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«Весна Рудани» крокує містом
Оголошення

До уваги жителів міста, виборців 
Тернівського та Жовтневого районів
В громадських приймальнях народного депутата України Костянтина Павлова 
з березня 2013 року прийом городян проводиться за новим графіком:

– четвертий вівторок щомісячно з 10.00 до 13.00, виконком Тернівської район-
ної у місті ради (вул. Короленка, 1а);

– четвертий четвер щомісячно з 10.00 до 13.00, виконком Жовтневої районної 
у місті ради (вул. Шурупова, 2).

Передплатникам на замітку

Запрошуємо на прийом до нотаріуса
Постійні передплатники нашої газети знають, що при редакції «ЧГ» діє юридич-
ний консультативний пункт, в якому проводять прийом адвокат і нотаріус.

Тож наступної середи, 27 березня, в 
редакції нашої газети (Соцмісто, пр. Ме-
талургів, 28) з 16 до 18 години тривати-
ме консультативний прийом нотаріуса, 
завідуючої Першою нотаріальною 
конторою Кривого Рогу Надії Мико-
лаївни Уколової. Вона готова надати 
відповіді на будь-які запитання нотарі-

ального плану – заповіт і дарування, ку-
півля-продаж та обмін нерухомості, до-
віреність і спадщина тощо.

Сам прийом безплатний, єдина умо-
ва отримання консультації – передплата 
на «Червоний гірник». Отже, не забудьте 
прихопити з собою квитанцію про пе-
редплату «ЧГ». 

На зв'язку
«Укртелеком» 
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Зброє, прощавай і здрастуй

АНОНС
Пряма лінія «ЧГ»
Компетентно 
про вищу 
освіту
У середу, 27 березня, 
на прямому зв’язку 
з читачами буде 
начальник відділу 
вищої, професійно-
технічної освіти, 
профорієнтації, 
охорони праці та кадрової роботи 
управління освіти і науки виконкому 
міськради Тетяна Петрівна Кріпак.

Пряма лінія буде присвячена питанням цьо-
горічної вступної кампанії, умовам прийому 
до вищих навчальних закладів, мережі ВНЗ у 
нашому місті.

Запрошуємо до розмови у середу, 27 берез-
ня, з 16.00 до 17.00 за редакційним телефо-
ном 92-80-29.

серия А01 № 727107
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Прямий телефон

Про екологію – 
з любов’ю

«Червона книга – символ болю, а по-
чиналось все з любові» – під такою на-
звою в районі під егідою міського управ-
ління освіти і науки та Тернівської СЮН 
проходив міський тур обласного конкур-
су екологічної творчості, в якому взяли 
участь 7 екологічних учнівських бригад 
з Дзержинського, Довгинцівського, Жов-
тневого, Інгулецького, Саксаганського 
і Тернівського районів. Нині конкурс 
прий мала КЗШ №117, його переможни-
ця 2012 року. Тема конкурсу – проблема 
збереження рідкісних рослин і тварин, 
які нині занесені до Червоної книги зни-
каючих видів. Нічого в природі нашої 
планети не є зайвим чи недоцільним, а 
отже, якщо зникає якийсь біологічний 
вид (а зникає через нерозумне ставлен-
ня до довкілля дуже багато), у навко-
лишньому світі відбуваються незворотні 
процеси, часом згубні для самої людини. 
Тож команди агітували всіх присутніх 
бути небайдужими до природи, берегти 
її та захищати. Команда «Еко-59» з Ін-
гулецького району поділилася досвідом 
власного внеску у захист довкілля. Ціка-
ві творчі екологічні ідеї пропонували й 
інші учасники конкурсу. Його перемож-
цями журі назвало агітбригади «Зелена 
стеблина» гімназії № 95 та «Грін-степ» 
гімназії № 91. А котрий з районів – Дзер-
жинський чи Саксаганський – у 2014 
році прийматиме наступний екологічний 
конкурс, підкаже час.
Майстри на всі руки

З часом навіть найсучасніша імпорт-
на гірнича техніка потребує профілак-
тичного або капітального ремонту. Цю 
роботу віднедавна взяли на себе спе-
ціалісти ремонтно-механічного заводу 
ПАТ «КЗРК». Щойно завершено ремонт 
шведської бурової установки AXERA для 
проходки ШБУ в шахті «Гвардійська». 
Вартість ремонту – 1 млн. 67 тис. До того 
була відремонтована установка для бу-
ріння висхідних RINO, а також наванта-
жувально-доставочна машина LK-07 для 
шахти «Октябрська» – вони вже спущені 
під землю. Закінчується ремонт наванта-
жувальної машини EST-20.

Актуально

Інтереси місцевого самоврядування мають 
намір захищати і в уряді, і у Верховній Раді
14 березня у Києві відбулося розширене засідання Прав-
ління АМУ. Головував на заході Президент АМУ Ю.Вілкул. 
Участь у засіданні взяли 35 міських голів – членів Прав-
ління,  народні депутати України, представники парла-
ментських комітетів, міністерств і відомств. 

До міських голів звернув-
ся Міністр регіонального роз-
витку, будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України Г. Темник. Він зазна-
чив, що вже в березні уряд по-
винен внести на розгляд Пре-
зидента України проект Ука-
зу про затвердження Концепції 
реформування місцевого само-
врядування та територіальної 
організації влади в Україні, як 
це передбачено Національним 
планом дій на 2013 рік. В  осно-
ву покладено положення кон-
цепції, яку напрацювала АМУ.

Г. Темник поінформував, 
що, крім проекту Концеп-
ції, Міністерством розробле-
но низку важливих для місце-
вого самоврядування законо-
проектів. Серед них: «Про за-
сади державної регіональної 
політики», «Про об’єднання те-
риторіальних громад», «Про 
основні засади територіально-
го устрою України», «Про орга-
ни самоорганізації населення» 

(нова редакція) та інші.
Президент АМУ Ю. Вілкул 

подякував Г. Темнику за налаго-
дження співпраці з Асоціацією 
та нагадав, що в рамках Мемо-
рандуму, підписаного між АМУ 
та Мінрегіоном, було підготов-
лено «дорожню карту» головних 
проблем місцевого самовряду-
вання та шляхів їх вирішення.

Більшість таких проблем мо-
жуть бути вирішені лише через 
прийняття законів. Тому клю-
човим питанням порядку ден-
ного засідання стало вдоско-
налення механізмів співпра-
ці між Асоціацією міст України 
та Верховною Радою України. 
Ю. Вілкул у своєму виступі від-
значив, що АМУ розраховує на 
народних депутатів, які опіку-
ються та розуміють проблеми 
місцевого самоврядування, у 
просуванні та підтримці зако-
нопроектів, розроблених АМУ. 

Так, відзначив Президент 
АМУ, Асоціацією підготовле-
но для внесення до парламен-

ту ряд першочергових законо-
проектів. Перш за все, це про-
екти окремих змін до Бюджет-
ного та Податкового кодексів.

Сьогодні через проблемні 
норми закону «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності» за-
блоковано надання земельних 
ділянок під забудову, що істот-
но обмежує доходи бюджетів 
розвитку. АМУ підготовлено за-
конопроект про зупинення дії 
блокуючих норм цього закону 
і відтермінування на два роки 
обов’язковості відсутньої сьо-
годні містобудівної докумен-
тації при вирішенні питань на-
дання земельних ділянок.

Правління прийняло рішен-
ня сформувати депутатську 
групу на підтримку місцево-
го самоврядування та про-
водити спільні засідання за 
участю представників Прези-
дії Правління АМУ двічі про-
тягом сесії парламенту для ви-
значення пріоритетних напря-
мів вдосконалення законодав-
чої основи місцевого самовря-
дування. 

Ю. Вілкул висловив споді-
вання щодо майбутньої плід-
ної співпраці як з депутатською 
групою, так і з парламентськи-
ми комітетами при реалізації 
законодавчих ініціатив.

Вперше в Україні

Олександр Вілкул відкрив  
унікальну виставку «Золота Скіфія»
 Віце-прем’єр-міністр України, голова обласної 
організації Партії регіонів Олександр Вілкул відкрив  
у Дніпропетровському національному історичному музеї  
ім. Д. Яворницького виставку унікальних пам’яток  
скіфської культури «Золота Скіфія». 

У церемонії відкриття взяли 
участь голова Дніпропетровської об-
ласної державної адміністрації Дми-
тро Колєсніков, голова Дніпропе-
тровської обласної ради Євген Удод 
та Надзвичайний і Повноважний По-
сол Азербайджанської Республіки в 
Україні Ейнулла Ядулла огли Мадатлі.

 «Ми відкриваємо виставку, 
присвячену скіфській історії, що 
об’єднує Україну, Азербайджан, Ка-
захстан, Росію та інші країни. Су-
часні держави шукають сполучні їх 
елементи в економіці, політиці. Але 
є елементи, які вже сформовані. Їх 
треба зберегти й примножити – це 
елементи нашої спільної історії», – 
сказав Олександр Вілкул.

Зібрання епохи скіфської культу-
ри включає в себе раритетні прикра-
си з дорогоцінних металів та кістки; 
зразки одягу та озброєння. Серед 
сотень пам’яток прикладного мис-
тецтва є справжні шедеври: золота 
чаша, на поверхні якої – зображення 

голів коней; фалари (круглі бляхи 
кінської вузди) із зображенням мо-
лодого Геракла. 

«Дніпропетровщина – батьківщи-
на одного з найголовніших символів 
історії України – скіфської пекторалі. 
Ця знахідка названа ЮНЕСКО одним 
із найбільших археологічних від-
криттів людства ХХ століття», – ска-
зав Олександр Вілкул.

«Ми пишаємося тим, що Дніпро-
петровщина відрізняється актив-
ністю музейного життя. У минулому 
році музеї Дніпропетровщини від-
відали майже мільйон жителів та 
гостей області. Це свідчить про ви-
сокий інтерес людей до культурної 
та історичної спадщини регіону», – 
заявив голова облдержадміністра-
ції Дмитро Колєсніков.

Унікальна колекція вже побува-
ла в Німеччині, Японії, Швейцарії, 
Італії, Польщі, Канаді, США, Франції, 
Угорщині, де отримала високу оцін-
ку експертів.

 «Ця унікальна виставка, яка під-
корила світ, уперше демонструється 
в Україні. І її показ стартував саме в 
Дніпропетровську. Дніпропетровщи-
на відроджується. Відроджуються її 
історичні та духовні грані», – зазна-
чив голова облради Євген Удод.

Виставка являє собою зібрання 
з фондосховища Інституту архео-
логії Національної академії наук 
України та Дніпропетровського на-
ціонального історичного музею ім. 
Д. Яворницького. До неї включено 
комплекси предметів, що походять 
із розкопок царських курганів. Біль-

шість експонатів датуються ІV – по-
чатком ІІІ ст. до н.е. Це зібрання – 
заслуга археологів України Бориса 
Мозолевського, В’ячеслава Мурзіна, 
Сергія Поліна, Юрія Болтрика, Сергія 
Швидкого, Володимира Ромашка.

Виставка «Золота Скіфія» буде 
працювати з 16 березня по 31 
травня 2013 року з 10.00 до 16.00. 
Вихідні – понеділок та остання 
п’ятниця місяця. Телефон для до-
відок: (0562) 46-34-22. E-mail: 
museum@ua.fm

Підготував  
Андрій МІХЕЙЧЕНКО

Социальный ракурс

Решения правительства обеспечат рост выплат, пособий и пенсий  
в 2013 году, в среднем, на 10-20%

На заседании Кабинета Министров Украины 13 марта 2013 года было 
принято 11 социальных решений. В целом, эти решения касаются более 2 
млн. граждан, а на их реализацию из Государственного бюджета и фондов 
социального страхования будет направлено более 2 млрд. грн.

• Правительством поддержан 
проект закона «О государственной 
помощи семьям с детьми», которым 
предусмотрено увеличение ежеме-
сячной помощи для детей-сирот с 

инвалидностью на 894 гривны – с 
2420 грн. до 3314 грн. Эти измене-
ния прямо предусмотрены Социаль-
ными инициативами Президента 
В.Януковича.

• Правительство Н.Азарова ут-
вердило порядок компенсации 50% 
единого социального взноса рабо-
тодателям, которые создают новые 
высокооплачиваемые рабочие ме-
ста. По предварительным оценкам 
экспертов, принятие этой нормы 
будет стимулировать дополнитель-
ное создание более 70 тысяч высо-

кооплачиваемых рабочих мест в год. 
По расчетам Правительства бюджет 
получит более 3 млрд. грн. от уплаты 
единого социального взноса, а ком-
пенсация составит приблизительно 
1,275 млрд. грн., если будет создано 
не менее 70 тыс. рабочих мест.

• Кабинет Министров своим реше-
нием упростил порядок предоставления 

субсидий для граждан. Отныне люди 
получат возможность брать справки о 
доходах в одном месте – в Пенсионном 
фонде. Конечная цель Правительства – 
обеспечение перехода к автоматизации 
процесса предоставления субсидий пу-
тем получения в электронном виде ин-
формации о доходах работающих лиц 
от Пенсионного фонда.

Шановні мешканці 
Інгулецького району!

Виконком Інгулецької районної у місті 
ради 22 березня 2013 року проводить день 
«прямого телефону» з питання: про впрова-
дження самоврядного контролю за викорис-
танням земель в Інгулецькому районі.

Компетентні відповіді ви зможете отрима-
ти від завідувача відділу економіки та про-
мисловості виконкому районної у місті ради з 
13.00 до 16.00 за телефоном 21-14-36.
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Світло на наших 
вулицях

Сьогодні своєрідною візиткою Жовт
невого району по праву можна вважати 
вулицю Мусоргського. Особливо вона 
приваблива вночі, коли запалюються со
тні й сотні яскравих ліхтариків обабіч 
транспортної артерії, біля споруд та на 
деревах.

Усе це милує очі жителів району та 
його гостей. Загалом, у цьому районі міс
та, одному з густонаселених, – найбільша 
мережа зовнішнього освітлення. Це при
близно 160 кілометрів ліній та понад 7,5 
тисячі освітлювальних ламп. За інфор
мацією відділу житловокомунального 
господарства виконкому Жовтневої ра
йонної у місті ради, ще торік було віднов
лено 2,4 кілометра кабелю, на вулицях 
приватного сектору виконано роботи по 
заміні електричних світильників на більш 
сучасні в кількості 257 штук. На вулицях 
житлових масивів району (у тому числі 
на мікрорайоні Зарічному) – майже 300 
таких одиниць зовнішнього освітлення. 
Планується продовжувати подібні роботи 
й нинішнього року.

Подарунки  
та солодощі  
для малечі

Стало вже доброю традицією, що до 
малюків комунального закладу «Криво
різький спеціалізований будинок дити
ни» навідуються з благодійною метою 
працівники Жовтневого райвиконкому.

Ось і нещодавно, зібравши кошти се
ред своїх колег – держслужбовців райви
конкому, вони закупили й вручили малечі 
подаруночки та солодощі. Таку благо
дійність вони будуть виявляти й надалі. 
 Чим не приклад для інших?

Телефон,  
якому довіряють

У житті багатьох із нас трапляються 
ситуації, коли необхідно прийняти важ
ливе рішення. Та нерідко ми не знаємо, 
що треба робити, до кого звернутися за 
порадою.

Суперечки з друзями, сімейні кон
флікти, непорозуміння між батьками та 
дітьми, самотність чи переживання кри
тичних моментів, весняна депресія. Із 
цими та іншими проблемами ви можете 
анонімно звернутись до психологів «Те
лефону довіри» за номером 4402424. І 
вам неодмінно допоможуть.

Жовтневий район

Підготував
Віталій
ТКАЧУК

Новини

Здорове, безпечне довкілля: 
як його досягти?
У пленарній частині виїзного за-
сідання Комітету Верховної Ради 
України з питань екологічної 
політики, природокористування 
та ліквідації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи взяли участь 
члени Комітету на чолі з Іриною 
Сех, народні депутати України 
від Дніпропетровщини, голова 
облдержадміністрації Дмитро Ко-
лєсніков, мери міст Кривого Рогу, 
Дніпродзержинська, Жовтих Вод, 
науковці, працівники органів місцевого самоврядування 
Дніпропетровської, Полтавської, Харківської областей, 
керівники промислових підприємств.

Глава облдержадміні-
страції Дмитро Колєсніков 
навів основні показники 
соціально-економічного 
розвитку Дніпропетров-
щини, назвавши її локомо-
тивом економіки України.

– Сьогодні область виро-
бляє 65% руди і концентра-
ту, 60% трубної продукції, 
понад 40% сталі, 19% від 
усієї реалізованої Украї-
ною продукції, 15% товарів 
у загальному їх експорті, 
– сказав він. – Її частка у 
ВВП складає майже 11%. 
Це, безумовно, позначаєть-
ся на екологічному наван-
таженні на довкілля. Тож 
підвищення екологічної 
безпеки регіону є одним з 
ключових завдань нашої 
стратегії розвитку. Дніпро-
петровщина – перший ре-
гіон України, який приєд-
нався до ініціативи Глобального 
договору ООН з впровадження 
високих екологічних стандартів 
виробництва. 

Першим на пленарному за-
сіданні розглядалося питання 
про виконання умов приватиза-
ції ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» у частині виконання при-
родоохоронних заходів. На за-
сіданні Комітету ВР висловлю-
валося занепокоєння у зв’язку 
з перенесенням термінів вико-
нання частини природоохорон-
них заходів. Представник цього 
підприємства наполягав, що 
майже всі пункти укладеного 
свого часу договору в його еко-
логічній частині вже виконано, 
а причиною відтермінування 
виконання окремих з них стали 
обставини, пов’язані з неспри-
ятливою кон’юнктурою на рин-
ку металу, обумовленою світо-
вою фінансовою кризою.

З таким поясненням не пого-
дився народний депутат Украї-
ни В’ячеслав Задорожний.

– Україна сьогодні орієнтова-
на на європейську інтеграцію, і 

ми бачимо, що ті самі обставини 
не завадили керівництву кор-
порації «АрселорМіттал» вико-
нувати аналогічні зобов’язання 
на своїх підприємствах, розта-
шованих у межах Єврозони, де 
діють жорсткі екологічні норми 
і стандарти. Вважаю, що і по 
відношенню до нашого підпри-
ємства власник повинен дотри-
муватися таких же стандартів з 
охорони довкілля, якщо хочемо 
залишити своїм нащадкам еко-
логічно чисте місто.

Наступним на виїзному за-
сіданні розглядалося важливе 
для Кривого Рогу питання про 
організацію систем моніторин-
гу техногенної частини земної 
кори та попередження надзви-
чайних ситуацій у Кривбасі, 
нагальну потребу у вирішенні 
якого підказує саме життя.

За 130 років з надр Криво-
різького залізорудного родо-
вища вийнято 17 млрд. тонн 
гірничої маси, внаслідок чого в 
масивах гірничих порід утвори-
лися порожнини обсягом понад 
500 млн. куб. м. Це при тому, що 

масив порід Кривбасу розбитий 
кількома великими тектонічни-
ми розломами, які супроводжу-
ються мережею більш дрібних 
розломів, зон зім’яття, підви-
щеної тріщинуватості та подріб-
нення порід. Вони й формують 
структуру підземного Кривбасу 
у вигляді блоків, оконтурених 
зонами відкритої тріщинуватос-
ті, що, у свою чергу, позбавляє 
блоки жорсткого зчеплення та 
знижує сейсмічну стійкість усієї 
структури. Внаслідок підземної 
та відкритої розробки родовища 
сформувались такі порушення 
геологічної структури надр, які 
за площею перевищують роз-
міри блоків, що складають цю 
структуру. Тому, говорилося на 
засіданні Комітету ВР, сьогодні 
на території Кривбасу і навіть у 
селітебній його частині фахівці 
фіксують техногенні землетру-
си, сталися провали та зсуви 
земної кори. Науковці провели 
велику підготовчу роботу з ви-
вчення підземних порожнин і 
дійшли висновку, що традицій-
ні методики дослідження для 
визначення підземних порож-
нин та їх моніторингу не дають 
бажаних результатів, а відтак, 
вчені пропонують ряд інших до-
цільних методик. Наразі 
йдеться про створення 
спеціалізованої геоін-
формаційної системи 
моніторингу порожнин, 
однак своїми силами з 
цим завданням місто 
впоратися не може. Тут 
конче потрібна фінансо-
ва підтримка держави. 
Про це говорили на за-
сіданні міський голо-
ва Юрій Вілкул та в.о. 
ректора КНУ Микола 
Ступнік. На засіданні Комітету 
було прийнято рішення щодо 
забезпечення розробки проекту 
Державної програми досліджен-
ня стану техногенної частини 
земної кори Криворізького за-
лізорудного басейну для запо-
бігання виникненню на його 
території катастрофи техноген-
ного та природного характеру 
на 2013-2016 роки.

Екологічний стан басейну 
р. Оріль також став темою за-
цікавленої розмови на пле-
нарному засіданні Комітету. 
Гідрологічний стан цієї річки 
донедавна був украй занедба-
ним через її забруднення та 
незаконне встановлення дамб, 
які в певних місцях просто зни-
щили русло. Нині силами Дер-
жавної екологічної інспекції 
вдалося відновити плин річки. 
Щоб покращити гідрологічний 
режим Орелі, на засіданні Ко-
мітету було запропоновано еко-
номічні механізми басейнового 
управління водними ресурсами 
Дніпропетровщини.

Останнім на засіданні Комі-
тету було розглянуто питання 
про забезпечення радіаційно-
го та соціального захисту на-
селення в районах видобутку і 
переробки уранової сировини. 
Йшлося про ту сумну спадщину 
– 52 т радіоактивних відходів на 
кожного жителя, яку м. Дніпро-
дзержинську залишив закритий 
у середині 90-х Придніпров-
ський хімкомбінат, та про вико-
нання програми «Радіаційний 
та соціальний захист населення 
м. Жовті Води», що діє в області 
з 2003 р.

На завершення засідання 
Комітету Верховної Ради місь-
кий голова Юрій Вілкул подя-
кував усім його учасникам за 
увагу до екологічних проблем 
нашого регіону, за висловлене 
бажання стати союзниками в їх 
вирішенні.

Мотрона ПАНОВА.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

Дмитро Колєсніков
«Обласною владою ведеться 
активна співпраця з бізнесом 
щодо поліпшення екологічної 
ситуації. Створена покроко-
ва програма щодо зменшення 
техногенного навантаження 
на довкілля, яка включає впро-
вадження 123 проектів»ц.

Шановні мешканці Жовтневого району!
На виконання Постанови від 11 березня 2011 

року № 238 «Про Єдиний державний реєстр 
громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов», громадською комісією з житлових питань 
проводиться перереєстрація громадян, які пере
бувають на квартирному обліку при виконкомі 
Жовтневої районної у місті ради, з метою форму
вання Єдиного державного реєстру громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов.

Для перереєстрації громадянам необхідно 
звернутись до 1.04.2013 до виконкому Жовтневої 
районної у місті ради (вул. Шурупова, 2, зупинка 
«КРЕС») в каб. 106, тел. 503580; графік прийо
му: понеділок, вівторок, 10.0016.30; перерва з 
12.30 до 13.00.

Необхідно надати такі документи:
1. Довідку про склад сім’ї та реєстрацію.
2. Копію паспорта та ідентифікаційного номе

ра (на всіх членів сім’ї, хто перебуває на квартир
ному обліку).

3. Довідку з місця роботи (на всіх повнолітніх 
членів сім’ї, які перебувають на квартирному об
ліку).

4. Документ, що підтверджує пільгу черговика.
Громадяни, які не перереєструються до 

1.04.2013, не будуть включені до Єдиного реє
стру громадян, які потребують поліпшення жит
лових умов.

Секретар громадської комісії  
з житлових питань

Оголошення
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Щоб острів позитиву став материком
Такі побажання у день свого 20-річного ювілею дня-
ми отримала криворізька телерадіокомпанія «Рудана». 
Святкова руданівська зала повнилась гостями – заснов-
никами, колегами, щирими друзями й прихильниками, 
радими величати улюблений телеканал нашого міста.

Почесні гості одностайно від-
значили високу планку профе-
сіоналізму працівників муніци-
пального телебачення, його ва-
гомий внесок у збереження іс-
торії Криворіжжя, насичен-
ня інформаційного й духовного 
простору нашого регіону. Се-
кретар міськради Сергій Маля-
ренко передав колективу «Ру-
дани» Почесну грамоту Націо-
нальної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення. 
Грамотою Дніпропетровської 
облдерж адміністрації було від-
значено перспективного теле-
журналіста Сергія Єременка, 
подякою ОДА – керівника ре-
кламного відділу Марину Гере. 
Почесних нагород «За заслу-
ги перед містом» удостоїлись 
очільниця ТРК Ірина Некрасова 
та працівники телеканалу Ольга 
Хвостова, Віта Лавріненко, Ган-
на Паукова, Зоя Колесникова.

Момент зародження і перші 
слабкі кроки «Рудани» на теле-
візійних теренах міста з нос-
тальгією та гумором згадав її 
засновник, нині народний де-
путат України Юрій Любонен-
ко. Руданівці називають його 
не інакше, як батьком, – саме 
з легкої руки тодішнього місь-
кого голови Кривого Рогу і по-
чалася ера телеканалу. І ідеєю 
створення, і фінансовою під-
тримкою, і навіть своєю сим-

волічно-красномовною назвою 
компанія завдячує Юрію Вікто-
ровичу. Цього разу народний 
обранець теж не залишив своє 
дітище без підтримки: презен-
тував ювілярам грошовий сер-
тифікат. Подаровану суму ру-
данівці зможуть використати 
на потреби підприємства.

За 20 років підприємство 
зміцніло у творчому й технічно-
му напрямках, розрослося і зба-

гатилось професійними кадра-
ми – цікавими особистостями. 
Про це з повагою і любов’ю до 
улюбленого телеканалу говори-
ли численні гості: перший ди-
ректор підприємства Володи-
мир Сердюк, начальник управ-

ління культури і 
туризму міськра-
ди Любов Маля-
ренко, голова ве-
теранської орга-
нізації Микола 
Дабіжа, заступник 
голови Довгин-
цівської райра-
ди Інна Сторожук, 
депутати міськра-
ди Юрій Арсєєв і 
Юрій Іванов.

З вдячністю 
винуватці свя-

та приймали теплі побажан-
ня й подарунки. Сертифікат на 
комп’ютерне обладнання із су-
часним програмним забезпечен-
ням презентував заступник голо-
ви Криворізької міської організа-
ції Партії регіонів Олег Жицький, 
сертифікат на придбання техніч-
ного обладнання від ПАТ «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг» вручила 

директор департамен-
ту з персоналу Ірина 
Єфимчук. За просвіт-
ницьку місію і пози-
тивний настрій подя-
кував телевізійникам 
владика Єфрем. Від 
імені Блаженнійшого 
митрополита Київсько-
го і всієї України Воло-
димира він передав ко-
лективу ТРК духовну 
нагороду – орден УПЦ 
Преподобного Несто-
ра Літописця 1 ступеня. 
Шанування від місь-
кої організації Націо-
нальної спілки журна-
лістів України з тепло-
тою висловила її голо-
ва – Людмила Тімірга-
лєєва. Вона нагородила 
провідних працівни-
ків «Рудани» грамота-
ми НСЖУ і підкресли-
ла, що запорукою успі-
ху і авторитету каналу є 
плідна співпраця твор-
чих і технічних праців-
ників.

Гості були щирими 
і щедрими на побажання й по-
дарунки, зичили телевізійни-
кам і радійникам яскравих ре-
портажів, добрих новин, прав-
дивості й креативу, високих 
зарплат і підкорення «телетрі-
умфальних» висот.

Тетяна ДРЄЄВА. 
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

На пробне  
оцінювання в ліцей

Уперше в Кривому Розі одним із 
пунктів тестування обрано професійно-
технічний навчальний заклад – Криво-
різький професійний транспортно-мета-
лургійний ліцей.

– І це не випадково, – говорить за-
ступник директора Ганна Булгакова. – До 
нас легко доїхати міським транспортом. 
Великою перевагою стали й світлі, охай-
ні, по-сучасному обладнані навчальні 
аудиторії, в яких учасники тестування 
зможуть зосередитися і показати гарні 
результати. Цими днями провели на-
вчання педагогічних працівників лі-
цею, які братимуть участь в організації 
та проведенні ЗНО. А 23 та 30 березня 
проводитиметься пробне ЗНО для абі-
турієнтів, які побажали ознайомитися з 
процедурою його проведення для запо-
бігання помилкам під час основної сесії. 

Отож, якщо у запрошеннях вказано 
адресу: вул. Корнійчука, 25, то пунктом 
призначення в день пробного ЗНО стане 
транспортно-металургійний ліцей. Він 
знаходиться неподалік від торговельних 
центрів «Метро» та «Епіцентр». Їхати 
маршрутками №№ 223, 295, 204, 315, 
201 або швидкісним трамваєм (зупинка 
«Майдан Артема»).
Двірник –  
усьому голова!

У ПК «Саксагань» відбулися урочистості 
з нагоди професійного свята – Дня праців-
ників житлово-комунального господар-
ства і побутового обслуговування населен-
ня. Сердечно вітали присутніх у затишній 
залі двірників, транспортників, тепловиків, 
енергетиків, слюсарів, перукарів, ювелірів 
та представників інших надзвичайно важ-
ливих професій заступник міського голови 
Костянтин Бєліков, голова Саксаганської 
райради Валерій Беззубченко, протоієрей 
Спасо-Преображенського кафедрального 
собору Андрій Будовський та інші вельми-
шановні керівники високого рівня. У своїх 
промовах вони наголошували на надзви-
чайній важливості кожної з професій – і 
підтвердили це нагородами.     

Саксаганський район

Підготував
Микола 
КРАМАРЕНКО

Новини

Подробиці

Прес-конференція

У Кривбасі все спокійно
Підтоплення чи інші подібні наслідки зими місту цьогоріч 
не загрожують. Про це заявив начальник управління з пи-
тань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту насе-
лення виконкому міськради Сергій Жупінас під час тради-
ційної прес-конференції. 

За його словами, ця переконаність 
ґрунтується на кількох чинниках, зо-
крема на наповненості навколишніх 
водосховищ, стані гідротехнічних 
споруд та кількості опадів, які випали 
на прилеглих територіях Дніпропе-
тровщини та Кіровоградщини.

– Обстеження засвідчили, що снігу 
в Чорному лісі та в інших місцевостях 
накопичилось не дуже багато, а тому 
внаслідок його танення загроза з цьо-
го боку практично відсутня, – заува-
жив С. Жупінас. – Крім цього, зважаємо 
ще й на стан ґрунту – коли раніше він 
був промерзлий і не пропускав вологу, 
то нині значно м’якіший. А тому вода 
поступово уходить у землю, яка всотує 
вологу. Щодо потенційно небезпеч-
них районів нашого міста, які можуть 
бути підтоплені, то до них відносяться 

Центрально-Міський, Тернівський і 
Жовтневий райони. Утім, щонайменше 
для одного з цих районів, а саме – для 
Центрально-Міського, така загроза 
є вже значно меншою. Відбулося це 
завдяки очищенню русла річки Стара 
Саксагань та поглибленню її дна. 

Говорячи про загальні оцінки, допо-
відач зазначив, що аналіз надзвичай-
них подій 2011-2012 років та початку 
нинішнього року свідчить, що їх за-
гальна кількість залишається на одна-
ковому рівні. За цей час у місті виникла 
тільки одна надзвичайна ситуація, коли 
в грудні 2011-го чадним газом отруї-
лася родина, а також виникло близько 
2 тисяч непередбачуваних подій, під 
час яких урятовано 32 людини та збе-
режено майна на суму понад 9 млн. 
грн. Натомість непростою залишається 

ситуація на воді, адже впродовж ми-
нулого літа на водоймищах регіону за-
гинуло 11 осіб, у тому числі дві дитини. 
Їх могло бути більше, коли б не зусилля 
фахівців КП «Аварійно-рятувальна мо-
більна служба рятування на воді», які 
шістьох урятували.

А ось завдяки вжитим поперед-
жувальним заходам у місті не були 
допущені загибель чи завдавання сут-

тєвої шкоди здоров’ю городян унаслі-
док обмороження. Взимку 2011-2012 
років було розгорнуто 4 мобільні, 20 
стаціонарних та 7 рухомих пунктів 
обігріву, в яких було організовано по-
стійне чергування фахівців медичної 
та соціальної служб, МВС та МНС. Тоді 
можливістю обігрітись скористалось 
понад 5 тисяч осіб, а цієї зими на 
пунктах обігріву надано допомогу 772 
городянам, мобільні соціальні патрулі 
допомогли ще 89 особам.

– Минулоріч своєчасно було запро-
ваджено спеціальний протипожежний 
період – з початку травня до кінця ве-
ресня, коли небезпека займання була 
особливо значною, – розповів С. Жу-
пінас. – У цей строк був обмежений 
доступ людей до лісових масивів міста 
та на прилеглих до нього територіях і 
накладена заборона на використання 
відкритого вогню. Контролювали її до-
тримання спеціальні патрулі з числа 
представників лісгоспу та правоохо-
ронців, які здійснювали патрулювання 
закріплених територій з метою запо-

бігання пожежам. Якщо нинішнього 
року повториться торішня ситуація, то, 
не виключаю, таке обмеження буде 
повторено саме для того, аби не допус-
тити займання. У самому місті маємо 
шість лісових масивів різної площі, але 
однаково значущих для всіх нас. Це Ка-
рачуни, Карнаватка, Веселі Терни, Дов-
гинцеве, ботанічний сад та Соцмісто. 

– Підготовку оперативних служб 
досить високо оцінено на загально-
українському рівні, – продовжив С. Жу-
пінас. – Минулого року після проведен-
ня комплексної перевірки столичними 
фахівцями Дніпропетровщина загалом 
і Кривий Ріг зокрема вперше з 1996 
року, тобто з часу створення в неза-
лежній Україні служби надзвичайних 
ситуацій, отримали найвищу оцінку 
– «Готовий до виконання поставлених 
завдань». Тож ми готові, але лихо, як 
мовиться, завжди легше попередити, 
аніж потім усувати його наслідки.

Едуард БІЛИК.  
Фото 

Олександра ПОРТНЯГІНА  
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Масляний флешмоб
Доброю традицією стало проводити 

на базі ЦДЮТ «Дружба» яскраве театра-
лізоване дійство під гаслом «Масляну 
проводжаємо – весну зустрічаємо», яке 
переростає в народне гуляння з іграми, 
частуванням, цікавими та різноманітни-
ми виставками-продажами кондитер-
ських виробів, товарів народних уміль-
ців тощо. 15 березня почастували гостей 
і млинцями з різною начинкою.

Також на площі учнями загально-
освітніх навчальних закладів було ор-
ганізовано флешмоб «Масляна». Усі пе-
реможці та учасники були нагороджені 
цінними подарунками.

Інформаційна 
зустріч заради 
попередження

З метою формування у свідомості 
молоді розуміння важливості ролі сім’ї 
в житті суспільства, зміцнення сімейних 
стосунків, пропаганди здорового спосо-
бу життя і збереження репродуктивного 
здоров’я, спеціалістами комітету у справах 
сім’ї і молоді спільно із співробітниками 
центру планування сім’ї та репродукції 
людини проведено інформаційну зустріч 
з учнівською молоддю КЗШ № 109. В її 
ході було розглянуто низку питань, се-
ред яких – про профілактику поширен-
ня інфекційних соціально небезпечних 
хвороб, про вплив негативних звичок на 
здоров’я людини тощо.

Нагороди –  
комунальникам

У Довгинцівському районі проведено 
святкові урочистості з нагоди Дня пра-
цівників житлово-комунального госпо-
дарства та побутового обслуговування 
населення. За сумлінну працю, високий 
професіоналізм, якісне надання послуг 
населенню, особистий внесок у соці-
ально-економічний розвиток району і 
з нагоди свята вісімдесят працівників 
житлово-комунального господарства та 
побутового обслуговування нагороджено 
Почесними грамотами, грамотами і по-
дяками виконкому районної у місті ради. 
Кращі творчі колективи району привіта-
ли присутніх святковим концертом.

Довгинцівський район

Підготував
Едуард 
БІЛИК

НовиниЗв’язок зі зв’язківцями
Телефон продовжує займати значуще місце в на-
шому житті. Це вкотре засвідчила пряма лінія 
«ЧГ», під час якої на численні запитання городян 
відповідав керівник Криворізького центру теле-
комунікаційних послуг № 2 ДФ ПАТ «Укртеле-
ком» Ельдар Назіров. Усі запитання, що надійшли 
на пряму лінію, за браком площі не можуть уві-
йти до цього звіту, а тому пропонуємо найбільш 
цікаві з них.

– Телефонує 
Ніна Іванівна з 

Довгинцевого.
– Доброго дня, раді вас віта-

ти.
– У мене не працює те-

лефон, тільки ніяк не можу 
зрозуміти, чому він мов-
чить.

– Як давно не працює?
– Та він то працює, то не 

працює тиждень-два. Це 
трапляється постійно. Моя 
адреса – вул. Футбольна, 98.

– Зараз позначимо ваші 
координати, щоб розібра-
тись. Натомість вас попроси-
мо подати заявку до ремонт-
ної служби за номером 1508-4 
– і ваш домашній номер. А десь 
через годину-півтори за цим 
же номером зателефонуйте 
ще раз. Вам повідомлять при-
чину, через яку телефон мов-
чить, і що далі робити: чи по-
трібен монтер, чи щось на лінії 
сталося.

– Пробилася до 
вас Оксана з вул. 

Косіора, 30. З домаш-
нім телефоном у мене все га-
разд. Я хочу підключити Ін-
тернет.

– Будь ласка, нехай абонент, 
на якого номер зареєстрова-
но, подасть нам відповідну за-
яву. Розглянемо технічну мож-
ливість і впродовж доби нада-
мо відповідь. Коли номер є, він 
працює, то, скоріше за все, з 
підключенням Інтернету про-
блем не буде.

– Та в тому-то й закови-
ка, що номер оформлений 
на мого чоловіка, а він за-
раз далеченько – сам ніяк не 
зможе цю заяву подати. Як 
бути?

– То він виписався з вашої 
квартири?

– Так, тижні три тому.
– Тоді пропонуємо вам пе-

реоформити номер на себе, 
бо послуга з надання доступу 
до Інтернету надається тільки 
абоненту.

– Куди звертатися з цього 
приводу?

– До будь-якого відділен-
ня «Телекомсервісу». У вашому 
випадку, певно, простіше всьо-
го буде звернутись на вул. Ди-
митрова, 30. Працюємо щодня 
з 9 до 20 години, а на вихідних 
– з 10.00 до 15.00. Раді будемо 
вас бачити.

– Звертається 
Іван Семенович 

з Дніпропетровського 
шосе, 9. У мене радіо не пра-
цює. Для мене це дуже важ-
ливо. Звертався на бюро ре-
монту тиждень тому – від-

новили, але минуло 
кілька днів, і знову 
мовчить.

– А знову звертали-
ся до бюро ремонту за 
номером телефону 92-
14-08?

– Та ні – до вас од-
разу дзвоню.

– До бюро ремонту 
обов’язково потрібно зверну-
тися. Бо від моменту звернен-
ня йде відлік часу, і коли ра-
діо довго не працюватиме, тоді 
ми зробимо перерахунок за 
час ненаданої послуги. Зі свого 
боку, також розберемось і вам 
зателефонуємо.

– Тоді ще одне запитання, 
коли можна.

– Прошу.
– Скільки за радіоточку 

треба платити?
– 9,36 грн. на місяць.
– А пільги комусь перед-

бачено? Ось я – учасник ві-
йни, інвалід, то, може, і мені 

якась знижка з оплати радіо-
точки є?

– Пільги з оплати за корис-
тування радіоточкою законо-
давством передбачено тіль-
ки для інвалідів по зору 1 та 2 
груп, на інших абонентів такі 
пільги не поширюються.

– Турбує Світ-
лана з 5-го За-

річного. Нещодавно в 
мене народилася третя ди-
тина. Чула, що в такому разі 
є знижки з оплати за теле-
фон. Чи так це насправді?

– Дійсно, чинним законо-
давством, а саме – Законом 
України «Про охорону дитин-
ства», з початку нинішнього 
року передбачено пільгу для 
багатодітних родин у розмірі 
50 відсотків від місячної або-
нентської плати за стаціонар-
ний телефон. Чи оформили ви 
вже відповідне посвідчення в 

управлінні праці та соціально-
го захисту населення?

– Оформила.
– Тоді раджу вам невідклад-

но звернутися з цим посвід-
ченням, його копією, вашим 
особистим паспортом та іден-
тифікаційним кодом до будь-
якого відділення «Телекомсер-
вісу» і подати відповідну зая-
ву. Невідкладно тому, що вста-
новлені законодавством піль-
ги надаються абоненту за 
місцем мешкання тільки з дня 
пред’явлення ним докумен-
та, який підтверджує право на 
пільгу. Звертайтесь чимшвид-
ше на будь-яке відділення «Те-
лекомсервісу», хоч неподалік 
вас на вул. 23 Лютого, хоч на 
вул. Подбєльського, хоч на вул. 
Димитрова, і швиденько влад-
найте всі формальності.

– На прохан-
ня свого дідуся 

дзвоню, мене звуть 
Людмила, живу в Довгин-
цівському районі. Мій дід – 
учасник бойових дій, а ка-
жуть, що для них щось там 
помінялося в плані опла-
ти телефонних послуг. Чи не 
можете ви про це докладні-
ше розповісти?

– Можу. З початку ниніш-
нього року набули чинності 
зміни до законодавства щодо 
соціального захисту учасни-
ків бойових дій під час Вели-
кої Вітчизняної війни. Якщо 
їм виповнилося 85 або більше 
років, тоді передбачено пільгу 
по абонплаті за телефон у роз-
мірі 100 відсотків. Щоб розпо-
чати отримувати таку пільгу, 

нам потрібне відповідне по-
свідчення, що оформлюється в 
управлінні праці та соціально-
го захисту населення за місцем 
мешкання, у вашому випадку – 
у Довгинцівському районі.

– А куди саме принести?
– На будь-яке відділення 

«Телекомсервісу», яке для вас 
зручніше.

– Тоді, певно, у ваш офіс 
на Соцмісті прийду.

– Будь ласка, приходьте. Ра-
джу не відкладати, бо піль-
га починає діяти не з моменту 
призначення, а саме з дня на-
дання нам цього посвідчення.

– Це Марина 
Петрівна із Со-

нячного телефонує. 
Мій чоловік довго хворів і 
нещодавно помер. А абонен-
том був саме він. Як мені те-
пер телефон переоформити?

– Співчуваю вашому горю.
– Дякую.
– Щодо самого питання, то 

вам як члену сім’ї померло-
го абонента необхідно звер-
нутися до нас упродовж міся-
ця з моменту смерті для пе-
реоформлення телефону. Для 
цього потрібне свідоцтво про 
смерть померлого абонен-
та та ваші документи. Наголо-
шую на цьому терміні тому, що 
коли це зробити не пізніше мі-
сяця з дня смерті, переоформ-
лення коштуватиме 36 грн. А 
ось якщо хоч на день пізніше, 
тоді вартість переоформлення 
зростає до 84 грн., як за нову 
установку.

– Дзвонить 
Ірина з пр. Кар-

ла Маркса. Щоміся-
ця, дякуємо вам, отримуємо 
рахунки з розшифровкою за 
місцеві телефонні перегово-
ри. Але зауважила, що, окрім 
самих рахунків, до них ще 
додається й ПДВ, тим самим 
помітно збільшуючи нараху-
вання. Це що таке?

– ПДВ – це податок на дода-
ну вартість, який дійсно виді-
ляється окремим рядком у ра-
хунках. Це законодавча вимо-
га, і, до слова кажучи, досить 
давня, якої ми неухильно до-
тримуємось. Цей податок вхо-
дить до вартості будь-якої по-
слуги чи товару, і коли ви одер-
жите споживчий рахунок або 
чек на покупку в магазині чи 
іншому торговельному закладі, 
то в ньому також обов’язково 
буде вказана вартість із зазна-
ченням розміру ПДВ.

Аналогічним чином і ми у 
своїх рахунках на оплату за-
значаємо абонплату чи пла-
ту за інші послуги, виділяючи 
з неї розмір податку на додану 
вартість.

– Тобто це той самий та-
риф, який просто поділяєть-
ся на дві нерівні частини?

– Ви абсолютно вірно все 
зрозуміли.

Е. МІСЦЕВИЙ

Тарифи на користування місцевим телефонним зв’язком  
для міст та райцентрів 

Вид послуги та оплата за неї Без погодин-
ної оплати

З погодин ною 
оплатою

Місячна абонентна плата, у грн. з ПДВ
За основний телефонний апарат, підключений 

до окремої лінії
32,71 29,42

За основний телефонний апарат, підключений за 
спареною схемою (блокіратор)

26,18 23,54

Плата за одну хвилину розмов для всіх видів включення телефону понад уста-
новлений ліміт для телефонів з погодинною оплатою місцевих розмов, у грн. з 

ПДВ
З першої по 600-ту хвилину включно 0,0
Починаючи з 600-ї хвилини 0,054

Нині на криворізьких мережах «Укртелекому» працює 85 
телефонних станцій, які обслуговують 165900 номерів, маючи 
загальну номерну ємність 192098 номерів. У населення встановлено 
145995 телефонів. За минулий рік було встановлено 4070 нових 
номерів, з яких 169 – абонентам пільгових категорій. На черзі на 
установку телефону перебуває більше 15 тисяч криворіжців, з них 10 
тисяч – мешканці приватного сектору.
Торік було відключено близько 7 тисяч номерів, з яких майже 5 
тисяч – за борги.

21445 криворізьких ро-
дин використовують послуги 
дротового мовлення. 

17,5 тис. городян користу-
ється Інтернетом від «Укрте-
лекому».

У Кривому Розі працює 5 
універсальних відділень 
«Телекомсервісу», у кожному 
з яких надається весь спектр 
телекомунікаційних послуг та 
здійснюється прийом або-
нентів. Торік у відділеннях 
обслуговано майже чверть 
мільйона абонентів, доставле-
но 11 тисяч і передано майже 
9 тисяч телеграм тощо.

Нагадаємо, що відновлено можливість прийому платежів від абонентів 
«Укртелекому» за надані телекомунікаційні послуги через єдину систему ко-
мунальних платежів «НОВА-КОМ».

Для роботи з абонентами в Криворізькому центрі телекомунікаційних по-
слуг №2 ДФ ПАТ «Укртелеком» працює контакт-центр з багатоканальним но-
мером 493-00-00. У ньому можна отримати всі необхідні консультації щодо 
правил і порядку надання телекомунікаційних послуг у нашому регіоні.

Справи комунальні

Тепло за лютий 
Минув останній місяць зими, тож 

саме час розраховуватись за теплову 
енергію, отриману споживачами протя-
гом лютого.

– За даними метеорологічної станції 
міста, середня температура лютого ста-
новила  +0,8°С, – розповідає начальник 
абонентського відділу КПТМ «Криво-
ріжтепломережа» Валентина Глоба. – 
Це також один із чинників впливу на 
вартість теплової енергії. 

Отже, лютневий тариф за опалення 
становить 6,20 грн./м2 опалювальної 
площі оселі при вартості 269,5 грн. за 1 
Гкал. При споживанні за приладом об-
ліку вартість одного кубометра центра-
лізованої гарячої води становить 15,75 
грн., що складається з 13,47 грн./м3 за 
підігрів води та 2,28 грн./м3 за воду на 
підігрів. 

Сподіваємось, що споживачі міста 
вчасно й сповна розраховуватимуться 
за отримані послуги з тепловодопоста-
чання. 

Е. МІСЦЕВИЙ
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Побутова екологія,  
або Відрізняйся правильно
Думати про екологію нині модно – так 
само, як і вести здоровий спосіб життя. 
Тим паче, що ці дві тези невід’ємні одна 
від одної. Думати – значить дбати, а 
не тільки нарікати. Носити «екоторби» 
замість поліетилену, здавати батарейки 
на утилізацію та робити зі сміття витвори 
мистецтва. Щодо цього вихованки 
Криворізького ліцею №129 Юля Мальцева 
та Ліза Вітюк створили цілий проект і 
відіслали на конкурс до Гете-інституту.

– Наш ліцей співпрацює з 
Гете-інститутом. Ми вже брали 
участь у конкурсах цього закла-
ду, але раніше ніяких відзнак не 
отримували. А якось я шукала 
щось на сайті цього інститу-
ту й випадково натрапила на 
конкурс «Природа та культура». 
І мені подумалося: треба спро-
бувати, нічого поганого, при-
наймні, з цього не буде, – посмі-
хається одинадцятикласниця 
Юля.

Два місяці дівчата збирали 
інформацію для свого проекту. 
Та справжньою несподіванкою 
для ліцеїсток став телефонний 
дзвінок з-за кордону. Їхні ста-
рання журі оцінило – дівчата 
перемогли та отримали безко-
штовну мандрівку до Берліна. 
Школярки визнають: у глобаль-
ному плані змінити екоситуа-
цію на краще важко, але своїми 
маленькими діями, свідомим 
ставленням до навколишнього 
середовища можна все ж поча-
ти змінювати світ.

– Своїм проектом ми хотіли 
показати, що конкретно ми в 
силах зробити, щоб вплинути 
на екологію. Не використовую-
чи якісь значні фінанси, засоби, 
техніку, – уточнює Ліза. – По-
чинаючи від того, що можна 
менше використовувати води, 
прибрати якусь занедбану тери-
торію поруч зі своїм домом.

Банально, але дієво, хіба ні? 
Крім іншого, школярки роз-
робили приклади соціальної 
реклами: «Якщо хочеш бути ін-
дивідуальністю, відрізняйся від 
інших правильно. Викинь сміт-
тя в урну», «Любиш мистецтво 
– захищай природу. Природа 
надихає». Правда, тут уже не 
обійтися без цінового питання.

Друге місце 
дісталося юним 
екологам із Ка-
захстану, третє – учасникам з 
Узбекистану. Ось, виявляється, 
де виникають найцікавіші еко-
логічні проекти.

Друге життя
Нині у світі популярний рух 

– ресайклінг. Його називають 
новим витком в історії дизайну, 
але, здається, тут не обійшло-
ся без свідомих екологів. Адже 
суть ресайклінгу проста: якщо 
ти справжній митець, твори з 
уже використаних матеріалів. 
Скажімо, велосипедні шини, 
давно використані за своїм пря-
мим призначенням, у руках, що 
виросли з правильного місця, 
перетворюються на модні аксе-
суари – сумочки, кольє, брошки 
та навіть плетені кошики. Кри-
воріжці в соціальних мережах 
уже давно почали активно об-
говорювати тему другого життя 
старих речей. Щоправда, поки 
що до особливих експериментів 
діло не доходило.

– У природі не існує бур’яну. 
Це категорія виключно мовна. 
Так і сміття, якщо подумати, 
існує лише в наших головах. 
Добре, що не в усіх, – коментує 
активістка ресайклінгу Оль-
га Костіна. – Наша спільнота 
«Recycling – друге життя речей» 
у соцмережі «ВКонтакте» при-
свячена перетворенню ста-
рих речей на нове й красиве. 
Створена вона з метою збору 
та розповсюдження інформа-
ції про можливості повторного 
використання речей: у побуті 
це зветься «редизайн», у вироб-
ництві, власне, ресайклінг, а в 
мистецтві – відповідно реарт. 

Ми подаємо ідеї, а використо-
вувати їх чи ні – учасники фо-
руму вирішують самі.

Найпростіша з ідей – ство-
рити милі підставки під гаряче 
за допомогою корків від вина. 
Без корка вино втрачає свій 
аромат, і замінити цю малень-
ку деталь дуже складно. Її виго-
товляють зі спеціальних дерев, 
які ростуть переважно в Порту-
галії. Але замисліться – скільки 
часу й сил, а головне – природ-
них матеріалів іде на те, щоб 
виготовити те, що фактично 
одразу ж потрапляє до сміттє-
вого бака.

– І таких прикладів багато, 
тому ми пропонуємо людям 
мислити екологічно і не викида-
ти геть усе, – продовжує Ольга.

До речі, у згаданій групі 
люди можуть також обмінятися 
потрібним «мотлохом».

А ти здав батарейку?
– У Німеччині, як і в інших 

європейських країнах, нас дуже 
вразило ставлення звичайних 
громадян до екології: розділь-
не сміття, утилізація батарейок 
і люмінесцентних ламп – усе 
це на побутовому рівні робить 
німців екологічно свідомими. 
Це те, що може зробити кожен, 
– наголошують Ліза та Юля. – 
Ми були вражені берлінським 
досвідом, і коли поверталися 
додому, було надзвичайне ба-
жання, щоб у рідному місті теж 
було щось подібне.

До роздільного сміття ми 
ще не дійшли, а от батарей-
ки утилізувати почали. Пункт 
зі збору використаних бата-

рейок минулого року відкрив 
«Шелтер+». За чотири місяці 
акції зібрано близько десяти 
кілограмів використаних аку-
муляторів. Одна пальчикова 
батарейка, викинута у відро 
для сміття, забруднює важкими 
металами близько 20 квадрат-
них метрів землі та 400 літрів 
води, частка батарейок у по-
бутовому смітті не перевищує 
0,05%, а частка токсичних ре-
човин від батарейок сягає 50%. 
Це лише 2 факти, які просто 
кричать про страшенну небез-
пеку для екології неналежним 
чином утилізованих батаре-
йок, пояснюють організатори. 
Цим, кажуть у «Шелтер+», не 
вирішити всіх екологічних 
проблем Кривого Рогу, але це 
дає змогу внести свій посиль-
ний вклад, щоб хоча б не погір-
шувати ситуацію. Щойно набе-
реться три десятки кілограмів, 
і батарейки відправлять до 
Львова. Там їх утилізує держав-
не підприємство «Аргентум», з 
яким культурно-громадський 
центр уклав договір. До слова, 
на сайті підприємства пропо-
нують дізнатися про пункти 
здачі батарейок. У Дніпропе-
тровську їх чотири (здати ви-
користані елементи живлення 
можна в деяких мережах ма-
газинів), у Запоріжжі – три, у 
Сімферополі – два, в Ужгороді – 
цілих п’ять. А найбільше «бата-
рейкових» пунктів в Одесі – там 
їх одинадцять. Тим, хто не має 
поблизу таких центрів, радять 
батарейки все ж не викидати, 
а почекати до кращих часів. 
Криворіжці ж поки що можуть 
здати свої запаси тільки в КГЦ 
«Шelter+», та й то користуються 
цим правом далеко не всі.

– Після мандрівки до Бер-
ліна я почала більше цікави-
тися побутовою екологією, 
– говорить Юля, яка мріє ста-
ти зовсім не екологом, а жур-
налістом. – Тепер намагаюся 
використовувати менше полі-
етилену. Якщо в Європі люди 
вірять, що їхні маленькі дії до-
поможуть великій планеті, то 
чим ми гірші?

Анна РОДІЧКІНА.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я 
13.03.2013                         м. Кривий Ріг                                № 111

Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів  
на міських автобусних маршрутах загального користування  
та затвердження його умов

З метою вдосконалення процесу перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах за
гального користування; відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанови 
Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведен
ня конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», Наказу 
Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року №285 «Про затвердження По
рядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень 
та режимами руху»; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», викон
ком міської ради вирішив:

1. Провести 25.04.2013 конкурс із перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах за
гального користування, визначених рішенням виконкому міської ради від 08.04.2009 №125 «Про 
затвердження міської маршрутної мережі пасажирського автомобільного транспорту», зі змінами.

2. Затвердити умови конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах за
гального користування (додаються).

3. Відділу транспорту і зв’язку виконкому міської ради (Сінкевич С.Г.) здійснити організаційні 
заходи щодо проведення конкурсу.

4. Унести зміни до рішення виконкому міської ради від 08.04.2009 №125 «Про затвердження 
міської маршрутної мережі пасажирського автомобільного транспорту», зі змінами, а саме: за
мінити в п.18 в графі «Назва маршруту» додатка назву лікарні з «Стоматологічна поліклініка №6», 
на «КЗ «Криворізька міська стоматологічна поліклініка №6» Дніпропетровської обласної ради».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Гальченка А.В.
Міський голова Ю. ВІЛКУЛ

Оголошення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських  
автобусних маршрутах загального користування

Загальні положення
Згідно з Законами України «Про місце

ве самоврядування», «Про автомобільний 
транспорт», керуючись Постановою Кабіне
ту Міністрів України від 03.12.2008 №1081 
«Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на авто
бусному маршруті загального користуван
ня», рішеннями виконкому міської ради від 
08.04.2009 №125 «Про затвердження місь
кої маршрутної мережі пасажирського ав
томобільного транспорту», від 13.03.2013 
№111 «Про проведення конкурсу з пере
везення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування та за
твердження його умов», організатор пере
везень оголошує конкурс з перевезення па
сажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування.

Організатором конкурсу є виконавчий 
комітет Криворізької міської ради.

Організатором проведення конкурсу є 
відділ транспорту і зв’язку виконкому місь
кої ради.

Плата за участь у конкурсі відсутня.
Порядковий номер, основні характе

ристики кожного об’єкта конкурсу та його 
умови – згідно з додатком до рішення 
виконкому міської ради від 13.03.2013 
№111.

Конкурс є відкритим для всіх претенден
тів та відбувається у порядку, встановлено
му постановою Кабінету Міністрів України 
від 03.12.2008 №1081.

Порядок одержання необхідної інфор-
мації про об’єкт конкурсу

Ознайомитись з характеристикою кож
ного об’єкта конкурсу також можна на веб
сайті виконкому Криворізької міської ради 
в мережі Інтернет (kryvyirih.dp.ua) або у ор
ганізатора проведення конкурсу (м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська, 1, к. 155).

Найменування організації, режим її 
роботи та адреса, за якою подаються до-
кументи для участі у конкурсі, та кінцевий 
строк їх прийняття

Для участі у конкурсі перевізникпре
тендент подає організатору проведення 
конкурсу (м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, к. 
155) окремо на кожний об’єкт конкурсу від
повідну заяву за формою і такі документи:

– виписку або витяг з Єдиного держав

ного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осібпідприємців;

– нотаріально завірену копію ліцензії 
на право надання послуг з перевезень па
сажирів;

– перелік транспортних засобів, які про
понуються до використання на автобусному 
маршруті, із зазначенням марки, моделі, 
пасажиромісткості (з відміткою «з місцем 
водія/без місця водія»), VINкоду тран
спортного засобу, державного номерного 
знака, року випуску транспортного засобу;

– претендент зобов’язаний надати тран
спортні засоби, запропоновані на участь у 
конкурсі, на огляд у термін, визначений в 
оголошенні про проведення конкурсу;

– копії ліцензійних карток на кожний ав
тобус, який пропонується до використання 
на автобусному маршруті;

– копії свідоцтв про реєстрацію тран
спортних засобів або тимчасових реєстра
ційних талонів автобусів, що пропонуються 
до використання на маршруті;

– копію документа, що підтверджує про
ведення процедури санації (за умови про
ведення санації);

Закінчення на 23 стор.

Комунальне свято
Минулих вихідних відзначили своє 

свято працівники сфери, що забезпечує 
нашим будинкам усі цивілізаційні вигоди, 
– житловокомунального господарства.

Напередодні вшанували їхню не
просту, але вкрай потрібну всім роботу 
і в районі. У виконкомі районної у місті 
ради голова райради Сергій Степанюк 
провів урочистий прийом представни
ків житловокомунального господарства 
району. Кращим з кращих працівникам 
вручили відзнаки міського рівня та цін
ні подарунки. Крім того, районною від
знакою вищого рівня – нагрудним зна
ком «За особистий внесок у розвиток 
Дзержинського району» було удостоєно 
Івана Яковченка, який у 20022006 рр. 
працював заступником голови Дзер
жинської районної у місті ради і коорди
нував діяльність житловокомунального 
господарства району, а нині – на від
повідній посаді у виконкомі Довгинців
ської райради.

Шахові чемпіони
Минулого тижня в районному шахо

вому клубі відбулася спартакіада з ша
хів «Біла тура».

Між собою змагалися в рамках спор
тивних заходів «Олімпійські надії» учні 
загальноосвітніх закладів району. Пе
ремогу на турнірі святкувала команда 
Криворізької гімназії № 95. На другий 
щабель п’єдесталу піднялася команда 
школиінтернату № 1, а третіми стали 
школярі з науковотехнічного металур
гійного ліцею № 16.

Профілактика  
правопорушень

Краще попередити, ніж долати на
слідки. Подібне правило стосується як 
протидії стихійним лихам, так і боротьби 
з протиправними діями.

І це добре розуміють у районі, по
чинаючи роботу з профілактики проявів 
негативної поведінки і правопорушень 
в учнівському середовищі. Минулого 
тижня подібні інформаційні зустрічі 
відбулись у Криворізькому науково
технічному металургійному ліцеї № 16 
та Криворізькій загальноосвітній школі  
№ 7. З учнями спілкувалися відповідаль
ні працівники виконкому райради та 
працівники правоохоронних органів.
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Оголошення

Актуальна тема

У котлі буденному, 
проблемному, 
повсякденному

Наприкінці березня у нашій державі 
відзначається День працівників житло-
во-комунального господарства і побуто-
вого обслуговування населення. Сфера 
житлово-комунального господарства є 
однією з найважливіших та соціально-
значущих для розвитку нашого регіону. 
Праця понад трьох тисяч людей почи-
нається в ранковий час, коли більшість 
мешканців ще відпочиває, і завершуєть-
ся пізньої пори. Від працівників сфери 
побутового обслуговування залежать 
наш добробут і добрий настрій.

Районні урочисті заходи з нагоди 
Дня працівників житлово-комунального 
господарства відбулися у Криворізькій 
міській музичній школі №1. Від імені 
депутатського корпусу працівників ко-
мунальної та побутової сфери привітав 
секретар міської ради Сергій Малярен-
ко. Він подякував за сумлінну працю та 
повсякденну турботу про гідне життя 
мешканців району і вручив відзнаки ви-
конкому Криворізької міської ради кра-
щим представникам галузі.

Лампочко, світи!
ТОВ «Криворіжелектромонтаж» об-

рано виконавцем послуг з відновлення 
зовнішнього освітлення у Кривому Розі 
(в тому числі й на території Центрально-
Міського району). Ці роботи виконуються 
за рахунок місцевого бюджету. У 2013 
році в районі заплановано замінити біль-
ше 4000 ламп та більше 600 світильників.

 У першу чергу зовнішнє освітлення 
відновлюватиметься на вулицях «черво-
ної» лінії Центрально-Міського району, 
особлива увага буде приділена і вули-
цям приватного сектору.

З початку року на 70 вулицях Цен-
трально-Міського району вже замінено 
935 ламп зовнішнього освітлення. Робо-
ти тривають.

Ц.-Міський район

Підготувала
Тетяна 
ДРЄЄВА

НовиниЄ проблема!

Голова Саксаганської районної у місті ради Валерій Беззубченко:

«Той неабияк здоров’ям 
ризикує, хто із землі купує»
Влада Кривого Рогу помітно посилює 
боротьбу із стихійною торгівлею, розу-
міючи, яку потенційну загрозу здоров’ю 
населення несе продаж із землі таких 
продуктів харчування, як м’ясо, молоко, 
яйця, гриби, всіляка консервація. Учо-
ра ми торкнулися цієї непростої теми в 
розмові з головою Саксаганської рай-
ради В. Беззубченком.

– Валерію Вікторови-
чу, за моїми спостережен-
нями, окремі чиновники, 
представники контролюю-
чих органів і силових струк-
тур, проявляють нерішучість 
і млявість у боротьбі з таким 
явищем, як стихійна торгів-
ля продуктами харчування 
із землі та асфальту. Немало 
і таких, які потурають неза-
конному заняттю. Чому?

– Передусім це все йде від 
того, що окремі відповідальні 
особи помилково ототожнюють 
боротьбу з небезпечним пере-
житком-явищем і боротьбу з 
жінками та бабусями, які стоять 
зі своїм нехитрим продуктовим 
набором край запиленої доро-
ги. А насправді ж безкомпро-
місну війну треба оголошувати 
явищу, а з молодичками й ста-
ренькими вести коректну, то-
лерантну і, головне, системну 
роз’яснювальну роботу.

– Яку конкретно?
– Що ваша, пані, тушка курки 

на целофановому клаптику, не 
перевірена працівниками ве-
теринарної служби, може бути 
заражена хворобою. І не одні-
єю. Тим більше, що ви не знає-
те, в яких умовах її вирощува-
ли, бо вам її з села родичі пере-
дали. Велика вірогідність, що й 
неперевірені курячі яйця у ва-
шому лотку можуть бути неякіс-
ними, бо придбали ви їх у сусід-
ки-продавчині, котра на ринку 
торгує. Доведіть, що вони точно 
свіжі, а не з простроченим тер-
міном придатності. Може бути, 
що їх вам просто продали за де-
шевшою ціною, аби не викида-
ти на смітник. Ще більше не-
має впевненості в тому, що ваші 

мариновані гри-
би в банці їстівні, а 
не отруйні... Скажу 
вам, що з моїми ось 
такими припущен-

нями-доводами практично за-
вжди погоджуються випадко-
ві продавчині, і конфлікти між 
нами не виникають. Бо веду я 
розмову без зверхності та кри-
ку. Ті ж, хто робить із себе ве-
ликого начальника або ж підза-
робляє на бабусях, і зводять на-
нівець боротьбу з асфальтною 
торгівлею.

– Перепрошую, а що ви в 
кінці спілкування пропонує-
те представницям стихійної 
торгівлі?

– Запрошую сміливо йти на 
ринки Саксаганського району й 
законно торгувати. Тим більше, 
що сьогодні там місць багато: 
заповнюваність торговельни-
ками – 60-65 відсотків. А вар-
тість місця торгівлі доступна. І, 
головне, там створено всі умо-
ви для праці.

– Нині санітарно-епіде-
мічна служба знаходиться в 
стадії реформування, отож, 
на плечі представників якої 
структури лягають обов’язки 
не допускати стихійну торгів-
лю в Саксаганському районі?

– З цією функцією, як на 
мене, непогано справляються 
співробітники районного від-
ділу міліції, який очолює Ро-
ман Ткаченко. Людей вони не 
ображають, щоправда тих, хто 
постійно порушує правила тор-
гівлі, штрафують. Кошти йдуть 
до скарбниці району.

– Ми все, так би мовити, 
про нехороших представ-
ників стихійної торгівлі го-
воримо, виховуємо їх, а про 
нерозбірливих покупців, 
які беруть додому сумнівної 
якості продукти харчування 
із землі, – ні слова.

– Я щойно хотів про них ска-
зати. Адже ті громадяни, які 
женуться за трішки дешевши-
ми продуктами харчування і 
несуть їх додому, дуже ризику-
ють не лише своїм здоров’ям, а 
й здоров’ям рідних і близьких.

– Так, про випадки отру-
єння неякісними грибами, 
м’ясом, яйцями, купленими 
на стихійних ринках, ми де-
сятки разів писали останні-
ми роками в «Червоному гір-
нику».

– І ще треба писати. Бо цю 

проблему так швидко не ви-
рішиш. Щоправда, для мене є 
дивним, що в Саксагансько-
му районі так багато продук-
тових крамниць, супермарке-
тів, де гарантована якість про-
дуктів харчування, а люди ще 
понад дорогою на вечерю ску-
пляються. І, повірте, річ тут не 
в бідності. А, скоріше, у хиб-
ному уявленні, що на асфаль-
ті продукти домашні, смачніші. 
Це давно вже не так.

Микола КРАМАРЕНКО.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Вчора та сьогодні
Схоже, недаремно кажуть: незаконна торгівля, що той бур’ян – 

скільки його не поли, а все одно виросте. Тільки от чи завжди все так 
песимістично?

Як то кажуть, без зайвих коментарів. Два знімки зроблені на одному 
й тому самому місці – поряд з перехрестям проспекту Металургів та ву-
лиці Косіора. Це місце дуже полюбляють торговці різним крамом. Пер-
ший знімок зроблено у день візиту парламентської комісії з екологічних 
питань. На диво порожньо та затишно для перехожих, як, певно, і по-
винно бути. Другий – за день після візиту: торгівля знов розгортається…

Фотофакт

Безпека життя 

Попередження пожеж через дитячі пустощі з вогнем
На жаль, реалії сьогодення такі, що більшість батьків, 

аби задовольнити потреби сім’ї, змушені багато пра-
цювати і не приділяють достатньо уваги своїм дітям. 
Залишені без нагляду дорослих, дітлахи обирають собі 
за іграшку сірники, що приваблюють яскравими обгорт-
ками та гучним торохканням зсередини, чи залишені 
будь-де запальнички.

В основі дитячих пустощів із вогнем лежить безмеж-
на допитливість, бажання пізнати навколишній світ, на-
слідування дорослим, які щоденно користуються вогнем.

Бажання виховувати у дітей самостійність уже з 

раннього віку зрозуміле й заслуговує схвалення. Проте 
ризикує той, хто пов’язує її з непосильними завданнями, 
коли малечі дозволяють розпалювати печі, користувати-
ся без нагляду дорослих газовими приладами, вмикати 
електричні праски, плити, радіоприймачі та телевізори, 
дають до рук сірники та запальнички.

У своїх іграх та забавах діти завжди копіюють дорос-
лих, які пораються біля печі, газової плити, палять цигар-
ки. Часто ці спроби закінчуються трагічно.

Щоб уникнути біди, слід пам’ятати, що дітям катего-
рично заборонено:

– бавитися із сірниками, палити папір та інші пред-
мети у приміщеннях;

– переносити відкритий вогонь з одного місця на інше;
– без нагляду дорослих запалювати вогнища із сухого 

листя, сміття, різних відходів та інших матеріалів, а також 
залишати їх непогашеними після пікніків на природі;

– чіпати гаряче вугілля у плиті;
– вмикати електричні та газові прилади: дітям молод-

шого віку – без дорослих, старшим – якщо вони не оволо-
діли правилами експлуатації побутових електроприладів;

– класти іграшки та інші предмети на гарячі плити 

або на опалювальні електроприлади;
– запалювати легкозаймисті предмети чи рідини.
Шановні батьки! Вирушаючи з дому, перевірте, чи не 

залишено працюючими телевізор, магнітофон, праску, 
фен та інші побутові електроприлади. Не залишайте ді-
тей без нагляду.

Обов’язок кожного батька і матері – навчити дитину 
набирати номер телефону екстреної допомоги служби 
порятунку – 101.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення виконкому міськради

До уваги суб’єктів  
господарювання!

На виконання Закону України «Про 
адміністративні послуги», Постанови Ка-
бінету Міністрів України від 30 січня 2013 
року № 44 «Про затвердження вимог до 
підготовки технологічної картки адміні-
стративної послуги» рішенням виконкому 
Криворізької міської ради від 13.03.2013 
№ 113 затверджено технологічні картки 
адміністративних послуг, що надаються 
відділами, управліннями, іншими органа-
ми міської ради в муніципальному цен-
трі послуг м. Кривого Рогу (скористатись 
картками можна на офіційному веб-сайті 
виконкому міської ради в мережі Інтернет 
(www.kryvyirih.dp.ua). 

Відділ дозвільно-погоджувальних 
процедур виконкому міськради
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Масляна  – один із яскравих прикладів дивовижного поєд-
нання двох світоглядів: язичництва і християнства. Славити 
весну і родючість матінки-землі, пригощати родичів і сусідів 
млинцями, що символізують Сонце, допомагати нужденним, 
вшановувати померлих предків – віковічний набір сакраль-
них слов’янських традицій. У передчутті розквіту природи 
криворіжці з задоволенням поринули у веселощі й часту-
вання: дивували оригінальними рецептами млинців, співа-
ли пісень і кружляли у танцях, спалювали Марену і просили 
один в одного пробачення на Прощеній неділі.

Хлопці млинці їли,  
Масниці раділи

Традиційно свято Масниці в не
ділю святкували на площі перед ДП 
«Овація».  А які ж млинці без меду! 
Тож уже з суботи тут розгорнули тор
гівлю криворізькі бджолярі – щойно 
з Києва з дипломом ІІІ ст. повернувся 
Павло Лебухов. Частували медовухою 
усіх охочих почесний бджоляр Крив
басу Костянтин Павленко, родина Ли
хачових, Павло Герб та інші. А на сцені 
піснями проводжав зиму та стрічав 
весну народний хор ветеранів ім. Ра
їси Зиміної, змагалися любителі млин
ців. Хто найсправніше привселюдно 
ум’яв одразу 10, того чекав приз – 
пляшка шампанського. Тож хлопці 
млинці їли, Масниці раділи. А відчай
духи змагалися за призи, почеплені 
на верхівці слизького, відполірова
ного протягом років стовпа. Словом, 
різноманітні ігри та розваги, конкурси 
та гучні веснянки стали окрасою на
родного гуляння, кульмінацією якого 
було спалення Марени як символ того, 
що зима нарешті відступиться і дасть 
дорогу весні, пробудженню природи.

Цього року з ініціативи голо
ви Жовтневої райради Володимира 
Коритніка та за підтримки депутатів 
міської ради Павла Тимошенка, Дми
тра Васильченка, Ніни Бобровник, 
Олега Чередниченка, депутатів рай
ради Раїси Костиркіної, Надії Рудої 
вперше свято Масниці відзначали на 
5му та 7му мікрорайонах Зарічний, у 
скверах на 173 кварталі та на Ставках, 
а також поблизу дитсадка №71, що в 
мікрорайоні Індустріальному. До свята 
долучилися й приватні підприємці, які 
щедро пригощали млинцями жителів 
Індустріального. На мікрорайоні 5му 
Зарічному з польовою кухнею виїха
ла військова частина та годувала всіх 
бажаючих смачною кашею. Словом, 
цього року на радість і дорослим, і ма
лечі Масниця заглянула в усі куточки 
Жовтневого району.

Дві тисячі млинців до вечо-
ра не долежали!

У затишному «Дитячому» парку, 
що в Жовтневому районі, поблизу 
зупинки громадського транспорту 
«Ставки» більше 5 годин вирувало 
веселе свято «Молодіжна Масляна», 
організоване райвиконкомом, пра

цівниками Криворізького залі
зорудного комбінату, підприєм
цями. Та найбільше постаралися 
учні шкіл, ліцеїв, технікумів та ін
ших навчальних закладів. Вони 
спекли в день дійства понад 2 
тисячі духмяних млинців. А ще – 
роздавалипродавали гостям бу
блики, вареники, пряники... Осо
бливо сподобалися дівчаткам і 
хлопчикам призи від щедрих па
січників спілки «Травневий мед». 
Ох і поласували вони медком із 
квітковим пилком!

 Цього дня перевіряли повну 
готовність до свята Масляної дві 
героїні: Зима і Весна. Зима по
ступилася під натиском тепла й 
веселощів у парку. Адже близько 
сотні забав так нагріли парк, що 
Зима просто розтанула, не до
чекавшись навіть, поки згорить 
зимове опудало.

 Молодіжну Масляну відвіда
ло щонайменше 2 тисячі гостей.

І знову палав незгораю-
чий Ігор Козирєв…

Щонайменше п’ять тисяч 
криворіжців відвідали традицій
не свято Масляної, яке відбулося 
минулої неділі у сквері відпо
чинку імені Артема. Привітав 
саксаганців і гостей з провода
ми зими голова Саксаганської 
районної у місті ради Валерій 
Беззубченко. А далі всіх весе
лили кілька сотень учасників 

цього посправжньому незабутнього 
дійства.

– На головній сцені скверу висту
пали самодіяльні колективи Палацу 
культури імені Артема, ряджені, учні 
шкіл, технікумів та ліцеїв, – говорить 
завідуюча відділом культури Сакса
ганського райвиконкому Олена Мі
гуша. – Не менш гамірно та весело 
було на інших майданчиках у сквері, 
де розважалися діти і дорослі. Для 
всіх, хто перемагав у конкурсах та вік
торинах, знайшлися призи. Особливо 
сподобалися солодкіпресолодкі – від 
пасічників зі спілки «Травневий мед» 
Олега Варешка, Тетяни та Олександра 
Караушів, медярів з Нікополя. А якою 
смачною була «Базавлуцька медову
ха» від Бориса Горба з Софіївського 
району, словами не передати! Ну, а 
родзинкою Масляної стало привсе
людне спалення живого опудала, в 
ролі якого знову виступив мужній кі
нокаскадер Ігор Козирєв.

Після цього всі присутні не сумні
валися, що зима вже пішла з Кривого 
Рогу, а прийшла весна красна.

Масляну гуляли – весну закликали

Підготували сторінку Тетяна ДРЄЄВА, Мотрона ПАНОВА, Микола КРАМАРЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА, Олександра ПОРТНЯГІНА
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Перед концертом у фойє зібралося бага
то народу. І неспроста: є на що подивитися. 
Тут і виставка картин, і багато музики – аж 
чотири оркестри готові по черзі розважати 
гостей. А перед самим входом саксаганці 
вирішили «покреативити» і влаштувати 
гарячу зустріч за допомогою театральної 
постановки, де герої гоголівської «Ночі пе
ред Різдвом» задобрювали вимогливе журі 
варениками та веселими жартами.

– Звичайно, ми хвилюємося, але грати 
в оркестрі не так страшно, як виходити на 
сцену з сольним номером, – говорить чо
тирнадцятилітня Ліза, вихованка музичної 
школи №13. Вона сьогодні разом з іншими 
дівчатами з оркестру народних інструмен
тів одягнена в український національний 
стрій. – Я граю на бандурі, мені дуже подо
бається цей інструмент. Колись я вже брала 
участь у цьому фестивалі разом з ансамб
лем бандуристів, але я тоді була ще мала. 
Цього разу сподіваємося на перемогу.

Ліза разом з іншими дівчатами закінчує 
останні приготування, поправляє косички 
та займає своє місце серед музикантів. Тим 
часом за лаштунками хвилюються перед 
виступом інші учасники.

– Ми збираємося здивувати журі су
мішшю джазфанку та хіпхопу, – говорить 
ровесниця Лізи Катя, яка представляє тан
цювальну групу «Лайт сайт». – Цей номер 
готували цілий рік. На фестивалі я вперше. 
Думаю, буде весело!

Нарешті розпочинається фестиваль, де 
кращі аматорські колективи Саксагансько
го району показують, на що вони здатні. 
Між іншим, сьогодні в Кривому Розі ама
торському мистецтву присвячують своє до
звілля близько 4 тисяч дітей. А на «Весні 
Рудани» щороку виступають близько 150 
творчих колективів. Цьогоріч, зазнача
ють організатори, фестиваль проходить у 
рамках марафону дитячої творчості «Діти 
єднають Україну». Марафон присвячено 
Року дитячої творчості, який оголосив Пре
зидент України. Проект «Діти єднають Україну», ініційований Партією регіонів, 
обіцяє бути найбільшим у країні дитячим конкурсом. Його презентацію провів 
Віцепрем’єрміністр Олександр Вілкул.

– Сьогодні творчі колективи Саксаганського району привітали всіх мешкан
ців з тим, що весна остаточно 
ввійшла у свої права, адже в 
нас розпочався відбірковий 
турогляд фестивалю «Весна 
Рудани», – говорить завідуюча 
відділом культури Саксаган
ської районної у місті ради Оле
на Мігуша. – На сцені глядачі 
побачили і циркове мистецтво, і 
вокал, і хореографію, і театраль
ні постановки. Ми намагалися 
задовольнити смаки і дорослих, 
і маленьких глядачів, любителів 
найрізноманітніших жанрів.

Чим закінчиться фестиваль
не змагання, криворіжці змо
жуть побачити 30 березня, коли 
відбудеться галаконцерт.

Фото  
Олександра ПОРТНЯГІНА

Флейта  
чарувала,  
весну  
закликала

Довгоочікувану, сонячну 
весну, що десь забарилася за 
горизонтом, цими березневими 
днями закликала криворізька 
«Чарівна флейта» – щорічний 
дитячий академічний фести
валь обдарованих виконавців 
на духових та ударних інстру
ментах. Криворізьке обласне 
музичне училище в 39й раз 
зібрало юні таланти (віком від 
6 до 16 років) із музичних шкіл 
нашого міста, Дніпропетров
ська, Жовтих Вод, Зеленодоль
ська, Нікополя, Інгульця, Долин
ської.

– Мабуть, немає жодної 
людини, яка б почувши звуки 
духових інструментів зали
шилась байдужою до них, – 
впевнений завідувач відділу 
«Духові та ударні інструмен
ти» Криворізького обласного 
училища Віктор Онуфрієнко. 
– Любов до духової музики на
тхненно виховують керівники 
духових оркестрів, викладачі 
музичних училищ і шкіл мис
тецтв. Результати цьогорічного 
фестивалю обнадійливі: зовсім 
нещодавно в криворізьких 
музичних школах №№ 3 і 4 
було лише 2 оркестри, а тепер 
вже 5. Дуже вправні оркестри 
з’явились у школах мистецтв 
№ 1 і 2. Розширився реперту
ар, зріс рівень виконання ан
самблевих програм, загалом 
ансамблів стало 14.

На заключному етапі фес
тивалю в номінації «Духові 
оркестри» майстерність демон
стрували 5 духових оркестрів: 
ДМШ №4 (зразковий духовий 
оркестр «Портрет» ім. В. Дьоміна 
керівник О. Калюжний), ШМ № 1 
(керівник В.Слободянюк), ШМ 
№ 2 (керівник М.Овчинніков), 
ДМШ № 3 (керівник О.Нікітін), 
ШМ м. Зеленодольська (керів
ник Ю.Кондратьєв). У номінації 
«Ансамблі» відзначились 14 
колективів, у номінації «Сольне 
виконання» – 88 музикантів. 
Родзинкою фестивалю стала 
виставка картин на тему «Світ 
духової музики», написаних 
обдарованими вихованцями 
художніх та музичних шкіл.

Тетяна ДРЄЄВА 

«Чарівній флейті» 
належить особливе 
місце у популяризації 
культури духової музики. 
Перший фестиваль 
Дніпропетровщини 
розпочав свою ходу в 
1975 році. Починався він 
зі спільного академічного 
концерту викладачів та 
учнів ДМШ № 1, 3, 4, 11. 
Спочатку отримував назви 
«Горн», «Фанфара», а 
пізніше став «Чарівною 
флейтою». Не одне 
покоління духовиків 
гартувалось в кадрах 
цього фестивалю: тут 
у свій талант повірили 
відомі виконавці В. Стахов, 
В. Шефер, В. Громченко,  
І. Позяк, Д. Антонюк,  
О. Коровко, М. Глізарін,  
О. Федо.

Фестивальні 
пристрасті

Весняна тепла погода ще тільки десь у про-
гнозах синоптиків, а «Весна Рудани» вже тут 
як тут. Фестиваль, який водинадцяте від-
бувається в нашому місті, знову розпочав 
свій традиційний конкурсний маршрут по 
районах. Днями відкриття цього маршруту 
пройшло в Палаці культури імені Артема. Тут 
свої доробки презентували саксаганці.

Фестивальні 
пристрасті

Обрії мистецтва
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Оголошення

Інгулецькому військ
комату – 50 років

15 березня в сесійній залі виконкому 
Інгулецької райради відбулось урочисте 
зібрання з нагоди 50річчя зі дня засну
вання Інгулецького об’єднаного районно
го військового комісаріату. На заході були 
присутні голова райради Євген Рижков; 
заступник голови районної у місті ради 
Володимир Алентус, який, до речі, довгий 
час очолював районний військовий комі
саріат; голова Широківської райдержад
міністрації Олександр Кокул; заступник 
обласного військового комісара з вихов
ної роботи, підполковник Сергій Полу
циган; військові комісари інших районів 
міста, представники підприємств району, 
ветерани та працівники військкомату.

Інгулецький районний військовий 
комісар Тимур Ваніфатьєв розповів про 
етапи становлення районного військового 
комісаріату. З вітальним словом до присут
ніх звернулись Євген Рижков, Олександр 
Кокул, Сергій Полуциган та представники 
підприємств району. Ветерани та праців
ники районного військового комісаріату 
були нагороджені відзнаками районної 
влади, Широківської райдержадміністрації 
та районного військового комісара. Після 
урочистої частини зібрання присутніх при
вітали зі святом творчі колективи району.

Веселими змаган
нями відсвяткували 
Масляну

16 березня на базі відпочинку «Вер
биченька» ПАТ «ПВП «Кривбасвибух
пром» відбулася традиційна конкурсно
розважальна програма «Масляна2013», 
у якій брали участь команди промислових 
підприємств району та збірна команда 
виконкому Інгулецької райради.

Конкурсна програма передбачала 
оцінку учасників змагань за кількома 
критеріями: художня самодіяльність та 
знання народних звичаїв, приготування 
млинців на швидкість та кулінарну доско
налість, вміння створювати опудала.

Перше місце посіла команда ПАТ 
«ПВП «Кривбасвибухпром». Другими ста
ли представники виконкому Інгулецької 
районної у місті ради. Бронзову нагороду 
отримали працівники Інгулецького ГЗК.

Значну допомогу в організації та про
веденні заходу надав голова правління 
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» Вален
тин Монаков.

Інгулецький район

Підготував
Андрій
МІХЕЙЧЕНКО

Новини

Подробиці

Передплатникам на замітку

Запрошуємо до юриста
Традиційний прийом черво ногірничанського юриста, ви кладача Криворізького 

факуль тету Національного університету «Одеська юридична академія» Олени Анатолі
ївни Березовської відбудеться у вівторок, 26 березня, з 16 до 18 години в при міщенні 
редакції газети «Червоний гірник» за адресою: пр. Металургів, 28. Якщо ви потребуєте 
кваліфікова ної відповіді на запитання правової тематики, запрошуємо на прийом.

Передплатники «ЧГ» отримують консультацію без коштовно, тож не забудьте взя
ти з собою квитанцію про передплату.

Оголошення

День прямого телефону
Шановні мешканці Інгулецького району! Виконком Інгулецької районної у місті 

ради 25 березня 2013 року проводить день «прямого телефону» з питання: про 
актуальні питання у сфері розвитку та підтримки підприємництва. Компетентні від
повіді ви зможете отримати від завідувача відділу розвитку підприємництва викон
кому районної у місті ради з 13.00 до 17.00 за телефоном 213971.

Ре
кл

ам
а

Світ освіт

До уваги абітурієнтів!  
Розпочинається пробне тестування

23 березня 2013 – з української мови і літератури, 
всесвітньої історії, однієї з іноземних мов, біології, 
фізики, російської мови.

30 березня 2013 – з історії України, математики, 
хімії, географії, світової літератури.

Мережа пунктів пробного тестування учасників 
зовнішнього незалежного оцінювання у Кривому 
Розі:

1. Дзержинський район – Криворізький економіч
ний інститут ДВНЗ «Криворізький національний уні
верситет», вул. Семашка, 16, тел. 4071570.

2. Довгинцівський район – КЗШ №128, вул. Симо
нова, 12, тел. 914747.

3. Жовтневий район – Криворізький коледж еко
номіки та управління ДВНЗ «КНЕУ», вул. Ватутіна, 37, 
тел. 4046992.

4. Інгулецький район – Політехнічний коледж КНУ, 
вул. Кармелюка, 33, тел. 212067.

5. Саксаганський район – Криворізький природни
чонауковий ліцей, вул. Мелешкіна, 32а, тел. 642335.

6. Саксаганський район – Криворізький професій
ний транспортнометалургійний ліцей, вул. Корнійчу
ка, 25, тел. 647831.

7. Тернівський район – КЗШ №45, вул. 23 Лютого, 
170, тел. 369113.

8. ЦентральноМіський район – КНУ (корпус ІІ), вул. 
Пушкіна, 37, тел. 261770.

Безпека життя

Навчання – шлях до безпомилкових  
дій у реальності
Нещодавно на базі Палацу культури ПАТ «Північний 
ГЗК» службою порятунку Кривого Рогу було проведено 
спеціальні тактичні навчання особового складу чергових 
караулів пожежно-рятувальних підрозділів міста щодо 
відпрацювання дій у випадках трагедій, пов’язаних із 
відпочинком громадян. 

План навчання включав ліквіда
цію умовної пожежі на об’єкті з ма
совим перебуванням людей, яким 
і є Палац культури, де може одно
часно перебувати понад півтори ти
сячі осіб. Вогнеборці практикували 
миттєве встановлення взаємодії з 
іншими службами, а також провели 
навчання персоналу закладу.

Зазвичай у подібних спорудах 
шляхами розповсюдження вогню 
є легкозаймисті матеріали, меблі, 
обладнання, декорації. Через сис
тему вентиляції полум’я за лічені 
хвилини охоплює всі приміщення, 
виникає сильне задимлення. Паніка 
непідготовлених осіб перешкоджає 
проведенню евакуаційних заходів 
– це і стало основним акцентом 
навчань. У даному випадку, за сце
нарієм, пожежа виникла на сцені. 
Площа умовного займання на мо
мент прибуття рятувальних підроз
ділів склала 96 квадратних метрів. 
За викликом прибуло три відділен
ня на автоцистернах. Доки пожежні 
підрозділи проводили оперативне 
розгортання, колектив закладу куль
тури виводив людей із залу та гасив 
полум’я підручними засобами.

Всього у навчанні взяло участь 
30 рятувальників, було залучено 
3 одиниці пожежнорятувальної 
техніки, а також карету швидкої ме
дичної допомоги. Під час розбору 
дій виникла потреба додаткового 
вивчення окремих елементів ряту
вальної операції, бо якщо дійсно 
постане завдання порятунку грома

дян в умовах справжньої надзви
чайної ситуації, дії рятувальників 
мають бути безпомилковими.

Обмежено рух трамваїв
Шановні пасажири! У зв’язку із проведенням робіт по 

капітальному ремонту трамвайної колії на ділянці від вул. 
Вітчизни до кільця «ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг» рух 
трамвайних вагонів КП «Міський трамвай» буде організо
вано наступним чином:

2122.03.2013 року з 09.00 до 16.00 тимчасово призупи
няється рух трамваїв на трамвайному маршруті № 13.

2324.03.2013 року тимчасово призупиняється рух трам
ваїв на трамвайному маршруті № 9 і також на ділянці «2а 

міська лікарня»«Суриковий завод».
2528.03.2013 року з 09.00 до 16.00 тимчасово призу

пиняється рух трамваїв через вул.Вітчизни, на ділянці «2а 
міська лікарня»«Маг. «Стріла». Трамвайні маршрути №№ 1, 
2, 5, 7 курсуватимуть до кільця «ПАТ АрселорМіттал Кривий 
Ріг», на трамвайному маршруті №13 збільшено кількість 
трамваїв до 3 одиниць, рух на трамвайному маршруті №9, 
10, 11 тимчасово призупинено.

2931.03.2013 року тимчасово призупиняється рух на 

трамвайних маршрутах №№ 3, 9, 12, 13.
Інші маршрути працюватимуть у звичайному режимі.
Просимо вибачення за тимчасові незручності

З повагою адміністрація КП «Міський трамвай»

У разі виникнення надзвичайної ситуації працівники закладу повинні:
негайно повідомити про пожежу 
оперативно-рятувальну службу ци-
вільного захисту телефоном за но-
мером 101, при цьому необхідно 
чітко назвати адресу, вказати кіль-
кість поверхів будівлі, місце виник-
нення пожежі, загальну обстановку, 
кількість присутніх людей, повідо-
мити своє прізвище;
зберігаючи спокій, оголосити 
про термінову евакуацію відві-
дувачів та персоналу з усіх примі-
щень за заздалегідь розробленим 
планом, який має перебувати за-
вжди на видноті;
перевірити, чи відкриті двері 
евакуаційних виходів та виходи до 
зовнішніх сходових кліток;
знеструмити будинок;
без зволікань організувати га-
сіння пожежі із застосуванням 
первинних засобів пожежогасін-
ня (вогнегасників) та, за потре-

би, внутрішніх пожежних кран-
комплектів;
за наявності систем протипо-
жежного захисту перевірити їх 
спрацювання або привести їх у дію.
Якщо не існує прямої загрози жит-
тю та здоров’ю відвідувачів, орга-
нізувати евакуацію матеріальних 
цінностей, також згідно із завбач-
ливо розробленим планом першо-
черговості евакуації, у першу чергу 
це стосується печатки, штампів, 
готівки з каси, обліково-бухгалтер-
ської документації, документів під 
грифами таємності тощо.

Особи, уповноважені зустрічати 
прибуваючі за екстреним викли-
ком оперативні служби цивільного 
захисту, інформують керівника під-
розділу про наступне:

– чи є в будинку люди, яким за-
грожує пожежа, їх кількість;

– орієнтовне місце, де виникло 
загоряння;

– куди може розповсюдитися во-
гонь та дим;

– місця розташування пожежних 
гідрантів.

Запорукою успішного проведен-
ня рятувальної операції є інструк-
тування персоналу на випадок 
непередбачених обставин, від-
сутність паніки, уникнення необ-
думаних вчинків, застерігає міське 
Управління цивільного захисту 
ДСНС.

Хроніка пригод
Привид Мазурка

Зловісна тінь «караванського 
стрільця» декому ввижається на кож
ному кроці. Днями центральні теле
канали знайшли його послідовника 
у Кривому Розі. Наскільки варто зді
ймати паніку з приводу появи моди 
чинити збройний опір у супермарке
тах, як це роздмухали столичні мис
ливці за сенсаціями?

За словами начальника сектору 
зв’язків з громадськістю Криворізько
го міського управління міліції Оксани 
Фіщенко, 16 березня близько о пів на 
другу ночі в торговельному закладі 
навпроти ринку «Ювілейний» поку
пець нібито цілком мирно розрахову
вався за покупки, відійшов від каси і 
вступив у конфлікт із співробітником 
приватної служби безпеки. У ході 
словесної перепалки дістав пістолет, 
приставив до голови охоронця. Пра
цівники магазину викликали Дер
жавну службу охорони і патрульно
постовий наряд міліції. Озброєного 
громадянина було доставлено до 
Саксаганського райвідділу внутріш
ніх справ. При огляді особистих речей 
затриманого з’ясувалось, що пістолет 
– газовий, з належно оформленими 
дозволами. Наразі порушено карну 
справу за частиною 4 статті 296 Кри
мінального кодексу (хуліганство), не 
виключено, підозрюваний донедавна 
мав причетність до силових структур.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ
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 Програма телебачення  з 25 по 31 березня Новини культури    Реклама

Четверговий телегід

ТРК «РУДАНА»
15.00 «Мiсто»
15.10 Телегазета
15.15 «Рассуждалки»
15.25 Худ.фильм «Весна» 1 

категория
16.55 «Интеркласс»
17.10 «Ха-ха шоу»
17.55 Телегазета
18.00 «Мiсто»
18.10 Погода
18.15 «Вечiрня казка «Соники»
18.30 Док.сериал «Этот загадоч-

ный мир»
19.00 «Мiсто»
19.10 «Спорт»
19.15 Погода
19.20 Телегазета
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Близкие Путешествия»
19.50 «Рассуждалки»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский теле-

журнал»
20.20 «На землi на рiднiй…»
20.30 «Мiсто»
21.00 «Спорт»
21.05 Погода
21.15 «На углу улиц»
21.45 «На землi на рiднiй…»
21.50 «Епiзоди колишнього»
22.00 «Беседы о вечном»
22.30 «Мiсто»
23.00 «Спорт»
23.05 Погода
23.10 Док.фильм «Двi сiм’ї»
23.40 «Мир животных»
0.10 «Антропологiя»
1.00 «Вкусы культур»
1.30 Док.сериал «Этот загадоч-

ный мир»
2.30 Хит-парад «На все 100»
3.30 «Золотая коллекция кино» 1 

категория
5.00 «Музыкальный калейдо-

скоп»

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 15.00, 18.00, 19.00, 20.30, 

22.30 «Мiсто»
07.00, 19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
07.05, 09.30, 19.15, 21.05, 23.05 

«Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 17.55, 

19.20 Телегазета
07.15 «Косметичка»
07.45, 18.15 «Вечiрня казка «Соники»
08.00 «Пiдземка»
08.10, 04.45 «Близкие Путешествия»
09.00 «Телеспортклуб»
09.40, 14.45, 19.55 «Рассуждалки»
09.50 «Сад. Огород. Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 Д/ф «Двi сiм’ї»
11.00, 23.45 «Мир животных»
11.25, 22.25 «Епiзоди колишнього»
11.30, 01.00 «Вкусы культур»
12.00 «Книжная полка»
12.30, 02.30 «Беседы о вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «На углу улиц»
14.00 «Сделано руками»
14.30 «Интеркласс»
14.55, 20.20, 22.20 «На землi на 

рiднiй…»
15.15 «Кiндерунiя»
15.30 Х/ф «Музыкальная исто-

рия» 1 категория
17.00 «Магия природы»
17.25 Молодёжная программа 

«Студия»
18.30 «Контакт»
19.25, 01.30 «Этот загадочный мир»
19.45 «Афиша»
19.50 «Шаг навстречу»
20.05 «Резонанс»
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Енергозаощадження»
21.30 Д/ф «Анна ахматова»
22.00 «Медицинский теле-

журнал»
23.15 «Ха-ха шоу»
00.10 «Антропологiя»
03.00 «Золотая коллекция кино»

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.35 «Бодрое утро»
06.30, 15.00, 18.00, 19.00, 20.30, 

22.30 «Мiсто»
07.00, 19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
07.05, 09.35, 18.10, 21.05, 23.05 

«Погода»
07.10, 08.30, 09.40, 15.10, 17.55, 

19.20 Телегазета
07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «Вечiрня казка 

«Соники»
08.00, 11.55, 15.15 «Гарна новина»
08.05 Д/с «Магия природы»
09.05 «Книжная полка»
09.45, 14.50, 19.50 «Рассуждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 «Перчинка»
10.30 «Ха-ха шоу»
11.00, 23.40 «Мир животных»
11.25, 18.55, 22.25 «Епiзоди 

колишнього»
11.30, 01.00 «Вкусы культур»
12.00 «Резонанс»
12.15 «Зооквартал»
12.45 «Близкие Путешествия»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.20 Х/ф «Алёша Птицын вы-

рабатывает характер» 
16.50 «Магия природы»
17.15 «На углу улиц»
18.30 «Кiндерунiя»
18.50, 22.20 «На землi на 

рiднiй…»
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский журнал»
20.00 «Телеспортклуб»
21.15 «Моє житло»
21.30 Молодёжная программа 

«Студия»
22.00 «Чоловiчий клуб»
22.15 «Афиша»
23.10 Д/ф «Думи мої»
00.10 «Антропологiя»
01.30 Д/с «Этот загадочный мир»
03.00 «Золотая коллекция кино»

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 15.00, 18.00, 19.00, 20.30, 

22.30 «Мiсто»
07.00, 19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
07.05 «Погода «
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 17.55, 

19.20 Телегазета
07.15 «Телеспортклуб»
07.45, 18.15 «Вечiрня казка 

«Соники»
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Кiндерунiя»
09.00 «Зооквартал»
09.30, 19.15, 21.05 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40 Д/ф «Думи мої»
11.15, 23.40 «Мир животных»
11.40, 01.00 «Вкусы культур»
12.05, 20.05 «Епiзоди колиш-

нього»
12.10, 20.20 «На землi на рiднiй…»
12.15, 19.55 «Рассуждалки»
12.25 «Шаг навстречу»
12.30 «Косметичка»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 Молодёжная программа 

«Студия»
14.00 «Резонанс»
14.15 «Медицинский журнал»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/ф «Актриса» 1 категория
16.35 Д/с «Магия природы»
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путешествия»
17.30 Док.серіал
18.10, 23.05 Погода
18.30, 01.30 «Этот загадочный мир»
19.25 «Перчинка»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 «ARTiCOOL»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Д/ф «Два життя Соломiї»
00.10 «Антропологiя»
02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция кино»

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 15.00, 18.00, 19.00, 20.30, 

22.30 «Мiсто»
07.00, 19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
07.05, 09.30, 23.05 «Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 17.55, 

19.20 Телегазета
07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «Вечiрня казка 

«Соники»
08.00, 11.20, 17.45 «Рассуждалки»
08.10, 11.55, 14.25, 21.50 «На землi 

на рiднiй…»
08.20 «Епiзоди колишнього»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.15 «Близкие Путеше-

ствия»
10.00, 02.30 Молодёжная про-

грамма «Студия»
10.30 Д/ф «Два життя Соломiї»
11.00 «Мир животных»
11.30 «Вкусы культур»
12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «ARTiCOOL»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
14.45 «Медицинский журнал»
15.15 Х/ф «Близнецы» 1 категория
16.35 «Магия природы»
17.00 «Кiндерунiя»
17.15 «Сделано руками»
18.10, 19.15 Погода
18.30, 01.30 «Этот загадочный мир»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 Д/ф «Вулиця без кiнця»
00.20 «Антропологiя»
01.10 «Сад. Огород. Цветник»
03.00 «Золотая коллекция кино» 

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 23.25 

«Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Телегазета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «Вечiрня казка «Соники»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 11.35, 15.15 «Гарна новина»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 19.15 «Рассуждалки»
10.00 «Медицинский журнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 Х/ф «По щучьему веленью» 

1 категория
11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.15, 17.00, 20.15 «На землi на 

рiднiй…»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.00 «Кiндерунiя»
15.20 М/ф
16.30 «Зооквартал»
17.05, 20.20 «Епiзоди колиш-

нього»
17.10 «Телегазета»
17.20, 02.50 Х/ф «Петербургская 

ночь» 1 категория
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Чоловiчий клуб»
20.30, 01.30 «Мiсто. Тиждень»
21.10 «Уїк-енд експрес»
21.40 «Близкие Путешествия»
22.00 «ARTiCOOL»
22.30 Д/ф «Вулиця без кiнця»
23.30 Д/ф «Анна Ахматова»
00.00 «Золотая коллекция кино» 

1 категория
02.00 Д/ф
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «Вечiрня казка «Соники»
07.15, 15.35, 20.15 «Рассуждалки»
07.25 «На землi на рiднiй…»
07.30, 12.00, 20.30 «Мiсто. 

Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 21.00, 

22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 Теле-

газета
08.10 «Телеспортклуб»
09.00 Х/ф «Конёк-горбунок» 1 

категория
10.30 «Косметичка»
11.05 «Чоловiчий клуб»
11.20 «Кiндерунiя»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45, 22.15 М/ф
15.15 «Медицинский теле-

журнал»
15.45, 19.00 «Близкие Путеше-

ствия»
16.00 «Зробленоруками»
16.35, 03.30 Х/ф «Истребители» 1 

категория
18.25 «Перчiнка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «ARTiCOOL»
19.45 Молодёжная программа 

«Студия»
21.10, 02.00 Хит-парад «На все 

100»
22.00 «Резонанс»
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 «Золотая коллекция кино» 

1 категория
03.00 Д/ф
05.00 «Музыкальный калей-

доскоп»

Понеділок, 25 березня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00 День за днем
09:30 Моя профессия
09:45 Новая волна
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 – Новости регионов
19:35 Диалог

Вівторок, 26 березня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Урок для родителей
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Государственный портал
19:45 Аспекты жизни

Середа, 27 березня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00, 19:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35  Государственный портал
09:45 Аспекты жизни
19:20 Новости регионов
19:35 Современник
19:50 Юные эксперты

Четвер, 28 березня
ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Современник
09:50 Юные эксперты 
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Диалог 

П'ятниця, 29 березня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35  Разговор без нотаций
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Новый курс
19:50 Азбука здоровья

Субота, 30 березня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Кабмин на связи 
19:00 Новости регионов
19:20 Календарь событий
19:35 Новая волна

Неділя, 31 березня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00 Новости регионов
09:20 Календарь событий
09:35  Новая волна
19:00 День за днем
19:30 Моя профессия
19:45 Фабрика идей

Оголошення

Анонс

На вихідних танцюють всі?
Танок, кажуть, робить музику видимою. Які ще дива вміє робити хореогра-

фічне мистецтво, криворіжці зможуть побачити у вихідні. Субота і неділя про-
йдуть у місті під танцювальним гаслом.

Звітний концерт народного ансамблю бального танцю «Фламінго» запла-
новано на суботу, 23 березня. У цей день о 15.00 на сцені ДП «Овація» ПАТ 
«ЦГЗК» «Фламінго» покаже кращі з кращих своїх номерів. 

А напередодні, у п’ятницю, 22 березня, відкриється Всеукраїнський відкри-
тий фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Танець скликає друзів». 
Три дні змагатимуться в нашому місті на базі Палацу культури «Тернівський» 
учасники фестивалю, а танцювальні гуру визначатимуть переможців. На цей 
конкурс танець скликає друзів 22 березня об 11.00, 23 березня о 10.30, а в не-
ділю, 24 березня, на гала-концерт фестиваль покличе всіх небайдужих о 12.30. 
Варто додати, що цей фестиваль має вже досить довгу танцювальну історію, 
адже відбувається водинадцяте.

Конкурс і трохи літератури
Розбавить хореографічний уїк-енд регіональний 

конкурс виконавців на народних інструментах «Укра-
їно моя» та літературний суботній вечір у «ШELTER+».

Конкурс «Україно моя» відбудеться об 11.00 у не-
ділю, 24 березня, в стінах Криворізького обласного 
музичного училища. А тим, у кого намітився вільний 
суботній вечір, радимо відвідати зустріч з терно-
пільською письменницею Надією Гербіш. Вона в 
«ШELTER+» презентуватиме свої книжки. Гербіш відо-
ма своїми «Теплими історіями до кави». Спілкування з 
авторкою «Теплих історій» розпочнеться о 17.00. 

Анна РОДІЧКІНА

Афіша

ВИКОНКОМ ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ  
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

– завідувача відділу розвитку підпри-
ємництва;

– головного спеціаліста сектору вза-
ємодії з правоохоронними органами, 
цивільного захисту, надзвичайних си-
туацій та мобілізаційної роботи.

Вимоги до претендентів: громадянство 
України, освіта повна вища відповідного 
професійного спрямування, за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, 
вільне володіння державною мовою, нави-
чки роботи з  комп’ютером та оргтехнікою.

На посаду завідувача відділу розвитку 
підприємництва: стаж роботи за фахом  
на керівних посадах не менше 3 років. 

Післядипломна освіта у галузі знань 

«Державне управління».
На посаду головного спеціаліста сек-

тору взаємодії з правоохоронними орга-
нами, цивільного захисту, надзвичайних 
ситуацій та мобілізаційної роботи: стаж 
роботи за фахом на службі в органах 
місцевого самоврядування та державній 
службі на посаді провідного спеціаліста 
не менше 1 року або стаж роботи за фа-
хом в інших сферах  не менше  3 років. 

Заяви до конкурсної комісії прийма-
ються протягом 30 днів з дня опубліку-
вання оголошення за адресою: м. Кривий 
Ріг, вул. Леніна, 27, каб. 419.

За інформацією звертатись за телефо-
ном 90-07-46.

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУХАНЬ
Відповідно до розпорядження міського голови від 

27.02.2013 № 61-р «Про проведення публічних слухань» 
у муніципальному центрі послуг м. Кривого Рогу (50101, 
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1) 29.03.2013 відбудуться 
публічні слухання о 16.00 з питань обговорення проекту 
рішення виконкому міської ради «Про затвердження По-
рядку компенсаційних виплат власникам автостоянок 
(суб’єктам господарювання) вартості послуг, що надані 
безкоштовно, зі зберігання транспортних засобів інва-
лідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів 
та організацій» з аналізом регуляторного впливу.

З вищезазначеними документами можна ознайоми-
тись на веб-сторінці виконкому міської ради в мережі 
Інтернет www.kryvyirih.dp.ua та у виконкомі міської 
ради за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, 
36-б, каб. № 203, управління праці та соціального захисту 
населення виконкому міської ради. Крім того, проект рі-

шення виконкому міської ради «Про затвердження По-
рядку компенсаційних виплат власникам автостоянок 
(суб’єктам господарювання) вартості послуг, що надані 
безкоштовно, зі зберігання транспортних засобів інва-
лідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів 
та організацій» з аналізом його регуляторного впливу 
оприлюднено у Криворізькій міській комунальній газеті 
«Червоний гірник» від 19.03.2013 №21.

Запрошуємо громадян, суб’єктів господарювання, пред-
ставників громадських організацій міста, консультативно-
дорадчі органи відповідно до процедури здійснення дер-
жавної регуляторної політики взяти участь в обговоренні 
вказаного Порядку та аналізу його регуляторного впливу 
і надати пропозиції та зауваження до зазначеного регу-
ляторного акта. 

 Управління праці та соціального захисту населення 
виконкому міської ради
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Водіям на замітку

Удень – із ближнім світлом
З 15 квітня набувають чинності урядові зміни до Правил дорожнього руху

У середині лютого  
Кабінет Міністрів України 
своєю постановою №111 
затвердив зміни до Правил 
дорожнього руху, які 
набувають чинності вже з 
15 квітня нинішнього року.  
Наша розмова – про 
новації, передбачені цими 
змінами.

Освіти дорогу іншим
– Яку зміну в Правилах 

можна вважати головною? – 
звертаємося до начальника 
сектору профілактичної робо-
ти міського відділу ДАІ, майо-
ра міліції Володимира Кіслі-
ченка.

– Не можна сказати, яка зміна 
є головною, а яка – другорядною. 
Адже значущі всі й кожен пункт 
Правил дорожнього руху, у тому 
числі з внесеними змінами та 
доповненнями. Вони вимагають 
чіткого виконання усіма учасни-
ками руху.

– Гаразд, яку б зміну ви на-
звали коли не головною, то 
хоча б найбільш помітною?

– Їх достатньо, але, як на 
мене, виокремив би пункт 9.8 
ПДР, який доповнено фразою, 
що вимагає – підкреслюю – від 
водіїв усіх транспортних засобів 
таке: з 1 жовтня по 1 травня на 
всіх механічних транспортних 
засобах при русі поза населени-
ми пунктами повинні бути ввім-
кнені денні ходові вогні, а в разі 
їхньої відсутності в конструкції 
транспортного засобу — ближнє 
світло фар. Наголошую, що про 
габаритні вогні не йдеться – або 
денні ходові вогні, котрі перед-
бачено виробником, або ближнє 
світло фар.

Таким чином, Україна набли-
зилась до європейського тран-
спортного законодавства, де 
подібна вимога діє вже чимало 
років і спрямована на підвищен-
ня безпеки руху саме поза насе-
леними пунктами. Де, як відомо, 
швидкість значно вища за ту, що 
є при русі по населеному пункту. 
А коли автомобіль рухається з 
увімкненими ходовими вогня-
ми чи ближнім світлом фар, то 
він значно помітніший для ін-
ших учасників руху, тобто в них є 
більше часу на реагування в разі 
зміни дорожньої ситуації.

Правий обгін – це не обгін
– Коли ці зміни готувались, 

то багато говорилося про те, 
що буцімто буде дозволено 

правий обгін. Так його дозво-
лили?

– Ні, в усякому разі в тому сен-
сі, в якому його розуміє більшість 
водіїв. Адже обгін – це виперед-
ження одного або кількох тран-
спортних засобів, пов’язане з ви-
їздом на смугу зустрічного руху. 
Самі подумайте, який же може 
бути обгін по правій смузі? Пра-
вильно, тільки випередження без 
виїзду на зустрічну смугу. Таким 
чином, у новій редакції Правил 
визначено, що обгін виконується 
тільки зліва, а справа – це просто 
випередження. Натомість є наба-
гато більш значуща зміна щодо 
руху по смугах.

Згідно з нею визначено, що на 
дорогах, які мають дві чи більше 
смуг для руху в одному напрям-
ку, нерейкові транспортні засоби 
повинні рухатися якнайближче 
до правого краю проїжджої час-
тини, крім випадків, коли вико-
нується випередження, об’їзд або 
перестроювання перед поворо-
том ліворуч чи розворотом. Ось 
це дійсно важливе уточнення,  
яке, з одного боку, регламен-
тує порядок використання смуг  
на дорогі, а з іншого – спрощує 
пересування аварійним та ін-
шим оперативним службам, які 
у невідкладних випадках ко-
ристуються саме лівими сму-
гами для вчасного прибуття до 

місця непередбачуваної події.
Також варто сказати ще про 

одну зміну, а саме: про пункт 
10.4, згідно з яким водій, котрий 
виконує поворот ліворуч, пови-
нен дати дорогу попутним тран-
спортним засобам, що рухаються 
попереду нього й виконують роз-
ворот.

Зима і шини
– Раніше також чимало го-

ворилось і про обов’язковість 
зміни гуми з літньої на зимо-
ву та навпаки, що нібито ма-
ють контролювати інспектори 
ДАІ. Чи це так?

– Перед тим, як відповісти, 
скажу таке. Зимова гума, як і 
літня, – це спеціальний вид по-
криття скатів, який поліпшує зче-

плення з дорогою та дозволяє не 
втрачати керування транспорт-
ним засобом через погодні умови 
або покращує це саме керування. 
Відтак, передовсім водій повинен 
бути зацікавлений у безпечно-
му керуванні своїм автомобілем 
чи мотоциклом, вживаючи для 
цього всі можливі заходи, у тому 
числі й заміну скатів на ті, що 
відповідають дорожнім умовам. 
Адже від цього залежить безпе-
ка не тільки його, а й усіх інших 
учасників руху.

Щодо переходу з літньої на зи-
мову гуму та навпаки, то ця ви-
мога не стала обов’язковою. Змі-
нами до Правил зазначено, що в 
разі постійної експлуатації тран-
спортного засобу на дорогах, на 
яких проїжджа частина слизька, 
рекомендується використовува-
ти шини, що відповідають стану 
проїжджої частини. Отже, як ба-
чите, ця норма прописана тільки 
в якості рекомендації водіям.

Знакові знаки
– Проглянувши зміни, по-

мітив декілька нових знаків 
дорожнього руху. Про це, будь 
ласка, кілька слів.

– Насамперед треба сказати, 
що пунктом 8.2 відтепер визна-
чено, що дорожні знаки мають 
перевагу перед дорожньою роз-
міткою й можуть бути постійни-
ми, тимчасовими та зі змінною 
інформацією. Причому тим-
часові дорожні знаки розміщу-
ються на переносних пристро-
ях, дорожньому обладнанні або 
закріп люються на щиті з фоном 
жовтого кольору й мають перева-
гу перед постійними дорожніми 
знаками.

Серед помітних новацій є 
така, як зелена стрілка на та-
бличці світлофора. Вона дозво-
ляє поворот ліворуч з крайньої 
лівої смуги руху на дорогах з 
одностороннім рухом за умови 
надання переваги тим, хто їде 
на зелений. Хоча водій, який ви-
конує поворот ліворуч навіть на 

дозвільний сигнал світло-
фора, повинен дати доро-
гу попутним транспортним 
засобам, що рухаються по-
переду нього й виконують 
розворот.

Щодо власне знаків, то 
змінилась характеристика 
знака «Проїзд без зупин-
ки заборонено». Відтепер 
у місцях його наявності 
забороняється проїзд без 
зупинки перед розміткою 
1.12 (стоп-лінія), а якщо 
вона відсутня – перед зна-
ком. При цьому необхідно 
дати дорогу транспортним 
засобам, що рухаються до-
рогою, яка перетинається, а 
за наявності таблички з по-
значенням схеми головної 

дороги – й транспортним засо-
бам, що рухаються головною до-
рогою, а також праворуч рівно-
значною дорогою.

Також з’явилось і кілька нових 
дорожніх знаків, як-то «Кінець 
дороги з удосконаленим покрит-
тям». Це означає перехід дороги 
з удосконаленим, тобто асфаль-
тним чи асфальтобетонним по-
криттям у гравійну чи ґрунтову 
дорогу. Додано також окремі по-
значки на автозаправні станції з 
можливістю не тільки бензино-
вого чи дизельного, а й газового 
пального. Урізноманітнились і 
позначки для місць стоянки тран-
спорту, де тепер можуть познача-
тись місця критої парковки або з 
можливістю пересадки на марш-
рути пасажирського транспорту.

Зрештою, усі нові знаки чи по-
значки зрозумілі й навряд чи ви-
кличуть якісь труднощі у водіїв.

Розмітка різнокольорова
– Насамкінець кілька слів 

про новації дорожньої розміт-
ки. Що тут очікує на водіїв?

– Якихось глобальних змін 
щодо цього не відбулося, дода-
лись тільки деякі нові елементи. 
Скажімо, червоно-білі «зебри» 
позначатимуть пішохідний пе-
рехід з підвищеною вірогідністю 
виникнення дорожньо-тран-
спортних пригод, окремо виді-
лили також розмітки й для місця 
переходу сліпих пішоходів. До 
червоного та білого може додава-
тись ще й жовтий колір, який має 
зазвичай тимчасова розмітка.

Усі ці новації спрямовано на-
самперед на підвищення без-
пеки всіх учасників руху, якими 
б видами транспорту вони не 
користувались. А тому була і за-
лишається одна-єдина вимога 
– суворе дотримання Правил до-
рожнього руху, що є запорукою 
безаварійності. А значить, і збе-
реженого здоров’я чи й самого 
життя людей – найголовнішого 
для кожного з нас.

Е. МІСЦЕВИЙ

Необычные  
дорожные  
знаки и  
указатели мира

Чрезмерное желание сделать 
свою жизнь и жизнь окружающих 
людей более управляемой при-
водит зачастую к самым неожи-
данным и забавным результатам. 
А неумение некоторых граждан 
обращаться со словами и их 
смыслами приводит к смешным 
последствиям и вовсе безо вся-
ких усилий.

«Встречаются пьяные пешехо
ды».

«Зона сломанных каблуков».

Здесь, видимо, не рады авто
мобилистам.

«Крокодилы едят инвалидов».

«Осторожно, крутой склон! 
Контролируйте мочеиспускание».

Авто

Володимир Кісліченко
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З наряддя для людиновбивства володіють незбагненною, майже 
магічною приваблюючою силою. Нібито все зрозуміло без щонай-
менших вагань: позбавляти життя – гріх! Однак торкнутися страшних 
предметів, уявити себе їхніми повелителями кортить. Мешканці Зве-

нигородського району Черкаської області брати Бойки взялися лікувати 
генетично властивий гомо сапієнсам мілітаризм ексцентрично, сповідуючи 
принцип «клин вибивають клином»: відкрили приватний музей війни.
Поєднані політично лукавим брендом

Старший із Бойків, Олег, усередині 80-х пройшов 
випробування Афганістаном. Зайве марнувати слова 
на розповіді про загальновідоме, наслідки близько-
го знайомства з молохом битв на чужій землі. Ще в ті 
часи почала формуватись окрема каста чоловіків, по-
єднаних пеклом бійні під політично лукавим брендом 
«надання допомоги братньому народу», наступним 
тяжким періодом повернення до існування без пере-
стрілок, засідок у горах, зачистки кишлаків, відправки 
побратимів додому в цинкових «парадних мундирах», 
несприйняттям бойових заслуг співвітчизниками, ко-
трі поклоняються тільки «золотому тельцю».

Зневіра та озлоблення на весь світ помірно атакували 
Олега, принаймні, на відміну від безлічі інших, обпале-
них Афганом, не стали на заваді налагодженню мирного 
життя. Головним заняттям він обрав сільськогосподар-
ське виробництво. Перетворився на шановану, відносно 
заможну людину. Проте ніколи не цурався бойової минувши-
ни, свої досягнення приписував афганському гарту.

Руслану Бойку не довелося повоювати. Та він пронизливо 
пам’ятає зворотній бік. Миттєво посивілу матір, коли доли-
нули чутки про початок особливо жорстоких сутичок на не-
покірній чужині. Трохи не масове народне гуляння, заледве 
односельці дізнавалися про лист земляка із далекого краю. 
Як невимовно сам пишався мужнім братом і не раз вступав у 
з’ясування стосунків навкулачки з циніками, ображаючими 
інтернаціоналістів.

Попервах думки заснувати аж цілий музей, розповідають 
брати, не мали. Завжди цікавились історією озброєнь та об-
ставинами локальних і масштабних конфліктів ХХ століття, 
намагалися з’ясувати, чи в певний момент протистояння 
залишалась вірогідність безкровного врегулювання між-
народної чвари. Поступово без такого хобі вже не мислили 
існування, накопичені ж матеріали, іноді майже унікальні, 
якось самі собою вишикувались у самобутню виставку. Тим 
паче, приховувати її від широкого сільського загалу просто 
неможливо, а відтак, назріла необхідність облаштувати пло-
ди багаторічних пошукових дерзань у тематичні експозиції.

Чотириколісні 
ветерани служать досі

Певна річ, першою визрі-
ла до всезагального показу 
афганська колекція. Олег 
мав чіткі дані щодо амуні-
ції та озброєння радянських 
бійців, власне, з чим до-
велося мати справу майже 
три десятиліття тому. Бага-
то експонатів передавали 
колишні воїни-«афганці» з 
теренів екс-СРСР, почувши 
про задум відкрити поза-
партійну й ідеологічно не 
заангажовану розлогу га-
лерею, присвячену «їхній» 
війні. Траплялося, деякі ре-
ліквії провозились через 
кордони фактично контра-
бандою, та ніщо не става-
ло на заваді фронтовикам 
звершити намічене. Чомусь 

найчастіше дарували «крупні форми».
Дуже скоро обійстя перетворилося 

на велетенський арсенал, накопичене 
добро загрожувало позбавити нічлігу 
самих господарів. Не біда, чоловіки 
заходились зводити новий будиночок, 
а на тому, батьківському дворі засну-
вали показ бойової техніки, невідомо 
як уцілілої з тих часів. Кожний тран-
спортний засіб має детальний опис: 
де, коли, в яких перипетіях побував. 
Деякі автомобілі досі несуть на сво-
їх броньованих тілах сліди сутичок 
із моджахедами. Коли затяжні опади 
остаточно розмивають у навколишніх 
населених пунктах дороги, ветерани-
БТРи залишаються єдиною надією 
для загрузлих у багнюці легковиків вирватись на суходіл.

Зовні мало чим прикметний тягач «Урал» має видатний 
життєпис. У горах нескореної країни в складі караванів з те-
риторії СРСР перевозив 15-тонні цистерни бензину. У трьох 
рейсах підряд душманські снайпери вбивали водіїв. На чер-
гове завдання за кермо сів ровесник Олега із сусіднього ра-
йону, Віталій. Могутнє прикриття колони бронетехнікою не 
захистило від підступного нападу. Фугас із гранатомета влу-
чив прямісінько в неосяжний резервуар із пальним. Надпо-
тужний, схожий на ядерний, «гриб»… Вибух розметав маши-
ни поруч і навіть перекинув на бік БМП. Віталія ж вибухова 
хвиля через лобове скло неушкодженим (був у касці) вики-
нула назовні. Запеклий бій тривав, трохи згодом щасливця 
добряче контузило другим вибухом. Після шпиталю в стрій 
вже не повернувся, та відтоді ним заволоділа нав’язлива ідея 
розшукати «свою» вантажівку. І таки доля знову звела з «Ура-
лом», фактично за копійки викупив списану машину з брух-
ту, відновив. Проте нині Віталій прикутий до ліжка остан-
ньою стадією раку, тому доручив опікуватись дорогоцінним 
для нього чотириколісним агрегатом Бойкам.

Без моралізаторських кліше
Скрупульозність у підборі фактажу для вітрин ще силь-

ніше проявляється у висвітленні доль окремих людей. Без-
іменних речей Бойки не тримають. Якщо це польовий ком-
бінезон – указано чий, наводиться біографічна довідка та 
згадуються заслуги його власника. Штик-ніж – від чийого 
«Калашникова», в яких бойових операціях використовував-
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ЗБРОЄ, ПРОЩАВАЙ І ЗДРАСТУЙ

Олег Бойко
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магічною приваблюючою силою. Нібито все зрозуміло без щонай-
менших вагань: позбавляти життя – гріх! Однак торкнутися страшних 
предметів, уявити себе їхніми повелителями кортить. Мешканці Зве-

нигородського району Черкаської області брати Бойки взялися лікувати 
генетично властивий гомо сапієнсам мілітаризм ексцентрично, сповідуючи 
принцип «клин вибивають клином»: відкрили приватний музей війни.

найчастіше дарували «крупні форми».
Дуже скоро обійстя перетворилося 

на велетенський арсенал, накопичене 
добро загрожувало позбавити нічлігу 
самих господарів. Не біда, чоловіки 
заходились зводити новий будиночок, 
а на тому, батьківському дворі засну-
вали показ бойової техніки, невідомо 
як уцілілої з тих часів. Кожний тран-
спортний засіб має детальний опис: 
де, коли, в яких перипетіях побував. 
Деякі автомобілі досі несуть на сво-
їх броньованих тілах сліди сутичок 
із моджахедами. Коли затяжні опади 
остаточно розмивають у навколишніх 
населених пунктах дороги, ветерани-
БТРи залишаються єдиною надією 
для загрузлих у багнюці легковиків вирватись на суходіл.

Зовні мало чим прикметний тягач «Урал» має видатний 
життєпис. У горах нескореної країни в складі караванів з те-
риторії СРСР перевозив 15-тонні цистерни бензину. У трьох 
рейсах підряд душманські снайпери вбивали водіїв. На чер-
гове завдання за кермо сів ровесник Олега із сусіднього ра-
йону, Віталій. Могутнє прикриття колони бронетехнікою не 
захистило від підступного нападу. Фугас із гранатомета влу-
чив прямісінько в неосяжний резервуар із пальним. Надпо-
тужний, схожий на ядерний, «гриб»… Вибух розметав маши-
ни поруч і навіть перекинув на бік БМП. Віталія ж вибухова 
хвиля через лобове скло неушкодженим (був у касці) вики-
нула назовні. Запеклий бій тривав, трохи згодом щасливця 
добряче контузило другим вибухом. Після шпиталю в стрій 
вже не повернувся, та відтоді ним заволоділа нав’язлива ідея 
розшукати «свою» вантажівку. І таки доля знову звела з «Ура-
лом», фактично за копійки викупив списану машину з брух-
ту, відновив. Проте нині Віталій прикутий до ліжка остан-
ньою стадією раку, тому доручив опікуватись дорогоцінним 
для нього чотириколісним агрегатом Бойкам.

Без моралізаторських кліше
Скрупульозність у підборі фактажу для вітрин ще силь-

ніше проявляється у висвітленні доль окремих людей. Без-
іменних речей Бойки не тримають. Якщо це польовий ком-
бінезон – указано чий, наводиться біографічна довідка та 
згадуються заслуги його власника. Штик-ніж – від чийого 
«Калашникова», в яких бойових операціях використовував-

ся. Чільне місце обіймає скульптурна постать… Тараса Шев-
ченка «Десять років у москалях»: господар музею намага-
ється переконати відвідувачів, нібито Кобзар став першим 
українським воїном-інтернаціоналістом.

В окремому куточку всі охочі залишають оголошення про 
розшук армійських друзяк, із якими колись випало ділити 
останній сухар та жменю набоїв. Віднедавна прохання озва-
тись залишають і не «афганці» – музей поступово перетво-
рюється на свого роду культурний центр.

– Не пропагуємо насилля чи культ зброї, навпаки, демон-
струємо, до чого вони призводять, – розкриває своє кредо 
Олег Бойко. – Екскурсійні групи шкільної молоді з усієї Чер-
каської області шикуються в чергу. Дозволяємо підліткам по-
стріляти з АКМа холостими. Спершу мене вельми дивувало, 
що бажання вийти на вогневу пози-
цію дівчата виявляють не менше за 
хлопців. Від чого категорично від-
мовились, так це від нав’язування 
набридливих моралізаторських клі-
ше. Переслідуємо місію неуперед-
жено ознайомити із перебігом тієї 
війни, хронологією, дати уявлення 
про супутні історичні обставини. 
Далі кожному особисто належить 
визначатись, наскільки щиро від-
гукнулися ми на поклик виконати 
обов’язок перед Вітчизною і як наш 
приклад перегукується із сучасністю.

Фюрер-Ілліч та посилка з 1944-го
Музеєманія хутко накрила село. До садиби Бойків 

люд почав зносити різні рідкісні речі, що мають стосунок 
до Великої Вітчизняної війни. У тих краях вирували за
пеклі битви під час відступу Червоної Армії в 1941му, 
грандіозні баталії точились у 1944му, а під час окупації 
партизани нищівно нападали на ворога. Закономірно, що 
артефактів збереглося чимало.

Перший внесок у галерею ВВв здійснила правнука ге
роятанкіста, подарувала рідкісний плакат. Рожевощокий 
червоноармієць обіймає фашиста зі словами: «Товаришу, 
я тобі допоможу – їду працювати до Німеччини!» Солдат 
тягав за собою цей зразок абсурдної геббельсівської про
паганди по всій визволеній Європі, під незмінний регіт 
однополчан.

Неслабо представлена трофейна гама. Якщо в Радян
ському Союзі вогнегасники поставили на промисловий 

потік у кінці 50х, один із 
підкорювачів рейху вивіз із 
Берліна таку добротну мід
ну багаторазову штукенцію. 
Наругою над минулим буде 
байдуже пройти мимо таких 
експонатів, як залиті пара
фіном банки тушонки, виро
блені в захопленій нациста
ми Європі перед Курською 
дугою, пачки із цигарками 
для офіцерів, трубоподібні 
аптечки для велосипедистів, 
повні тогочасними медика
ментами, кухонний та побу
товий дріб’язок. Абсолютна 
загадка, звідки в німецького 
піхотинця міг взятись аме
риканський пістолет 1917 
року випуску.

Місцеві жителі ощасливили Бойків ще кількома 
пам’ятками. В останню мить перед приходом до села 
загарбників, голова колгоспу, котрий не встиг евакуюва
тись, рятуючись, додав портрету Леніна зі свого кабінету 
гітлерівські вуса, замалював лисину, з тим «шедевром» і 
хлібомсіллю зустрічав нову владу. Був призначений ста
ростою й одночасно очолював потужний підпільний рух. 
Гестапівці стратили вигадника перед самісіньким визво
ленням, а багатостраждальний фюрерІлліч кілька деся
тиліть служив дверима в курнику.

Іншу прецікаву річ з надзвичайною обережністю до
ставила трохи не столітня бабця. У неї мешкав німецький 
лейтенант. Коли Червона Армія погнала загарбників, вру
чив господині валізу, прохав зберегти до його повернен
ня. Ото три чверті століття вона й боялася доторкнутись до 
багажу – мо’, в лиху годину супостат поклажу замінував?.. У 
музеї відкрили посилку з 1944го: причепурено складена 
білизна, вишивані рушники, мабуть, на подарунок, відріз 
тканини на костюм, фото коханої дружини та двох діток, 
нагородний лист за бої під Києвом у 1941му. Безмовний 
свідок світової трагедії середини ХХ століття.

З роду скарбошукачів
 Не лишити поза увагою й родовід самого села із гучним йменням Шампань. За переказами, що зараз перетво

рились на майже офіційні дані в краєзнавчих енциклопедіях, під час утечі з полів битв Вітчизняної війни 1812 року 
французи покинули в цих краях величезний обоз із неосяжним запасом шампанського. Ще з тих пір циркулює при
пущення, буцімто ігристе вино залишили, бо гарячково ховали армійську касу. Опісля вигнання Наполеона до місцини 
косяками ринулись охочі поживитись захованими десь у болотах діжечками із золотом. Скарбошукачів нагрянуло так 
багацько, що виникло чимале поселення.

Омріяних коштовностей, як на те, ніхто не здибав. Деякі найромантичніші уми й дотепер розробляють версії, куди 
поділась Бонапартова казна. Дватри гурти мисливців за златом щоліта обов’язково шастають округою в погоні за 
примарним багатством. Однак і тепер, за два століття після тих подій, зрідка вдається знаходити в навколишніх лісах 
французькі схованки із шампанським.

Остання знахідка шляхетного напою трапилась позаминулого року. Дядечко (до слова, завжди вороже налаштова
ний до легенд про всілякі скарби) обробляв під лісом земельну ділянку. Заступ наткнувся на щось міцне, гадав, корінь, 
щосили вдарив… І в друзки розтрощив пузату пляшку лопатою. Трохи з глузду не з’їхав, що не скуштував наполеонів

ського гостинця. Саму ж скляну тару склеїв до купи.
Місцевий люд вважає за справу честі щедро вживати ігристий напій – у 

сільмазі представлено понад два десятки сортів! Сучасні аборигени вина
йшли декілька власних способів його виготовлення. Найбільше до смаку, 
поряд із класичним виноградним, сік вишні, смородини, полуниці, добутий 
неодмінно в дерев’яному посуді – контакт із металом перешкоджає пра
вильному процесу бродіння. 45 тижнів молоде вино має шумувати, як на
лежить за традиційними рецептами. Вірною ознакою завершення першого 
етапу є утворення легкого осаду. Далі сировина переливається в пляшки, 
додається по чайній ложці цукру та кілька родзинок, наступні 3 місяці тара 
має провести за кімнатної температури в лежачому положенні. Наступні 
півмісяця пляшки проводять дном догори, щоб осад зібрався біля корка, 
відкривати пляшку належить у такому ж положенні, аби він видалився з 
бурхливою піною.

Якраз у вправності відкорковування полягає головна складність тех
нології. У Шампані навіть виникла окрема професія – відкривач пляшок, 
лише четверо віртуозів на все село мають талант без втрат розкупори
ти довгоочікуваний, через тривалий період визрівання, продукт, тому на 
урочистих застіллях тільки їм доручають відповідальну церемонію. Хоча 
старожили стверджують, що необхідні навики в будького з’являються 
десь на третій рік.

Тарас Затульний. Фото Олександра Портнягіна. Кривий Ріг – с. Шампань – Кривий Ріг
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Сканворд
Володимир БУХТІЯРОВ. Фотографії публікуються вперше

Це наша 
з тобою біографія
Біографію міста пишуть 

не в історичних музеях і не в 
душних кабінетах. Щось своє 
до історії великого промис-
лового центру щодня вносять 
звичайні криворіжці. І якщо 
сучасність Кривого Рогу – на 
виду й на вустах, то минуле 
завжди вабить своєю таємни-
чістю. Можливо, якась із сто-
рінок біографії нашого міста 
ховається десь у вашому, ша-
новні читачі, сімейному архі-
ві? «ЧГ» вирішив розпочати 
конкурс «Це наша з тобою 
біографія». 

Світлини минулих років 
можете власноруч приносити 
або надіслати електронною 
поштою.  Адреса редакції: 
пр. Металургів, 28, e-mail: 
rminer@rminer.dp.ua. 

До фотографії потрібно 
додати історію-опис про лю-
дей або події, зображені на 
ній. Не забудьте також вказати 
рік, коли зроблено цей кадр. 
Чекаємо на ваші відгуки.

Локомотивна бригада
На таких велетах їхала до замовника криворізька руда. Це фото 1950 року. Бригада ло-

комотивного депо ст. Кривий Ріг. На зворотному боці написані всі прізвища: машиністи 
паровоза Г. Пелипенко, В. Люльченко, В. Буйвол, помічник машиніста О.Журавель, кочега-
ри П. Пшеничний, Г. Радченко, помічник машиніста Л.Кулик. Їм підкорилося багато верст 
сталевого шляху. 

Студенти-медики
Через два роки вони одержать дипломи ме-

диків. А сьогодні – 02.05.1938 р. – вони студен-
ти Дніпропетровського медичного інституту. 
Праворуч криворіжець Іван Федін. 
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Сіяти, як наука 
підказує!

 У Криворізькій районній держад
міністрації відбулася нарада аграріїв 
південних районів Дніпропетровщини. 
Її провів заступник голови Дніпропе
тровської облдержадміністрації Вадим 
Нестеренко. Учасники зібрання обго
ворили питання цьогорічної посівної 
кампанії.

 – З матеріальнотехнічним забезпе
ченням весняної посівної проблем не
має, – зауважив Вадим Нестеренко. – У 
цьому плані селянам помітно допомогли 
форвардні закупівлі зерна, у відповід
ності до державної програми підтримки 
сільгоспвиробника. А от організаційні пи
тання фермери вирішили ще не всі. Маю 
на увазі й укладення договорів оренди 
землі, визначення площ під конкретні 
культури тощо.

Криворізький район

Підготував
Микола
КРАМАРЕНКО

Новини

За лаштунками

Оголошення про проведення конкурсу 
з перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального 
користування

Закінчення. Початок на 6 стор.
– перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення 

осіб з обмеженими ф ізичними можливостями, які пропо нуються для 
роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх 
відсутність;

– анкету перевізникапретендента;
– копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утри
маного з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.

Документи для уча сті в конкурсі пронумеровуються, прошивають
ся, підписуються уповноваженою особою перевізникапретендента 
та скріплюються печаткою з позначенням кіл ькості сторінок цифрами 
і словами.

Документи для участі в конкурсі пода ються перевізникомпретен
дентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою «N 1» містить документи для участі 
в ко нкурсі.

Конверт (пакет ) з позначкою «N 2» містить документи з інформаці
єю про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізникпре
тендент.

Документи на конкурс реєструються у журналі поданих докумен
тів. Подані несвоєчасно або не в повному обсязі документи не ре
єструються і повертаються перевізникупретенденту із зазначенням 
причин.

Бланки заяви на участь у конкурсі та анкети перевізникапретен
дента можна отримати за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, 
к.155.

Телефони для довідок: 742441, 747049.
Документи подаються організатору проведення конкурсу щоденно 

з 9.00 до 17.00, крім святкових та вихідних днів, за адресою: м. Кри
вий Ріг, пл. Радянська, 1, к.155.

Кінцевий строк прийняття документів – 10.04.2013.
Документи, які надійшли до організатора проведення конкурсу 

після встановленого строку, не розглядаються.
Місце та дата проведення огляду рухомого складу, запропоно-

ваного для  участі у конкурсі
Огляд рухомого складу, запропонованого для участі у конкурсі, від

будеться 19.04.2013 на території претендента.
Про час проведення огляду рухомого складу претендент повинен 

сповістити організатора в термін не пізніше ніж за три дні до дати 
проведення огляду.

Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного 
комітету

 Початок проведення конкурсу – 25 квітня 2013 року о 16.00 за 
адресою: пл. Радянська, 1, каб. 444, початок реєстрації перевізників
претендентів – о 15.45, каб. 151.

Відділ транспорту і зв’язку міськвиконкому
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1

11 вул. Ватутіна – ВАТ «Південний ГЗК» (ч/з вул. Курчатова) 2 3, 9

50

13 22 А, В Маршрутне таксі
15 ж/м Східний3 – ст. Кривий Ріг (ч/з Автовокзал) 3 6, 12, 13 13 22 А, В Маршрутне таксі

293 ж/м Східний1 – вул. Українська 3 2, 18, 19 13 22 А, В Маршрутне таксі
310 мкрн. Всебратське2 – пл. Визволення 1 17 13 22 А, В Маршрутне таксі

2

50 пл. Толстого – вул. Уточкіна 1 6 13 22 А, В Маршрутне таксі

54 Рудозбагачувальна фабрика №1 – КЗ «Криворізька міська стоматологічна 
поліклініка №6» Дніпропетровської обласної ради» 1 5 13 22 А, В Маршрутне таксі

75 вул. Тельмана – прт Карла Маркса 1 1 13 22 А, В Маршрутне таксі
201 пл. Визволення – ж/м Східний3 3 17, 19, 20 13 22 А, В Маршрутне таксі
217 бр Вечірній – вул. Рахманінова 2 8, 12 13 22 А, В Маршрутне таксі
223 ж/м Східний3 – Палац спорту ПАТ «Центральний ГЗК» 1 7 13 22 А, В Маршрутне таксі
255 мкрн. Індустріальний – ст. Кривий Ріг 2 4, 11 13 22 А, В Маршрутне таксі
286 пл. Визволення – ст. Кривий РігГоловний 3 22, 23, 27 13 22 А, В Маршрутне таксі
291 Рудозбагачувальна фабрика №1 – Школаінтернат №2 1 14 13 22 А, В Маршрутне таксі
315 мкрн. Сонячний – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 1 15 22 50 І, ІІ, ІІІ Звичайний
323 Автовокзал – вул. Сурикова 2 18, 20 13 22 А, В Маршрутне таксі
397 пл. Визволення – мкрн. 5й Зарічний (ч/з вул. Спаську) 2 26, 27 13 22 А, В Маршрутне таксі

3

205 СЗШ №23 – ст. Кривий РігГоловний 1 33 13 22 А, В Маршрутне таксі
208 вул. Ватутіна – Редакція газети «Червоний гірник» 6 3, 2630 13 22 А, В Маршрутне таксі
218 вул. Кремлівська – вул. Каменська 3 13 13 50 А, В І, ІІ, ІІІ Звичайний
219 вул. Дніпропетровське шосе – ст. Кривий Ріг 2 11, 12 13 22 А, В Маршрутне таксі
230 вул. Тухачевського – вул. Косигіна 1 15 13 22 А, В Маршрутне таксі
265 Державний цирк – вул. Поповича 1 12 13 22 А, В Маршрутне таксі
281 вул. Тухачевського – Трампарк 1 18 13 22 А, В Маршрутне таксі
287 Гімназія №95 – вул. Миколаївське шосе 1 5 13 22 А, В Маршрутне таксі
298 пл. Визволення – мкрн. 5й Зарічний (ч/з вул. Дишинського) 7 1, 36, 17, 18 13 22 А, В Маршрутне таксі
312 мкрн. Сонячний – СЗШ №123 (ч/з вул. Баумана) 7 10, 2832, 35 13 22 А, В Маршрутне таксі

          ЗАТВЕРДЖЕНО
          Рішення виконкому міської ради 13.03.2013 №111

Умови конкурсу з  перевезення  пасажирів  на  міських  автобусних  маршрутах  загального  користування

Примітка:
– регулярність руху автобусів на об’єктах конкурсу: що

денно; 
– інтервал руху автобусів на об’єктах конкурсу:
у режимі руху маршрутного таксі – згідно з інтерва

лом руху, затвердженим у паспорті маршруту;
у звичайному режимі руху – згідно з розкладом руху, 

затвердженим у паспорті маршруту; 
– на об’єкті конкурсу, який включає міські автобусні 

маршрути загального користування, установлена вимо
га щодо забезпечення роботи не менш як одного тран
спортного засобу, пристосованого для перевезення осіб 
з обмеженими фізичними можливостями; 

– технічні та екологічні показники автобусів, що про

понуються для використання на об’єктах конкурсу, мають 
відповідати вимогам чинного законодавства України;

– диспетчерський контроль та управління перевезен
нями забезпечуються на договірних умовах із суб’єктом 
господарювання, залученим організатором для виконання 
функцій з організації та управління рухом автобусів і під
готовки інформації про роботу перевізників. 

Друге народження 
прем’єри
– Але чому ж я сідаю? – запитує в режисера актор Віта-
лій Безносенко. У нього в цій виставі найскладніша роль. 
– Не розумію, чому я сідаю? Я ж приходжу по гроші, 
налаштований – відповідно! – актор насуплює губи, зо-
бражаючи емоції свого героя.
– Бухарець нікуди не піде, доки не отримає своє! Тому 
він і сідає: не зійду з місця, мовляв, доки не отримаю, – 
пояснює режисер Тетяна Вєтковська.

Вона сідає на диванчик, складає 
руки в напруженні. На репетицій
ній сцені зараз триває боротьба за 
кожен рух, кожен жест. Акторам по
трібно зрозуміти своїх героїв і на
віть дихати з ними в одному ритмі. 
Тоді глядач повірить.

 На Міжнародний день театру, 
який весь світ відзначить 27 берез
ня, на театральній кухні готується 
цікава прем’єра. На сцені Криво
різького академічного міського теа
тру драми та музичної комедії імені 
Тараса Шевченка глядач побачить 
нову постановку – водевіль за тво
ром Григорія КвіткиОснов’яненка 
«Голубая турецкая шаль».

Ця вистава вже йшла колись у 
цьому театрі. Дванадцять років тому 
таку постановку втілив на сцені Бо
рис Мартинов. Тепер же за неї взя
лася запрошена режисерка Тетяна 
Вєтковська.

– Основна моя робота – в освіті 
та на базі ПК «Саксагань». Раніше 

працювала в дитячих постановках 
з дітьми, з молоддю, з аматорами. 
Коли мені запропонували взятися 
за цю виставу, то допитливість взяла 
гору. Чому б не спробувати себе в ро
боті з фаховими акторами на великій 
сцені? Це дуже цікаво. І ось я тут, – 
говорить Тетяна Іванівна. – Матеріал 
хороший – це водевіль, це музика, це 
гумор. Тут великий простір творчості 
для балету, для оркестру, для акторів. 
Але не було людини, яка б взялася за 
цей матеріал знову.

– Чому?
– Для режисерів, котрі вже ба

чили цю постановку, було б, гадаю, 
дуже складно поставити щось своє. 
Коли вже бачив перший варіант, 
то важко внести щось нове. А я тієї 
постановки не бачила, тому в цьо
му плані, можна сказати, вільна. Я 
раніше не читала цього твору, та й 
ніколи до цього чогось подібного не 
ставила. З одного боку, все нове – 
це завжди цікаво, а з іншого – дума

лось: Боже мій, а як же це ставити, 
як пройнятися? Адже я як режисер 
вільного польоту зазвичай сама 
собі вибирала матеріал. Нафанта
зував – і пішлопоїхало. А тут уже 
все готово – від оркестру до балету 
і вокальних номерів. Усе є. Хоча… 
Можу запевнити глядачів у тому, що 
сюрпризи будуть.

– Під час роботи з професійни-
ми акторами на професійній сцені 
що найскладніше?

– Я розумію рівень постанов
ки, тому намагалася занурюватися 
в п’єсу. Це класика, це історична 
річ. Дуже хвилююся, щоб у нас все 
вдалося. Особливу складність вба

чаю в тім, що потрібно одну п’єсу 
відпрацьовувати з двома складами 
акторів. До цього я не замислювала
ся про такий нюанс. Я не звикла до 
того, що на одну роль по двітри лю
дини. І вони різні, кожен уявляє сво
го героя посвоєму, різні типажі, різ
ні бачення: дві Варі, три Катеньки,  
два Угодкіна… І кожен посвоєму 
хороший. А треба зібрати все до
купи. Який склад вийде на прем’єру, 
навіть зараз сказати ще не можу.

– А який персонаж найбільш 
проблемний?

– Якщо всі персонажі лягли на 
душу одразу, то один є такий, що й 
досі викликає багато запитань. Він 
складний по своїй суті. Його просто 
так не візьмеш, його треба створи
ти, зліпити. Бухарець. Він іншої на
ціональності, у нього ламана мова, 
перекручені слова, а кидає він по
стійно тільки мудрості. Словом, так 
багато в ньому всього… Складний 
Бухарець. Але ми з ним боремось, – 
посміхається. – Тому я вірю, що він 
народиться.

Що ж, а нам залишається тільки 
одне – дочекатися наступної середи 
і перевірити, яким же народився Бу
харець і як друге народження пере
жив спектакль.

Анна РОДІЧКІНА. Фото 
Олександра ПОРТНЯГІНА

Тетяна Вєтковська і Віталій Безносенко

Вітаємо!
Ñåðäå÷íî 
â³òàºìî

Івашкевич 
Наталію 

Володимирівну
ç þâ³ëåºì!

Прекрасну, світлу людину, вчитель
купатріотку,  одну із засновниць «Про
світи» у Кривому Розі.

Зичимо здоров’я, щастя і благопо
луччя на довгі роки. Квітни і далі, наша 
Наталю!

Правління Криворізького 
міського об’єднання Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» 
імені Тараса Шевченка.
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 Телефони кінотеатрів:  «Олімп» –  440-07-77, «Мультиплекс» –  493-83-63, 493-84-74,  «Одеса-кіно» – 493-09-09.

Телефони:  міський історико-краєзнавчий музей  – 90-27-56, філія міського історико-краєзнавчого музею – 35-13-66, міський виставковий зал – 90-37-59. Час роботи: 10.00-17.00.

Вистави

Виставки

«Тук-Тук!  
Хто там?»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький міський 
театр ляльок. 
Дата: 23 березня об 11.00  
та о 12.30.

«Рахую до п’яти»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький міський 
театр ляльок. 
Дата: 24 березня об 11.00  
та о 12.30.

«Запорожець  
за Дунаєм»
Вистава.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 23 березня о 17.00.

«Федор-кузнец  
и Баба Яга»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 24 березня об 11.00.

«Порог»
Вистава.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 24 березня о 17.00.

Виставка  
живопису
Віктора Маклока за 
мотивами творчості  
Т. Г. Шевченка
Місце: міський виставковий 
зал.

«Мала  
Третьяковка»
Виставка живопису  
з фондів виставочного 
залу.
Місце: міський виставковий 
зал.

Джек – вбивця 
велетнів 3D
Пригоди, фантастика.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

Таймлесс: 
Рубінова книга
Фентезі, пригоди.
Кінотеатр: «Олімп».

«Світ очима  
жінки»
Роботи криворізьких 
художниць.
Місце: міський виставковий 
зал.

«Квітучий оазис»
Виставка дитячих  
робіт у техніці  
кам’яної пластики.
Місце: філія КЗК «Міський істо-
рико-краєзнавчий музей» (сел. 
Веселі Терни) – 24 березня.

Відеофільми 
«Місто у вогні»  з нагоди 
69-ї річниці визволення 
міста Кривого Рогу від 
фашистських загарбників; 
«Кривий Ріг – моє місто»; 
тайм-лепс «Динамічне 
місто»; віртуальна художня 
галерея живописних робіт  
українських і сучасних кри-
ворізьких художників.
Місце: відеогалерея КЗК 
«Міський історико- 
краєзнавчий музей».
Дата: 23 та 24 березня  
з 9.00 до 17.00. 
Телефон: 92-22-12. 

Кіно

Впіймай товстуху, 
якщо зможеш
Комедія, кримінал.
Кінотеатри: «Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

Оз: Великий  
та Могутній 3D
Фентезі.
Кінотеатри: «Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», «Олімп».

Сімейка Крудс 3D

Мультфільм, сімейний.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

Телефони:  Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії ім. Тараса Шевченка –  92-37-41, Криворізький міський театр ляльок –  26-61-45, Академія руху – 440-19-77.

Виставка  
пластичної  
мініатюри
Василя Новікова.
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей.

Персональна  
виставка
заслуженого художника 
України Л. Давиденка.
Місце: міський історико-
крає знавчий музей.

«Жіноча доля,  
вишита нитками»
Персональна виставка 
Надії Островської. 
Місце: філія КЗК «Міський істо-
рико-краєзнавчий музей» (сел. 
Веселі Терни) – 24 березня.

«Скарби курганів 
Криворіжжя»
Виставка нових  
над ходжень з архео логії 
2008-2011 років.
Місце: міський історико-
крає знавчий музей.

«Шедеври  
Третьяковської  
галереї»
Виставка репродукцій кар-
тин видатних російських 
художників ХV-ХІХ ст.
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей.

Сучасне ткацтво

Персональна виставка 
Юлії Білої.
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей.

Виставки

Цирк

«Снігова  
королева»
Музична казка.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
музично-пластичних мистецтв 
«Академія руху». 
Дата: 23 березня о 12.00.

«Національний 
цирк Росії» 
Циркова програма.
Місце: Криворізький  
державний цирк.
Дата: 23 березня о 12.00 та о 
15.30  та 24 березня о 15.30.
Телефон: 92-88-68.

«Тим, хто грізну 
стихію зумів 
зупинити»
Документальна  
міні-виставка.
Місце: філія КЗК «Міський істо-
рико-краєзнавчий музей» (сел. 
Веселі Терни) – 24 березня.
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В начале марта страшное известие повергло в шок миллионы почитате-
лей его таланта: Андрей Панин – погиб. Самобытный актёр ушёл из жизни 
едва перевалив полустолетний рубеж, на взлёте своей славы и популяр-
ности, оставив незавершенные проекты.

Здесь его деревня,  
здесь его родня

Андрей Панин родился 28 мая 1962 года в 
Новосибирске, вырос в шахтёрском Кемерово. 
Городской житель, он, тем не менее, имел креп-
кие деревенские корни. Вспоминая о своих 
родных, актёр рассказывал:

– И мать, и отец, и деды с бабками – все из 
деревень. Бабка с дедом оказались в Кемерове 
после того, как их раскулачили, а дед ещё и от-
сидел. Поколение было уникальное. Их и били, 
и раскулачивали, и в лагеря сажали, и голодом 
морили. А они выстояли. У деда до конца дней 
оставалась непоколебимая вера в керосин. Он 
всех лечил керосинчиком, причём от всех бо-
лезней. Бабка лечила людей от заикания, знала 
какие-то заговоры, делала маковую настойку. 
Волевые были люди. 

Что касается родителей, то они выбрали 
свой путь. «Папа у меня радиофизик, мама — 
учитель физики. Четко выстроенная семья, с 
правильными ценностями, абсолютно счаст-
ливая — все разложено по полочкам, все по 
правилам», — рассказывал Панин много лет 
спустя. Его сестра – экономист. Однако 
точные дисциплины, похоже, только 
подтолкнули Андрея Панина на аб-
солютно противоположную стезю. 
Его актерский талант громко заявил о 
себе с юных лет: «Еще в школе, ког-
да меня вызывали к доске, я обожал 
кривляться, ерничал и все время кого-
то изображал. Педагоги меня спокой-
но выслушивали и выносили вердикт: 
«Отлично, Панин! Молодец. Садись, 
два. Тебе бы клоуном быть или в кино 
играть!» Вот так и получилось.

Ватсона озвучат без него
В Кемерово будущий актёр закон-

чил режиссерский факультет Института 
культуры. Правда, перед этим попробо-
вал себя немного и на другом поприще 
– учился в Кемеровском пищевом институте.

Начинал Панин в Минусинском театре. В 
1991 году он окончил Школу-студию МХАТ (ма-
стерская Александра Калягина). К слову сказать, 
поступил в МХАТ лишь с четвёртого раза. «У 
меня азарт спортивный проснулся. Я же в мо-
лодости довольно серьёзно увлекался боксом, 
а потом карате... Вот спортивная закалка и дала 
о себе знать — если что-то не получается, даже 
не слишком для тебя интересное, обязательно 
нужно добиться желаемого… К самому моменту 
постановки цели я иду долго — могу бесконечно 
сидеть на берегу реки и ждать, когда мимо меня 
проплывут трупы всех врагов. Но стоит поставить 
цель — всё. Держитесь все вокруг! Я опытный 
боец, серьёзный. И в любых соревнованиях у 
меня есть хороший шанс победить — уж его-то 
я точно не упущу. Так было и с поступлением во 
МХАТ. Ах, так? Ах, я вам не нравлюсь? А я ещё 
приду! И ещё! И прочитаю весь отрывок так, что 
вы просто не сможете меня не взять. Так и случи-
лось», – вспоминал он позже.

Александр Калягин, на курсе которого учил-
ся Панин, после известия о его смерти сказал: 

«Я потрясен. Не могу поверить, такого не долж-
но быть. Андрей – один из лучших, талантли-
вейших моих учеников. Он все успевал, быстро 
схватывал, запоминал, делал мгновенно. Я знал, 
что Андрей был недоволен своим амплуа, свои-
ми ролями. Он все время искал себя в каких-то 
других проектах, хотел сделать что-то самосто-
ятельно».

Андрей Панин служил в МХТ имени А.П. 
Чехова. В стенах этого же театра почитатели и 
друзья на прошлой неделе прощались с актёром, 
провожая его в последний путь. Похоронен Анд-
рей Панин на Троекуровском кладбище.

Среди сценических работ актера – роли в 
спектаклях «Три сестры», «Скупой рыцарь», 
«Женитьба», спектакль театра-студии Табакова 
«Смертельный номер», антрепризная поста-
новка «Зима» по Евгению Гришковцу, а также 
«Академия смеха» и «Трое на качелях» в театре 
имени А.С. Пушкина.

Одну из первых ролей в кино Андрей Панин 
сыграл в фильме «По прямой». Но известность 
актер приобрел благодаря картинам «Мама, 
не горюй» Максима Пежемского, «Мама» Де-
ниса Евстигнеева, телесериалам «Каменская» 

и «Граница. Таежный роман». В 2000 году Анд-
рей Панин сыграл в фильмах «Свадьба» Павла 
Лунгина и «Женщин обижать не рекомендует-
ся» Валерия Ахадова, а также в боевике Алек-
сандра Атанесяна «24 часа». Также снимался в 
таких фильмах как «Шик», «Всадник по имени 
смерть», «Даже не думай-2: Тень независи-
мости», «Водитель для Веры», «Бой с тенью», 
«Жмурки», «Мама, не горюй-2».

За фильм «Свадьба» Андрей Панин получил 
приз за лучшую мужскую роль второго плана 
на фестивале «Золотой овен». В 1999 году ему 
было присвоено звание заслуженного артиста 
России. В 2006 году Панин выпустил экспери-
ментальную актерскую мастерскую во ВГИКе.

Остались и незавершенные проекты с его 
участием. Например, новый сериал о Шерло-
ке Холмсе, где Панин сыграл роль Ватсона, не 
успели озвучить, так что теперь, по словам ак-
тера Игоря Петренко (Шерлок Холмс), скорее 
всего, озвучивать этого персонажа будет кто-то 
другой. Еще один проект — сериал Бахтияра 
Худойназарова «Гетеры майора Соколова» с 
Паниным в главной роли.

От «Бригады»  
до «Сволочи»

Особой популярности актёра 
способствовали два фильма, в 
которых он сыграл абсолютно 
противоположные роли – «Бри-
гада» и «Сволочи». «Не так уж 
много я и сыграл отрицательных 
персонажей в кино, но раз зри-
тель ассоциирует меня со злоде-
ем, так тому и быть, — поделился 
однажды актер. — Со зрителем 
вообще спорить бесполезно, 
многие не могут отделить персо-
наж от личности актера, и с этим 
приходится мириться»...

Что же касается «Сволочей», 
то в картине Андрей Панин сыг-
рал уже положительного героя 
– подполковника Вишневецкого, 
искренне переживающего за сво-
их пацанов. Однако выход фильма 
доставил актёру немало горьких 
переживаний. Последовал скандал: 
многие публичные деятели заяви-
ли, что лента содержит откровен-
ную клевету. Рекламная кампания 
фильма строилась на том, что сценарий основан 
на реальных событиях из биографии самого Вла-

димира Кунина, по чьей книге и был 
снят фильм. Писатель не раз говорил 
об этом в своих интервью. Рассказывал, 
что был беспризорником, и что в годы 
войны его забрасывали в тыл врага. Од-
нако, в 2006 году, журналистам удалось 
выяснить, что Кунин (настоящая фами-
лия – Фейнберг) не воевал. Он был при-
зван в декабре 1944 года, отправлен во 
2-е Чкаловское военно-авиационное 
училище летчиков-наблюдателей, но 
по решению педсовета отчислен в мае 
1946-го из-за … неуспеваемости. После 
разгоревшегося скандала Кунин-Фейн-
берг заявил, что сюжет повести вымыш-
лен и искажен … создателями фильма.

Снявшихся в «Сволочах» актеров 
словно преследует злой рок. Андрей 
Краско скончался ночью 4 июля 2006 

года от сердечной недостаточности на съемках 
фильма «Ликвидация». 17 октября 2009 года в 
Москве на 82-ом году жизни скончался народ-
ный артист РСФСР Владимир Кашпур, который 
сыграл в «Сволочах» Валентина Петровича 
Тяпкина. 18 октября 2009 года в 22 года от 
сердечно-сосудистой недостаточности умирает 
молодой российский актер Василий Лыкшин. В 
фильме «Сволочи» он играл молодого юного во-
ра-авторитета. 4 февраля 2011 года от продол-
жительной болезни, в возрасте 83 лет умирает в 
Германии сам сценарист Владимир Кунин. И вот 
теперь, новая смерть – Андрея Панина.

В сочетании успех?
Актер был женат дважды. Первая жена Та-

тьяна — экономист, в браке с которой родилась 
дочь Надежда. Второй женой Панина стала ак-
триса МХТ имени А.П. Чехова, заслуженная ар-
тистка России Наталья Рогожкина. В этом браке 
родились сыновья Александр и Петр.

Наталья Рогожкина, характеризует своего 
мужа так: «В нем много хорошего и не очень. И 
все вместе это дает замечательное сочетание!»

 В обычной жизни Андрей Панин был до-
брым, отзывчивым человеком, оставившим 
самые теплые воспоминания у всех, кому дово-
дилось с ним общаться.

Роль роли разница
В репертуаре Панина немало небольших, 

почти эпизодических ролей. Впрочем, актёр 
нисколько не жалел о таком творческом бага-
же. Как и о том времени, что он потратил на 
роли, отмечая, что всё зависит от материала, 
который в ней предполагается:

– Я не открою Америки, если скажу, что иной 
раз эпизод запоминается, а фильм забывается. 
Я сыграл уже довольно много, и могу сказать, 
что откровенно неинтересных ролей у меня 
не было, ну или почти не было. Когда зовут на 
эпизод, я прикидываю, это просто случайно ко 
мне обратились или именно я им нужен. Если 
понимаю, что нужен, как правило, соглашаюсь.

Ну, а с популярностью у него особые счёты. При-
знание, как бывает с иными артистами, в секунду 
вознёсшимися на пьедестал всенародной любви, 
нисколько Панина не испортило. Почему? Здесь 
у актёра свой рецепт: «Когда я начал сниматься в 
кино, когда стали узнавать, мне было 35 лет, я уже 
был сформировавшимся человеком. Мне повезло: 
крышу далеко не снесло, звездной волной не на-
крыло». Хотя признаёт, что неуютно было первое 
время, например, на пляже. Да и позже реакция 
отдельной публики его весьма раздражала. «Когда 
хлопают в театре, признаю, испытываю кайф. Ког-
да тычут пальцем на улице, бесит. Хочется в морду 
дать», – честно признавался Андрей Панин.

 «…Не знаю, что ТАМ»
Сообщение о смерти актера потрясло его 

коллег: «Не уследили. Бросили».
Самого же актёра смерть страшила ещё при 

жизни. Ещё с детства. Признаваясь в этом своём 
страхе, он не скрывал и то, что служило пово-
дом для этого: «Я ее боюсь, потому что не знаю, 
что ТАМ. Знал бы, страха бы не было. Я об этом 
еще в детстве, в школе задумался. С тех пор не 
избавился от этого страха».

Кумиры

О нереализованных возможностях:
«В идеале можно было стать директором 
какой-нибудь крупной фабрики и воровать 
колбасу эшелонами. Э-ше-ло-на-ми. Что мы и 
делали на студенческой практике, но в гораздо 
меньших масштабах».

«Откровенно неинтересных 
ролей у меня не было, 
ну или почти не было»

По материалам Интернет-изданий
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Братові долі

Писав, а пальці зводило морозом
Шановні читачі, зараз ви прочитаєте лист в 
оригіналі. А на доказ того, що це не вигадки або 
копія, подаємо першу сторінку в сканованому 
вигляді. У цих рядках – біль та образа, відчай і…

Можна зрозуміти цю 
людину. Вина її лише в 
тому, що народилася не 
в той час і не в тій країні. 
Молох беззаконня  прой-
шовся і по долі авто-
ра цього листа. Завдяки 
криворіжцю Пилипу Жит-
нику (він зберіг цей до-
кумент епохи), ми знаємо 
ім’я страждальця ГУЛАГу. 

Це звичайний селянин, 
плоть від плоті хлібороб із 
сусідньої Миколаївщини 
Василь Дмитрович Вой-
ченко. Він на п’ять років 
старший за ХХ століття. 
Орав землю, скільки себе 
пам’ятає, колосся зби-
рав... Малий Василько 
до школи бігав, як тільки 
закінчували збирання вро-
жаю – і до перших морозів. 
Просто взуття для всіх 
дітей у цій родині не ви-
стачало. Ми не знаємо, за 
що конкретно відірвали 
від землі Василя Войчен-
ка. Йому без року сорок. 
Ніхто не знав, які знущан-
ня чекають на цю людину. 
Трійка засудила до трива-
лого ув’язнення. Далі – за 
текстом листа. 

«Письмо пущено 20 сен-
тября 1937 года.

Здравствуйте, много-
уважаемый сосед Ефим 
Иванович с женой!

Передаю вам свой горя-
чий привет и желаю вам 
того, к чему вы наиболее 
стремитесь, желаю сбыть-
ся вашим желаниям и меч-
там дойти к желаемой 
цели. Сообщаю вам, что я 
нахожусь теперь вместе с 
Трофимом Ивановичем. 

1 ½ км я от него, но в 
выходные мы друг друга по-
сещаем. Он работает са-
нитаром. При ветбольнице 
ему хорошо. Он имеет 2-ю 
категорию трудоспособ-
ности, а я первую – лоша-
диную. Я работаю в забое. 
Мои инструменты: тач-
ка, лом, лопата и кайло. 
Тяжелая работа, работа, 
которая не терпит отла-
гательств. Работаю в не-

настье, в дождь, снег – надо. 
Надо стране золото и мно-
го золота. 

Эх, золото! Это кумир, 
в жертву которому люди 
приносят все силы, здо-
ровье, лучшие годы, сон и 
спокойствие. Золото – это 
магнит, который притяги-
вает к себе, а от себя не от-
пускает никого. Я работаю 
на добыче золота. Но беда 
моя вот в чем – здоровье 
мое никуда. Я болен мио-
кардитом сердца и хрони-
ческим бронхитом. Болит 
у меня правый бок, но ра-
ботать я работаю много, 
а еще заставляют. Так и 
мучаюсь.

Дорогие сосед и соседка, 
сообщаю вам, что  я имею 
одиннадцать лет срока за-
ключения. Сижу со 2 июня 
1934 года, и раньше освобо-
диться не могу, как в 1945 
году. Это горькая истина. 
Чувствую, что мне уже не 
возвратиться на родину. 
Здоровье подкачало, а кли-
мат здесь суровый, зима 
длинная, ложится снег в 
сентябре, а растает толь-
ко 15 июня. Морозы дохо-
дят до 74 градусов. Вы не 
имеете представления о 
здешней природе и местно-
сти: горы и горы, и горы. До 
железной дороги напрямик 
3100 км. Глушь, тайга веко-
вечная, мхи и леса.

Дорогие сосед и соседка, 
передайте моему брату 
Степе, Елизавете и маме, 
пусть она больше не бес-
покоится обо мне. Переда-
вайте привет всем моим 
знакомым, кого встретите, 
и кланяйтесь от меня всем. 
Пропала моя жизнь ни за 
что, до самой смерти по-

тянулись скучные серые му-
чительные дни. Дни томи-
тельной муки, одиночества. 
Даже работа не может 
убить моей тоски.

До свидания, до свидания.
С почтением Ваш сосед 

Войченко Василий Дмитри-
евич (ответ напишите Тро-
фиму). Кланяйтесь от меня 
Ивану-брату и Голубке Лу-
кии; скажите ей, что Межов 
Ванька (латыш) здесь рабо-
тал со мной весь 1936 год. 
Уже старик, не тот, что 
был, но он вольный. Трофим 
Иванович может освобо-
диться скорее меня, может, 
будет амнистия в ноябре. 
Все ожидаем 20-летия ок-
тябрьских свят.

Как я соскучился за все-
ми, не могу вам и передать. 
Меру этой муки я один 
знаю. Жуть берет, забу-
дут обо мне навсегда, как 
будто я умер. От этого им 
будет больше пользы. Я им 
не пишу писем. Они обижа-
ются. Пусть поймут, что 
мне им писать нельзя, они 
будут страдать через меня. 

Передайте им, что я их всех 
горячо целую, жалею за ма-
мой, соскучился за всеми 
особенно за детями.

Письма я от Гены полу-
чал, но ответа не давал, а 
хотелось написать…»

Нам відомо, що 
В.Д.Войченко додому так 
і не повернувся. Не збере-
глося навіть жодної його 
фотографії. Ось тільки цей 
лист і зберіг час. І досі віє 
від його рядків лютим холо-
дом колимських морозів та 
жорстокістю системи.

Наймирніший
Людина чоловічої статі 

має дерево посадити, хату 
побудувати, сина вирости-
ти й книгу написати. Там 
досвід свій переказати, аби 
нащадки батькових поми-
лок не повторили. Що не 
сторінка, то має бути досві-
дом мудрості й людяності. 

Майже все це виконав 
криворіжець з херсон-
ським корінням Степан 
Дмитрович Войченко, що-
правда, з деякими влас-
ними корегуваннями. За-
мість одного дерева за свої 
дев’яносто років на білому 
світі чотири сади розвів, 
замість одного будинку 
– чотири власноруч спо-
рудив. Сина Бог не дав, на-
томість подарував Степан 

життя чотирьом донькам-
красуням. В їх «зелені» 
роки відбою від парубків 
не було. Сам батько іно-
ді «фільтрував» тих зали-
цяльників. Три з чотирьох 
стали вчительками. Їм ро-
ками вихованці квіти да-
рували.  

Книгу цей мудрець від 
простого народу так і не 
написав, але своєю уні-
кальною каліграфією пе-
реписав кілька церковних 
фоліантів. Набожною лю-
диною був Степан Дми-
трович. До 1932 року орав 
землю в рідному селі, а ще 
в 1915 році на відмінно за-
кінчив церковно-приход-
ську школу при храмі на 
честь Олександра Невсько-
го. 

Голодні роки погнали 
безліч селян до промисло-
вих міст. Степан Войченко 
кілька років руду на фрун-
зівських копальнях видо-
бував. Потім землю бурив у 
пошуках тих самих запасів 
металургійної сировини. В 
його трудовій книжці чи-
таємо запис: «1941.08.10. 
звільнений у зв’язку з ева-
куацією». Кривий Ріг він 
залишив за чотири дні до 
окупації. У центрі міста 
ще німці панували, а Сте-
пан Войченко вже 10 лю-
того 1944 року заступив на 

вахту рудорозвідника на 
звільненій території. Його 
бригада визначала кордо-
ни покладів у зоні впливу 
шахт рудників ім. Кагано-
вича та ім. Фрунзе. Шпур у 
горизонти вгризався, було 
від чого руки потирати від 
задоволення. Руди під но-
гами ще на десятки років 
вистачить. Бери – не хочу. 

А поміж змінами ті самі 
будиночки зводив. Дівча-
та дорослішали. Ввечері 
Степан Дмитрович над 
церковними книгами схи-
лявся. Старослов’янську лі-
терку до літерки виводив. І 
поставав перед ним образ 
святості та благочинності. 
А то, бувало під настрій, 
наливки із свого саду в 
скляночку по самісінькі 
вінця наллє та як розтягне 
міхи «тальяночки». Усі до-
мочадці підхоплювали, су-
сідів тим співом народним 
зачаровували. 

Дружина Єлизавета та 
діточки-квіточки систе-
матично від держави до-
помогу отримували. Цей 
документ Народний комі-
саріат фінансів ще в жов-
тні 1945 року видав. Діти 
зберегли. А ми публікуємо.

Дати життя Степана Дми-
тровича Войченка: 1902-1993. 
Творцем була ця проста, робо-
тяща людина. Наймирнішим.

С.Д.Войченко (1945)

У парку ПК ім. Комінтерна разом із родиною. Степан Дмитрович – праворуч

Бур знайшов руду, хати побудовані – 
можна й гармонію розтягнути 

Особова 
книжка 

матері від 
Народного 

комісаріату 
фінансів Легендарний запис у трудовій книжці С.Д.Войченка

Особова 

Степан Войченко із дочкою та зятем на фоні 
четвертого його будинку 
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Первые заботы весеннего сезона
Яркие лучи мартовского солнышка так и манят 
в сад. Снег уже сошел и глазами выхватываешь 
из общей картинки, куда в первую очередь 
пойти и что сделать.
На даче

Беремся за секатор
Как вы думаете, что прежде 

всего делают женщины, ког-
да приходит время снимать 
шапки? Конечно, прическу! 
На участке март – тоже луч-
шее время для «модельных 
стрижек». В обрезке нужда-
ются практически все: и пло-
довые деревья, и ягодные ку-
старники, и, конечно, блиста-
тельные «звезды» декоратив-
ного сада.

Заниматься этим можно со 
второй половины месяца. В 
первую очередь удаляют боль-
ные, сломанные и сухие вет-
ки – такая обрезка называется 
санитарной. Потом вырезают 
слабые, мешающие друг другу. 
А дальше требуется индивиду-
альный подход: каждому «кли-
енту» – свой вариант стриж-
ки. В этом деле столько тонко-
стей! Если сейчас я начну вам 
о них подробно рассказывать, 
то до лета не закончу. Главное 
– любой срез должен быть ров-
ным, а при диаметре больше 
1,5-2 см его надо обязательно 
замазать садовым варом. И не 
оставляйте пеньков! Во-пер-
вых, они плохо выглядят, а во-

вторых, могут оказаться источ-
ником инфекции.

Проветриваем растения 
под укрытием

Хотя ночные морозы в мар-
те не редкость, солнце припе-
кает все сильнее. Тщательно 
«укутанным» на зиму растени-
ям грозит выпревание. Влаж-
ность воздуха весной высо-
кая, температура под укрыти-
ем растет – вот вам и русская 
баня!

Многие ли из вас, дорогие 
мои, смогли бы просидеть в 
парной недельку-другую? То-
то же! Поэтому не ленитесь и, 
приезжая на дачу, обязательно 
проветривайте розы и другие 
культуры, так заботливо укры-
тые вами осенью. Свежий воз-
дух всем полезен.

На заметку
Проращивать пора и геор-

гины. Особенно если вы хо-
тите размножить их зелены-
ми черенками. Как, вы ниче-
го не знаете про этот способ?! 
Нет ничего проще. Поставьте 
высаженные клубни в теплое 
и светлое место, а когда побеги 
подрастут, аккуратненько вы-
ломайте их с пяточкой и поса-
дите в любую подходящую ем-

кость, закрыв ее прозрачной 
крышкой или пленкой. Толь-
ко не забывайте опрыскивать 
дважды в день! Укоренятся они 
примерно через 4-5 недель. А 
летом будут цвести роскошнее 
и пышнее, чем те, что выросли 
из клубней.

В квартире
Сеем тепличные культуры
Ох и ворчат же на меня до-

мочадцы, когда моя рассада 
заполоняет все подоконники! 
Зато летом, уплетая свежесо-
рванные перчики и томаты, 
угощаясь баклажанами, толь-
ко благодарят да нахвалива-
ют. Вы тоже хотите побало-
вать близких? Тогда за дело! 
Овощные культуры для те-
плиц и парников сеют имен-
но в марте. Опоздаете – мо-
жете и без урожая остаться. 
Поторопитесь – получите пе-
реросшую рассаду. Не зави-
дую я тем, кто перевозит на 
дачу эдакие «баобабы», пото-
му никогда и не спешу с посе-
вами в феврале.

Продолжаем посев одно-
летников

Скажите по секрету, много 
ли пакетиков с семенами од-
нолетних цветов вы припасли 
к сезону? Я вот даже самой себе 
признаться боюсь… Поэтому 
посевная у меня в самом раз-
гаре. Конечно, кое-какие од-
нолетники (к примеру настур-
цию и календулу) можно се-
ять позже, в грунт. Но большую 
часть – лучше дома, на рассаду. 
Иначе цветения вам придется 
ждать все лето.

Сажаем и проращиваем
Надеюсь, что февральская 

ревизия хранящихся дома 
клубней и луковиц вас не огор-
чила. Вот и замечательно! При-
готовьте ящики и горшочки: 
подоспело время приступить к 
проращиванию.

Начнем, пожалуй, с клубне-
вых бегоний. Вот уж кто никог-
да не торопится, так это они. 
Сначала, не спеша, отращивают 
корешки и только потом, будто 
делая вам великое одолжение, 
трогаются в рост почки. Уходит 
на это несколько недель!

Неплохо поторопить также 
ацидантеру, гальтонию и кро-
космию. Тогда эти обворожи-
тельные африканки зацветут 
пораньше. Высадите их в гор-
шочки и поставьте на теплое 
солнечное место. Надо ли по-
ливать? Ну разумеется!

Царственные канны, чест-
но говоря, выглядят сейчас до-
вольно жалко. Прежде чем они 
предстанут во всем своем ве-
ликолепии, пройдет еще нема-
ло времени, поэтому не мед-
лите! Канны лучше всего выса-
живать в ящики, заполненные 
землей, и размещать как мож-
но ближе к свету. Влаги им тре-
буется много: ведь некоторые 
виды в природе даже растут на 
мелководье.

Думаю, вы уже поняли, до-
рогие мои, что пора выхо-
дить из зимней спячки. Ина-
че «можно опоздать на всю ве-
сну». Так что не теряйте дра-
гоценное время и беритесь за 
дело. 

По материалам aif.ru

Кстати
А не пора ли вам заглянуть 
в холодильник? Если пару 
месяцев назад вы сеяли 
многолетники, которым 
для прорастания требуется 
холод, то на полках навер-
няка найдется коробочка-
другая с такими посевами. 
Ближе к концу месяца их 
пора доставать и пере-
носить в тепло. Только не 
забудьте, что одни виды 
прорастают на свету, а 
другие – в темноте.

Кстати
Открою вам 
маленький секрет: 
георгины и канны 
можно проращивать, 
засыпав слегка 
увлажненными 
опилками. На мой 
взгляд, это удобнее 
и проще. К тому 
же при высадке 
пророщенных 
растений в грунт 
меньше вероятность, 
что вы их случайно 
травмируете – ведь 
доставать их из 
опилок легче, чем 
из заполненного 
землей ящика.

Варто знати

У кожного  
дерева – свої 
особливості
Беручись до обрізування, 
садівник повинен чітко уявляти 
собі, яку форму крони дерева 
він хоче створити
Вишня

Часто можна почути думку садівників, 
що кісточкові дерева (особливо вишню) 
не можна обрізувати, бо в них погано за-
ростають рани. Це правильно лише щодо 
слабких дерев, за якими треба поліпшити 
догляд, удобрити, полити; і коли дерево 
дасть добрий приріст, велике здорове 
листя, тоді можна його обрізувати. Обрізу-
ванням здебільшого регулюють розподіл 
наявних у дереві запасів поживних речо-
вин між різними його частинами.

У міру розвитку дерева і переходу до 
плодоношення треба підтримувати достат-
ню силу росту пагонів і слідкувати за тим, 
щоб крона не загущувалась. Обрізування 
зводиться до вирізування гілок, що ростуть 
всередину крони, перехрещених пагонів і 
гілок. У разі потреби можна вкоротити якусь 
гілку, щоб змінити напрямок росту або ви-
рівняти в силі з іншими – обрізують її над 
відповідною боковою гілкою або пагоном.

Під час вирізування й укорочення паго-
нів середньої сили і порівняно коротких ви-
даляється значна частина плодових бруньок, 
що знижує врожай. Якщо на пагоні знищити 
верхню листкову бруньку, а залишити тільки 
плодові, то він після плодоношення всохне. 
На пагоні, що є продовженням гілки, всихан-
ня пошириться і на старі частини, аж до най-
ближчого бокового розгалуження.

Тип обрізування залежить від стану 
дерева. Швидке оголення і повне припи-
нення галуження скелетних гілок почина-
ються в разі зменшення річних приростів 
до 15-20 см.

Яблуня
За нормального росту дерев у перші 

роки після вступу в плодоношення, коли 
однорічний приріст помірний і становить 
20-25 см, вкорочування пагонів подо-
вження скелетних гілок, як правило, не 
проводять. Обрізування, в основному, зво-
диться до легкого проріджування крони.

У першу чергу вирізають гілки, що рос-
туть усередину крони, загущують її, пере-
плітаються між собою, хворі, сухі, полама-
ні та підморожені.

Тонкі гілки не слід відрізати зовсім, а 
лише вкорочувати так, щоб вони залиши-
лися завдовжки 12-25 см. На цих гілках 
потім утворюватимуться «кільчатки» та 
інші плодові гілочки. Під час проріджу-
вання крони треба слідкувати за тим, щоб 
кожна залишена гілка мала свій простір і 
не стикалася або не перетиналася з сусід-
ньою гілкою. Уникати вирізування товстих 
гілок на кільце. Краще вирізати кілька 
менших гілок, ніж одну велику.

Не слід занадто проріджувати крону, 
щоб усередині неї не утворювалось вели-
ких порожнин.

В усіх випадках при проріджуванні 
крони слід уникати надмірного вкорочен-
ня гілок, особливо коли вони займають 
горизонтальне або близьке до нього по-
ложення та коли довжина їх не переви-
щує 20-30 см.

Проріджування крони особливо ре-
тельно проводять у сортів із великою па-
гоноутворювальною здатністю (Кальвіль 
сніговий, Джонатан, Мекінтош, Ренет Си-
миренка, Слава переможцям).

Так само обрізають грушу.

3 власного досвіду 

А тепер – про порічки
Як тільки зійде сніг, треба об-

лити гарячою водою кущі смо-
родини і невеликі дерева. Цим 
нескладним прийомом ви убез-
печите їх  від багатьох шкідни-
ків, у тому числі попелиць.

Обрізку кущів смородини не-
обхідно провести якомога рані-
ше, адже ця рослина пробуджу-
ється дуже рано. Кущикам до 
трьох років потрібна тільки са-
нітарна обрізка. Треба видали-
ти зламані, хворі (борошниста 
роса, бруньковий кліщ), слабкі 
гілки, а також ті, що розміщені 
близько від землі. На дорослих 
рослинах проводять також об-
різки, що омолоджують та від-
новлюють кущ. Обрізку 2-4-річ-
них та напівскелетних гілок 
проводять до найближчого роз-
галуження або місця можливої 
появи молодих пагонів. Зрізи 
повинні бути косими, почина-

тися на рівні середини бруньки 
з протилежної сторони і закін-
чуватись над верхньою брунь-
кою. Їх треба робити над добре 
розвинутою, здоровою вегета-
тивною брунькою. Через 20 хви-
лин після обрізки зрізи покри-
вають садовою замазкою, варом 
або коров’яком із глиною.

***
Сніжана — середньостиглий 

сорт, ягода біла, прозора, кущі 
сильнорослі, слабо розлогі. Сорт 
стійкий проти грибкових хво-
роб.

Львівська солодка — серед-
ньостиглий сорт, кущі середньо-
рослі та середньорозлогі, грона 
довгі, ягоди великі, темно-чер-
воні, зимо- та посухостійкий.

Росинка – надпізній сорт 
(плодоносить до середини серп-
ня), кущі сильнорослі, напівроз-
логі, грона довгі, плоди великі, 

червоні. Сорт стійкий до гриб-
кових хвороб.

Мулка – пізньостиглий сорт, 
кущі великі, напіврозлогі, грона 
великі, довгі, ягоди великі, блис-
кучі, червоного кольору. Сорт 
стійкий до грибкових хвороб.

Урожайність сортів порічок 
Мулка та Росинка становить 25-
28 т/га, і такими сортами варто 
закладати великі площі.

Ягоди смородини та порічок 
з кожним роком стають затре-
буванішими. На моє переконан-
ня, від їх реалізації можна отри-
мати непоганий прибуток. Пра-
ця не надто важка і не потре-
бує дуже великих затрат. Але без 
праці й затрат не буває доходів.

Зверніть увагу

Сад потребує  
підживлення

Плодові дерева навес-
ні підживлюють розчином 
гноївки, пташиного посліду 
чи сечовини. Дози залежать 
від віку плодового дерева. 
Під час підживлення орга-
нічними добривами на 1 кв. 
м площі проекції крони вно-
сять 1 відро розчину.

Підживлюючи сечови-
ною, на 1 кв. м пристовбур-
ного круга дерева до 12-річ-
ного віку вносять сірникову 
коробку (15 г) сечовини, від 
12 до 20-річного віку — 1,5 
коробки і старше 20 років - 
2 коробки.

Якщо дерева вирощують 
на задернінні, дози збіль-
шують у 2 рази. Підживлен-
ня вносять надвечір, після 
дощу чи перед поливом.
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Засідання колегії

Спортивні досягнення – це вже історія, 
треба рухатися вперед…
Торік у нашому місті відбулися значні 
позитивні зрушення у фізкультурному 
та спортивному напрямках.

Зокрема, збережена, відновлюється та збільшу
ється спортбаза, діє мережа дитячоюнацьких спорт
шкіл, створюються спортклуби. Кривий Ріг, який за
ймає провідні позиції серед міст Дніпропетровщини, 
має 1235 спеціалістів, у тому числі 969 штатних 
фахівців, 1391 спортивну споруду, 789 спортмай
данчиків (88 з них – із сучасним тренажерним об
ладнанням), 2 криті споруди зі штучним льодом 
тощо. Сьогодні охоплено фізкультурнооздоровчою 
та спортивною роботою понад 153 тисячі городян, 
половина з яких – учнівська та студентська молодь. 
Минулого 2012 року (який було проголошено Роком 
спорту та здорового способу життя) витрачено на 
спортсферу 138 мільйонів 357 тисяч гривень, із яких 
понад 46 мільйонів – з міського бюджету, більше 40 
мільйонів – з державного та обласного бюджетів. 
Тож фінансування з кожним роком зростає.

 Про це, зокрема, йшлося у доповіді заступника 
голови комітету з фізичної культури і спорту викон
кому міськради Олександра Ступака на засіданні 
колегії. На порядку денному було єдине питання 

– «Про підсумки роботи фізкультурноспортивних 
організацій міста в 2012 році та завдань щодо вико
нання Програми розвитку фізичної культури та спор
ту в Кривому Розі на 20112015 роки, затвердженої 
рішенням міськради». На початку колегії (котру про
вів головний керівник фізкультури та спорту в нашо
му місті Іван Коваленко) отримав вітання та відзна
ки з нагоди свого ювілею ветеран легкої атлетики 
Кривого Рогу Петро Павлович Завізіон, якого можна 
назвати ще й патріархом організаційної фізкультур
номасової спортивної роботи в нашому місті.

 О. Ступак у своїй доповіді зупинився не лише на 
фінансовому забезпеченні, розвитку спортивної інф
раструктури, спортивних досягненнях, але й на про
блемних питаннях та недоліках, які треба вирішува
ти вже сьогодні. Так, третій урок фізичної культури 
та четверту годину фізвиховання відвідують майже 
55 тисяч учнів і студентів, що менше, ніж торік. Най
гірший показник з охоплення учнів третім уроком 
фізкультури в загальноосвітніх школах має Дзер
жинський район. У Криворізькому національному 
університеті 4ю годиною фізвиховання охоплено 
лише 17 відсотків студентів. У 21 відділеннях спорт
шкіл не підготовлено жодного першорозрядника. 

За підсумками обласних та всеукраїнських змагань 
найгірші показники мають ДЮСШ «Кривбас84», 
ДЮСШ №№5, 4, 6. Ці та інші недоліки є наслідком 
недостатнього рівня організації навчальнотрену
вального процесу, відсутності відповідного конт
ролю з боку директорів ДЮСШ, спортклубів.

– Минулого року було зроблено дуже багато в 
плані розширення матеріальної бази, спорту вищих 
досягнень, – наголосив голова міськспорткомітету 
Іван Коваленко. – Усім за це велике спасибі, сподіва
тимемось, що досягнуті успіхи будуть множитися й у 
майбутньому. Але це вже історія й треба йти вперед, 
вирішувати нагальні проблеми. Деякі фізкультурні 
керівники не хочуть цим займатись, тож ми вжили 
окремі радикальні заходи.

Відбулась принципова розмова з деякими з ке
рівників, на колегії було прийнято відповідне рішен
ня. Кращих із кращих нагороджено за підсумками 
міського оглядуконкурсу. Зокрема, серед районів 
перше місце дісталося дзержинцям, тернівчани та 
інгульчани, відповідно, – другі та треті. Ну а трій
ця найкращих ДЮСШ Кривого Рогу виглядає так: 
ДЮСШ №1 (переможець), ДЮСШ №10 та ДЮСШ 
№2 (призери).

Три престижных турнира – в один день
16 марта в Кривом Роге со-
стоялось сразу три масштаб-
ных турнира в разных видах 
спорта. Они проведены при 
поддержке народного депу-
тата Украины Константина 
Павлова, депутатов местных 
советов и Криворожской 
городской организации  
Партии регионов.

Традиционный чемпионат Украины 
по спортивному плаванию среди вете
ранов в категории «мастерс» состоял
ся во Дворце водных видов спорта СК «Богатырь». 
Он собрал более 250 выдающихся спортсменов не 
только из Украины, но и из России, Молдовы. Возраст 
участников – от 25 до 87 лет.

Приветствуя знаменитых пловцов, Константин 
Павлов вручил памятный подарок активнейшей 
участнице этих чемпионатов, 73летней Алле Ко
валенко – мастеру спорта, чемпионке СССР, евро
пейских и мировых первенств. «Для тех, кто по
настоящему увлечен любимым видом спорта, не 
должно быть никаких возрастных ограничений, – от
метил Константин Павлов. – Городская организация 
Партии регионов продолжает активно поддержи
вать массовое развитие спорта в родном Кривбас

се. Для этого открываются спортивные площадки в 
жилмассивах, реконструируются стадионы, ДЮСШ и 
создаются футбольные поля с современным искус
ственным покрытием. Наша цель – это здоровая на
ция, крепкое и активное подрастающее поколение».

Олимпийский чемпион, вицепрезидент Федера
ции плавания Украины Сергей Фесенко подчеркнул: 
«Замечательно, что в Кривом Роге постоянно под
держивают проведение чемпионатов, это важная 
проверка готовности пловцов категории «мастерс» 
к дальнейшим ответственным стартам года. А среди 
них – и Панамериканские игры, и Всемирные игры 
ветеранов в Турине, и чемпионат Европы в Эйндхо
вене».

В этот же день в СК «Молодость» (Жовтневый рай
он) был проведен 15й международный турнир по 
борьбе самбо «Память». Он посвящен памяти выдаю
щихся криворожских борцов самбо, мастеров спорта 
Юрия Чопея, Игоря Триуса, Андрея Матуса, Констан
тина Ибрагимова и Валерия Маркова. Участие в нем 
приняли спортсмены из России и Беларуси, а также 
из многих украинских городов – более 200 борцов
юношей 19971998 годов рождения. Большинство из 
них – уже кандидаты в мастера спорта, среди старших 
участников – чемпионы Украины, России и Беларуси. 
Следующий старт для победителей турнира – чемпи
онат Украины во Львове, который состоится в конце 
марта. Лучшие борцы турнира получили подарки от 
Криворожской городской организации Партии реги
онов.

А в ДЮСШ № 5 Терновского района состоялся 
Всеукраинский турнир по грекоримской борьбе па
мяти мастера спорта СССР С. Плюснина. Он собрал 
свыше 200 младших юношей и «кадетов» из многих 
городов страны, поэтому турнир можно назвать ма
лым чемпионатом Украины. В числе «кадетов» были 
чемпионы Украины и Европы. Главный приз турнира 
от городской организации Партии регионов вручен 
лучшему борцу – воспитаннику борцовской школы 
СК «Локомотив», кандидату в мастера спорта Вла
диславу Астрамовичу.

Дарья АКУЛОВА

Помітно додали 
самбісти сьомої 
спортшколи

Добре виступив криворіжець 
Ілля Жук у юніорському чемпіо-
наті України з боротьби самбо.

– Чотири дні в кримському 
Севастополі точилася боротьба 
серед 1819річних хлопців, – за
значає тренервикладач ДЮСШ 
№7 Сергій Шпильов. – Приємно, 
що призове місце дісталося моєму 
вихованцю Іллі Жуку, котрий вибо
ров бронзу у ваговій категорії 100 
кілограмів. У юнака все ще попе
реду, тож будемо й надалі більше 
працювати, вдосконалювати техні
ку боротьби.

 – Сергію Дмитровичу, одразу 
після першості України в Криму 
в нашому місті відбувся й чем-
піонат Дніпропетровщини серед 
юнаків та дівчат.

– Справді, так і було. Чемпіо
нат проводився у Кривому Розі в 
спортклубі «Торнадо». Виходили 
на татамі хлопці та дівчата 2000
2002 років народження, котрі 
тількино починають свій спортив
ний шлях у самбо. Але це не зава
жає їхній амбітності й азартності.

– Удома й рідні стіни допома-
гають…

– Однозначно. Наші вихованці 
сьомої спортшколи вибороли 12 
медалей різного ґатунку, в тому 
числі 4 золоті нагороди. Перемож
цями у своїх вагових категоріях 
стали Анна Недотопа, Артем Ши
пош, Владислав Погосій, Катерина 
Москальова (вона суперничала 
серед 1315річних самбісток). У 
призерах також Валерія Захаре
вич, Назар Коваль, Олександр Ши
шов та інші.

Залишається лише додати: ра
зом із Сергієм Шпильовим юних 
самбістів підготували до цих 
змагань його колеги з ДЮСШ №7 
Марина Логвіна та Валентина 
Тронько. Ці троє наставників і роз
ділили на всіх радість помітного 
спортивного досягнення обласно
го масштабу.

 Знову приємно дивує «Кривбас»

Відроджується обласне дербі!
Кривбасівці у 21 турі прем’єр-ліги створили нову сенсацію, загальмувавши 
«Дніпро», котре рветься до європейської Ліги чемпіонів.

Коли ще восени 2011 року криворіжці 
в обласному центрі історично виграли у 
«Дніпра» на виїзді, всі фахівці цю вікто-
рію вважали несподіванкою. Та ось ми-
нулої неділі на «Дніпро-Арені» сталося 
дежавю: підопічні Олега Тарана знову 
відібрали в амбітних дніпрян три важли-
вих очки, вирвавши перемогу 2:1.

Що тут говорити – молодці кривбасів-
ці! У трьох весняних турах нинішнього 
року вони набрали 7 очок (дві перемо-
ги та одна нічия з киянами). А форвард 
Олексій Антонов із 7 забитими м’ячами 
– серед кращих голеадорів прем’єр-ліги. 
Коли Джаба Канкава на 33 хвилині по-
єдинку відкрив рахунок, Олексій Анто-
нов через 15 хвилин його зрівняв. А коли 
за неспортивну поведінку та нестрима-
ність на полі був справедливо вилуче-
ний дніпрянин Роман Зозуля, гості зу-
міли впіймати на контратаці господарів. 
Смугастого щосили вколотив у ворота 

голкіпера Лаштувки кривбасівець Денис 
Дедечко (на 80 хвилині зустрічі). Часу, 
щоб відігратися, у дніпрян було немало, 
та амбіції в підопічних Хуанде Рамоса 
кудись щезли. А ось кривбасівці надійно 
оборонялись і довели справу до другої 
(вже не історичної) звитяги. Схоже, що 
дербі між цими командами починає від-
роджуватись.

– Результат по-
єдинку залишив по-
двійне враження, – 
зазначив головний 
тренер «Кривбасу» 
Олег Таран. – Ми до-
бре розуміли, що в 

«Дніпра» хороші можливості, тому були 
готові до серйозної гри. Звичайно, ви-
лучення Зозулі полегшило ситуацію. 
З’явилась можливість для атак, і ми її ви-
користали. Я не чекав, що ми візьмемо 
очки в Києві, Дніпропетровську. Та так 

сталось – весна… Усе-таки, ду-
мається, коли б не вилучення з 
поля Зозулі, ми б, мабуть, не пе-
ремогли.

– Ми вийшли впе-
ред, і здавалося, що все 
добре, – сказав після 
поєдинку головний 
«коуч» дніпрян Хуан-
де Рамос. – Але в другому таймі «Крив-
басу» вдалося змінити хід гри. Видалення 
Зозулі, який отримав два «гірчичники», 
стало вирішальним епізодом двобою. 
Мені незрозуміло, за що арбітр показав 
нападнику дві жовті картки, адже той не 
виявляв грубощів.

Отже, перервавши серію з восьми без-
програшних поєдинків «Дніпра», під-
опічні Олега Тарана нині набрали вже 28 
турнірних пунктів. У зв’язку з виступами 
національної збірної України проти по-
ляків та молдован, наступну гру «Крив-
бас» проведе 31 березня вдома проти 
харківського «Металіста».

Команда І В Н П М О
1. Шахтар 21 20 1 0 6010 60
2. Динамо 21 14 2 5 3816 44
3. Дніпро 21 13 5 3 3615 44
4. Металіст 20 13 3 4 4018 42
5. Чорноморець 21 11 3 7 2423 36
6. Іллічівець 21 8 5 8 2318 29
7. Зоря 21 8 4 9 2427 28
8. Кривбас 21 8 4 9 24-31 28
9. Металург (Д) 21 7 6 8 2929 27

10. Таврія 21 8 3 10 1726 27
11. Карпати 21 6 5 10 2731 23
12. Волинь 21 6 5 10 2032 23
13. Арсенал 21 6 5 10 2033 23
14. Ворскла 21 5 5 11 1825 20
15. Говерла 20 2 5 13 1942 11
16. Металург (З) 21 0 4 17 649 4

Турнірна таблиця після 21-го туру

Підготував Віталій ТКАЧУК
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А ви знали?

Як 
лікуватися 
кольором

Доведено, що кожен колір 
володіє певною функцією і ціл-
ком відчутним впливом на орга-
нізм людини.

Білий колір на психологічному 
рівні задовольняє потребу люди-
ни в захисті; позитивно впливає 
на центральну нервову систему і 
функції залоз внутрішньої секреції, 
гармонізує загальний стан організ-
му, піднімає рівень життєвих сил.

Жовтий сприяє подоланню 
депресивних станів; поліпшує 
функціонування дванадцятипалої 
кишки і жовчного міхура, роботу 
нервової та лімфатичної систем.

Помаранчевий поліпшує на-
стрій, додає енергії; сприятливо 
впливає на кровоносні судини та 
органи дихання, покращує роботу 
тонкого кишечнику, селезінки та 
підшлункової залози.

Червоний збуджує і спону-
кає до дії, стимулює роботу цен-
тральної нервової системи; сприяє 
підвищенню тиску і температури, 
сексуальної і рухової активності; 
благотворно впливає на серцевосу-
динну систему, шлунково-кишковий 
тракт, печінку і нирки; покращує 
опірність організму до інфекцій.

Зелений заспокоює, але при 
цьому не загальмовує, зміцнює 
нерви; полегшує хронічні форми 
недуг, підвищує рівень імунітету, 
має антисептичну дію, освіжає і 
тонізує; здатний укріпити різні 
тканини, м’язи, суглоби і кістки.

Синій заспокоює, але, на відмі-
ну від зеленого, якраз за рахунок 
гальмування більшості життєвих 
процесів, має ефект заколису-
вання; його вплив також позна-
чається на роботі дихальної та 
ендокринної систем.

Блакитний є ефективним у 
боротьбі зі стресом, заспокоює і 
розслабляє, має ефект, схожий із 
синім кольором, але в полегшено-
му варіанті.

Фіолетовий має найбільший 
гальмуючий ефект, при цьому по-
зитивно впливає на роботу нер-
вової та лімфатичної систем, зні-
має стрес, безсоння і втому. Однак 
тривалий вплив темних відтінків 
цього кольору може посприяти 
розвитку туги і втоми.

Перед тим, як скориста ти ся порадами, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем

Зустрічаються якось двоє чолові-

ків. Говорять між собою:

– А Василь нещодавно до лікарні 

потрапив!
– Дивно. Я днями бачив його з 

чарівною блондинкою.

– Ось-ось. Його дружина 

теж їх бачила.

Посміхніться

 Згодиться

Час до стоматолога?

На прохання читачів

Утамувати біль у суглобах

Рецепти

Від пародонтозу
До 0,5 л горілки дрібно 

накришити приблизно чверть 
півлітрової банки часнику і насто-
ювати не менше 10 днів у темному 
місці, процідити. На ніч, коли по-

чистили зуби, полоскати рот на-
стоянкою.

Грибок на ногах
• Подрібніть м’яту, 

змішайте її з сіллю і 
покладіть між пальцями ніг 
на годину. Процедуру повто-

рюйте,  доки грибок не зникне.
• Робити прохолодні ванни для 

ніг у воді, в якій розчинити по 1 ст. 
ложці солі та соди. Щойно вода охо-
лоне, ноги сполоснути чистою водою.

Для виведення 
п'яткових шпор 

Основні складові цього засо-
бу: піввідра жовтої глини і півсклян-
ки солі. Сіль розвести в невеликій 
кількості окропу, потім додати окріп 
у глину і розвести до стану густої 
сметани. Опустити ноги на 20-30 
хв., потім вимити і вдягнути вовняні 
шкарпетки. Процедуру робити перед 
сном. Позбудетеся від шпор за 3-4 
процедури.

Нетримання сечі
Цієї проблеми можна позбу-

тися за тиждень. 1ст. ложку на-
сіння кропу заварити склянкою окропу 
і добре настояти в теплому місці (краще 
залити в термос). Всю суміш випивати 
за один прийом раз на день.

Від печії
Якщо пожувати і з’їсти кілька 

столових ложок сухих вівсяних 
пластівців без добавок, печія мине.

Від циститу
1 скл. насіння кропу покласти 

в пляшку з-під шампанського і 

залити 0,5 л 70%-го спирту. Настою-
вати 2 тижні. Приймати по 1 ст. ложці 
тричі на день за півгодини до їди. До-
сить випити дві таких порції.

Від тиску
У склянку кефіру додати 1 ч. 

ложку кориці і ретельно перемі-
шати. Якщо випивати склянку такого 
кефіру раз на тиждень, то поступово 
тиск нормалізується.

Вугрі зникнуть
Якщо щодня натщесерце ви-

пивати півсклянки свіжого соку 
буряку.

Природна підтримка

Гранат втамовує 
апетит

Гранат може стати продуктом для 
схуднення. До такого висновку дійшли 
шотландські вчені під час дослідження.

 В експерименті взяли участь 29 до-
бровольців. Одна група щоденно про-
тягом трьох тижнів приймала екстракт 
граната, а інша виступала як контроль-
на група. У результаті, перші з'їдали на 
22% менше, ніж учасники з другої гру-
пи, й повідомили, що відчуття голоду в 
них знизилося, а їжа приносила більше 
задоволення, ніж раніше. На другому 
етапі добровольців попросили випивати 
склянку гранатового соку перед обідом. 
З'ясувалося, що після цього під час трапе-
зи вони з'їдали значно менше продуктів, 
оскільки відчували себе менш голод-
ними, ніж ті, хто не вживав сік граната. 
Водночас слід пам'ятати, що гранатовий 
сік протипоказаний при деяких недугаг, 
зокрема при захворюваннях шлунково-
кишкового тракту і геморої.

А ось для того, щоб візит до 
дантиста пройшов з максималь-
ним комфортом і без усклад-
нень, необхідно знати деякі 
правила.

• Напередодні перед при-

йомом у стоматолога потрібно 
відмовитися від алкоголю, а ще 
краще не вживати спиртного за 
3-4 дні до візиту. Ця вимога зу-
мовлена тим, що алкоголь зни-
жує дію знеболювальних препа-

ратів і може триматися в крові до 
чотирьох діб.

• Перед прийомом у сто-
матолога не забудьте виконати 
звичайні гігієнічні процедури: 
чищення зубів щіткою і зубною 
ниткою.

• Слід відмовитися від відвіду-
вання стоматолога при гострих 
вірусних та бактеріальних за-
хворюваннях горла і дихальних 
шляхів — таких як ангіна, ларин-
гіт, фарингіт, навіть якщо при 
цьому немає температури.

• Навіть при незначному не-
житі рекомендується відкласти 
лікування. Справа в тому, що 
при    диханні через рот (а при 
нежиті   ми дихаємо саме так) 
організм гірше забезпечується 
киснем, що не тільки підсилює 
емоційну нервозність і больову 
чутливість, а й створює підви-
щення вологості в ротовій по-
рожнині, що може вплинути на 
якість пломбування зубів.

• Протипоказанням для ліку-
вання зубів є  герпетичний сто-. 
матит, а простіше кажучи, засту-
да, яка проявляється у вигляді   
висипань   на слизовій, губах і 
шкірі.

• Жінкам 
слід відмовитися від 
походу до стоматолога в 
критичні дні. У ці дні організм 
зазнає великих фізико-емо-
ційних змін, що впливають і на 
властивості крові, викликаючи 
кровотечі навіть при незначних 
ранках, і підвищення порогу 
чутливості. У цей період збіль-
шується ризик ускладнень, і сам 
процес лікування буде не таким 
комфортним.

• Обов’язково розкажіть зуб-
ному лікареві про перенесені та 
супутні захворювання, напри-
клад, про наявність у вас діабету, 
астми. Лікареві також важливо 
знати ваш тиск для вибору анес-
тетика. Не забудьте згадати і 
про ліки, які ви приймаєте в да-
ний час. Це допоможе зубному 
лікареві вибрати ті препарати, 
які не викличуть у вас негатив-
ної реакції.

Найкраще відвідувати зубно-
го лікаря регулярно, щонаймен-
ше, раз на рік. Адже проблемам 
із зубами краще запобігти, ніж 
потім терпіти муки в зуболікар-
ському кріслі.

Похід до зубного лікаря ні для кого не є приємним про-
веденням часу. Але наше бажання не грає ніякої ролі, коли 
виникає необхідність у лікуванні зубів. Якщо вже уникнути 
лікування не вдається, то потрібно набиратися сміливості, 
зібрати волю в кулак і вирушити до лікаря якомога швид-
ше!

Поради на щодень

Щоб зір був ідеальний
1Заведіть правило «20-20-20»: кожні 20 хвилин 

відривати очі від екрана комп’ютера і, принаймні, 
20 секунд дивитися на 20 метрів вдалечінь.

2Їжте продукти, які допомагають очам залишатися 
здоровими. Це оранжеві овочі та фрукти.

3Не ігноруйте хворобливі відчуття в очах. Почер -
в оніння і свербіння допоможе позбутися холод-

ний компрес. Відчуття піску в очах може минути після 
промивання їх чистою водою або фізіологічним роз-

чином. Якщо симптоми не минають, зверніться до 
лікаря.

4Порада жінкам: викиньте старий набір для макія-
жу очей. Його термін придатності – три місяці. При 

тривалішому використанні ви ризикуєте набути очну 
інфекцію або алергію.

5Киньте палити, якщо ця звичка у вас є. Паління 
збільшує ризик розвитку катаракти і посилює су-

хість слизової оболонки ока.

• Натріть на тертці хрін, рівно-
мірно накладіть його на марлевій 
пов’язці і прикладіть до хворого 
місця на 10-15 хв.

• Залийте 1/4 скл. квітів і по-

дрібнених бруньок бузку 1 скл. 
спирту. Настоюйте в темному міс-
ці за кімнатної температури 8-10 
днів, процідіть. Вживайте насто-
янку по 20-30 крапель 3 рази на 
день. Одночасно натирайте насто-
янкою і болючі місця.

• Залийте 2 ст. ложки подріб-
нених коренів валеріани 1 літром 
холодної води, настоюйте 1 год., 
кип’ятіть 20 хв., знову настоюйте 
20 хв., процідіть. Ванну приймайте 
щоденно перед сном, курс ліку-
вання 12-14 ванн.

• Змішайте подрібнені висуше-

ні бруньки і листя берези (або со-
снову хвою) з нутряним салом 1:2. 
Втирайте в хворі суглоби.

• Ще один рецепт. Якщо болять 
і опухли суглоби, беруть корінці 
петрушки разом із зеленню (200 
г), перекручують через м’ясорубку, 
заливають окропом, закутують і до 
ранку настоюють. Вранці вичавити 
сік невеликого лимона, додати до 
настою петрушки. Розмішати і роз-
ділити на дві частини. Одну випити 
вранці, а другу — ввечері. Такий сік 
пити два дні, а на третій – зробити 
перерву. Потім повторити.
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День відкритих дверей 

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ È ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 10 ìåñ.

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

РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ «ЧГ»
Понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, 

п’ятниця з 9.00 до 17.00
 Моб. тел. 067-7437902. 
e-mail: reklama@rminer.dp.ua

ПАМЯТНИКИ
Укладка плитки.

Ул. Отто Брозовского, 48/1.
ТЕЛ. 92-28-44, 067-1924375, 097-6888985

Òåë. 098-487-43-53Òåë. 098-487-43-53

Пенсионерам 
и постоянным 
клиентам

БЫСТРО, НЕДОРОГО

Услуги

ñêèäêà 10%

по откачке 
сливных ям 
и туалетов

З метою ефективного 
використання комунального 

майна КП ДОР «Криворізьке БТІ» 
доводить до відома фізичних 

та юридичних осіб 
про можливість здачі 
в оренду приміщень, 

розташованих 
за адресою: м. Кривий Ріг, 

вул. Димитрова, 34.

Контактні телефони: 493-08-07, 74-56-30.

КП ДОР «Криворізьке БТІ» 

доводить до відома громадян 
та мешканців міста, 

що підприємство виконує 
роботи з інвентаризації 

та експертної оцінки об’єктів 
нерухомого майна фізичним 

та юридичним особам 
за адресою: м. Кривий Ріг,

 вул. Димитрова, 34.

Контактні телефони: 493-08-07, 401-15-82.

Публічне акціонерне товариство
«АрселорМіттал Кривий Ріг»

повідомляє про проведення чергових (річних) 
загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення загальних зборів: 25 квітня 2013 року о 12-00. Місце про-
ведення загальних зборів: Україна, м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 7, ПК «Мета-
лургів» (глядацький зал).

Місцезнаходження товариства: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та затвердження регламенту 
роботи загальних зборів акціонерів товариства.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 
(тис.грн.)

Найменування показника
Період

2012 рік 2011 рік

Усього активів 42 019 270 46 591 677
Основні засоби (залишкова вартість) 31 335 305 32 771 340
Довгострокові фінансові інвестиції – –
Запаси 3 319 565 3 957 794
Сумарна дебіторська заборгованість 5 349 454 5 596 857
Грошові кошти та їх еквіваленти 133 595 266 545
Нерозподілений прибуток 27 965 193 30 857 639
Власний капітал 32 608 571 35 468 332
Статутний капітал 3 859 533 3 859 533
Довгострокові зобов’язання 5 342 054 5 839 966
Поточні зобов’язання (кредиторська заборгованість) 4 068 645 5 283 379
Чистий прибуток (збиток) * (2 892 446) 2 143 053
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 859 533 000 3 859 533 000
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 
періоду 0 0

Чисельність (середньооблікова) працівників на кінець року (осіб) 32 539 34 412

* Примітка: чистий прибуток (збиток) за 2011 рік розрахований за Національни-
ми положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 25 квітня 2013 року з 9.00 
до 11.00 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах: станом на 24 годину 19 квітня 2013.

Для участі у зборах необхідно мати:
акціонерам – паспорт;
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти ін-
тереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного за-
конодавства, або інший документ, що підтверджує повноваження представника.

До дати проведення загальних зборів акціонери товариства мають можливість 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням товариства в будівлі інженерного корпуса 
(к.904) у робочі дні з 9.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів – у місці 
їх проведення з 9.00 до 11.00. Для ознайомлення з документами акціонерам при 
собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, 
документ, який відповідно до чинного законодавства, підтверджує повноваження 
представника.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 
з документами – Товстоган О.В. Телефон для довідок: (056) 499-29-37.

Генеральний директор

Хроніка пригод

Галантні злодії
На Міжнародний жіночий день 

невідомий зловмисник поцупив 
у магазині «Весільний букет» 120 
тюльпанів. Таким пишним оберемком 
квітів хтось замислив ощасливити 
даму серця чи банально заробити на 
святковому розпродажі – з’ясовують 
слідчі Жовтневого райвідділу міліції.

У Центрально-Міському районі 
під вечір «найжіночнішої» в році 
доби 22-річний раніше засуджений 
чоловік біля під’їзду напав на друго-
класницю, погрозами вимагав віддати 
мобільний телефон, якого в неї не було. 
Нападника швидко схопили, жалість до 
своєї нікчемної персони він спробував 
викликати, мотивуючи вчинок шале-
ною закоханістю, мовляв, бажання 
зробити презент пасії та відсутність 
грошей і штовхнули на кримінал.

Наступний інцидент до 8 Берез-
ня має відношення опосередковане, 
хіба що трапився того дня і тварина 
була жіночої статі. По вулиці Дими-
трова несвідомий громадянин ви-
гулював без намордника собацюру 
бійцівської породи. Стаффордшир-
ська тер’єриха раптово кинулась на 
перехожого, пошматувала куртку і по-
ранила живіт. Розгляд справи триває.

Пристрасть довела 
до реанімації

Не всі примовки варто сліпо 
сприймати на віру. «Б’є – значить, 
любить» – саме з такого роду. Бо тоді 
ситуацію, коли чоловік 1970 року 
народження приплентується опів-
ночі «на автопілоті» після бурхливої 
пиятики з друзяками, без зайвих лі-
ричних промов лупить ногами на 10 
років старшу дружину, від чого вона 
потрапляє до реанімації з розривом 
легень, поламаними ребрами, стру-
сом головного мозку та численними 
синцями, також, керуючись народ-
ною мудрістю, можна віднести до ро-
мантичного освідчення в неземному 
коханні.

Нетерплячий джигіт
З віком вправність тіла сходить 

нанівець, істина ніби очевидна, про-
те не для всіх. Занадто меткий водій 
маршрутки на зупинці по вулиці Де-
сантній не дочекався, доки 75-річна 
пасажирка покине салон, защемив її 
дверима та натиснув на акселератор. 
Десяток метрів пришвартовану ба-
бусю тягнуло за автобусом, наслідки 
мінорної подорожі – травмований 
зап’ясток, порвані сухожилля коліна 
й ліктя. Виправдовувався перевізник 
виснажливим графіком роботи, мов-
ляв, трохи не півдоби за кермом у 
будь-кому притупить пильність.

Груповий «поцілунок» 
у корму

Масова аварія сталася на вули-
ці Конституційній. Жінка на «Опелі 
Астрі» не витримала безпечної дис-
танції руху, наскочила на «ВАЗ-2106» 
попереду, який, у свою чергу, про-
таранив припаркований на узбіччі 
«УАЗ». Миттю у фюзеляж дамському 
«Опелю» влетіла «Газель», котра також 
не витримала дистанції, а її в корму 
«поцілувало» китайське «Черрі» все 
з тієї ж причини. За медичною допо-
могою із травмами голів звернулися 
тільки двоє людей із останнього авто.

«Лівий» метал
У ході спецоперації «Металіст» 

співробітники Державтоінспекції 
по вулиці Світлогірській затримали 
вантажний автомобіль із кількома 
тоннами брухту чорного металу без 
жодних супроводжуючих документів.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ

 23.04.2013 о 15.00 в залі засідань виконкому Жовтневої районної у 
місті ради відбудуться громадські слухання з обговорення детального 
плану території під розміщення храму Святого Івана Воїна Криворізької 
єпархії Української православної церкви між вулицями Десантною та Бе-
реговою в Жовтневому районі.

Детальний план території розроблений ПП «ДПІ «АРХ-ІОН». Підставою для 
розроблення вищезазначеної документації є рішення Криворізької міської 
ради від 30.01.2013 № 1751 «Про розробку детальних планів території».

Детальним планом території обґрунтована можливість розміщення храму 
Святого Івана Воїна між вулицями Десантною та Береговою в Жовтневому ра-
йоні, визначення граничних параметрів об’єкта і допустимого функціональ-
ного використання в умовах існуючої забудови. Площа земельної ділянки під 
розміщення храму складає 0,4870 га.

Детальний план території погоджений згідно з вимогами чинного законо-
давства України.

З проектом містобудівної документації, у тому числі графічним матеріалом, 
можете ознайомитись в управлінні містобудування і архітектури виконкому 
міської ради – каб. 518, тел. 74-37-65, пл. Радянська, 1, 50101.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення містобудівної документа-
ції пропонуємо надавати в управління організаційно-протокольної робо-
ти виконкому міськради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Радянська, 1, 50101) до 
22.04.2013.
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Увага, розшук!

Довгинцівським райвідді-
лом міліції розшукується Рас-
садніков Юрій Якович, 1934 
року народження, який втратив 
зв’язок із родичами. На вигляд 
– 80 років, зріст 175 см, міцної 
статури, сиве волосся, був одяг-
нутий у синю куртку із синьою 
смужкою на грудях, зелену сорочку, чорні штани та 
черевики, сіру кепку. Особливі прикмети: на правій 
руці – татуювання жіночої голови, на грудях – пор-
трети Сталіна і Леніна. Інформацію щодо місця пе-
ребування зниклого просять повідомляти до групи 
розшуку Довгинцівського райвідділу за телефона-
ми: 71-10-27, 71-00-47, 71-11-42, 71-13-95 або 102.

Оголошення

Збереження віку виходу на пенсію жінкам після досягнення 55 років
У період до 1 січня 2015 року збережено вік виходу на пенсію жінкам після досягнення 55 років. 

Таке право матимуть лише ті жінки, які звільнилися з роботи, та за наявності страхового стажу не менше 
як 30 років. У цьому випадку розмір їхньої пенсії, обчислений відповідно до статті 27 та з урахуванням стат-
ті 28 Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», 
зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

У разі коли така жінка до досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», працевлаштувалася, виплата дострокової пен-
сії на час роботи припиняється. У цьому випадку після досягнення віку, передбаченого вищевказаним 
законом, відсоток, на який зменшено розмір пенсії, переглядається з урахуванням кількості повних 
місяців страхового стажу, набутого за період роботи після дострокового виходу на пенсію.

Відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, також може бути переглянуто з урахуванням від-
повідної кількості повних місяців страхового стажу, якщо особа після досягнення віку, передбаченого 
статтею 26 Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної 
системи», продовжує працювати і відмовилася від отримання пенсії. 

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської райради

До  уваги  суб’єктів  
господарювання!

(http://mcpkr.kai.com.ua) 
для подачі та отримання дозвільних 
документів  в електронному вигляді
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 92-13-
61, 92-13-77, або безпосередньо в муніципальному центрі послуг 
м. Кривого Рогу.  Запрошуємо до ефективної співпраці!

Пропонуємо 
вам скористатись сайтом 

«Електронна система оцінки 
якості надання послуг 

в муніципальному центрі 
послуг м. Кривого Рогу» 

за адресою: 
ПівдГЗК, пр. 

Південний, 2 (проїзд 
маршрутками 

№№ 9, 11, 27, 35, 
248, 261, 266, 

278, 372, зуп. вул. 
«Будівельників»),  
тел. для довідок: 

21-29-67, 21-20-83.День відкритих дверей 

Політехнічний коледж
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

26 березня 2013 р. (вівторок)  о 13.00 запрошує 
абітурієнтів та їх батьків на 
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№272.  Газовую плиту (б/у) в хоро-
шем состоянии. Тел. 067-476-30-84.

№ 309. Дача: р-н Батуринская, 
с.т. «Семеренко», 4 сотки + огород. 
Ц. 5 тыс. грн. Тел. 098-6567298.

№ 168. Дачу: 3-этажный домик, 
кусты, деревья, отдельный заезд, 3- 
разовый полив, 8 сот. огорода. Цена 
договорная. Тел. 050-2826045.

№ 255. Телемастер продает ТВ б/у 
«JVC», 2-спальную кровать б/у «Ната-
ша». Тел. 74-62-78, 097-2824057.

№ 310. Ульи 2-корпусные на 30 ра-
мок, ящики для пакетов и отводку. 
Тел. 27-25-12.

№ 171. КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ на 
НКГОКе (ПОД ТРУБОЙ). ЕСТЬ СВЕТ, 
ЯМА, ЭСТАКАДА В КООПЕРАТИВЕ. 
Тел. 098-5642732.

№ 188. А/м СААБ-9000 1993 г. Тел. 
050-3215111.

№ 44. КРЫМСКИЙ БЛОК РАКУШ-
НЯК, ДОСТАВКА. СУПЕРЦЕНА! Тел. 
067-5581550.

№ 257. В любом состоянии ВАЗ, 
«Славуту», «Таврию», иномарку, ми-
кроавтобус. Дорого. Тел. диспетчера: 
50-22-74, 067-9209037, 050-0412760.

№ 256. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров и мониторов. Запись 
с кассет на DVD. Продажа и ремонт 
пультов. Б/у компьютерные комп-
лектующие. Рынок Соцгорода, маг. 
«Ковры». Тел. 401-33-74, 067-5980996.

№ 258. ВАЗ или ИНОМАРКУ ЛЮ-
БУЮ, В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. 
Тел. 098-3287864.

№ 269. Книги, журналы, открытки, 
часы, бумажные деньги до 1954 г. Тел. 
92-17-44.

№ 279. Фотоаппараты: «На р-
цисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 
200 грн., «Геодезия» – 2000 грн., 
«Репортер» – 1500 грн., «Киев-
88» – 300 грн., «Лейка» – от 1000 
грн., «Друг» – 200 грн., «Искра» 
– 200 грн., «ФЭД» – 100 грн., 
«Зоркий» – 100 грн., «Киев-5» и 
«Алмаз» – 200 грн. ОБЪЕКТИВЫ: 
«Зодиак» – 400 грн., «Руссар» 
– 250 грн., «Калейнар-3» – 300 
грн., «Вега-28» – 300 грн., «Гели-
ос-40» – 300 грн., «Юпитер» (3, 9, 
11, 12) от 150 до 650 грн., «Карл 
Цейс», «Пентакон», «Пан Колор», 
«Волна» и «Мир» – 350 грн. и др. 
Тел. 401-17-42, 063-7670807, 066-
1761807, 097-0422903.

№ 259. Пчелиные ульи б/у или 
новые, воск, вощину. Тел. 067-
9755902, 098-4309402, 097-2986076.

№ 278. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кино-
камеру «Красногорск-3», объ-
ективы, фотоаппараты, монеты, 
иконы, фарфоровые статуэтки, 
картины, часы, статуэтки, воен-
ную форму до 1960 г., знамена, 
столовое серебро, корал. бусы, 
старин. книги, мебель, люстры, 
бивни мамонта, моржа, кашало-
та (изделия), ТВ, радио до 1955 
г. Нивелир, теодолит, бинокль, 
микроскоп. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 321. Очень дорого! Ордена, 
медали, нагрудные знаки «По-
четный...», «Заслуженный...», «От-
личный…», «Отличник...», «Удар-
ный...», «Ударник...». Награды 
царской России. Удостоверения к 
медалям, знакам, грамоты и бла-
годарности. Иконы, монеты, ста-
туэтки, столовое серебро, карти-
ны, портсигары, самовары и мн. 
др. Тел. 408-16-68, 067-5641655.

№ 311. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. 
Доватора, 21/14, видане згідно з 
розпорядженням УЖКГ № Т-95 від 
28.02.2001 р. на ім’я Мельник Горпи-
ни Михайлівни, Мельника Григорія 
Федоровича, Мельника Ігоря Григо-
ровича, вважати недійсним.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№ 11. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 

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

№ 249. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 
067-3165901, 050-5614766. Ремонт 
пральних машин. Тел. 440-38-10, 
401-57-12. Майстерня – вул. Крем-
лівська, 28.

№ 12. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

№ 251. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН с ГА-
РАНТИЕЙ. Тел. 36-45-65, 067-5827721.

№ 282. Ремонт компьютеров и 
др. оргтехники. Заправка картри-
джей. Недорого. Тел. 401-23-83, 067-
6378323.

№ 240. СНИМУ КВАРТИРУ. Тел. 
410-01-77, 097-4810162.

№ 254. СНИМУ или КУПЛЮ ПО-
МЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, МАГАЗИН, 
СКЛАД И т.д. Тел. 098-5469967.

№ 241. КУПЛЮ ГАРАЖ. Тел. 401-
39-19, 067-7659992.

№ 191. Псориаз. Магнипсор не 
гормональное, эффективное лече-
ние. Тел. 406-92-89, 098-9307140.

№ 265. Возьму в аренду или ку-
плю земельный пай в Кировоград-
ской обл., Долинский р-н, с. Иванов-
ка и Зеленый Гай. Тел. 067-9755902, 
098-4309402, 097-2986076.

№ 315. Ресторан «Бочка» бес-
платно предоставит талантливым 
музыкантам зал для выступлений. 
Обращаться: ул. К. Либкнехта, 1-А. 
Тел. 404-35-82.

№ 316. Криворізький Жовтневий 
ліцей проводить набір учнів у 5 
клас (підготовче відділення) 8 клас 
(економічний, історичний, хіміко-
біологічний напрямки), 10 клас (хі-
міко-біологічний, історичний на-
прямки). Зарахування проводяться 
за результатами конкурсних випро-
бувань, які відбудуться 27 квітня 
2013 року о 10.00. Тел. 53-13-00.

№ 317. ОДНОГРУППНИКИ ТЕХ-
НИКУМА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА-
НИЯ ГРУППЫ Т 1/8-1970 ПРОСЯТ 
ОТКЛИКНУТЬСЯ ХОМЕНКО АЛЕК-
САНДРА по тел. 067-3382144.

№ 318. Ліквідатор приватного 
підприємства «Дмитрівське» Мар-
ченко Яна Василівна, керуючись ст. 
49 ЗУ «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання 
його банкрутом», оголошує кон-
курс з відбору організатора про-
ведення аукціону з продажу майна 
ПП «Дмитрівське», що підлягає про-
дажу відповідно до Закону України 
«Про відновлення платос промож-
ності боржника або визнан ня його 
банкрутом». УЧАСНИКАМ КОН-
КУРСУ НЕОБХІДНО НАДАТИ ТАКІ 
ДОКУМЕНТИ: заяву про виконання 
функцій організатора аукціону із за-
значенням відомостей про кандида-
туру організатора аукціону (повне 
найменування, ідентифікаційний 
код, місцезнаходження юридичної 
особи, організаційно-правова фор-
ма, номер телефону та інші засоби 
зв’язку, а також прізвище, ім’я, по 
батькові та реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 
особи, яка уповноважена представ-
ляти юридичну особу у правовідно-
синах з третіми особами і має право 
вчиняти дії від імені юридичної осо-
би, у тому числі підписувати догово-
ри); виписку з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців; засвідчені в 
установленому порядку копії уста-
новчих документів, відповідно до 
яких заявник має право проводити 
аукціони; довідку, підписану керів-
ником юридичної особи, що під-
тверджує технічні можливості за-
явника для забезпечення продажу 
майна шляхом проведення аукціо-
ну; довідку, підписану керівником 
юридичної особи, що містить пере-
лік проведених заявником аукціо-
нів, для підтвердження його досвіду 
у цій сфері не менше трьох років; 
пропозиції щодо суми винагороди 
за проведення аукціону. Конкурс 
відбудеться о 10.00 11.04.2013 р. за 
адресою: м. Кривий Ріг, вул. Косіо-
ра, 56/1. Документи направляти 
за поштовою адресою: 50051, м. 
Кривий Ріг, а/с 2558, до 5 квітня 
2013 року. Довідки за тел. (056) 
404-03-98.

№ 280. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА 
В ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ, 2000-2500 
грн. Тел. 067-5865108.

№ 286. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР-
КОНСУЛЬТАНТ, 2600 грн. Тел. 067-
1169608.

№ 252. Стабильная работа. Тел. 
067-9341691.

№ 253. Требуется консультант-
диспетчер. Тел. 096-4128990.

№ 277. РУКОВОДИТЕЛЮ СРОЧ-
НО ТРЕБУЕТСЯ НАДЕЖНЫЙ ПО-
МОЩНИК. ВЫСОКИЙ ДОХОД, КА-
РЬЕРНЫЙ РОСТ. Тел. 098-7894818.

№ 319. Срочно в офис нужны со-
трудники на должность помощни-
ка руководителя. Гибкий график, 
карьерный рост, доход. Возраст не 
ограничен. Тел. 096-7736306.

№ 320. Вы на пенсии и не хватает 
денег? Приглашаем на работу. Тел. 
097-2553319.

№ 302. Помощь в трудоустрой-
стве. Тел. 067-7835074.

№ 303. Работа в офисе. Приходи-
те. Тел. 096-6153620.

№ 304. Требуется оператор вхо-
дящих звонков. Стабильный доход+ 
премия. Запись по тел. 095-0569218.

№ 305. Дополнительный доход от 
студентов до пенсионеров. Работа 
на телефоне в офисе. Звонить по 
тел. 098-8986643.

№ 285. Предприятию на посто-
янную работу требуется оператор-
консультант. Тел. 096-0841598, 063-
2835938.

№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 401-82-
63, 067-3981097.

• ПАМ’ЯТНИКИ

№ 110. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-
МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставочный 
зал (более 80 образцов). Професси-
ональное художественное оформ-
ление. Беспроцентная рассрочка. 
Срочные заказы от трех дней. Хра-
нение бесплатно. Благоустройство 
места на кладбище. Пенсионерам 
скидки с 1.01.2013 по 31.12.2013 г. 
Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 
098-0421494.

№ 223. Памятники. 
Гранитные, бетонные, уклад-
ка тротуарной, гранитной 
плитки. Оградки, столики. 
Ост. «Большевик», храм пер-
вомученика Архидьякона 
Стефана; ост. «Космонавтов», 
Дом мод; Ц.-Городской рынок. Тел. 
401-20-34, 097-9503316, 097-9633544.

 • МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ

№ 109. Металеві двері та грати 
за 1 день. Тел. 401-15-07, 401-23-79, 
098-3871377.

• МЕБЛІ

№ 300. Перевезу мебель и др. 
Услуги грузчиков. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОР-
ПУСНОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! ШКАФЫ-КУПЕ; КУХНИ; 
ДЕТСКИЕ; ПРИХОЖИЕ и МНОГО 
ДРУГОЙ ИНТЕРЕСНОЙ МЕБЕЛИ. 
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ! ЗВО-
НИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! Тел. 096-
8296577, 410-04-00.

№ 289. ПРОДАЮ В РАССРОЧКУ 
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА, БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕ-
ЛИ. Тел. 410-12-77, 406-28-77.

№ 291. Ремонт любой мебели: 
шкаф, комод, кровать. Реставрация 
стульев. Перетяжка мягкой мебели, 
ремонт матрацев, сборка-разборка. 
Тел. 410-07-44, 097-3853008.

• ІНШЕ

№ 238. Ремонт и установка бой-
леров, колонок, котлов, стиральных 
машин, счетчиков тепла, воды, гос. 
поверка теплосчетчиков; замена 
труб. Тел. 66-05-47, 098-4842663.

№ 239. РУЧНАЯ ЧИСТКА СЛИВ-
НЫХ ЯМ и КАНАЛИЗАЦИИ. Тел. 
097-3406107.

№ 38. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН без мусора на дому. Новые 
технологии. Договор, гарантия, ка-
чество! Тел. 404-91-04, 098-6585254.

№ 287. Врезка замков, утепление, 
обшивка дверей, балконов, лод-
жий пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969, 65-98-52.

№ 312. Услуги электрика: ре-
монт, замена проводки, перенос 
выключателей, розеток. Пенсионе-
рам скидки с 21.03.13 – 31.12.13. Тел. 
097-0011962.

№ 313. Услуги сантехника: заме-
на труб, водоснабжения, канализа-
ции, установка бойлеров, унитазов, 
душевых кабин. Тел. 097-9147773.

№ 270. Ремонт квартир, шпаклевка 
стен под обои – 25 грн. Тел. 401-15-26, 
097-4204903.

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

№ 190. АДВОКАТ: захист у 
кримінальних справах, представ-
ництво в судах у цивільних, госпо-
дарських справах. Тел. 401-04-34, 
097-0444425. Свід 2254.

№ 208. Школа кроя и шитья. По-
иск: kroyka.nabis.info

№ 113. ГАЗ-53. НЕДОРОГО ЗА-
ВЕЗЕМ ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕР-
НЫЙ, ШЛАК, ГРАНШЛАК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ, КЕРАМЗИТ, 
ЦЕМЕНТ и др. ВЫВОЗ МУСОРА НЕ-
ДОРОГО. Тел. 067-4993888, Юрий.

№ 145. Принимаю заказы на 
пчелопакеты, пчелы карпатки. Тел. 
098-4247897.

№ 261. Репетиторство английского 
языка, любой возраст, а также помогу 
в выполнении домашних заданий и 
контрольных работ по английскому 
языку. Индивидуальный подход. Тел. 
097-2986076.

№ 314. Курси перукаря і кравця. 
Тел. 096-6699770.

9 дней 
светлой
памяти

ХЛОНЯ 
Ивана 

Павловича

10 марта на 85 
году ушел из жиз-
ни прекрасный человек, любящий 
отец и дедушка.
В памяти всех, кто его знал, он 
останется честным, справедли-
вым, порядочным человеком.

Сестра, сын, внуки, 
правнук, родственники, 

сотрудники.

21 марта 2013 г. – 
годовщина 

светлой памяти 
и горькой 
утраты

ЛУКИЧЕВОЙ 
Аллы 

Викторовны

Она была добрым, жизнерадостным, 
отзывчивым, трудолюбивым челове-
ком, заботливой и любящей мамой.
Все, кто знал Аллу Викторовну, помя-
ните добрым словом.
Царствие небесное и вечный покой.
Любим и скорбим всем сердцем.

Дети, внуки.

Годовщина светлой  памяти

ШИЯТОГО 
Владимира Федоровича
15.05.1946 – 14.03.2012

Вся трудовая деятельность 
этого открытого и трудолюбивого 
человека была направлена на раз-
витие Саксаганского района, кото-
рому он служил всей душой. Более 
13 лет, работая заместителем, пер-
вым заместителем председателя 
исполкома Саксаганского район-
ного в городе совета, сделал мно-
го добрых дел для улучшения ус-
ловий жизни населения.

Светлая ему память.
Друзья и коллеги.

23 марта – 
2 года со дня 
невосполни-
мой утраты 

единственной 
любимой 
доченьки

Дашеньки 
ПРОКОПОВИЧ

13.12.1983 – 
23.03.2011

…Лишь для тебя, голубушка родная,
Которую нам больше не обнять руками,
Всегда останется гореть 

заплаканного сердца пламя!
Царство небесное тебе 

и вечная светлая память!
Мама, папа, бабушка, родные 

и близкие.
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Реклама

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.

 21.03.2013     22.03.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ
ПРОГНОЗ
по Кривому Рогу
21-22 березня

Магнітні бурі

2:00 3 2
5:00 2 2
8:00 2 2
11:00 2 1
14:00 2 2
17:00 2 1
20:00 2 3
23:00 2 3

Погода
Пт. 22.03

 +5…+6°С +6°С
Східний, 5-7 м/сек

Сб. 23.03
  +6…+7°С +1°С
Південний та північно-
західний, 3-8 м/сек

Нд. 24.03
 -4…-5°С -3°С

Північно-західний, 3-8 м/сек

Посміхніться
Після того, як маленький 

Вітя навчився рахувати, 
татові довелося ділитися 
цукерками порівну.

* * *
Якщо співробітник на 

роботі сидить 10 хвилин 
без діла, то він автома-
тично переходить в спля-
чий режим.

* * *
– Будеш апельсин? – Ні. – 

А якщо почищу? – Так. 
* * *

Апетит приходить під 
час їжі. Звірячий апетит – 
під час дієти. 

* * *
За всю відпустку дружи-

на отримала з дому від чо-
ловіка тільки 1 смску: «Де 
штопор?»

Емігрант
Бедуїн Мохаммед гендлює на Троєщині:
З торбами товару в Одесу, «тудей» і «сюдей».
Дружина – киянка, квартира – хрущовка (тещина),
Коханка («хабібі») – білявка. Усе як в людей.
Вісім років у Києві – майже три тисячі днів.
Українською – тільки «дешевше», «брехня» і «діла».
Три намети на ринку і вірний тойотівський кінь,
Як гонорний арабський скакун, закусив вудила.
Гомін, крики, оптові перекупки дрантям трясуть,
Скалозублять і лаються, п’ють ядеркий самогон,
Дим ковтають з ментолом, пусті банделюхи плетуть
Про сусідку-повію, про НАТО і чвари в ООН.
Караваном пресованим суне пістрява юрба,
Погортає зневажливо в стосах злежалий товар, 
Приміряє, дотошно торгується, перебира.
Мохаммед – із чола в підборіддя: «аллах-ам-акбар».
Крізь долоні тече дерев’яний хохляцький мідяк.
Все о’кей! Просуваються справно гендлярські діла.
Та пітьма настає – і гонорний арабський рисак
Ладен рвати на клоччя і гризти міцні вудила...
Тане волоком-маревом шумний троєщинський люд,
Розчиняється раптом… А серед уламків-руїн
Над барханом примарним повільно зринає верблюд,
Сипле теплий пісок крізь долоні дідусь-бедуїн…

Овен (21.03—20.04)
Не поспiшайте дiяти, 

оскiльки поспiшнi рiшення вам 
дорого обiйдуться. Якщо у вас 
виникли фiнансовi проблеми, 

ви можете звернутися до родичiв. 
Телець (21.04—21.05)

Як кажуть, хто старе згадає, 
тому око геть. Правда, хто його 
забуде, тому обидва. Нама-
гайтеся максимально уникати 

минулих конфлiктiв, не пригадуйте старих 
образ, навряд чи це принесе користь.
Близнюки (22.05—21.06)

На цьому тижнi до вас буде 
прикуто увагу, хочете ви цього 
чи нi, ви опинитеся в центрi 
подiй. Вiд прийнятих зараз 

рiшень залежатимуть подальшi стосунки з 
колегами.
Рак (22.06—23.07)

Придiлiть увагу своєму 
внутрiшньому свiту, почитай-
те улюбленi книжки. Можли-
во, саме зараз ви знайдете 

вiдповiдi на питання, якi давно цiкавили вас. 
Лев (24.07—23.08)

Для вас цей тиждень буде 
напруженим, накопичилося чи-
мало справ, якi негайно треба 
вирiшувати. Але не намагайте-

ся робити все разом, розподiляйте сили. 
Друзi потребують вашої пiдтримки.
Діва (24.08—23.09)

Умiння помiчати дрiбницi 
стануть у пригодi. Сконцен-
труйтеся на службових спра-
вах, знайдiть помилки, перш 

нiж це зробить керiвництво. 
Терези (24.09—23.10)

За можливостi не плануйте 
на цей тиждень далекi поїздки 
й оформлення документiв. Не 
варто наполегливо проявляти 

iнiцiативу, бо за неї, як вiдомо, карають. 
Скорпіон (24.10—22.11)

Наступний тиждень може 
стати доленосним для вас, зо-
крема це стосується особис-
того життя. Щось чи хтось iз 

минулого може суттєво вплинути на ваше 
майбутнє. 
Стрілець (23.11—21.12)

Найближчим часом вiд-
будеться перевiрка на 
комунiкабельнiсть i вмiння 
знаходити спiльну мову з 

людьми. Зберiть волю в кулак i берiть ак-
тивну участь у життi колективу. 
Козеріг (22.12—20.01)

Вам доведеться повер-
нутися до знайомої ситуацiї, 
щось переробити. Знайдiть у 
цiй ситуацiї плюси: набуття 

досвiду, можливiсть виправити помилки. 
Водолій (21.01—19.02)

Ви вiльнi лише в тому, що 
зараз необхiдно. Тому про-
являйте творчий пiдхiд у тих 
справах, якi об’єктивно треба 

виконати. Не намагайтеся перетягнути на 
свiй бiк ковдру.
Риби (20.02—20.03)

Основне завдання для вас 
— стосунки, не дозволяйте по-
бутовим дрiбницям впливати 
на ваше сiмейне життя. Інтуїцiя 

пiдкаже, коли треба поступитися i який ар-
гумент привести як доказ рiдним i друзям. 
Не залишайтеся осторонь чужих проблем.

Гороскоп

У кожній 
людині – 
Всесвіт

До Дня поезії…
у світі дива, 
які можна 
дослідити й 
розгадати. 

Але є таке диво, 
яким можна лише 
захоплюватися. Ім’я 
йому – Жінка. Кожна 
з представниць 
половини людства 
(ну, звичайно ж, 
його прекрасної 
половини!) – явище. 
І явище – унікальне. 
Кожна – неповторна 
й нерозгадана. 
Спробуєте заперечити? 
Не варто. Краще 
познайомтесь ближче 
з однією із нас.

Є

Заблудший
Не петраєш, не тямиш і не знаєш,
Ідеш собі… до Біса навпростець – 
Патриціям гидким хвалу співаєш – 
Папір цнотливий зводиш нанівець.

Із тім’я пре рогами непокора.
Як вибухає – вирви вирива, 
Що ж ти… латаєш совість, ніби ковдру,
І знов складаєш в ребуси слова?

Вганяєш щільно, по верхах рівняєш
(Поміж рядків ховаєш справжню суть).
Все петраєш, все тямиш і все знаєш.
Іди… до Бога – так коротша путь…

Дорога надії
Сонний равлик-трамвай, 

похиливши натруджені ріжки,
Поспішає додому, в трампарк, 

на затишний нічліг.
Скресне день. Відпочинуть 

від гострих підборів підніжки.
Вийду десь на кінцевій. 
Шукатиму інших доріг…

Автопортрет
Чи це я, чи не я?
Мов скажена фурія:
Жестом розмашистим,
Словом шматованим,
Часом – як криця,
Часом – ослиця.
Витончена-тесана, 

нервом підперезана. 

Чи це я, чи не я?
Мов луската змія. 
Часом – м’ята-рута,
Часом – отрута.
Колюча, засмучена, 
Збурена-скаламучена.
Жарти – необачні, 
Фрази – недвозначні.
То жорстока, то наївна,
То служниця, то царівна.
В злеті брів – образи,
Помста – одразу.
Зла достобіса, 

на «трійку» актриса.
Пиха поміркована, 

незадекларована.

Чи це я, чи не я?
Мов гидке каченя.
Безпорадне, журливе,
Незугарне, вразливе,
Обеззброєне, заспокоєне,
У руках твоїх заколисане…

Тетяна Дрєєва. Мати, дружина, журналіст, поет. Одним словом – 
жінка. Впевнена й бентежна, зворушлива і сильна, гостра й лірична. За 
зізнанням Тетяни, свої творчі спроби вона вважає не стільки повно-
цінною поезією, скільки соціальними портретами, створеними в ре-
зультаті професійних спостережень за різними людськими типажами. 
Тематика її журналістських інтересів і римованих рядків зводиться до 
пізнання людини: розмаїття почуттів, психології мислення і поведінки. 
Тетяна впевнена, що в кожній людині міститься цілий Всесвіт, і роз-
кривати його – надзвичайно цікаво. 

Член Національної спілки журналістів України Любов СКИБА

Депресія
Місто чуже, осоружне, 

Холод, кіптява і мряка.

Місто втопилось в калюжах,

Мрія замерзла й заклякла.

Місто – у хмарній облозі,

Зашморг кручений на шиї. 

Жовна звело у тривозі,

В путах стриножило мрії.

Місто смішне й хвалькувате, 

Наче в обіймах наркозу.

Нині – спокута й розплата,

Мрія – в далеких прогнозах…

Астропрогноз 
на 25–31 березня
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