Ремонт крупнобытовой техни-
ки (кондиционеры, холодильники, 
стиральные машины-автомат). Тел. 096-
3769318, 401-54-59.

№ 1159. Врезка замков. Утепление, 
обшивка металлических дверей, ло-
джий пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969.

№ 1115. ЭМалировка ванн. 
Выбор цвета. Качество, гарантия. Тел. 
27-58-95, 096-2452758.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 097-
0341978.

№ 1192. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, корчевка. 
Продаю дрова круглогодично. Тел. 098-
6929955.

№ 1094. ЧиЩЕння каналіЗаціЇ. 
Тел. 097-3406107.

№ 128. Адвокат – юридичні кон-
сультації, захист інтересів у суді. Св.  
№ 617 від 11.02.2011 р. Тел. 401-68-86, 
091-3256886.

№ 203. аДвокаТ. Всі види юридич-
них послуг. Звертатись: вул. Курчатова, 
буд. 7, кв. 3 (р-н кінотеатру «Юність»). Св. 
№ 420. Тел. 401-32-75, 050-5600358.

№ 1139. аДвокаТ: усі види юри-
дичної допомоги. Звертайтеся: пр. К. 
Маркса, 52 («Мрія»), офіс 313. Дзвоніть 
заздалегідь: 401-04-34, 097-0444425. 
Свід. 2254.

№ 1012. Спутниковое ТВ. Продажа, 
установка, ремонт. Тел. 401-29-64, 097-
5085088.

№ 1157. Курсы закройщика одежды. 
Тел. 067-5691471.

№ 1235. анГлийский раЗГовор-
нЫй яЗЫк. ПроФЕссионалЬноЕ 
рЕПЕТиТорсТво, уГлуБлЕнная 
ШколЬ ная ПроГраММа, ПоДГоТов-
ка к Зно, иГровая ФорМа оБуЧЕ-
ния Для МалЫШЕй. оПЫТ раБоТЫ 
– 13 лЕТ, МЕсТо оБуЧЕния – 95 кв., 
1 акаДЕМиЧЕский Час – 50 грн. Тел. 
92-03-45, 067-9134009.

РІЗНЕ

№ 1193. ПокуПаЕМ МЕТаллолоМ. 
ПоГруЗка, ПорЕЗка, вЫвоЗ. куПлЮ 
ГаЗ. колонки, аккуМуляТорЫ б/у. 
Тел. 098-1229798. Лиц. АВ № 548802 
МППУ.

№ 1194. куПлЮ ГараЖ МЕТ., или 
каПиТалЬнЫй в кооПЕраТивЕ. Тел. 
401-39-19, 098-5469967.

№ 1162. Київський лікар психотера-
певт-нарколог Гарницький В.П. допоможе 
бажаючим позбавитись АЛКОГОЛЬНОЇ, 
ТЮТЮНОВОЇ, ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Ви-
водить із запою, зменшує зайву вагу, 
лікує енурез, заїкання, гіпертонію, не-
вроз. Прийоми: 22, 23, 24 вересня, 6, 7, 8, 
20, 21, 22 жовтня 2012 р. Тел. 401-25-42, 
067-7992465. (Ліц. МОЗУ № 492005 від 
14.12.2009 р.).

№ 1228. Київський лікар-психоте-
рапевт ГалиновсЬкий в.М. лікує за 
один сеанс від алкоголізму, тютюнопа-
ління, ожиріння. Після сеансу 6 місяців 
гарантовано обслуговування безплатно. 
Прийом 28 вересня у ПК «Будівельник», 
зуп. «1 дільниця». Тел. 408-04-79, 74-49-
72, 068-4160768, 096-2617564. Ліц. МЗОУ 
АГ № 602609 від 21.07.2011 р.

№ 1163. ПриЕМ враЧа-ЭнДокри-
нолоГа 1 каТЕГории раХМан а.М. в 
ЭнДокринолоГиЧЕской аПТЕкЕ по 
ул. ПуШкина, 14. лиц. ав 431404 от 
2.10.08. Тел. 493-80-46, 493-80-47.

№ 1229. народний художній колек-
тив студія естрадного танцю «рЕнЕ-
санс» запрошує дівчаток 5-9 років 
для навчання азів естрадного танцю, 
сценічного мистецтва та акторської 
майстерності. Набір проводиться в 
ПДЮТ Ц.-М. району, парк ім. Ю. Гагаріна, 
в каб. № 11(1 поверх), пн., вівт., ср., чет. 
з 12.00 до 16.00. Подаруйте своїй дитині 
світ щасливого дитинства. Чекаємо на 
вас!

№ 1137. кПГМл (ПТу № 37) Про-
ДовЖує наБір уЧнів 9-11 класів За 
ГірниЧо-МЕТалурГійниМи ПроФЕ-
сіяМи. сТиПЕнДія, ПрацЕвлаШТу-
вання. аДрЕса: вул. Бикова, 13. Тел. 
64-14-54, 64-33-15.

№ 1164. Курсы парикмахер-универ. 
Тел. 096-6699770.

№ 418. Предприятие «Криворожагло-
реконструкция» сроЧно принимает на 
постоянную работу работников следую-
щих специальностей: электрогазосвар-
щики, газорезчики, монтажники ж/б и 
м/конструкций, бетонщики. Опыт рабо-
ты по специальности. Информация по тел. 
(056) 406-48-43, 406-48-45, 096-2488843, 
067-2841984. Адрес: г. Кривой Рог, ул. Г. 
Романовой, 1.

№ 1195. Криворізькому училищу 
підвищення кваліфікації та перепідго-
товки молодших медичних і фармацев-
тичних спеціалістів терміново потрібні: 
виклаДаЧ ТЕраПіЇ (лікар-ТЕраПЕвТ, 
сіМЕйний лікар), виклаДаЧ аку-
ШЕрсТва і ГінЕколоГіЇ (лікар-аку-
ШЕр-ГінЕколоГ). Телефон для довідок 
90-63-42.

№ 1234. Загублене посвідчення водія 
на ім’я Гончарука Руслана Олександрови-
ча. Хто знайшов, прохання повернути. Тел. 
74-36-78, 067-1198025.

№ 1205. Требуется администратор – 
охранник, м/ж, с 9.00 до 18.00, суб., воскр. 
– выходной. Тел. 097-2646446.

№ 1215. ПоДраБоТка Для ПЕнси-
онЕров. оПлаТа ЕЖЕнЕДЕлЬно. Тел. 
067-9619843.

№ 1165. Открыто рабочее место дис-
петчера. Прием входящих звонков. Гра-
фик различный, возможна работа на дому. 
Доход 1800 грн. Тел. отдела кадров 098-
2752496.

№ 393. Требуется расклейщик 
объявлений. График работы свободный. 
Тел. 098-4462291, 093-9093337.

№ 1166. Требуется сотрудник с тех. об-
разованием. Производство. Возраст до 
55 лет, м/ж. Отдел кадров – 098-2752496. 
Оплата 3000 грн.+премия.

№ 1168. Требуется серьезный, 
толковый молодой человек от 18 лет – 
личный помощник в договорной отдел. 
Обучу карьере сама. Растущий доход от 
3420 грн., Инесса. Тел. 097-7949313.

№ 1169. раБоТа Для акТивнЫХ 
ПЕнсионЕров. оПлаТа ЕЖЕнЕДЕлЬ-
но. Тел. 067-7835074.

№ 1070. ТрЕБуЕТся соТруДник с 
ФункцияМи аДМинисТраТора. 3000 
грн. Тел. 097-3570757.

№ 1095. Требуется диспетчер. Тел. 067-
9446864.

№ 1069. Требуется оператор на те-
лефон, 2300 грн. Тел. 095-5401151, 097-
3052016.

№ 1118. Вакансии – секретарь-рефе-
рент, психолог, рекламный оформитель в 
договорной отдел. Тел. 098-2077499.

№ 1140. ТрЕБуЕТся соТруДник в 
оФис, 2000 грн. Тел. 067-8539123.

№ 1141. ТрЕБуЕТся ПоМ. руково-
ДиТЕля, 2000 грн. Тел. 098-1566008.

№ 1143. Работа. Молодым пенсионе-
рам. Дружный коллектив. Доход 1800-
2000 грн. Тел. 067-5865391.

№ 1230. !раБоТа! Для ГосслуЖа-
ЩиХ! с норМалЬнЫМ ГраФикоМ, 
сТаБилЬнЫМ ДоХоДоМ 4000-8000 
грн. Тел. 096-5783177.

№ 1231. ТрЕБуЕТся ДисПЕТЧЕр-
оПЕраТор, 2800-3500 грн. Тел. 096-
5783177.

№ 1232. !клаДовЩик! ПройДи 
ПЕрЕПоДГоТовку и ПолуЧи раБоТу. 
4000-6000 грн. сТаБилЬно. Тел. 067-
3452685.

№ 1233. ТрЕБуЕТся соТруДник 
с оПЫТоМ крЕДиТноГо ЭксПЕрТа. 
Тел. 099-2769580. ДоХоД 3500-5000 
грн. оБуЧЕниЕ!

№ 1142. ТрЕБуЕТся соТруДник в 
оФис Для раБоТЫ По ПриЕМу Звон-
ков. МоЖно БЕЗ оПЫТа. ДоХоД 1500-
1800 грн. Тел. 098-1563602.

№ 1129. Набор сотрудников: се-
кретарь-администратор; диспетчер-
охранник; комплектовщик-упаковщик; 
помощник руководителя. Требование – 
грамотная речь. Оплата стабильная. Тел. 
098-0418800.

№ 1130. Офисная работа для 
достойных людей. Доход 800-1000 грн. в 
неделю. Оплата своевременно. Тел. 066-
9174961.

№ 1117. Вакансии – помощник бух-
галтера, помощник юриста, кладовщик, 
финансист-аналитик – договорной отдел. 
Официальное оформление. Тел. 098-
2077499.

№ 1134. сТаБилЬная раБоТа в 
оФисЕ. аДМинисТраТивная ДЕя-
ТЕлЬносТЬ в коллЕкТивЕ ПроФЕс-
сионалов. 2000-2500 грн. Тел. 067-
5865108.

№ 1135. Требуется помощник бухгал-
тера на первичную документацию. Тел. 
063-3624652.

№ 1136. Требуется делопроизво-
дитель-архивариус. Соцпакет. Тел. 063-
2418758.

№ 383. ТрЕБуЕТся МЕнЕДЖЕр По 
крЕДиТованиЮ с о/р в Банковской 
сФЕрЕ. воЗрасТ оТ 22 До 33 лЕТ. З/П 
3500 грн. Тел. 093-3735040.

№ 1238. ПрЕДПрияТиЮ ТрЕБуЮТся: 
бригадиры монтажников; кровельщики; 
сварщики; резчики; подсобные рабочие. 
Тел. 462-53-20, 097-7797217.

Продаю

Послуги

Різне

Загублене

Куплю

Негаснущей памяти 
неповторимого, обо-

жаемого, любимого 
сыночка, нашего 

Ангела
Спинова игоря 

Федоровича 
12.09.1962 – 
13.05.1998

С днем рождения, Сыночек!
Горе выжгло душу в пепел,
Муки боли разносит ветер,
И тоска кружится в доме,
Но Душа твоя на воле.
Любим, помним, верим, знаем,
Что Душой живешь ты с нами,
Прикоснуться лишь не можем,
От того и боль нас гложет.
Ты рядом, здесь и нет тебя,
Скорбят и помнят все друзья.
Семья смириться лишь не может
Что там – ты есть, здесь – нет тебя.

Твои любимые – безмерно скорбящие.

Адміністрація, трудовий колектив, 
студенти Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ «Криворізький націо-
нальний університет» глибоко сумують 
з приводу смерті кандидата історичних 
наук, доцента кафедри філософії

батРак 
Світлани анатоліївни 
(11.11.1956 – 7.09.2012)

і висловлюють щирі співчуття її рід-
ним та близьким.

Виконком Криворізької міської 
ради висловлює щире співчуття Леміш 
Наталії Анатоліївні з приводу тяжкої 
втрати – смерті чоловіка  

Євгена михайловича
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g вітаємо

Калейдоскоп

g Гороскоп
На 17-23 вересня
Овен (21.03-20.04). 

Вас чекають напруженi днi, чи-
мало клопотів додадуть фiнансовi 
перевiрки. Не пiдкидайте хмизу у во-
гонь i не намагайтеся вирiшити все од-
разу. Скористайтеся можливiстю для 
навчання та професiйного самовдоско-
налення.
Телець (21.04-21.05). 

Оточення вiдiграє важливу роль 
у вашому життi, ви впевнитеся у 
простiй iстинi: не май сто рублiв, а 
май сто друзiв. Можливi конфлiкти з 
начальством, поставтеся до роботи 
вiдповiдальнiше.
Близнюки (22.05-21.06). 

Удача буде поряд iз вами, ви зумiєте 
домовитися про те, що буде вигiдно 
саме вам. Варто звернути увагу на 
незавершенi справи, iнакше вашi 
огрiхи в роботi стануть очевидними.
Рак (22.06-23.07). 

Зараз не кращий перiод для головної 
ролi, будьте виконавцем, тодi вдасться 
уникнути багатьох проблем. Вас може 
захопити iдея оновлення iнтер’єру, та-
кож корисною буде самоосвiта.
Лев (24.07-23.08). 

Не забувайте, що тихiше їдеш – далi 
будеш. Вам краще не суперечити об-
ставинам, а в чомусь навiть наступи-
ти на горло власнiй пiснi. Прислухайте-
ся до порад досвiдчених людей, не зай-
вою буде стороння допомога.
Діва (24.08-23.09). 

Для вас на перший план вийдуть 
справи i проблеми родичiв. Ви брати-
мете найактивнiшу участь у їхньому 
життi. Не приймайте важливих рiшень, 
поки не впевнитеся в їх рентабельностi.
Терези (24.09-23.10). 

Ви зумiєте подати себе у вигiдному 
свiтлi, перед вашою чарiвнiстю важко 
буде втриматися. Ближче до вихiдних 
ваш миролюбивий норов допоможе 
уникнути конфлiктiв iз близькими.
Скорпіон (24.10-22.11). 

Для вас може прояснитися заплута-
на ситуацiя, яка донедавна видавалася 
таємницею за сiмома печатками. Якщо 
колеги попросять вас допомогти, не 
вiдмовляйтеся, адже самi можете опи-
нитися на їхньому мiсцi.
Стрілець (23.11-21.12). 

Не  берiться за складнi та вiдповiдальнi 
справи, не починайте щось важливе, бо 
наслiдки будуть доволi негативними. 
Словом, не наламайте дров. Дехто з вас 
потребує матерiальної допомоги, яку 
доведеться просити не тiльки у друзiв, 
а й у ворогiв.
Козеріг (22.12-20.01). 

Бiльше спiлкуйтеся з друзями, вони 
наштовхнуть вас на нестандартнi шля-
хи вирiшення поставлених завдань. 
Але не поспiшайте зi своїм ноу–хау, 
начальство ще не готове до цього. 
Звернiть увагу на власне здоров’я.
Водолій (21.01-19.02). 

Зараз краще зайнятися чимось важ-
ливим, сконцентруйтеся на робочих 
справах. Ваша пiдтримка знадобить-
ся друзям. Зростає ризик загострення 
хронічних хвороб.
Риби (20.02-20.03). 

Зараз несприятливий час для по-
їздок, також не варто починати нову 
дiяльнiсть. Присвятiть час банальним 
проблемам. Вихiднi ви проведете в 
приємнiй компанiї, дехто з вас зустрiне 
своє кохання.

Аллу Ивановну 
Гыжко

поздравляем с 75-летием!

Поздравляем 
с днем рождения
Бобровицкую 

Наталию Владимировну,
директора КОШ № 92!

Желаю забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтобы радость дарили Вам люди сполна,
Чтобы в сердце царили покой и весна!

Педколлектив, учащиеся,  
сотрудники КОШ № 92.

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Хмельных пиров.
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить.
 Бывшие коллеги, друзья.

Фото андрія ТруБіцина. 

g вихідний у футболці

Ювілейний кубок  
«Червоних горобців» – у міліції!
Минулої суботи на 
футбольному полі 
зі штучним по-
криттям стадіону 
Південного гірни-
чо-збагачуваль-
ного комбінату 
точилася, аж пір’я 
летіло, боротьба 
за престижний 
кубок від крилатої 
журналістської 
команди «Червоні 
горобці», яка 15 
років тому була 
створена в редак-
ції газети «Черво-
ний гірник».

 Під оплески гляда-
чів футбольна дружи-
на «пернатих» вийшла 
в центр смарагдової га-
лявини – гордо, з бува-
лим у бувальцях пра-
пором, з яким здобува-
лися численні перемо-
ги. Зокрема, над збір-
ними  І Національного 
телеканалу «Доброго 
ранку, Україно», еколо-
гів США, наркоманів 
України, які покинули 
вживати кляте зілля, 
ЗМІ Дніпропетров-
ська, Запоріжжя,   кри-
ворізькими команда-
ми. Були й поразки, за 
які не соромно. Примі-
ром, від  сильної коман-
ди з Жодіно,  за яку гра-
ли і  ветерани «Динамо» 
(Мінськ, СРСР)...

Поряд з «Горобцями» 
на полі вишикувалися 
давні друзі й спаринг-
партнери – футболісти 
прокуратури Кривого 
Рогу, УВС міста, відді-
лу СБУ у Кривому Розі, 
17-ї танкової бригади. 
За виконавицею На-
дією Косяк всі заспіва-
ли чудову пісню – гімн 
«Червоних горобців»-
молодців.

Потім була хвилина 
мовчання, якою грав-
ці вшанували пам’ять 
талановитого червоно-

гірничанина, ініціатора 
створення футбольної 
збірної журналістів Ва-
лерія Васильовича Ко-
зака.

Почався ювілей-
ний турнір з надзви-
чайно теплих і щирих 
поздоровлень, поба-
жань перемог іменин-
никам від заступни-
ка голови спорткомі-
тету виконкому міськ-
ради Олександра Сту-
пака, голови правління 
Криворізької організа-
ції Української спілки 
промисловців і підпри-
ємців, депутата міськ-
ради Юрія Арсеєва 
(презентував новеньку 
форму), голови міської 
організації НСЖУ, за-
служеного журналіста 
України Людмили Ті-
міргалєєвої, головного 
редактора газети «Чер-
воний гірник» Ольги 
Калинюк, голови феде-
рації футболу Криво-

го Рогу, депутата міськ-
ради Ігоря Левицького, 
капітана «Червоних го-
робців» Миколи Кра-
маренка. Звісно ж, вру-
чалися дипломи, гра-
моти...

А далі футбольні суд-
ді національної кате-
горії України Сергій 
Скворцов та Ігор Кар-
пенко дали старт бата-
ліям навколо м’яча за 
головний трофей. «Го-
робці» – Григорій Ту-
ренко, Ігор Кононенко, 
Олександр Кутаєв, Вік-
тор Зубченко, Ігор Ле-
вицький, Сергій Озе-
ряник, Віталій Панчен-
ко, Ярослав Логвіщук, 
Микола Крамаренко 
та інші – цього дня не 
вели боротьбу за почес-
ну нагороду, але чини-
ли небувалий опір дру-
зям-футболістам і про-
пустили за весь турнір 
усього... 2 м’ячі.

Як і очікувалося, го-

ловну інтригу за пере-
могу в змаганні заті-
яли прокурори та мі-
ліціонери. Буквально 
до останнього поєдин-
ку набирали перемож-
ні очки. І тут треба від-
значити просто блиску-
чу гру Олексія Чернова, 
Віталія Базалєва, Олек-
сія Кривенка, Мико-
ли Мельника, Руслана 
Фастовця, Романа На-
зарова, Ігоря Ковальчу-
ка. Молодці! Вас хоч у 
«Кривбас» в оренду від-
давай!

Зіграними, стрімки-
ми в атаках були і тан-
кісти та співробітники 
СБУ, але, на жаль, фор-
туна суботнього дня 
була не на їхньому боці. 
Та не перемога в таких 
поєдинках головне, а 
сама гра.

Лунає свисток рефе-
рі. Команди знову ши-
куються. Найвеселіші 
обличчя – у співробіт-
ників міського управ-
ління міліції. Вони пе-
ремогли й отримують 
головний, ювілейний 
кубок від «Червоних 
горобців». На друго-
му місці команда про-
курорів, на третьому – 
СБУ. Віват грі мільйонів 
– футболу, віват «Чер-
воним горобцям», які 
його пропагують і кли-
чуть криворіжців за со-
бою на стадіони!

«Червоні горобці», їхні шанувальники та судді.

12.09.2012    13.09.2012

станом на 11.09.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

Прохолодні ночі
За даними Українського гід-

рометцентру, у четвер очіку-
ється ясна погода. Температу-
ра вночі до 10 градусів тепла, 
вдень до 23 градусів тепла. Ві-
тер східний, 3 м/сек. Атмос-
ферний тиск 748…751 мм рт. 
ст.  

g Погода

Долар рубль євро

Курс НБУ 799,30 25,197 1021,1857

УкрСиббанк
810,00 24,60 1024,00
814,00 25,70 1050,00

ПриватБанк
811,00 25,00 1024,00
813,90 26,00 1060,00

Промінвест-
банк

810,50 25,00 1024,00
814,90 25,90 1049,00

Райффайзен 
Банк Аваль

810,00 24,50 1015,00
813,00 26,00 1055,00

Форум
810,00 25,10 1021,00
813,00 26,70 1047,00

Південком-
банк

812,50 24,60 1020,00
815,00 25,70 1050,00

Укрексімбанк
809,00 25,00 1020,00
811,00 25,70 1042,00

куПівля ПроДаЖ

17 18 22 47 50 51

12-13 вересня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
8 000 000 гривень

g лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1192 
виграшні номери 8.09.2012 

джек-пот 7 500 000.00

g курси валют

0:00 2 2
3:00 2 2
6:00 2 2
9:00 2 2
12:00 2 2
15:00 2 2
18:00 2 2
21:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 3 6867.00
4 78 369.00
3 1958 25.00
2 18758 6.00
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