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Кривий Ріг у лідерах
Минулими вихідними відбувся великий півфінал 
«інтерівського» телепроекту «Майданс». Серед 9 ко-
манд криворізька знову набрала найбільшу кількість 
балів, отримавши свій квиток до фіналу.

Разом з нашими «майдансера-
ми» у прямому ефірі «Інтера» у 
фіналі будуть танцювати коман-
ди Харкова, Черкас та Микола-
єва. Миколаївці, до речі, стали 
на проекті командою-джокером: 
посівши четверте місце, вони 
мали б попрощатися з танцю-
вальним змаганням, але волею 
суддів продовжать боротьбу. 

Тим часом, уже наступної су-
боти на екранах своїх телевізо-
рів, удома, за цим дійством бу-
дуть спостерігати наші сусіди 
– команда Дніпродзержинська,  
а також танцівники з Одеси, Іва-
но-Франківська, Севастополя і 
Чернівців. Вони покинули теле-
проект у півфіналі.

Вищі оцінки суддів – 12 балів 

– криворізька команда заслужи-
ла за проникливу ліричну по-
становку під пісню Олександра 
Пономарьова «Він чекає на неї», 
а потім хореографи команди Ми-
кола Коваль і Тарас Копил (Коля і 
Жора) довели свою майстерність 
у танцювальній битві з іншими 
наставниками команд.

На підготовку до фінального 
змагання в учасників обмаль часу 
– вже в суботу вони знову зустрі-
нуться на столичному Майдані, 
щоб довести свою перевагу та по-
трапити до суперфіналу.

___________________________________________________________________ Анна РодічкінА. 

g Передплатникам на замітку  

Запрошуємо до юриста 
Традиційний прийом черво ногірничанського юриста, ви кладача 

Криворізького факуль тету Національного університету «Одеська 
юридична академія» Олени Анатоліївни Березовської відбудеться в 
понеділок, 1 жовтня, з 16 до 18 години в при міщенні редакції газети 
«Червоний гірник» за адресою: пр. Металургів, 28. Якщо ви потребу-
єте кваліфікова ної відповіді на запитання правової тематики, запро-
шуємо відвідати редакцію. 

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

А для тих читачів, які ще не передплатили «Червоний гірник», 
нагадуємо, що до 28 вересня включно ви ще можете встигнути 
оформити передплату та взяти участь у розіграші путівки до 

Ялти. Передплату на газету можна оформити в будь-якому по-
штовому відділенні міста. Детальніше про умови передплати та 

участі у конкурсі читайте на 32 стор.
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g Реклама
Шановні мешканці міста, прилеглих районів та селищ!

В Кривому Розі працює ЦЕНТР БЕЗ ВІДСОТ КОВОГО КРЕДИТУ-
ВАННЯ за національною програмою енерго збе ре ження.

Безвідсоткові кредити надаються виключно на металопласти-
кові вік на та двері з високо якісних профілів VEKA, DECEUNINCK та 
REHAU виробництва Німеччини та Бельгії з підвищеним коефі-
цієнтом енерго збереження. Можливе оформлення без першого 
внеску, без комісії та переплати, строком до одного року.

За детальною інформа цією звертайтесь до консультантів кредит-

ного цент ру за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 1а, магазин 
«ТВОЯ КІМНАТА», 2-й поверх (район площі Артема, зупинка «Вул. 
Філатова»), або за багатоканальним телефоном гарячої лінії у м. 
Кривий Ріг: 401-33-44 (моб. тел. 097-309-00-99), з понеділка по су-
боту з 9 до 18. При замовленні вікон за даною програмою доставка, 
монтаж та демонтаж висококваліфікованими спеціалістами під-
приємства «ВІКНОПЛАСТ» виконується БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам 
та пенсіонерам надається додаткова знижка 2%.

Зверніть увагу, при монтажі вікон в зимовий період вико-
ристовуються високо якісні герметики Penosil (Німеччина), що 
гарантують якісний монтаж при температурі до мінус 18⁰С.

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

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

Подробиці

g Ювілей вулиці

Перша газифікована й Друга прокатна
Біля криворізької спеціалізованої школи №70 гамірно й 
людно. Так ювілей вулиці отто Брозовського відзначили її 
мешканці. Від того часу, як тут у два ряди виструнчилися 
будинки, минуло 55 років.

Привітати мешканців вулиці при-
йшли й гості – депутат обласної ради, 
Почесний громадянин міста Вячес-
лав Задорожний, заступник місько-
го голови Костянтин Бєліков, голова 
Саксаганської райради Валерій Без-
зубченко та депутати місцевих рад.

Святковим концертом порадувала 
дітвора дорослих. Парував справжній 
самовар, створюючи атмосферу до-
машнього затишку. Школярі влашту-
вали на подвір’ї свого закладу вистав-
ку власної творчості, а також ярмарок 
із солодощами до самоварного чаю. 

Тим часом на імпровізованій сцені ві-
тали й нагороджували новоспечених 
молодят і багатодітну родину, почес-
ного довгожителя та найменшу меш-
канку цієї вулиці. Визначали також 
кращий двір і кращий під’їзд, пригада-
ли історію своєї вулиці, яка спочатку 
носила назву Другої прокатної.

На кілька тисяч метрів простяглася 
вулиця Отто Брозовського. Її вважа-
ють своєю 4196 криворіжців. Це, до 
слова, перша газифікована вулиця в 
нашому місті. Бути першими в усьому 
її мешканцям бажає і «ЧГ».

____________________________________________________________________________ Анна РодічкінА.

g новини країни та регіону
«Олімпійська надія – 2022»

Кабінет Міністрів розглянув деякі питання підготовки 
до реалізації національного проекту «Олімпійська надія 
– 2022» – створення спортивно-туристичної інфраструк-
тури». Відповідне розпорядження прийнято на засіданні 
уряду, повідомляє Департамент інформації та комуніка-
цій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Згідно з цим нормативно-правовим актом, затверджується 
подане Державним агентством з інвестицій та управління наці-
ональними проектами попереднє техніко-економічне обґрунту-
вання національного проекту «Олімпійська надія – 2022» – ство-
рення спортивно-туристичної інфраструктури». Даним проектом 
передбачається здійснення заходів, необхідних для подання за-
явки Міжнародному олімпійському комітету в 2014 році.

Зокрема, йдеться про будівництво в 2012-2021  роках спор-
тивної інфраструктури, у тому числі на території м. Львова, се-
лища Тисовець та прилеглих до нього територіях, у межах Во-
ловецького та Міжгірського районів (гірськолижний комплекс 
«Боржава»), об’єктів транспортної інфраструктури, міжнарод-
ного медіа-центру тощо.

В Україні відкликатимуть  
з обігу неякісні ліки

Державна служба з лікарських засобів має намір ство-
рити центральну базу даних для обліку всіх лікарських 
засобів з можливістю відкликання препаратів з обігу.

Як повідомили «Коментарям» у Держслужбі з лікарських за-
собів, про це заявив глава відомства Олексій Соловйов, виступа-
ючи на зустрічі «ЄЕП: регуляторні зміни на фармринку» в Москві.

За його словами, до 2015 року Україна планує перехід на світо-
ві стандарти виробництва, зберігання та дистрибуції лікарських 
препаратів. «Також ми плануємо створити центральну базу да-
них для обліку всіх випущених лікарських засобів з можливістю 
відкликання препаратів з обігу. Кінцева мета – відстежити всі 
марковані ліки на всіх етапах їх життєвого циклу – від виробни-
ка до споживача», – зазначив Соловйов.

Країна «підсіла»  
на бразильське сало

Ввезення бразильської свинини в нашу країну збіль-
шилося в цьому році в 3,6 раза. 

Як повідомляє інформаційна компанія «ПроАгро», згідно з 
прогнозом Зарубіжної сільськогосподарської служби Мінсіль-
госпу США (FAS USDA), у 2013 р. Бразилія збільшить виробництво 
свинини на 2% до 3,33 млн. т. Цьому сприятиме хороший екс-
портний попит.

Очікується, що в 2013 р. Бразилія збільшить експорт свинини 
в порівнянні з поточним роком на 7% до 645 тис. т. Сприятли-
вими для його нарощування факторами є ослаблення бра-
зильського реала і великий попит з боку основних імпортерів, 
включаючи Україну, Гонконг, Анголу, Аргентину і Сінгапур. Крім 
того, країна нарощує постачання в Китай і Японію, нові для себе 
ринки. У 2011/12 роках імпорт свинини в Україну істотно виріс, 
що пояснюється скороченням внутрішнього виробництва і ви-
сокими внутрішніми цінами. Як і в попередні роки, імпортова-
на продукція використовується переробниками. Збільшення 
поставок призвело до того, що частка бразильської свинини в 
українському імпорті перевищила 50%.

У Петриківці – дипломати
Представники дипломатичного корпусу з понад 20 за-

рубіжних країн відвідали виставку «Історія та сучасність 
петриківського декоративного розпису», підготовлену 
спільно Дніпропетровським національним історичним 
музеєм імені Дмитра Яворницького та Дніпропетров-
ським художнім музеєм. 

Як повідомило управління преси та інформації облдержад-
міністрації, виставка пройшла за підтримки губернатора Дні-
пропетровщини Олександра Вілкула та сприяння Міністерства 
закордонних справ України в контексті ініціативи України про 
набуття петриківським розписом статусу нематеріальної куль-
турної спадщини людства ЮНЕСКО.

За ініціативи губернатора Дніпропетровщини Олександра 
Вілкула петриківський розпис входить до складу навчальних 
програм дитячих садків, шкіл, професійно-технічних закладів і 
вишів області.

«Ми прагнемо, щоб унікальні вироби петриківських художни-
ків безперешкодно знаходили шлях до шанувальників народ-
ного мистецтва як в нашій країні, так і за її межами. Адже це 
вагомий внесок у світовий міжкультурний діалог», – наголосив 
голова обласної ради Євген Удод, представляючи зарубіжним 
гостям виставку високохудожніх творів петриківського розпису.
____________ Підготував Володимир СкідАноВ.

g Справи комунальні 

Огляд для подальшої снігоборотьби 
Згідно з відповідними рішеннями районних у місті рад, 
для снігоборотьби під час наступної зими здійснено 
закріплення техніки як комунальних підприємств,  
так і тієї, що залучається з боку промислових підприємств 
різної форми власності. 

Адже місто – одне на всіх, тому ко-
жен повинен докладати зусиль для 
того, аби будь-якої пори року воно 
залишалось зручним для всіх меш-
канців. 

Упродовж кількох попередніх тиж-
нів у всіх районах пройшли технічні 
огляди спеціальної й спеціалізова-
ної техніки, яка прискіпливо огляда-
лась представниками автотехнічної 
інспекції міського відділу ДАІ щодо 
спроможності якісної й безпечної 
роботи на криворізьких автошляхах. 
У районах, зважаючи на площу та 

протяжність наявних автодоріг за-
гального користування, на огляд ви-
ставлялось десяток-півтора одиниць 
спецтехніки. Котра при потребі спро-
можна не тільки займатись розчи-
щенням доріг від снігу, а й здійснюва-
ти заходи по боротьбі з ожеледицею. 

Учора останнім такий огляд провів 
Саксаганський район, який виставив 
кількадесят одиниць техніки. Загаль-
на оцінка перевіряльників – задовіль-
на, хоча були й деякі побажання щодо 
тих чи інших технічних аспектів. 

– Минулі роки вже неодноразо-

во засвідчували, що взимку погода 
може змінюватись буквально кож-
ної години, коли не хвилини, – за-
уважив заступник міського голови 
Григорій Вербицький. – А разом зі 
зміною погоди повинні бути готови-
ми зреагувати й відповідні служби. 
І коли снігопад здатен паралізувати 
рух транспорту, як це неодноразово 
траплялося в інших містах, то наше 
головне завдання – у Кривому Розі не 
допустити цього за всяку ціну. Тому 
подібні огляди й проводяться вже за-
раз, коли ще досить тепло й ще є час 
виправити останні недоліки, у разі їх 
виявлення, в підготовці спеціальної 
техніки до подальшої роботи в зимо-
вих умовах. Адже городяни не повин-
ні потерпати від примх погоди. 

________________________________________________________________________________ Е. МіСцЕВий.

g Слідами події

Регіональна дорадча рада
Минулого тижня до кри-
вого Рогу завітали міські 
голови більш ніж 20 
міст дніпропетровської 
області, які взяли участь у 
засіданні дніпропетровської 
регіональної дорадчої ради 
з питань взаємодії органів 
місцевого самоврядування та 
органів виконавчої влади. 

Воно відбулося у Криворізькій 
міській раді за участю міського голо-
ви Юрія Вілкула. 

Як повідомила прес-служба міськ-
виконкому, під час засідання розгля-
далися найбільш актуальні для міст 
питання сьогодення та шляхи їх ви-
рішення, питання роботи дорадчої 
ради. Одним із важливих питань, що 
розглядалися на засіданні, було пи-
тання щодо енергозбереження в ко-

мунальному господарстві. Адже в усіх 
населених пунктах області активно ве-
деться підготовка до початку осінньо-
зимового періоду 2012-2013 років. 

Вирішувалися також і організаційні 
питання ради. Так, про затвердження 
тематики проведення засідань регіо-
нальної дорадчої ради в рамках про-
екту «Діалог» та про участь делегації 
Дніпропетровського регіонального 
відділення у заходах з нагоди 20-ї річ-

ниці Асоціації міст України доповів 
виконавчий директор Дніпропетров-
ського регіонального відділення Асо-
ціації міст України С. Квітка. 

Гості познайомилися з деякими 
визначними місцями та об’єктами 
Кривого Рогу й відзначили, що в міс-
ті проводиться велика робота щодо 
благоустрою території і впроваджен-
ня нових проектів, а також ефектив-
них технологій енергозбереження. 

_______________________________________________________________ Фото олександра ПоРТнягінА. 
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g Виїзне навчання

Депутати міськради перевірили  
готовність до опалювального сезону
По завершенню 
засідання постій-
них комісій міської 
ради, криворізькі 
депутати взяли 
участь у виїзному 
навчанні. Воно було 
присвячене підго-
товці об’єктів кому-
нального підпри-
ємства теплових 
мереж «Криворіж-
тепломережа», 
державного підпри-
ємства «Криворізь-
ка теплоцентраль», 
публічного акціо-
нерного товариства 
«Криворіжгаз» до 
роботи в осінньо-
зимовий період 
2012-2013 років.

Першою зупинкою для 
депутатів стала адміні
стративна будівля «Кри
воріжгазу», розташова
на на проспекті Металур
гів. Голова правління під
приємства Іван Вакулен
ко ознайомив депутатів 
з роботою підприємства, 
системою подачі газу до 
міста, роботою зі спожи
вачами і рівнем їхніх роз
рахунків. Також депута
там було презентовано 
нову електронну систему 
обліку і відстеження не
законного проникнення 
до газової мережі та збоїв 
в її роботі в нашому місті, 
а також розказано, яким 
чином відбувається реа
гування на такі випадки. 
Після чого міські обранці 
задали ряд запитань ке
рівництву «Криворіжга
зу», зокрема щодо поряд

ку встановлення безко
штовних лічильників, пе
репланування, докумен
тообігу та інших питань, 
які турбують городян.

Наступним у подоро
жі депутатів стало відві
дування однієї з найпро
дуктивніших котелень 
нашого міста – «Анни» 
КП «Криворіжтепломе
режа». Котельня «Анна» 
була збудована 20 років 
тому і нині забезпечує га
рячою водою та опален
ням 16 будинків на 1453 
квартири на житлома
сиві Макулан. Котельня 
працює повністю в авто
матичному режимі, і не
продуктивні втрати газу 
складають на ній усього 
лише від 5,5 до 7%. Для 
порівняння, одна з най
більших у Кривому Розі 
котелень «Криворіж
сталь» має втрати до 33% 
блакитного палива.

Зазначимо, що загалом 
у нашому місті функціо
нує 75 котелень, які об
слуговують 2000 багато
квартирних житлових 

будинків. Загальна про
тяжність теплових мереж 
– 650 кілометрів.

Останнім пунктом ви
їзного навчання депута
тів став огляд котельні №3 
ДП «Криворізька тепло
централь». Екскурсію по 
об’єкту для гостей провів 
заступник головного ін
женера з теплових джерел 
підприємства Юрій Логі
нов, а виконавчий дирек
тор «Криворізької тепло
централі» Юрій Потєш
ний розповів про поточ
ні завдання і труднощі 
підприємства (передусім 
щодо незбалансованості 
тарифів і поточних боргів 
населення за спожиті по
слуги), а також про захо
ди, які вживаються для їх
нього вирішення.

– Приємно відзначити, 
що всі три підприємства, 
які ми об’їхали, фактич
но готові до зими, за ви
нятком маленьких недо
робок, які, як пообіцяли 
спеціалісти, вже незаба
ром будуть виправлені, 
– розповів депутат місь кої ради Анатолій Мака

ренко. – І, звичайно, ми 
переконалися, що це не 
окозамилювання, оскіль
ки на підприємствах зро
блена величезна робота. 
Що засмучує – величез
ні борги перед підпри
ємствами, окрім «Кри
воріжгазу», в тому числі 
у населення. Хотілося б 
звернутися до мешканців 
міста: тепло – це товар, і 
він має бути оплачений.

Підбив підсумки на
вчання депутатів секре
тар Криворізької міської 
ради Сергій Маляренко:

– Головне питання, яке 

розглядатиметься на ве
ресневій сесії, буде стосу
ватися підготовки міста 
до опалювального сезону 
20122013 років. Сьогодні 
депутати побачили, як го
тові наші основні підпри
ємства. Після ознайом
лення з роботою котелень 
є впевненість, що в зиму 
ми входимо підготовлені, 
місто буде з опаленням, а 
підприємства матимуть 
постачання газу.

По завершенню виїз
ного навчання депутати 
міськради продовжили 
роботу в постійних ко
місіях.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Тернівський район

Школі- 
оздоровниці – 50

Свій золотий ювілей дня-
ми відсвяткувала Криворізь-
ка санаторна школа-інтернат 
№8 для тубінфікованих дітей, 
якою багато років поспіль ке-
рує відмінник освіти України, 
заслужений працівник освіти 
України Наталія Карленко. 

Важко навіть порахувати, скільки 
дітей за 50 років пройшли навчан-
ня та оздоровлення в стінах цього 
закладу. За цей час тут створено по-
тужну лікувально-профілактичну та 
навчально-методичну бази, завдя-
ки чому цей навчальний заклад став 
Державним навчально-виховним 
та лікувально-реабілітаційним цен-
тром для дітей з малими та затухаю-
чими формами туберкульозу. В 1996 
році школа-інтернат №8 вступила 
в дослідно-науковий експеримент 
Міністерства освіти і науки Украї-
ни «Створення мережі шкіл культу-
ри здоров’я» спочатку обласного, а 
з 2002 року – всеукраїнського рівня. 
І відтоді вона є експериментальним 
майданчиком для впровадження 
інноваційних здоров’язберігаючих 
технологій та проектів. Школа-інтер-
нат №8 входить до Європейської ме-
режі шкіл сприяння здоров’ю, є чле-
ном Всеукраїнської асоціації «Шко-
ла майбутнього», а також постійним 
учасником міжнародної виставки 
«Сучасна освіта ХХІ століття», а її ме-
дико-педагогічний колектив відзна-
чений почесним знаком Міністер-
ства освіти і науки «Флагман освіти 
України».

Ті, що приходять 
на поміч

У п’ятницю, 28 вересня, в 
Тернівському територіально-
му центрі соціальної допомо-
ги святково вшановуватимуть 
людей похилого віку. 

Нині тут відпочивають, набира-
ються сил і здоров’я, а головне – до-
брого настрою та оптимізму 25 літ-
ніх самотніх тернівчан. До їхніх по-
слуг кабінети масажу, магніто- та 
аромотерапії, процедурний кабі-
нет. А щосереди – дискотека та за-
няття в хорі. Крім того, при терцен-
трі працює відділення надомної 
допомоги, на обслуговуванні яко-
го перебувають нині 1670 прику-
тих до ліжка хворих людей та інвалі-
дів. Усього другий рік при терцентрі 
працює відділення організації на-
дання адресної натуральної та гро-
шової допомоги, а проте послугами 
його перукаря та швачки вже ско-
ристалися понад 600 літніх людей, 
а 520 незаможних стариків отри-
мали безплатні продуктові набори. 
Надійними партнерами цього со-
ціального закладу стали тернівські 
підприємці. Добрі слова працівни-
ки терцентру кажуть на адресу фір-
ми «Комфорт-сіті», «Уют-2007» та ін-
ших, які ніколи не відмовляють у фі-
нансовій допомозі.

Ще один БілАЗ
Днями автопарк гірничо-

транспортного цеху №1 ПАТ 
«ПівнГЗК» поповнився ще од-
ним БілАЗом. 

Це вже 5 великоваговик, придба-
ний, зібраний та запущений у робо-
ту цього року. Працюватиме на ньо-
му бригада досвідчених водіїв на 
чолі з Юрієм Мєшковим. Загалом же 
в рамках інвестпрограми, що діє на 
комбінаті з 2005 р., обидва його гір-
ничотранспортні цехи оновилися на 
52 великовагових автомобілі фірм 
Caterpillar, Komatsu та БілАЗ.

Мотрона ПАНОВА.

У міській раді

Андрій РОЙКО. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Підготовка до зими
Кооперативам тепло не потрібне?

Згідно з відповідним рішенням ви-
конкому міськради, ухваленим ще 
минулої зими, початок вересня був 
визначений як строк завершення під-
готовки до наступного опалювально-
го сезону із отриманням паспортів го-
товності всіма споживачами теплової 
енергії. Переважна більшість надава-
чів послуг упоралась із цим завдан-
ням, здійснивши необхідний комп-
лекс робіт і отримавши відповідні до-

кументи на підтвердження цього. На 
тлі 100 відсотків паспортів загальної 
готовності підготовка багатоповерхі-
вок житлово-будівельних кооперати-
вів та ОСББ викликає у фахівців об-
ґрунтовані сумніви.

За інформацією управління благо-
устрою та житлової політики викон-
кому міськради, із майже трьох со-
тень таких будинків паспорти готов-
ності мають лишень близько трети-

ни. Решта їх або взагалі не оформлю-
вали, або тільки-тільки розпочинають 
відповідну процедуру, яка може бути 
досить тривалою. Таким чином, дохо-
дять висновку спеціалісти, тепло цим 
будинкам не потрібне. Адже підпри-
ємство теплопостачання не має пра-
ва подавати теплоносій до багатопо-
верхівки, яка не завершила необхідну 
підготовку, що підтверджується озна-
ченим паспортом.

Цікаво, а яка думка з цього приво-
ду самих мешканців ЖБК та ОСББ – 
чи дійсно серед них виключно «мор-
жі», яким централізоване опалення 
не потрібне?

Е. МІСЦЕВИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
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День за Днем:
Жовтневий район

на часі

g Політична реклама
Юрій ЛЮбОненКО: 

«Усі звернення виборців будуть розглянуті, 
відповідні заходи – вжиті»
депутат дніпропетровської обласної 
ради від ПАРТії РЕгіоніВ Юрій Любо-
ненко постійно зустрічається зі своїми 
виборцями, зокрема – під час щомісячних 
прийомів громадян, коли він уважно 
вивчає їхні звернення й максимально 
сприяє вирішенню проблем. черговий 
прийом, на який завітали мешканці 
довгинцівського і Саксаганського 
районів, відбувся минулої п’ятниці.

– Чи встигну потрапи-
ти до Юрія Вікторови-
ча? – стурбовано питали 
відвідувачі, які прийшли 
пізніше за десяту годину, 
означену як час початку 
зустрічі.

– Не переймайтеся, 
обіцяв, що прийме всіх 
до одного. Ще й прийом 
розпочав на сорок хви-
лин раніше, – переконли-
во відповідали ті, хто за-
вітав заздалегідь.

– А чи будуть йому ці-
каві мої побутові питан-
ня? Може, тут говорять 
на якісь важливіші теми?

– Вислуховує всіх. А що 
про житлово-комуналь-
ні проблеми найбільше 
розмов – то є дійсно так. 
Прислухайтесь, що гово-
рять у черзі.

І справді, згадок про це 
було чи не найбільше, що 
зайвий раз підтвердило: 
житлово-комунальна га-
лузь, як про це йшлося 
та йдеться на всіх рівнях 
влади, потребує рефор-
мування – задля покра-
щення якості обслугову-
вання населення. Значні 
кроки в цьому напрямку 
вже зроблено, але лиши-
лося й чимало проблем.

Ось, наприклад, Люд-
мила Арсенюк з вул. Ки-

риленка представляє ін-
тереси мешканців свого 
будинку, де проживає со-
рок років. «Будинок потре-
бує капітального ремонту, 
усе, що в ньому виконуєть-
ся, робиться силами самих 
жителів, а ЖЕО залиша-
ється осторонь, – ділиться 
наболілим жінка. – А неза-
баром же зима. Прийшла 
сюди, бо Юрій Вікторович 
наш, довгинцівський. Він 
добре знає проблеми ра-
йону, то сподіваємося, що 
допоможе – і ця справа 
зрушиться з місця».

У мешканок вул. Ле-
оніда Бородича – інша 
проблема: аварійні дере-
ва. Одне нахилилося так, 
що постійно дряпає дах 
будинку, дивись, пошко-
дить. А цей дах, між ін-
шим, декілька років тому 
був капітально відремон-
тований, ще й бюджет-
ним коштом. Інше дерево 
ось-ось впаде, а непода-
лік – електричний стовп. 
Таке поряд з їхнім будин-
ком уже було двічі, коли 
внаслідок падіння дерев 
падали й зачеплені ними 
стовпи. Та, на щастя, вно-
чі, тож не постраждав 
ніхто. Але ж хіба можна 
чекати лиха? Сухостій 
слід терміново знести.

А у Валентини Васи-
лівни з Саксаганського 
району – інший клопіт. 
Її дочка незабаром наро-
дить трійню. А оскільки 
буде вона, так уже стало-
ся, матір’ю-одиначкою, 
то хочеться жінці, аби 
підтримали доньку, під-
казали, що й як належить 
зробити, аби була разом 
із діточками здорова, 
одержала від держави на-
лежну підтримку. І хоч 
мешкає дочка Валентини 
Василівни в іншому ра-
йоні, прийшла жінка на 
прийом саме до свого де-
путата.

Багато на особистий 
прийом до Юрія Любо-
ненка завітало й молоді. 
Ось дівчина, яка предста-
вилася Катериною, роз-
повідає: «Закінчила тех-
нікум як електромонтер. 
За вищою освітою – фі-
нансист. А роботу вже рік 
знайти не можу, хоч зараз 
багато говорять про на-
дання першого робочого 
місця. Сподіваюсь, що 
наш депутат посприяє в 
працевлаштуванні».

А далі – до проблем 

транспортних. Анатолій 
Іванович та Борис Ти-
мофійович з вул. Баш-
кирської переймають-
ся станом трамвайної 
колії однієї з дільниць, 
що була збудована в До-
вгинцівському районі в 
60-ті роки. Кажуть, добре 
було б її відремонтувати 
за безшумною технологі-
єю, як це вже зроблено в 
багатьох місцях Кривого 
Рогу, чи замінити трамвай 
на тролейбус. «Впевнені, 
що Юрій Вікторович ви-
рішить це питання», – го-
ворять чоловіки.

З найрізноманітніши-
ми питаннями звертали-
ся до Юрія Любоненка 
виборці: житлово-кому-
нальними, екологічними, 
транспортними... Йшло-
ся і про підтримку літ-
ніх людей та молоді, со-
ціально незахищених 
верств населення, зокре-
ма – інвалідів, про охо-
рону здоров’я... Прийом 
громадян депутатом об-
ласної ради, кандидатом 
у народні депутати три-
вав декілька годин. Юрій 
Вікторович уважно ви-

слуховував відві дувачів, 
задавав їм чимало за-
питань, аби докорінно 
з’ясувати ситуацію, ра-
див, пояснював, розпо-
відав про конкретні за-
ходи, які будуть вжиті 
на виконання звернень. 
І обличчя людей світлі-
шали, адже разом із спо-
діванням на вирішення 
проблем, які привели їх 
на цю зустріч, вони зна-
йшли розуміння у від-
критому, щирому діалозі 
з людиною, яку обрали на 
теперішню посаду – де-
путата облради.

Чимало проблем гро-
мадян можна вирішити 
тільки на державному 
рівні. Тож Юрій Любо-
ненко планує, у разі об-
рання до українського 
парламенту, сприяти їх 
розв’язанню завдяки 
прийняттю відповідних 
законодавчих актів. А 
принципи його депутат-
ської діяльності залиша-
тимуться незмінними: 
зберігати тісний зв’язок 
із виборцями і гідно 
представляти криворізь-
ку громаду. 

навчались  
депутати

Вчора у сесійній залі Жов-
тневої райради відбувся 
День депутата. 

Завідуючі відділами, керівни-
ки служб районної у місті ради 
доповідали депутатам з різних 
питань. Зокрема, знайомились 
з положеннями Закону України 
«Про вибори народних депутатів» 
та іншими нормативно-законо-
давчими актами, розглядали стан 
підготовки житлово-комунальної 
служби до опалювального сезону, 
стан розрахунків за енергоносії 
та житлово-комунальні послуги. 
У центрі уваги депутатів рай-
ради були питання, пов’язані з 
влаштуванням дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського 
піклування, до сімейних форм 
виховання. Депутати відвідали й 
комунальне підприємство «Дитя-
чий будинок № 2», що на 5 мікро-
районі Зарічному.

на майдані,  
на 44-ому  
кварталі...

незабаром один із найкра-
сивіших і найстаріших мікро-
районів Жовтневого району 
– 44 квартал буде відзначати 
своє свято. 

Урочистості, тобто свята мікро-
району, зазвичай, проводяться 
щорічно. Тому мешканці завжди 
з нетерпінням чекають на таку 
подію. І, звичайно, стають актив-
ними її учасниками. Цього разу 
свято мікрорайону «44 квартал – 
супер!» заплановано провести 30 
вересня на майдані біля ДП «Ова-
ція» ПАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат» (поча-
ток цього дійства – о 16 годині). 
Будуть вшановані представники 
трудових династій, ветерани пра-
ці та знані сім’ї. Насиченою обіцяє 
бути й концертна програма. Тож 
варто все це побачити на власні 
очі...

Гартувалися  
юні самбісти

Палац спорту «Молодість» 
ПАТ «Центральний ГЗК» дав-
но став улюбленим місцем 
змагань серед шкільної мо-
лоді. 

Вона залюбки суперничає в 
різних видах спорту, гартується 
фізично. Минулої суботи цю гар-
ну спортивну арену облюбували 
13-14-річні хлопчаки та дівчата. 
Вони взяли участь у першості 
міста з боротьби самбо. І нехай не 
всі з них стали переможцями чи 
призерами, та головне, що юнь 
набралася впевненості у власних 
силах. Вона насамперед потрібна 
самбістам-початківцям. Особли-
во – коли гостра конкуренція. 
Адже, як проінформував голова 
Жовтневого райспорткомітету 
Олександр Плакса, у цих поєдин-
ках своє вміння показали близь-
ко ста учасників з усіх куточків 
Кривого Рогу.

Віталій ТкАчук.

g Подарок юным криворожанам

________________________________________________________________________________________________ гаяне удоВЕнко.

Вячеслав Задорожный открыл в Кривом Роге  
78-й детский городок
на днях маленькие жители улицы косиора, что в 
дзержинском районе, получили в подарок современ-
ную игровую площадку.

Эта красочная, просторная, 
с множеством различных каче-

лей и приспособлений для игр 
площадка украсила пустующую 

территорию во дворе много-
квартирных домов № 53 и № 55. 
О подобном, по-современному 
оснащенном и безопасном месте 
досуга местная детвора и их ро-
дители мечтали давно.

В церемонии открытия детской 
площадки приняли участие депу-
тат Днепропетровского областно-
го совета, Почетный гражданин 
города Кривого Рога Вячеслав 
Задорожный, председатель Дзер-
жинского районного в городе со-
вета Сергей Степанюк, депутат 
горсовета Людмила Царикова.

 – Прошедшее лето было бога-
то подобными праздниками, мы 
открыли много детских площа-
док во всех районах города. На 
сегодняшний день в Кривом Роге 
действует уже 78 игровых город-
ков. Реализуя, при поддержке гу-

бернатора области Александра 
Юрьевича Вилкула, масштабную 
программу по установлению 
детских городков, мы стараем-
ся создать для наших маленьких 
жителей самые комфортные ус-
ловия для развития и отдыха, – 
сказал в приветственном слове 
Вячеслав Задорожный.

 Право перерезать ленточку, 
которая отделяла ребятишек от 
долгожданной мечты, получили 
самые маленькие жители двора 
вместе с Вячеславом Задорож-
ным и Сергеем Степанюком.

 Торжественное открытие дет-
ской игровой площадки в Дзер-
жинском районе переросло в 
большой веселый праздник с 
надувными шарами и номерами 
детской художественной само-
деятельности. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н

Подробиці

Незабутній  
подвиг –  
у пам’яті навічно

Масштабні урочистості з на-
годи Дня партизанської сла-
ви відбулися в Саксагансько-
му районі, найбільшому в на-
шому місті. 

Біля братської могили радян-
ських воїнів та комсомольців-
підпільників (яка знаходиться на 
проспекті Дзержинського) зібра-
лися ветерани Великої Вітчизня-
ної війни, їхні родини, громад-
ськість району. Присутні вшану-
вали загиблих героїв, які відда-
ли своє життя заради свободи 
Вітчизни й врятували від фашист-
ського поневолення. Відбувся мі-
тинг-реквієм «Ваш подвиг жити-
ме в віках» із покладанням кві-
тів. На мітингу були присутні де-
путат Дніпропетровської обласної 
ради, Почесний громадянин Кри-
вого Рогу Вячеслав Задорожний, 
голова міської ради ветеранів, де-
путат міськ ради Микола Дабіжа, 
заступник міського голови Кос-
тянтин Бєліков, голова Саксаган-
ської райради Валерій Беззубчен-
ко, депутат міськради 9-ти скли-
кань Ангеліна Штиленко, керівник 
Саксаганської районної організа-
ції ветеранів Євген Ковальчук та 
інші поважні особи. Присутні хви-
линою мовчання вшанували под-
виг підпільників та партизанів.

Цього ж дня на подвір’ї Криво-
різької загальноосвітньої шко-
ли № 17 також відбулись заходи, 
в яких данину поваги та вдячнос-
ті висловила шкільна молодь, яка 
зараз зростає в незалежній дер-
жаві. Представники міської та 
районної влади були присутні на 
цих урочистостях. Поблизу школи 
було організовано виставки, при-
свячені Дню партизанської сла-
ви. Присутні скуштували й солдат-
ської каші.

У всіх цих заходах взяли участь 
представники громадськості, тру-
дові, учнівські колективи, ветера-
ни підпільно-партизанського руху 
та депутати місцевих рад. Тіль-
ки на мітингу-реквієму біля брат-
ської могили радянських воїнів та 
комсомольців-підпільників побу-
вало близько 600 мешканців Сак-
саганського району та інших кри-
воріжців.

Налаштовані  
поборотись за 
приз «Гірничка»...

Дитячого тренера з футболу 
Криворізької гімназії № 91 На-
талю Кравченко ще торік ви-
знано кращим вчителем фіз-
культури в нашому місті та в 
Дніпропетровській області. 

Посіла в рейтингу серед колег 
Наталя Борисівна високе п’яте 
місце в Україні. Нині вона плідно 
займається з дітлахами. А коли 
так, то є результат. У міському тур-
нірі серед шкільної малечі «Осінні 
зірочки», в якому суперничало 14 
команд, її вихованці здобули пер-
ше місце. Відтак, керована Ната-
лією Кравченко команда захища-
тиме честь Саксаганського райо-
ну в цьому турнірі на призи «Чер-
воного гірника». І коли команда з 
цього ліцею проявить волю та ха-
рактер, то, можливо, потрапить 
до фіналу футбольної баталії, яка 
відбудеться 1 жовтня на головній 
спортивній арені Кривого Рогу – 
стадіоні «Металург». 

Віталій ТКАЧУК.

g Памятные даты 

Не угаснуть славе партизанской
В Терновском районе митинг, посвя-
щенный 71-й годовщине партизанского 
движения,  состоялся у памятного знака в 
районе шахты имени Розы Люксембург. В 
митинге участвовал первый заместитель 
Криворожского городского головы, депу-
тат областного совета Константин Павлов. 

– Нам нельзя забывать 
ни одну из трагических 
и героических страниц 
Великой Отечественной 
войны, – отметил Конс
тантин Павлов. –  Парти
заны сыграли очень важ
ную роль в победе над 
фашизмом. Иногда целые 
вражеские дивизии бро
сались на борьбу с парти
занскими отрядами. 

Константин Павлов на
помнил, как ровно год 
назад на этом месте Тер
новского района состоя
лось торжественное от
крытие памятного зна
ка. На мемориальной до
ске каменного монолита 
значатся слова благодар
ной памяти о подпольной 

группе «Красногварде
ец». Она была организо
вана на местном руднике, 
ее возглавляли Николай 
Гринёв и Николай Мазы
кин. Находясь на времен
но оккупированной тер
ритории родного города, 
партизаныподпольщики 
наносили сокрушитель
ный урон врагу. 

Подпольная организа
ция вела разведку в тылу, 
выпускала листовки, спа
сала молодёжь от угона 
в Германию, освобожда
ла военнопленных, гото
вила вооружённое вос
стание. Со второй поло
вины 1943 года из членов 
организации был сфор
мирован партизанский 

отряд. В начале октября 
1943 года отряд насчи
тывал уже 130 человек. В 
штабе 37й армии его счи
тали истребительным ба
тальоном. Криворожские 
партизаны участвовали в 
освобождении села Ново
ивановка, разгроме вра
жеского гарнизона в по
сёлке Коломойцево, боях 
за посёлок Зелёный Гай, 
совхоз «Красный шах
тёр». Отряд уничтожил 2 
самолёта в селе Красное, 
особенно отличился в со
ставе спецотряда гене
рала Шурупова в боях за 
дамбу КРЭС. 

Среди активных участ
ников партизанского со
противления была Таи
сия Буряченко, именем 
которой названа улица 
Терновского района и в 
честь которой установ
лена мемориальная доска 
на здании школы № 37.  
Звание Почётных гра
ждан Кривого Рога было 

присвоено боевым пар
тизанам Михаилу Санке
вичу и Ивану Гудзю. 

– В прошлом году, по
сле открытия памятно
го знака, – сказал Конс
тантин Павлов, – ко мне 
обратились жители Тер
новского района с тем, 
чтобы увековечить здесь 
имена партизанпод
польщиков. Такую мемо
риальную доску мы уста
новили весной. Для меня 
это примечательный 

факт: значит, криворожа
не знают и чтят историю 
подвига своих земляков. 
Вечная память парти
занам и подпольщикам. 
Сердечная благодарность 
и низкий поклон – ныне 
здравствующим ветера
нам, которым я от души 
желаю как можно дольше 
оставаться в строю.

После завершения ми
тинга к памятному знаку 
было возложено множе
ство цветов. 

Дарья АКУЛОВА.

g Дитинство без сиріт

Моя сім’я – моя надія
Вони сиділи в рядочок у плямистих ко-
стюмчиках мухоморів, нетерпляче пе-
реминаючись на стільчиках в очікуванні 
свого виходу. Потім потішно чеберяли 
ніжками в танці, своєю безпосередністю 
і незграбністю викликаючи замилування 
розчулених дорослих. Ці милі малята – 
вихованці Будинку дитини, що на буль-
варі Маршала Василевського. Свій танець 
вони подарували гостям дитячої бібліоте-
ки №15, де проходило приурочене до Дня 
усиновлення свято «Наша душа зцілюєть-
ся поряд з дітьми».

На вечір були запроше
ні три шанованих криво
різьких родини, які про
тягом багатьох років ви
ховували у своїх сім’ях 
діток, позбавлених бать
ківського тепла і лас
ки. Сім’я Ільченків поча
ла приймати діток з 1989 
року і з тієї пори вихова
ла 20 дітей. У Таїсії Іва
нівни вже 11 онуків, а з 
2005 року цю традицію 
підхопила її дочка На
таля, у якої, крім рідно
го сина, є ще 8 прийом
них діток від 1,5 рочку до 
підліткового віку. Семеро 
прийомних дітей від 3 до 
15 років зростають у ро
дині Соколенків. Протя
гом 20 років вісьмох ма
лят зростила Наталя Ал
фьорова.

 Справжніх матерівге
роїнь, щедро віддавших 
тепло материнських рук 
і своїм, і чужим малюкам, 
привітали головний спе
ціаліст служби у справах 
дітей виконкому міськ
ради Ілона Аркуша і го
ловний спеціаліст Цен
тру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді Оле
на Ботвінова. Вони подя
кували родинам за шля
хетну ініціативу і з при
ємністю відзначили, що 
з року в рік криворіжці 
усиновлюють чи беруть 
під опіку дедалі більше 
дітей. Охочих надати си
ріткам прихисток у тісно
му сімейному колі, порів
ну розділити свою любов 
між малечею, запросили 
звертатись до служби у 

справах дітей за консуль
таціями.

Ольга Семіраз, бібліо
текар дитячої бібліоте
ки №15:

– Свято усиновлен
ня відзначається в Украї
ні з 2009 року. У нашому 
місті національна про
грама розвитку усинов
лення активно підтриму
ється. Сьогоднішній за
хід ми присвячуємо мате
рям, які не ділять дітей на 
своїх і чужих. Ми зафіль
мували будні великої ро
дини Ільченків і покаже
мо, як зростають ці дітки, 
як вони навчаються, від
відують гуртки, наскіль
ки щасливіше минає їхнє 
дитинство в родині. Ми 
вітаємо родини і дякуємо 
жінкам за великий труд, 
за благородну місію.

Багатодітна мати На
таля Алфьорова:

 – За 20 років у нашому 
дитячому будинку сімей
ного типу, крім п’яти рід

них, виросло восьмеро 
прийомних діток. Спо
чатку ми взяли п’ятьох, 
потім стало вісім… Не 
скажу, що мені було дуже 
важко, – допомагала пе
дагогічна освіта. І, звіс
но ж, великий ентузіазм 
– крила за спиною. Про 
велику сім’ю я мріяла з 
дитинства, бо зростала 
одна у батьків. Це спра
ва всього мого життя, і 
якби мені зараз запропо
нували взяти під опіку ді
тей – я б знову так зроби
ла. Зі своїми вихованця
ми спілкуюся й досі. Рід
не – не рідне… Знаєте, 
якщо візьмеш крихітку 

і проживеш поряд з нею 
багато років – вона ми
моволі стане рідною. За
раз у мене вже й онучок є 
від прийомної дочки, хо
джу до них у гості. Мої 
вихованці зараз уже до
рослі чоловіки й жінки. 
Їхнє дитинство було щас
ливим, і я для цього від
дала всі сили.

Родинне свято не обі
йшлося без приємних 
сюрпризів: подарун
ків і концертних номе
рів. Крім малят із Будин
ку дитини, гостей розва
жали вихованці музичної 
школи №13 і школи мис
тецтв №1.

На сьогодні у Криво-
му Розі функціонують 
6 дитячих будинків 
сімейного типу, 47 
прийомних сімей. На 
обліку перебувають 
2150 дітей-сиріт.

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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День  за  Днем:
довгинцівський р-н

незабутні

Серед фотографій, що стоять 
за склом моїх книжкових 
полиць, – мій портрет на 

тлі Хрещатика. Зробив її колиш-
ній фотокор «ЧГ» Геннадій Йоси-
пович Портнягін під час нашого 
спільного з ним відрядження до 
Києва. Професійний фотожурна-
ліст, мудра, інтелігентна і надзви-
чайно скромна людина, Геннадій 
Йосипович усього кілька років 
працював у «ЧГ», але встиг міц-
но прихилити до себе наші серця. 
Тим, що, незважаючи на вік, був 
легким на підйом, безвідмовним 
за будь-яких редакційних завдань. 
Тим, що на його знімках були жит-

тя, емоції, настрій, несподіваний 
ракурс, вихоплена мить, яка  по-
тім ставала історією.  Тим, що він 
по доброті душевній розвішав на-
вколо нашої  редакції годівниці 
для птахів, і ті зимували в нашому 
дворі.

 Пригадую, після тієї урядової 
прес-конференції, на яку ми з Ген-
надієм Портнягіним приїздили до 
Києва, у нас до поїзда лишалося  ще 
вдосталь часу. Тож удвох вийшли 
на Майдан Незалежності. Кмітливе 
репортерське око Геннадія Йосипо-
вича в метушливому велелюдному 
натовпі якимось дивом одразу ви-
різнило бабу Параску, героїню по-

маранчевої революції. Звісно, уже 
тоді вона нікому не була потрібна 
– як непотрібним буває ступінь 
ракети, що вивів її на орбіту. Але 
жінка ще на щось сподівалася, а 
тому вперто практично жила на 
Майдані, щоб раптом не проґави-
ти нову доленосну для себе мить. 
Саме Геннадій Йосипович підбив 
мене на розмову з бабою Парас-
кою, сфотографував нас тоді ра-
зом. Там, на Майдані, він зробив 
і той панорамний портрет, який я 
дуже люблю.  Немає вже ані Генна-
дія Портнягіна, ані Параски Коро-
люк на білому світі, а  фотографії і  
пам’ять продовжують жити. 

незамінних немає, буває      нерівноцінною заміна
Як наче те було вчора, а не майже 20 років 

тому, зринає у пам’яті погожий вересне-
вий ранок 1993-го, коли редакційний вах-

тер ще з порогу ошелешив нас звісткою: помер 
Василь Петрович Коваленко, наш колега, упро-
довж багатьох років незмінний завідувач відділу 
листів «ЧГ». Не вірилось, не хотілося вірити, бо 
ще ж учора сиділи з ним разом на «летучці», ще 
вчора шпетив нас Василь Петрович за недбале 
ставлення до листів, які тоді газета отримува-
ла мішками. Казав, що за кожним тим листом 
– людська доля, проблема, радість чи відчай, то 
хіба ж може журналіст бути до них байдужим? 
Сам же він уважно перечитував кожен лист, що-
дня до нього стояли черги відві дувачів – і для 
кожного він знаходив час, щоб прийняти, тер-
піння, щоб вислухати, серце, щоб взяти на себе 

чужий біль, чужі клопоти. От якогось разу воно, 
серце, і не витримало. Зупинилося. На 55-му 
році життя. 

Кажуть, незамінних немає. Кажуть, святе місце 
порожнім не зостається. Так-то воно так, тільки з 
відстані часу з певністю можу сказати, що такого 
завідувача на відділ листів, як Василь Петрович 
Коваленко, більше  відтоді «Червоному гірнику» 
так і не трапилося. Пробувалося на це місце чи-
мало хороших журналістів, та жоден не втриму-
вався надовго. Комусь не вистачало отого самого 
терпіння у спілкуванні з відвідувачами, комусь – 
охоти розбиратися в скаргах та чужих проблемах, 
а хтось просто з нудьгою дивився на купи листів, 
яким хоч-не-хоч треба давати якусь раду. Тож і ви-
ходить, що незамінних немає, але буває нерівно-
цінною заміна.

Мабуть, кожному з нас відоме таке 
відчуття, що допоки в родині  живі 
тато й мама, доти ми діти, скільки 

б років нам при цьому не було. Наш редак-
ційний колектив  – теж родина. Творча, різ-
нохарактерна, але в принципових моментах 
– ми одна сім’я, в якій якщо горе, то навпіл, 
якщо радість, то помножується на всіх. І 
тривалий час роль старійшин у ній нале-
жала Тетяні Петрівні Вороновій та Давиду 
Ісайовичу Кану.  Коли я прийшла працюва-
ти в «Червоний гірник», колектив редакції 
був всуціль молодіжний.  Тетяна Петрівна 
та Давид Ісайович, яким тоді перевалило за 
60, здавалися нам корифеями від журналіс-
тики. І не тільки за віком, а й за досвідом, за 
знаннями. Не секрет, що Воронову  навіть 
трохи побоювались. Історик за фахом, вона 
і в журналістиці сповідувала точність фак-
ту. А хто з нас, молодих журналістів, не грі-
шив легковажністю щодо фактичного ма-
теріалу – то дату переплутаєш, то назву, то 

прізвище напишеш не так. Ох і діставало-
ся тому від Тетяни Петрівни на горіхи! «Ну 
як це можна було таке написати? Як можна 
цього не знати?» – не на жарт сердилася Во-
ронова, і ставало ніяково за свою  журна-
лістську незугарність чи неуважність. 

 Сама ж вона володіла винятковою еруди-
цією, особливо що стосувалося воєнної те-
матики. Якось я опублікувала в «ЧГ» статтю 
про учасника Параду Перемоги в Москві. 
Той чоловік так детально розповідав мені 
про подробиці цієї події, що мені й на дум-
ку не спало засумніватися в правдивості та 
щирості його слів. Скажу більше: він пе-
реконав мене в тому, що на відомій фото-
графії, де радянські воїни кидають до стін 
Кремля фашистські штандарти, то саме він, 
молодий і бравий, стоїть третім у першому 
ряду. 

– Я щось не пригадую такого прізвища,  
– зателефонувала мені після виходу статті  
Тетяна Петрівна. 

Подумалось тоді, хіба можна всіх 
запам’ятати? Чіпляється, певно, зна-
ючи, що я в цій темі мілко плаваю. 
Але то  була б не Воронова, якби вона 
не розвіяла свій сумнів. А відтак з По-
дольського воєнного архіву, куди Те-
тяна Петрівна не полінилася подати 
запит, невдовзі надійшла відповідь, 
що справді серед учасників Параду 
Перемоги такий не значиться. А зго-
дом і той поважного вже віку чоловік 
зізнався, що ввів мене в оману. І тепер, 
коли світла душа Тетяни Петрівни від-
летіла в далекий ірій,  не раз ловлю  
себе на думці, як бракує мені часом 
її об’єктивного професійного ока, її 
мудрих порад, її критики та її похва-
ли, яка цінувалася на вагу золота. Як 
і привітного доброго слова від Давида 
Ісайовича Кана.

І якщо справді існує десь інший світ, то, може, вони знову всі зібралися разом щирою червоногірничанською родиною –  
Василь Коваленко, Микола Харченко, Валерій Козак, Костянтин Пономарьов,  Олександр Перекопський, Наталя Негода, 

Володимир Сушкевич, Давид Кан, Геннадій Портнягін, Тетяна Воронова,  Тетяна Вершицька.   
СВІТла, СВІТла їМ ПаМ’яТь

На схилі літ він  повністю віддався письменницькій 
діяльності. Одна за одною виходили у світ його 
книжки, напрочуд щемливі, бо йшлося в них про 

близьких його серцю людей, про прожите й пережите з 
точки зору мудрого досвіду. Пригадую, як спілчанською 
громадою відзначали ми 80-річчя від дня народження 
Давида Ісайовича.

– Найсмішніше у цій історії те, – казав тоді ювіляр, – 
що я досі пишу. От-от має вийти у світ чергова моя нова 
книжка. 

Ну як було не позаздрити такій творчій енергії  цієї 
невгамовної людини! Як не взяти собі за приклад його 
оптимізм, почуття гумору, уміння на кожну ситуацію 
подивитися веселим оком.  Він і сам нерідко ставав 
об’єктом для журналістських дотепів. Завше чимось за-
клопотаний, Давид Ісайович завжди знаходив час про-
сто зателефонувати, щоб сказати тобі якісь теплі, добрі 
слова. Як мало для цього треба, але як дорого це коштує! 
І чомусь ми все рідше телефонуємо одне одному просто 
так, без причини,  щоб тільки почути голос, щоб почути, 
що все гаразд. 

Мотрона ПАноВА.

безготівкові 
розрахунки  
по комунальних  
рахунках

Основним питанням по-
рядку денного нещодавнього 
засідання виконкому Довгин-
цівської районної у місті ради 
було питання щодо стану роз-
рахунків споживачів району 
за житлово-комунальні послу-
ги та використані енергоносії. 

Як зазначалося під час його 
проведення, триває постійна 
роз’яснювальна робота серед на-
селення, в трудових колективах, з 
керівниками органів самооргані-
зації населення, на сходах грома-
дян, у засобах масової інформації 
щодо забезпечення стовідсотко-
вих розрахунків за житлово-ко-
мунальні послуги, погашення іс-
нуючої заборгованості. Примітно, 
що працівники бюджетної сфери 
– закладів охорони здоров’я, 
культури, освіти, комунальних 
підприємств, соціальних установ 
– не мають заборгованості за жит-
лово-комунальні послуги й навіть 
здійснили передоплату. Тож прак-
тично всі борги завинили праців-
ники промислових підприємств.

Одним із дієвих шляхів пога-
шення існуючої заборгованості 
є утримання із заробітної плати 
згідно із заявами працюючих. 
Важливе значення в погашенні 
боргів також має робота виконав-
чих служб юстиції щодо виконан-
ня судових рішень та наказів: ста-
ном на 1.09.2012 р. на її виконанні 
перебувало 7722 рішення судових 
інстанцій на загальну суму 25,6 
млн. грн. За 8 місяців 2012 року 
завершено виконання 18% судо-
вих рішень від суми, яка підлягала 
виконанню.

Робота в цьому напрямі триває.

У пам’ять  
про партизанів

Днями відбулася інфор-
маційна зустріч з трудовим 
колективом Криворізької за-
гальноосвітньої школи № 94. 

Під час її проведення, зокрема, 
йшлося про підпільний та пар-
тизанський рух під час Великої  
Вітчизняної війни.

Полеглих вшанували хвилиною 
мовчання.

 Едуард БіЛик.

g оголошення
Телефон  
для підприємця

У районній прокуратурі організо-
вано «гарячу лінію», за якою при-
ймається інформація про факти 
незаконного втручання в підприєм-
ницьку діяльність з боку службових 
осіб органів влади і контролю, а та-
кож правоохоронців.

Телефонувати з цього приводу по-
трібно за номером 71-10-33 в робочі 
дні з 9.00 до 18.00.

Водоканал переїхав
З метою наближення до мешкан-

ців, районна інспекція водозбуту КП 
«Кривбасводоканал» з початку жов-
тня нинішнього року працюватиме 
за новою адресою – по вул. Тран-
спортній, 44а. Прийом в інспекції від-
буватиметься кожного робочого дня 
з 8 до 17 години, а в п’ятницю – з 8.00 
до 15.45, перерва – з 12.00 до 12.45.
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Пам’ятається вона мені зо-
всім молоденькою праців-
ницею верстального цеху 

Криворізької міської друкарні. 
Доброзичлива, весела, рухлива, 
з яскравими карими оченятами, 
готовими вибухнути веселим 
сміхом, пройнятися доброзичли-
вістю, випромінювати якийсь ін-
ший настрій… Звичайна молода 
емоційна жіночка.

А от і незвичайна. Верстаючи 
закріплені за нею багатотираж-
ні газети, вона вселяла довіру 
журналістів, відповідальних за 
випуск газети. Танюша вже була 
п’ятирозрядницею – кілька років 
набивала руку в набірному цеху. 
Тож ми знали, якщо Таня Вер-
шицька сьогодні за нашим вер-
статом, все буде в нормі. Вона і 
покритикує, бува, за невдало на-
креслений макет майбутнього 
номера, і підправить його з точ-
ки зору поліграфічної грамоти, 
і підкаже, як все ж таки краще і 
правильніше розмістити той чи 
інший матеріал, фотознімок, з 
якого боку поставити на сторін-
ці текстівку, заголовок. Таня була 
тямущою робітницею, яка хоч і 
не «асом» вважалася, проте пра-
вила друкарської справи знала, 
до того ж мала чудову інтуїцію, 
художній і професійний смак.

У цьому цеху версталася й 
міська газета «Червоний гірник», 
якою опікувалися досвідчені про-
фесіонали-метранпажі (тобто 
верстальники) Поліна Андріївна 
Лупа і Зінаїда Василівна Сичова. 
Тож якщо в роботі у нашої Тетяни 
виникали будь-які незначні зако-
вики, за кілька кроків від неї стар-
ші колеги тут же могли порадити, 
як їх скоріше позбутися.

У ті часи радянська поліграфія 
перебувала не на високому рівні. 
Свинцевий набір майбутніх газет-
них текстів, виготовлення фото-
кліше за допомогою спеціальних 
реактивів, відтиск сторінки важ-
ким валиком, змащеним різкого 
запаху поліграфічною фарбою, – 
в такому виснажливому процесі 
підготовки газети до друку пра-
цювали наші криворізькі ліноти-
пісти, метранпажі, цинкографи. 
Недаремно вони за інструкціями 
мали право йти на пенсію у 50 ро-
ків, а за шкідливість своєї роботи 
отримувати спецпайок.

Через певний період Тетяна 
Вершицька замінила метранпа-
жа «Червоного гірника» Поліну 
Лупу, яка пішла на пенсію. Зінаїда 
Василівна Сичова стала для Тетя-
ни і напарницею, і наставницею. 
І коли криворізькі газети переве-
ли на високий друк, клопоту і їм, 

і самим газетярам додалося чи-
мало. А Тетяна, дружина і мама 
двох школярів, часу на роботу не 
шкодувала. Затримувалася стіль-
ки часу, скільки було необхідно 
до жаданого підпису випусково-
го: «До друку і в світ». А це могло 
статися навіть пізньої ночі.

Незабаром «Гірничок» пере-
йшов на комп’ютерну верстку. За-
лишились у минулому громіздкі 
наборні лінотипи, свинцеві «бол-
ванки» та інші складові підготов-
ки видань. Тетяні запропонува-
ли посаду спеціаліста з випуску, 
і вона у грудні 1991-го з друкарні 
переходить до штату міської га-
зети. Запрошення Вершицької не 
обійшлося без втручання тодіш-

нього відповідального секретаря 
«Червоного гірника» Віктора Юрі-
йовича Коваленка. Він сам полі-
графіст, у минулому верстальник, 
добре знав Тетянині здібності, і 
от тепер з-під рук цього тандему 
виходила не газета, а «лялечка». 
У цей час по-справжньому роз-
крився художній смак Вершиць-
кої, її організаторські здібності та 
вміння швидко поратись із чис-
ленними службовими варіаціями, 
з’ясуваннями, правками, розмі-
щенням «палаючих» фотознімків.

7 грудня 1994 року виходить 
номер «Червоного гірника», при-
свячений його 70-річчю, – не 
газета, а шедевр. Дотепно, з гу-
мором, по-людяному тепло в 
розвороті випуску під «шапкою»: 
«В кают-компанії «ЧГ»: польоти 
уві сні і наяву», вміщені короткі 
(до 50 рядків) матеріали про ав-
торів міської газети. А як чудово, 
майстерно складені! Читаєш-пе-
речитуєш – ну прямо казка (вга-
дується рука Лариси Максимівни 
Чухан). Розворот відкривається 
гарним фотознімком Вершиць-
кої – красива, з гідною поставою 
голівка. Текст озаголовлений: 
«Не впевнений, не приставай». 
Переповідати написане – марна 
справа, краще за автора не ска-
жеш. Читаємо: «Це вона слідкує 
за тим, щоб на плівці все було в 
порядку: літери не губилися, ко-
лонка не налізала одна на одну, 
знімки не стояли догори нога-
ми, і взагалі, щоб вся газета була 
симпатичною. Якщо ви побачи-
те людину, яка о дев’ятій вечора 
виходить з редакції, не майте ні-
якого сумніву – це вона, випус-

кова. В редакції дивуються, як з 
такою завантаженістю на роботі 
можна встигати бути дружиною, 
матір’ю двох дітей і хазяйкою 
спаніеля Лінди.

Але Тетяна нічого, встигає! На-
віть виділяє час, щоб порибалити 
на березі Інгула. Море, пальми, 
кокоси – цієї екзотики вона не 
розуміє. От рибалка зі смаженою 
рибкою і печеною картоплею 
біля вогнища – «це сила»!

…Пишається званням «Удар-
ник комуністичної праці», 80-річ-
чя «Червоного гірника» планує 
зустріти на посаді завгоспа. 

Не сталося. З творчою натурою 
Тетяни Віталіївни, з устремлін-
ням зробити будь-яку справу так 
як треба і ще краще, вона зустрі-
ла 80-річчя рідної газети на поса-
ді… заступника відповідального 
секретаря. На цей час вона вже 
по праву є членом Національної 
спілки журналістів України і чле-
ном бюро Криворізької міської 
організації НСЖУ. Бо журналіст-
ському осередку без Тетяниних 
ініціативи і дієвої активності у 
громадській роботі було ніяк не 
обійтися. І коли вона встигала 
справлятися з усім тим «госпо-
дарством» – службовими і гро-
мадськими обов’язками – тільки 
їй було відомо. Та справлялася ж, 
ще й як! То вона внески «вибиває» 
з недобросовісних членів спілки, 
то ювілярові вибере (завжди до-
речно) подарунок, забезпечить 
захід необхідними атрибутами, 
усім учасникам зателефонує і збе-
ре докупи, провідає хворих колег-
ветеранів, відвезе їм гостинця, по-
гомонить по-людськи.

Час від часу вихідні Тетяна при-
свячувала поїздці «у дитинство», 
до старенької мами, що мешкає 
у селі під Каневом. Переночує, 
а зранку бере кошика, і звичні 
змалечку лісові стежки ведуть її 
по гриби, ожину, різнотрав’я, які 
вона збирає онукам – від застуди 
та інших недугів. А ніч минала у 
розмовах з мамою про дітей, ону-
чат, своє напружене життя, про 
душевний неспокій, про мамину 
одиноку старість та власні сер-
дечні болі…

87-річчя «Червоного гірника» 
Тетяна Віталіївна Вершицька зу-
стріла на посаді відповідального 
секретаря, на яку її призначила 
новий редактор газети Ольга Ва-
силівна Калинюк. Ті насичені ба-
гатьма подіями дні першої декади 
грудня 2011 року, здається, нічого 
поганого не віщували. Якщо Таня 
і відчувала нездужання, то не по-
спішала до лікарів. Вона навіть 
медичної картки не мала в лікар-
ні за місцем мешкання. На жаль! 
А 16 липня після швидкоплинної 
хвороби зупинилося серце нашої 
колеги Тетяни Вершицької.

На поминальній частині у день 
похорону незвичайно багато 
було виступаючих. Немов жалку-
ючи, що за життя не сказали Те-
тяні, якою вона була важливою, 
необхідною і дорогою людиною 
для всіх нас, ми поспішали ви-
словитися тепер, за печальним 
обіднім столом: Ольга Калинюк, 
Людмила Тіміргалєєва, Володи-
мир Штельмах, Мотрона Панова, 
Віталій Ткачук, Григорій Туренко, 
Ольга Скиданова.

– У моєї мами була ще одна 
риса, яка дуже вразила мене, – 
взяв слово Сергій, син Тетяни 
Віталіївни, – це мужність. Про-
воджаючи мене з лікарняної па-
лати додому на пару днів, у село 
під Канів, розуміючи, що їй зали-
шилося бути з нами зовсім мало 
часу, сказала: «Не хвилюйся, все 
буде гаразд».

А мама Вершицької, подякував-
ши у відповідь на щирі слова про 
її єдину доньку, зронила: «Вона 
згоріла на роботі». І це є правдою.

...Ще така свіжа наша втрата, 
ще зовсім виразно відчувається 
її присутність у кабінетах редак-
ції, у комп’ютерному залі. Ще є 
недороблені нею справи, і ми по-
всякчас згадуємо її ім’я. Коли нам 
просто бракує її порад, рішень, 
цікавих вигадок, теплої посміш-
ки й доброго слова. Так і чується 
її голос, яким вона ніби нагадує 
нам: «Озирніться! Я тут!» І дуже 
шкода, що цього вже ніколи не 
станеться… 

День  за  Днем:
дзержинський р-н

незабутні

незамінних немає, буває      нерівноцінною заміна

Володимир Сушкевич                 Валерій Козак                                            Микола Харченко              Наталя Негода

Людмила ТіМіРгАЛєєВА, голова криворізької організації національної спілки журналістів україни.

«Озирніться!  
я тут!»

Ця пам’ять –  
у наших серцях

Минулого тижня район 
вшанував пам’ять тих, хто не 
скорився загарбнику в роки 
Великої Вітчизняної війни, 
боровся з ворогом на окупо-
ваній рідній землі. 

У рамках заходів з відзначення 
Дня партизанської слави за учас-
тю керівництва району, ветеранів 
війни, представників трудових 
колективів та громадськості ор-
ганізовано і проведено урочисті 
церемонії покладання квітів до 
братських могил загиблих вої-
нів, розташованих у житловому 
масиві ім. Ілліча, на цвинтарі 
по Нікопольському шосе та до 
меморіалу Вічної Слави у сквері 
60-річчя Перемоги. 

Не залишилися осторонь і за-
клади освіти й культури району. 
Там було організовано тематичні 
експозиції, фотовиставки «Пар-
тизанськими стежками»,   ви-
ставки дитячих малюнків «Этих 
лет не смолкнет слава», істо-
ричні години «Ми пам’ятаємо і 
шануємо», «Їм також було 18», 
єдиний тематичний урок «Пар-
тизанська слава навічно в сер-
цях поколінь» тощо.

На даний час у районі прожи-
ває сім учасників партизансько-
підпільного руху. За рахунок ко-
штів місцевого бюджету, згідно 
з рішенням виконкому міської 
ради, учасникам партизансько-
підпільного руху була виплачена   
матеріальна допомога в розмірі 
200 грн.

Квіти до 
пам’ятника

Учнями та педагогами Кри-
ворізької загальноосвітньої 
школи № 15 ім. М. Решет-
няка організовано щорічну 
урочисту церемонію вшану-
вання пам’яті розстріляних 
комсомольців-підпільників 
та покладання квітів до їх мо-
гили у парку Комсомольської 
слави.  

У заході взяли участь керуюча 
справами райвиконкому Катери-
на Просвєтова, депутати район-
ної у місті ради.

І захист прав 
споживачів

нещодавно відбулося чер-
гове засідання виконкому 
Дзержинської райради. на 
ньому було розглянуто ряд 
актуальних на сьогоднішній 
день питань. Зокрема, на 
засіданні йшлося про органі-
зацію змістовного дозвілля 
для різних верств населення 
району, стан підготовки до 
виборів народних депута-
тів України та роботу щодо 
захисту прав споживачів у 
Дзержинському районі. 

Крім того, на засіданні розгля-
нуто питання, винесені структур-
ними підрозділами виконкому, 
що стосувалися виконання по-
вноважень у сферах соціального 
захисту пільгових категорій на-
селення, неповнолітніх, житло-
во-комунального господарства 
тощо. Загалом, було прийнято 65 
рішень виконкому.

Володимир СкідАноВ.
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g Вчимося письменству

«Аз» і «буки» для юних поетів
Мистецький обрій криворіжжя 
дедалі розширює простори, 
кількісно і якісно поповнюючи 
ряди літераторів новими обда-
руваннями. цими вересневими 
вечорами в арт-клубі «Скринька 
Пандори» стартує оригінальний 
мистецький проект – літературна 
школа.

Світло знань протягом 9 місяців навчан-
ня 39 учням нестимуть відомі криворізькі 
митці Ольга Хвостова, Максим Кабір, Ігор 
Бузько та Мар’яна Невиліковна. Учні літе-
ратурної школи – юні поети, письменники-
початківці, які прагнуть підвищувати рівень 
словесної майстерності, здобувати новий до-
свід у спілкуванні з творчими особистостя-
ми та однодумцями.
Автор ідеї, поетеса ольга Хвостова:

– При всій серйозності 
проекту все це достатньо 
несерйозно. Ми не мо-
жемо сказати, що справ-
ді чогось навчимо. Але 
ті, хто не знає, куди піти 
зі своїми творами, кому 
їх показати, в якому ви-
гляді надіслати, отрима-
ють тут корисні поради. 
У нас немає академічної 
програми, за якою буде 
вестися викладання. Це 

значною мірою імпровізація: проза і поезія, 
ази написання сценаріїв та основи автор-
ської майстерності. Будуть і домашні завдан-
ня. Наші викладачі – місцеві літератори, які 
вже мають певну письменницьку вагу (влас-
ні книги, перемоги в різних конкурсах) і го-
тові поділитись досвідом. Учні – переважно 
студенти і школярі, є й люди старшого віку, 
і журналісти-фрілансери, і працівники за-
воду. Заняття відбуватимуться щосереди і 
обійдуться нашим вихованцям у символічну 
суму, яка піде на оплату оренди приміщен-
ня і видання збірки найкращих творів усіх 
учнів школи. Для когось це буде перша пу-
блікація, для когось – ні, але для всіх вона 
буде пам’ятною.

Поет Максим кабір 
підійшов до своєї місії 
з натхненням:

– Це чудово, що велика 
кількість творчих людей 
погодилась брати участь у 
цьому проекті. Я поки що 
погано уявляю, що з цьо-
го вийде. Ми не будемо 
вчити примітивного римування. Учасники 
вже мають певний творчий рівень, тож на-
вчати писати їх не треба. Але щоб вони не 
писали «у стіл», треба переконати 16-річних 
хлопця чи дівчину, що писати вірші – не со-
ромно і не безглуздо. Будемо спілкуватись, 
обмінюватись енергетикою, знайомитись з 
великою вітчизняною та зарубіжною літера-
турою. За словами Роберта Шеклі, головне в 
житті – «воспломенити». Маю надію, що від 
моєї іскри теж хтось загориться. Мої лекції 
не будуть написані заздалегідь: якщо раптом 
захочеться від Бодлера перейти до Франка, 
то так і буде. Думаю, все буде хаотично, але, 
сподіваюсь, живо й цікаво.
Письменник ігор Бузько – небагато-
слівний, зате демократичний педагог:

– Буду їм розповідати, що знаю. Трохи лі-
тературних термінів, щоб люди щось звідсіля 

винесли нового. Дискутува-
ти та сперечатись не будемо, 
бо це ж не політичний клуб. 
Як людина вміє, так нехай 
і пише. Я не ставлю за мету 
повчати. Методики викла-
дання поки що не розробив. 
А позаяк маю педагогічну 
освіту, то принаймні викласти курс теорії лі-
тератури у мене вийде. На мою думку, якщо 
людина талановита, це треба вітати.
надія козаченко, викладач педагогіч-
ного інституту кну, не боїться знову 
стати ученицею:

– Очікую від занять натхнення, радос-
ті спілкування з творчими людьми. Раніше 
писала прозу, але рутина… Ось вирішила 
спробувати повчитись. Думаю, тут отримаю 
підказки на свої питання. В університеті я 
викладаю логіку і часто займаюсь редактор-
ською справою. Вважаю, що кожному мисте-
цтву притаманна своя логіка: якщо мистецтво 
буде хаотичним, безладним, неструктурова-
ним, воно не матиме такої впливової сили…

Тож сподіваємось, цей сміливий проект ста-
не першою сходинкою для зростання й окри-
лення нових майстрів красного слова, молодої 
когорти творчої криворізької інтелігенції.

Виставка високохудожніх бісерних ви-
творів дітлахів та їхньої наставниці, тала-
новитої майстрині Вікторії Демченко, уро-
чисто відкрилась у міській виставковій залі 
– учні творчо звітували про 5 років плідних за-
нять з відродження народних промислів. Творчі 
здобутки вихованців студії не залишились непо-
міченими – гуртківці заслужили звання «Обдаро-
вані діти – надія Криворіжжя».

Роботи відзначались високим рівнем виконан-
ня, продуманою композиційністю, різножанро-
вістю, розмаїттям барв. Приваблювали око ікони, 
ґердани, виготовлені у кольорах Кривого Рогу, 
пасхальні та різдвяні композиції, квіти й дерева, 
казкові персонажі – найкращі витвори Оленки 

Рудченко, Марії Клімкіної, Юлії Колісниченко, 
Андрія Демченка, Алли Убійської, Вікторії Дем-
ченко. Багато теплих слів і поздоровлень пролу-
нало на адресу керівниці студії.

– Маємо великі плани на майбутнє, будемо 
висувати своїх вихованців на здобуття премії 
міського голови, – поділилась з відвідувачами 
Вікторія Демченко. – Ми багато працюємо, ста-
раємось. Хочу висловити подяку батькам наших 
учнів за моральну й матеріальну підтримку, адже 
цей вид мистецтва за витратами не назвеш де-

шевим. Дякуємо адміні-
страції ПДЮТ, колегам з 
інших дитячих центрів, 
які завітали з привітан-
нями. Просимо криво-
ріжців найближчим ча-
сом відвідати виставку й 
оцінити творчі доробки 
талановитих вихованців 
нашого гуртка.

________________________________________________________________________________________________ Тетяна дРєєВА. Фото олександра ПоРТнягінА.

   g обрії мистецтва  

бачу світ у візерунках
«чарівні візерунки» представили на огляд поціновувачів 
народних рукомесел вихованці зразкової студії бісерного 
рукоділля Палацу дитячої та юнацької творчості, що в 
центрально-Міському районі.

Кривбас мистецький

Іронічна Мар’яна Невиліковна (на фото справа) зізналася учням, що письмен-
ства їх насправді навчатимуть професійний криміналіст, психолог-сексолог і 
телеведуча. Але, схоже, юних літераторів це не злякало.

на славу  
працюють –  
машини  
будують

23 вересня українці від-
значали День машинобу-
дівника. на двох потужних 
промислових підприємствах 
Центрально-Міського райо-
ну – ПАТ «Криворізький тур-
бінний завод «Констар» і ПАТ 
«Криворізький завод гірничо-
го машинобудування» – цьо-
го дня традиційно відбулися 
урочистості. 

А для працівників заводу 
гірничого машинобудування 
цьогорічне свято стало подвій-
ним: крім професійного дня, 
вони відзначили ще й 120-у 
річницю від дня створення під-
приємства.

 Машинобудівників привітав 
депутат обласної ради, Почесний 
громадянин Кривого Рогу Вя-
чеслав Задорожний. Найкращих 
працівників заводів було відзна-
чено нагородами облдержадмі-
ністрації, виконкомів міської та 
районної рад. Окремі слова по-
дяки за участь у становленні та 
розбудові галузі почули ветерани 
підприємств, які й сьогодні ста-
ють у пригоді, навчаючи молодих 
фахівців професійній майстер-
ності.

Зійшлися  
врукопашну

Функції міської спілки 
ветеранів Афганістану не 
обмежуються лише вирі-
шенням проблем членів ор-
ганізації. Колишні військові 
чудово розуміють значення 
виховання молодого поко-
ління, залучення хлопчаків 
та дівчат до здорового спосо-
бу життя.

Нещодавно по вул. Жовтневій, 
що в Центрально-Міському райо-
ні, афганці відкрили новий спор-
тивний центр, де навчатимуть 
молодь прийомам рукопашного 
бою. На думку організаторів, за-
няття спортом відволікатимуть 
юнаків від бешкетів на вулиці, 
зроблять корисним і насиченим 
їхнє дозвілля, навчать дітей за-
хищати себе, свою родину й Бать-
ківщину.

До старту,  
Саксагань!

1 жовтня у парку імені Газе-
ти «Правда» відбудеться уро-
чисте символічне відкриття 
розчищеного русла річки Ста-
ра Саксагань. 

Після завершення останнього 
етапу масштабного проекту буде 
підбито підсумки розпочатих ще 
минулого року робіт з очищення, 
берегоукріплення та благоустрою 
прибережної зони. В оновлену 
річку запустять малька.

На урочистому заході будуть 
відзначені найактивніші учас-
ники розчищення важливої для 
життєдіяльності міста річки. 
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g Репліка

«Безпорадний» сервіс
«За виконання замовлення у присутності  
клієнта – подвійний тариф. Якщо будете  
давати поради – потрійний. Якщо бажаєте  
робити самі – робіть удома!»

Себто не суньте свого носа, 
понародному. Таким див
ним, як на мій погляд, ого
лошенням зустрічає відві
дувачів один із поліграфіч
них центрів у центрі міста. 
Як з’ясувалось, нагальна по
треба в такій не те що неввіч
ливій, а навіть нахабній де
кларації у працівників цен
тру виникла давно. Якто ка
жуть, накипіло бідолашним. 
Справа, бачте, в тому, що 
останнім часом клієнт посу
нув обізнаніший за молодіж
ний колектив поліграфії, дра
туючи його своїми слушни
ми зауваженнями.

Юна леді вже півгодини 
розгублено кліпала віями 
над виготовленням елемен
тарної брошури, а її більш 
досвідчена колега, збитку

ючись, уперто бойкотувала 
прохання дівчини допомог
ти. Наївна замовниця, не ви
тримавши, поспішила з під
казкою, за що їй одразу ж 
«поставили на вид», тиць
нувши пальчиком у згада
не вище оголошення. Мов
ляв, не лізь зі своїм уставом 
у наш монастир. Тож при
тихла жіночка продовжу
вала чекати на свою багато
страждальну брошуру.

– Так я ж знаю, як вона ро
биться, – врешті клієнтка 
озирнулась на чергу, – я над 
нею цілий вечір чаклувала, 
поки не второпала. Зробила б 
сама, але в мене принтер чор
нобілий, а книжка потрібна 
кольорова. От і забігла сюди, 
думала, швиденько. Якби ж 
вони все вміли, то люди б і не 

підказу
вали.

– Ну ви ж бачите, я її про
шу допомогти, а вона вика
блучується, – скипіла у від
повідь дівиця, виправдову
ючись та запрошуючи клі
єнтів втрутитись у міжосо
бистісні чвари їхнього 
«дружного» колективу.

Тим часом черга зроста
ла, а справа з брошурою так 
і не зрушила з місця. Забо
ронених порад розчарова
на замовниця більше не да
вала – піймавши облиз
ня, подалася до іншого цен
тру. Мабуть, туди, де людям 
не пхають в обличчя поді
бні антисервісні оголошен
ня – свідчення кричущої не
вихованості, неделікатнос
ті, і головне, професійної не
компетентності. Втім, нам 
до цього не звикати…

Тетяна ДРЄЄВА.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Інгулецький район

Гострі кути

Рейд задля  
безпеки

З 28 серпня по 21 вересня 
школярі Інгулецького району 
брали активну участь у Все-
українському рейді «Увага! 
Діти – на дорозі!». 

Це сприяє поглибленню знань 
про Правила дорожнього руху та 
виховує культуру поведінки на 
дорозі, переконують освітяни.

У рамках рейду діти відвідува-
ли тематичні виставки в бібліоте-
ках, надсилали свої малюнки про 
безпеку на дорогах на конкурси та 
складали схеми маршруту «Дім – 
школа – дім». На виховну годину 
до загальноосвітніх шкіл №100 і 
№73 було запрошено старшого 
сержанта міського дивізіону ДАІ 
Є. Басалая, а в КЗШ №114 навіть 
організували автопробіг «Увага, 
діти!».

За два  
останніх роки 
свою родину 
знайшли  
шестеро дітей

У неділю країна відзначати-
ме День усиновлення. 

Мовою сухої статистики, на 
сьогоднішній день на первин-
ному обліку в службі у справах 
дітей району перебуває 190 ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. З них 
163 дитини влаштовано до сі-
мейних форм виховання, а 27 
перебувають у державних за-
кладах. Протягом 2011-2012 ро-
ків в Інгулецькому районі уси-
новлено 6 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського пі-
клування. А станом на вересень 
2012 року в Інгулецькому райо-
ні функціонує 10 прийомних сі-
мей, в яких виховується 15 ді-
тей, та один дитячий будинок сі-
мейного типу, в якому вихову-
ється 5 дітей.

За кожною з цих цифр стоять 
дитячі долі. Усі, хто має бажан-
ня допомогти дитині, зробити 
її щасливішою та взяти в роди-
ну, можуть звертатися до служ-
би у справах дітей виконкому Ін-
гулецької районної у місті ради, к. 
№ 211, або за телефонами: 21-00-
65, 406-91-76.

Зустрілися  
з ветеранами

Минулої суботи Україна від-
значила День партизанської 
слави. 

Серед інших заходів, які від-
булися в районі з приводу цієї 
дати, найцікавішою подією ста-
ла зустріч з головою ради вете-
ранів Зоєю Цуркан та із заступ-
ником голови ради ветеранів 
Іваном Сєнніком. Вони поділи-
лися зі школярами КЗШ №№ 59, 
100, 102, 114 своїми спогадами. 
Іван Іванович пригадав розпо-
віді батька та його товаришів – 
вони були активними учасника-
ми партизанського руху, а Зоя 
Марківна розповіла про участь у 
підпільному русі.

Анна РОДІЧКІНА.

g Точка зору

Коли в серці «Мівіна»…
«Ми подолали великий шлях від хробака 
до людини, але так багато в нас ще зали-
шилось від хробака», – писав Ніцше. Я не 
в усьому солідарна з відомим філософом, 
але з цією фразою важко не погодитись, 
спостерігаючи наші засмічені вулиці, 
зупинки й переходи, потерпаючи від 
нахабної поведінки водіїв маршруток, 
вислуховуючи грубощі на ринку чи у висо-
ких кабінетах.

На превеликий жаль, 
культура ніколи не була 
і, мабуть, ніколи не ста
не надбанням масовим, 
окрасою поведінки ши
рокого загалу. Недарма ж 
таки насичене ненавистю 
поняття «вошивий інте
лігент» походить саме з 
нашого «фольклору» і на
явно демонструє презир
ливе ставлення не обтя
женого догмами люду до 
більш делікатних спів
громадян. Переконана, 
насправді поняття «куль
турна людина» аж ніяк не 
пов’язане з «кастовою» 
чи професійною прина
лежністю, рівнем освіче
ності чи особливостями 
темпераменту.

Здавалося б, у міс
ті, де працюють 25 за
кладів культури і мисте
цтва, щорічно проходять 

близько 30 різноманіт
них фестивалів, мистець
кі смаки городян форму
ють 3 театри, 3 музеї, ви
ставкова зала, цирк, му
зичне училище, 18 му
зичних шкіл, де творчі 
здібності маленьких кри
воріжців розвивають 756 
груп художньоестетич
ного напрямку, культур
ні традиції мали б міцні
ти й квітнути. Між тим, 
під час масових святку
вань частенько спостері
гаємо кричущий тварин
ний примітивізм різно
мастого соціального кок
тейлю.

Замість ілюстрації, по
ділюся враженнями від 
святкування Дня міста на 
стадіоні «Металург».

Мої наївні сподіван
ня отримати задоволен
ня від перегляду унікаль

ного театралізованого 
дійства, старанно підго
товленого талановитими 
майстрами, одразу ж 
розбилися вщент. До
бра половина пу
бліки приплен
талась не стільки 
насолодитись ви
довищем, скіль
ки пожувати, 
побазікати та про
демонструвати ого
лені й продірявлені пір
сингом частини тіла. До 
своїх місць представни
ки трудового Кривбасу, 
не соромлячись, підтя
гувались упродовж всьо
го вечора. Та навіть умос
тившись на сидіннях, усе 
ніяк не могли спокійно 
всидіти на місці: спочат
ку повзались по колінах 
глядачів, розхлюпуючи 
на голови сусідів буцім 
заборонене для спожи
вання в громадських міс
цях пиво. Згодом шмор
гались знову, тепер уже 
за природними потреба
ми після вживання того 
ж таки напою. Не відмов
ляючи собі у задоволен
ні затягнутись цигароч
кою (до слова, теж забо
роненою у громадських 

місцях), кур
ці безцере

монно пихтіли нею в 
обличчя глядачів (і дітей 
у тому числі) і струшува
ли попіл на голови тих, 
хто розмістився нижче (а 
куди ж іще?).

Кожне козацьке «гей!» 
на зеленій арені миттє
во викликало реакцію 
розігрітої публіки і низ
ку сороміцьких комен
тарів навколо одноймен
них сексуальних мен
шин. Натхненні віршо
вані зізнання в любові до 
рідного міста, що линули 
з динаміків, супроводжу
вались вибухами дикун
ського сміху й свисту. На 
по одинокі зауваження 
«борців» за право спокій
но переглянути дійство, 
витріщаки тут же відпо
відали глумом і реготом, 
змагаючись у цинізмі та 

матерщинному «красно
мовстві»…

Покидаючи стадіон, по
мітила, як зажурено під
перши голови сиділи на
впроти парку двірники, 
оглядаючи рясно вкриті 
порожніми пляшками та 
сміттям газони, заліплені 
жуйками лавки, обламані 
кущі. «Мівіна» – найкраща 
приправа для ваших страв 
і для вашого серця» – про
мчав повз жінок автобус з 
рекламним слоганом відо
мого виробника…

 Схоже, зневага одне до 
одного, до традицій і за
конів стала нормою на
шого співіснування. «Ко
какола» і попкорн – най
кращими «приправами» 
до мистецтва, а пиво й 
«Мівіна» – до нашого сер
ця. Невеселі ж наші спра
ви, коли серце складаєть
ся з таких інгредієнтів…

Тетяна ДРЄЄВА.

g Хроніка пригод
Напилися і побилися

За таким сценарієм розгорталися події по вули-
ці Погребняка. Саме звідти бригадою «швидкої до-
помоги» було доставлено до міськлікарні №3 чо-
ловіка з колото-різаними ранами черевної по-
рожнини. Раніше судимий пенсіонер був до того 
ж і напідпитку. Коли ж прийшов до тями, розпо-
вів правоохоронцям, що минулий вечір він провів 
в гостях, де в невеликій компанії разом з господа-
рем та ще одним гостем розпивали оковиту. Рап-
това сварка – і другий гість в момент схопив ножа 
зі столу… За цим фактом порушено карну справу.

Забрав у колишньої  
дружини каблучку

«Сам дав, сам взяв», - приблизно такою логікою 
певно користувався 27-річний чоловік, який посе-
ред білого дня на вулиці поблизу одного з продук-
тових магазинів накинувся на екс-дружину. Він ві-
дібрав у неї каблучку з білого золота та з діаман-
том, яке сам колись і подарував, і пошкодив мо-
більний телефон. Про це жінка повідомила пра-
воохоронним органам, заявивши про завдання 
матеріальної шкоди на суму 5700 гривень.

Анна РОДІЧКІНА.

g ДАІ інформує

Машину крадуть у того,  
у кого можна її вкрасти

З початку нинішнього року на території на-
шого міста зареєстровано 47 незаконних за-
володінь автомототранспортом, більш зна-
них серед водіїв як «угон». З них розкрито 41 
випадок, що становить майже 90 відсотків.

– Якщо розглядати ситуацію по районах міста, 
то чільне місце в цій сумній першості посідає Жов-
тневий район, в якому скоєно 14 незаконних за-
володінь, – розповідає начальник сектору профі-
лактичної роботи міського відділу ДАІ, майор мілі-
ції Володимир Кісліченко. – Як свідчить аналіз цих 
злочинів, у переважній більшості випадків неза-
конні заволодіння скоєні шляхом вільного досту-
пу до автівок, які були залишені їхніми власника-
ми без догляду вночі поруч будинків. Останній та-
кий злочин стався 19 вересня по вул. Погребняка. 
Господар «Жигулів» залишив їх поруч будинку на 
всю ніч, причому легковик не був обладнаний на-
віть найпростішими засобами проти викрадення. 
Відтак, наслідки цього в дечому закономірні.

Щоб уберегти власний автомобіль від злодіїв, 
варто дотримуватись кількох елементарних пра-
вил. Насамперед не залишати ключі в автомобілі та 
не передавати їх стороннім особам, як і не варто ли-
шати в салоні документи на транспортний засіб. Ста-
вити його, звісно, потрібно на спеціальних стоянках 
або в гаражі, а також обладнати системами проти 
викрадення. Адже чим довше злодій не зможе по-
трапити в автомобіль чи завести його, тим більше 
вірогідність, що він покине спробу «угону».

Насамкінець не зайве буде нагадати потенцій-
ним зловмисникам, що незаконне заволодіння 
транспортним засобом – це кримінальний злочин, 
за який передбачено покарання у вигляді позбав-
лення волі аж до 15 років з конфіскацією майна. 
Навряд чи таке покарання варте того, щоб тимча-
сово покататись на чужій власності. Адже в будь-
якому разі викрадач буде виявлений та притягну-
тий до відповідальності, про що й свідчить статис-
тика розкриття таких злочинів. Е. МІСЦЕВИЙ.
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Ціни, товари, послуги

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Криворізький р-н Сільпо Metro Ринок

Фрукти, овочі
Картопля (кг) 1,39 – 2,99 1,69 – 1,92 2,00 - 2,50
Буряк (кг) 1,59 1,69 3,00 – 3,50
Морква (кг) 3,99 3,70 – 3,92 4,00 – 5,00
Огірки (кг) 4,38 6,49 5,00 – 6,00
Капуста (кг) 2,79 – 2,84 3,35 2,50 – 3,00
Помідори (кг) 8,99 8,20 5,50 – 5,00
Яблука (кг) 3,99 – 5,99 6,30 19,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 52,99 – 62,89 41,99 – 61,79 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) 58,99 27,89 – 70,00 48,00 – 60,00
Кури (кг) 21,48 19,87 – 22,26 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 8,20 – 11,14 14,18 8,00 – 9,00

Бакалія
Цукор 6,19 – 7,59 6,12 – 6,96  6,60
Пшоно 3,94 5,10 – 6,64 3,40 – 5,50
Рис 7,04 – 10,08 7,94 – 10,67 5,35 – 10,50
Гречка 8,64 – 11,74 8,50 - 18,78 9,50 – 10,00
Олія соняшникова 13,24 – 16,84 13,73 – 15,47 13,00 – 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 3,54 – 5,74 4,58 – 4,79 1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,24 – 9,88 3,59 – 4,72 4,25 - 4,50
Макаронні вироби 4,94 – 8,64 4,87 – 7,98 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 7,09 – 8,34 6,79 – 7,19 6,00
Сир твердий (кг) 29,54 – 84,69 44,99 – 84,98 20,00 – 30,00
Вершкове масло (0,2 кг) 10,94 – 21,44 9,98 – 17,18 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 7,64 – 8,64 4,48 – 7,36 9,60 – 12,00
Кефір (0,5 л) 4,94 – 9,29 3,64  –

Кошик споживача

Ціни записала Любов КОЗИНЕЦЬ.

грн.

Пам’яті  
партизанів  
та підпільників

Минулого четверга в Криво-
різькому районі відбувся уро-
чистий мітинг-реквієм з на-
годи відзначення Дня парти-
занської слави. 

У ньому взяли участь заступ-
ник голови райдержадміністрації 
Т. Семенова, голова Громадської 
ради при Криворізькій райдерж-
адміністрації Л. Лопачова, голови 
первинних організацій ветеранів 
України у Дніпропетровській об-
ласті, Недайводський сільський 
голова Л. Трюхан, учителі та учні 
Недайводської школи-саду та 
мешканці села Недайвода.

Крім того, Криворізький район 
відвідали учасники бойових дій 
Великої Вітчизняної війни, члени 
ради ветеранів Тернівського райо-
ну на чолі із заступником голови 
ради ветеранів Тернівського райо-
ну Іваном Брєчком. Цього дня були 
вшановані героїчні подвиги услав-
лених партизанів і підпільників, 
невільників концтаборів, фронто-
виків, розвідників, усіх героїв Ве-
ликої Вітчизняної війни.

Володимир СКІДАНОВ. g Соціальні ініціативи Президента

Управління ПФУ у Довгинцівському районі.

Пенсія за вислугу років:
Показники Сума Перерахунок пенсії

з 1 липня 
2012 року 

підв. на 11%

з 1 верес-
ня 2012 року 
підв. до 23%

з 1 січня 2013 
року підв. до 

35%
грошове забезпечення станом на 

01.01.2008, грн.
2836,00

розмір пенсії (65%) за ст. 13 За-
кону (основний розмір пенсії на 
01.01.2008), грн.

(2836,00х65%) 
=1843,40

1843,40 1843,40 1843,40

підвищення пенсії, грн.. (1843,40х11%) 
=  202,77

(1843,40х23%) 
= 423,89

(1843,40х35%) 
=645,05 - мак-

сим. 572,00
грошове забезпечення станом 

на 01.04.2012, згідно довідок, на-
даних уповноваженими органами 
з урахуванням постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 07.11.2007 
№ 1294, грн.

3716,00

розмір пенсії (65%) за ст. 13 За-
кону (основний розмір пенсії на 
01.04.2012), грн.

 3716,00 х65%=2415,40*

надбавка «Дитина війни» в розмірі 7% від про-
житкового мінімуму для непрацездатних осіб

59,08 (7% від 
844 грн.)

59,08 (7% від 
844 грн.)

61,88 (7% від 884 
грн.)

Підсумок пенсії (з надбавками), грн. (1843,40+ 
202,77+59,08)  

= 2105,25

(1843,40+ 
423,89+59,08)= 

2326,37

(1843,40+ 
572,00+61,88)= 

2477,28

Пенсії військовослужбовцям
23.04.2012 Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову № 355 «Про збільшення розмірів 

пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених 
з військової служби, та деяких інших осіб» щодо встановлення підвищення з 1 липня 2012 року 
у розмірі 11% пенсій, обчислених відповідно до наступних статей Закону: 13 – за вислугу років, 
21 – по інвалідності та 36 – в разі втрати годувальника.

Вказаною постановою передбачено, що після перерахунків виплати не можуть пере-
вищувати розміри пенсій, обчислені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечен-
ня осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», виходячи з грошового забезпе-
чення, встановленого Постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року № 1294 
«Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб ря-
дового і начальницького складу та деяких інших осіб» за відповідними посадами військово-
службовців, осіб рядового і начальницького складу станом на 1 квітня 2012 року, яке під-
тверджене відповідною довідкою. Пенсії перераховано Головним управлінням Пенсійного 
фонду України в Дніпропетровській області індивідуально без участі пенсіонерів відпо-
відно до довідок, наданих уповноваженими органами.

Приклад перерахунку пенсії

*Примітка: Відповідно до грошового забезпечення станом на 01.04.2012  3716,00 грн. осно-
вний розмір пенсії (65%) розраховано в сумі 2415,40 грн.  Враховуючи це (2415,40 – 1843,40) - 
572,00 грн. – максимальна сума, на яку може бути збільшена пенсія під час перерахунків. Для 
кожного пенсіонера максимальне підвищення визначається індивідуально в залежності від гро-
шового забезпечення працюючого військовослужбовця за відповідними посадами  станом на 
01.04.2012. 

Звертаємо увагу, що розмір підвищення пенсій, встановлений Постановою, обчислюється ви-
ходячи з основного розміру пенсії без урахування мінімального розміру, передбаченого законо-
давством, та доплати до попереднього основного розміру пенсії.

При цьому у всіх випадках підвищення пенсій сума щомісячної індексації пенсії фіксується. 
Зберігаються виплати доплат до розміру пенсії за січень 2012 року (у разі їх наявності) та  до по-
переднього розміру пенсії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.2010 
№ 331, а також збереженої і зафіксованої індексації.

g Управління земельних 
ресурсів інформує

Управління земельних ресурсів виконкому міської ради, 
керуючись  ст. 128 Земельного кодексу України та рішенням 
міської ради від 24.06.2009 № 3340, інформує.

Згідно з рішенням міської комісії переможцем конкурсу з від‑
бору суб’єктів оціночної діяльності, які залучаються до прове‑
дення оцінки земельної ділянки несільськогосподарського при‑
значення площею 0,0998 га на вул. Орджонікідзе, 3б/1 у Дзер‑
жинському районі для розміщення виробничого комплексу, що 
підлягає продажу шляхом викупу відповідно до рішення Криво‑
різької міської ради від 27.06.2012 №1215, за підсумками рей‑
тингового голосування визначено ТОВ «Добробут».

g Офіційно
Про результати проведення  
публічних слухань

Керуючись Законом України «Про засади державної регу‑
ляторної політики у сфері господарської діяльності», на вико‑
нання розпорядження міського голови від 13.08.2012 № 188‑р 
«Про проведення публічних слухань», у єдиному дозвіль‑
ному центрі м. Кривого Рогу (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радян‑
ська,1) 18.09.2012 відбулися публічні слухання з обговорен‑
ня перевірки сталого досягнення цілей, задекларованих при 
прийнятті регуляторного акта – рішення міської ради від 
22.02.2012 №978 «Про затвердження Тимчасового порядку 
розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних да‑
них для їх проектування» під час здійснення заходів з базово‑
го відстеження результативності його дії.

В обговоренні рішень взяли участь громадяни, депутати 
міської ради, члени міської (галузевої) ради з питань розви‑
тку підприємництва, суб’єкти господарювання, в тому числі 
представники проектних організацій, представники засобів 
масової інформації.

Під час слухань відзначено, що громадське обговорення 
зазначеного регуляторного акта триває до 25.09.2012.

У результаті публічних слухань громадянам, суб’єктам гос‑
подарювання та громадським організаціям запропоновано 
додатково переглянути рішення міської ради від 22.02.2012 
№978 «Про затвердження Тимчасового порядку розміщен‑
ня об’єктів містобудування та надання вихідних даних для їх 
проектування» і в разі наявності пропозицій або зауважень 
надати їх у письмовій формі до управління містобудування і 
архітектури виконкому міської ради в строк до 25.09.2012р. 
на адресу: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, (каб. 520, 
тел. 92‑13‑81), або на електронну адресу виконкому Криво‑
різької міської ради: radakr@ukrpost.ua.

Управління містобудування і архітектури  
виконкому міськради.

Виконавчий комітет Криворізької міської ради на виконан‑
ня Закону України від 12 квітня 2012 року №4647‑VI «Про вне‑
сення змін до Закону України «Про Державний бюджет Укра‑
їни на 2012 рік» та Постанови Кабінету Міністрів України від 
9 березня 2011 №223 «Про затвердження Порядку викорис‑
тання коштів, передбачених у державному бюджеті для забез‑
печення житлом воїнів‑інтернаціоналістів» придбає за кошти 
державного бюджету 4 однокімнатних квартири для воїнів‑ін‑
тернаціоналістів. З даного питання управління праці та соці‑
ального захисту населення виконкому міськради співпрацю‑
ватиме з юридичними особами до 1.10.2012 (тел. 92‑13‑66).

g Ремонтнику на заметку
Как рассчитать  
необходимое  
количество обоев

Рано или поздно человеку приходится делать ремонт и вот 
тут возникает главный вопрос начинающих «ремонтников»: как 
рассчитать необходимое количество обоев для квартиры.

Для того, чтобы просчитать количество обоев, прежде всего, сни-
мите замеры самой комнаты (ширина, длина и высота), не забудь-
те вычесть двери и окна, а также длину и ширину самого рулона.

Теперь вычисляем периметр комнаты, для этого плюсуйте 
ширину и длину и умножьте на два. Полученную сумму надо 
разделить на ширину рулона. Таким образом, вы узнали, сколь-
ко полотен вам надо будет поклеить.

Теперь надо длину рулона разделить на высоту потолка.
И напоследок первое неизвестное (периметр комнаты, 

разделенный на ширину рулона) делим на второе (длину руло-
на разделить на высоту потолка). Именно такое количество ру-
лонов вам надо купить.

Для наглядности предлагаем вам пример.
Допустим, ваша комната 4×5 метров, высота потолка состав-

ляет 2.8 метра. Обои – шириной 0.5 м и длиной 10 метров. Пе-
риметр помещения: 4+4+5+5=18 м. Делим полученный пери-
метр на ширину выбранного рулона 18:0.5 = 36 именно столь-
ко нужно обойных полотен. Далее считаем, длину рулона делим 
на высоту потолка, т.е. 10 м : 2.8 м получается 3 целых полотна. 
И подводим итог: 36 необходимых полотен делим на 3 и получа-
ем 12 рулонов. Именно 12 рулонов нужно, чтобы поклеить ком-
нату размером 4×5 с высотой потолка 2.8 м.

Также надо просчитать количество рулонов, которое на-
прямую зависит от наличия рисунка, который надо будет 
состыковать на стене, а значит и рулонов понадобится больше.

Важный фактор – при покупке обоев обратите внимание, 
чтобы номер партии на всех рулонах был одинаковым.

Требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
РУКОВОДИТЕЛЯ

ТЕЛ. 097-3959480

З/п  
3500 – 4200 гр.

Требуется помощник
ПО ПОДБОРУ 
ПЕРСОНАЛА.

Доход 1800-2100 грн. Тел
. 06

7-5
86

53
91.

g Реклама
Требуется

менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-345-2671.

Управління Пенсійного фонду 
Украї ни в Тернівському районі м. Кри-
вого Рогу оголошує конкурс на замі-
щення вакантних посад головних спе-
ціалістів відділу з призначення пенсій 
(на період соціальної відпустки).

У конкурсі можуть брати участь гро‑
мадяни України з вищою освітою від‑
повідного професійного спрямування 
за освітньо‑кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста і стажем роботи 
за фахом в державній службі на посаді 
провідного спеціаліста не менше 1 року 
або стажем роботи за фахом в інших 
сферах управління не менше 3 років.

Документи приймають протягом 30 
календарних днів із дня опублікування 
оголошення про конкурс за адресою: 
50082 м. Кривий Ріг, вул. 23 Лютого, 133. 
Додаткова інформація щодо основних 
функціональних обов’язків, розміру та 
умов оплати праці надається кадровою 
службою за телефоном 36‑78‑68.
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Перезимували літо
Невимовно багата ненька – Україна, проте, за свідченням кан-
дидата географічних наук, доцента, завідуючого кафедрою 
фізичної географії та геології педінституту Криворізького 
національного університету, президента міської федерації 
спортивного туризму, голови клубу «Сталкер» Володимира 
Казакова, можливостей для пішохідного туризму вищих кате-
горій складності на рідній землі не знайти. 

За умовами, маршрут має 
бути не коротшим 220 кіло
метрів, розрахованим що
найменше на 12 діб, вклю
чати різноманітні перешко
ди, якто перевали, гірські 
вершини, каньйони, тра
верси хребтів, густі ліси, 
кам’янисті та заболочені 
долини, обов’язково – ді
лянки з сипучими пагор
бами та підступними пере
правами через стрімкі річ
ки. Карпати здатні вдоволь
нити лише початківців, тож 
вимогливіші до випробу
вань екстремали вирушили 
шукати пригоди на чужину.

Північне Заполяр’я. Гір
ський масив Хібіни. Най
ближчий крупний осе
редок цивілізації – Мур
манськ.
Уперед,  
до білих ночей

Подорожували до від
правної точки походу 
транзитом через Москву. 
Навіть кількагодинного пе
ребування у Білокам’яній 
виявилось предостатньо 
для переоцінки україн
ських реалій, нарікання на 
ріст «наших» цін ураз щез
ло після знайомства з там
тешніми захмарними прей
скурантами. Чого варте 
одне метро – жетон коштує 
7 гривень в еквівален
ті. Украй доречними ста
ли прихоплені з дому «тор
мозки». До слова, російські 
розцінки шокували й далі, 
особливо це стосувалося 
залізниці: автобусом по
долати якісь 100 верст обі
йдеться в 70 грн., потягом – 
удвічі дорожче.

За край світу вируши
ло 26 досвідчених відчай
духів, переважно зріло
го віку і, що зветься, при 
посадах, нетипову актив
ність для таких непростих 
затій виявили дами, їх у 
колективі була майже по
ловина, тоді як зазвичай 
на ризик зголошується 34.

Старт переходу від міста 
Апатити позначився, жар
тує добродій Казаков, «при
ємною прохолодою в ме
жах кількох градусів понад 
нулем, штормовим вітрю
ганом, проливним дощем». 
Небеса щедро ридали про
тягом усієї мандрівки.

– Розмаїття природи над
звичайне! – і досі сповнений 
емоціями доцент. – Кавказ 
не зрівняється. Перешко
ди чатували на нас навіть 
сильніші очікуваних. Зу
стріли якось вкрите кригою 
озерце. Вище +18° тепла не 
бачили, фактично своє від
пускне літо ми перезимува
ли. Зате вдосталь насолоди

лись білими ночами. Звика
ли довго, годинник ніби ве
лить спати, а полярне сонце 
сяє мов опівдні, очі ніяк не 
закриваються.

«Мішка, ховайся!»
Пілігримів місцевий люд 

попередив про дуже зрос
ле поголів’я ведмедів. Осо
бистих контактів з клишо
ногими уникли, хоча по
стійно остерігались візи
тів диких господарів тайги 
в табір на ночівлях. Щоб 
відлякувати непроханих 

звірів, під час ходи по за
ростях призначали чер
гового, який, рухаючись 
в авангарді, репетував: 
«Мішка, ховайся!» Зовсім 
не сторонились двоногих 
куріпки й кумедні мишки 
лемінги. А гриби самі про
сились у юшку, гігантські 
підберезники й білі взага
лі не вміщувались до ко
телка. Азарт «тихого» по

лювання на нео
зорі ягідні врожаї 
щоразу загрожував 
порушити графік 
маршу, проте воно 

було того вар
те. Дуже припав 
к р и в о р і ж ц я м 

до смаку компот із чудер
нацьких багряних плодів – 
аборигени ж за голову схо
пились від жаху, почувши 
про таке: за їхніми уявлен
нями, той вид вовчих ягід 
– смертельно отруйний.

Перевершила всі гурман
ські втіхи рідкісна морош
ка, інакше – жовта ожина, 
далебі, за нею доводилось 

лазити на острівці серед бо
лота, наражаючись на не
безпеку поринути в безод
ню з багна. Переправа через 
ту трясину стала відкрит
тям для вихідців із наддні
прянського степу. Ступаю
чи по викладених поперед
никами підступних жерди
нах, по коліно в багнюці, з 
кількапудовими рюкзаками 
за плечима долали сумноз

вісну гать, оступився лише 
один учасник експедиції, 
витягали його гуртом із за
смоктуючої стихії.

Якщо Україна стражда
ла через спеку, північ Єв
ропи потерпала від проти
лежного. Утім, аномальна 
прохолода врятувала від 
навали кровососної мош
кари. Гадали, антимоскіт
ні засоби є мертвим ван
тажем, але під кінець шля
ху ой як виручили спреї та 
бджолярські брилі – що
правда, попервах дехто за
бував закочувати «забра
ло» і прямо через сітку 
пхав до рота кашу.

«Кривбасшахто-
проходка» в тайзі

Штурм вершини Тахтар
вумчорр, одного з етапів па
ломництва за гострими вра
женнями, закінчився мото
рошно. При спуску під валу
ном наткнулися на мертвого 
чоловіка. Зовні наче місце
вий, без туристичного спо
рядження, у гумових чобо
тах і куфайці, тіло жахли
во погризене звіриною. Ви
йшли на зв’язок з рятуваль
никами, вони того невдаху 
шукали від минулої осені.

Потрясіння від зустрічі зі 
смертю компенсували уми

ротворюючим привалом 
на березі мальовничої во
дойми. Двійко жінок відва
жились поплавати в затиш
ній затоці. Раптом з’явився 
моторний човен з рибал
ками, вони аж роти пороз
зявляли на вродливих па
нянок, кажуть, з ранньої 
весни нікого в тій місцині 
не зустрічали, крім ведме
дів, аж тут такі прекрасні 
мавки. Погомоніли, чолові
ки запросили на вечерю до 
своєї обителі неподалік.

Встановлювати контакт 
із незнайомцями подався 
В. Казаков. Розмову завів 
із банального: «Що ловите? 
Чи клює?» – «Тиждень че
рез похолодання толку ні
якого. Взагаліто озеро пе
реповнене щукою, сьом
гою, гольцем. Сьогодні за 
весь день витягнули тільки 
декілька харіусів. А ви звід
ки?» – «Кривий Ріг, є таке 
місто в Україні», – й ледь 
оговтався від вибуху по
чуттів найстаршого рибал
ки. Крізь сльози розчулен
ня той розповів, що кілька 
десятиліть тому потрапив 
сюди за комсомольською 
путівкою на будівництво 
комбінату зі збагачення рід
коземельних матеріалів, цей 
об’єкт і низку схожих спо
руджувала «Кривбасшах
топроходка», досі є селище 
Ревда, заселене криворіж
цями та їхніми нащадками. 
З тих пір йому і не щасти
ло завітати до отчого краю, 
на знак поваги до земляків 
пригостив фірмовими риб
ними шедеврами, натомість 
сам розчулився від розпові
дей про сучасний квітучий 
Кривбас.

Мандрівні нотатки

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

В якості експерименту сталкерівці змінили стандарт-
ний набір подорожнього провіанту. Не брали тушон-
ку: тара надто громіздка, та й неякісних підробок нині 
засилля. Спробували (і дуже вдало, як переконали 
наступні тижні мандрівки) сушити харчі – овочі, 
м’ясо, так званий борщовий набір. Рецепт не вимагає 
ніяких премудростей: продукт вариться, ріжеться 
на порційні шматки, як варіант – подрібнюється 
блендером, доводиться до кондиції в електросушарці 
чи на слабкому вогні в духовці. З 15 кг свинини ви-
ходить 4 кг концентрату, подібна пропорція і в інших 
інгредієнтів. При готуванні в казані на багатті сушені 
делікатеси вмить розбухають і нічим не відрізняють-
ся від свіжих.
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Спорт

Сторінку підготував Віталій Ткачук. 

g Легка атлетика

Що то значить – добре вдома стартувати…
Першість міста з легкої атлетики серед команд 
ДЮСШ, що проводилась на стадіоні «Спартак», 
для юнаків сьомої спортшколи стала своєрідною 
репетицією напередодні обласних стартів. Тому й 
старались атлети показати якомога кращі результа-
ти в штовханні ядра, метанні диска, бігу.

– Чемпіоном у штовханні ядра 
та метанні диска став Сергій Ко-
сенчук, – говорить тренер-ви-
кладач ДЮСШ № 7 Антоніна 
Герун. – Інші наші вихованці, два 
Андрії – Шевченко та Медведєв, 
а також Вікторія Біланова, були 
призерами в метанні диска. Готу-
вав до цього суперництва хлоп-
ців та дівчат колега Олександр 
Камінський (тренер-викладач). 
Непогано виступили й мої підо-

пічні в спринтерському забігу 
на 60 метрів. Призові нагороди 
у Ганни Резніченко, Вікторії Бі-
рюк, Дмитра Геніна, Дмитра Се-
нюка. Він, до речі, здобув ще й 
«бронзу» в забігу на 300 метрів. А 
вже через кілька днів наших лег-
коатлетів екзаменував чемпіо-
нат Дніпропетровщини, де в цих 
спортивних дисциплінах висту-
пали 16-17-річні юнаки та дівча-
та й молодші. Досить вдало себе 

показали в метанні списа Юхим 
Ветрянський (у нього перше 
місце) та Артур Пацький (тре-
тє місце). Ними опікується тре-
нер-викладач нашої спортшколи 
Микола Герун. На п’єдестал по-
шани в цих обласних змаганнях 
також піднімались четверо на-
ших спринтерів у забігах на різ-
ні дистанції (100 та 200 метрів). 
У призерах – Юрій Кушнір, Ві-
кторія Бірюк, Ганна Резніченко. 
А ось Юлія Кабась виборола на 
стометрівці медаль найвищого 
гатунку (її та інших бігунів готу-
вала саме Антоніна Андріївна, – 
авт.). Усі візьмуть днями участь 
уже в іншому солідному турнірі: 

у перлині Криму – Ялті – розпо-
чався чемпіонат України з легкої 
атлетики.

Побажаємо юним криворіж-
цям вдалих стартів, швидких 
секунд і, звичайно, медалей. До 
речі, нещодавно в Криму та Дні-
пропетровську відзначились і 
дзюдоїсти ДЮСШ № 7 – вихо-
ванці тренера-викладача Сер-
гія Шпильова. Марина Логвіна 
в чемпіонаті нашої області ви-
борола чемпіонське звання у 
ваговій категорії 52 кілограми. 
А Богдан Філь у всеукраїнсько-
му турнірі у Феодосії завоював 
бронзову нагороду серед юнаків 
1997-1998 років народження.

g Смуга невдач  триває… 

«Кривбас» вибув із кубкової боротьби 
Наш «кривбас» останнім часом програє своїм опо-
нентам не лише в чемпіонаті прем’єр-ліги. Таку сумну 
«традицію» наші земляки продовжили минулої 
неділі, поступившись у 1/8 фіналу кубка україни на 
виїзді Фк «Севастополь» – 1:2. Отож, підопічні Олега 
Тарана, на жаль, вибули з боротьби за національний 
кришталевий трофей, причому програли команді, 
нижчій за рангом. 

На кримський стадіон СК «Се-
вастополь» прийшло вболівати 
майже 6 тисяч кримчан – матч 
викликав жвавий інтерес. Севас-
топольці люблять свою команду, 

котру нині тренує досить до-
свідчений «коуч» Олег Кононов 
(свого часу він вивів львівські 
«Карпати» до єврокубків). І вони 
не обманулися у своїх сподіван-

нях: першолігівська футбольна 
дружина взяла ініціативу у свої 
руки. Уже в дебюті цієї кубкової 
дуелі господарі поля тричі по-
спіль подавали кутові. Кривба-
сівці теж контратакували, тож 
на полі розгорілася чоловіча бо-
ротьба. Суддя за весь матч по-
казав обом командам аж дев’ять 
«гірчичників». А за їх перебір на 
75-ій хвилині поєдинку був ви-
лучений з поля Кирило Петров. 
Першими добились успіху севас-
топольці: гол у «роздягальню» на 
45 хвилині зустрічі провів кра-
щий бомбардир кримчан Сергій 
Кузнєцов. Але рівновагу вста-
новив кривбасівський форвард 
Сергій Самодін через 15 хвилин 
(нарешті нападник відзначився 
в цьому сезоні влучним ударом). 
Але це не допомогло – кримчани 
вирвали вікторію на 72 хвили-
ні матчу: автором другого гола 
став Олександр Караваєв, про-
демонструвавши індивідуальну 
майстерність. 

Чи могла команда Олега Тара-
на переламати хід гри, залишив-
шись у меншості? Думається, що 
все-таки «ні», бо потрібно було 
щонайменше забивати гол, аби 
перевести гру в овертайм. А, як 
відомо, із забивними форвар-

дами нині в «Кривбасі» великі 
проблеми. Тож очевидно, що на 
сьогоднішній день симпатична 
команда Олега Кононова, котра 
рветься в прем’єр-лігу, трохи 
сильніша за наших футболістів. 
Як не прикро це констатувати. 
Так само, як донецький «Шах-
тар» зараз на голову вищий за 
київське «Динамо», яке він роз-
громив удома – 4:1 в кубковому 

протистоянні. Це, до речі, уже 
третє поспіль крупне фіаско 
киян. Очевидно, динамівці сто-
лиці потрапили в таку ж смугу 
невдач, як і наш «Кривбас»…

Коли версталися ці рядки, 
стало відомо, що головного 
тренера киян Юрія Сьоміна 
звільнили з посади. 

 Кримчани гостріше атакували, більше забивали.

g Першість області

Так тримати, криворізькі акробати!
 Днями в ДЮСШ № 1 вже завершився чемпіонат Дніпропетровщини зі спортивної 
акробатики. За призові місця боролись понад 70 спортсменів з кривого Рогу, Дні-
продзержинська, Дніпропетровська та Орджонікідзе. 

Впевнену перемогу в зміша-
них парних вправах здобули 
господарі спортмайданчика 
– представники першої дитя-
чо-юнацької спортшколи. У 
призерах – акробати з Орджо-
нікідзе та Дніпродзержинська. 
А ось уже в жіночих групо-
вих вправах перше місце діс-
талось трійці з Орджонікідзе, 
криворожанки  К. Мінібаєва,  
Є. Панікарова, М. Дзецюх за-
довольнились «сріблом». Та 
вже в наступних чоловічих 
групових вправах домінували 
господарі – С. Горін, Ю. Семе-
нов, А. Набоков, В. Алексєєв 
(на фото зліва). У чоловічих 

групових вправах також усі 
призові місця дістались вихо-

ванцям ДЮСШ № 1. Так трима-
ти, криворізькі акробати!   

g Ви цікавились

Де можна  
займатись самбо 
чи дзюдо?

– Моєму сину Роману 
10 років, він хоче за-
йматись боротьбою 

– самбо або дзюдо. 
Порадь, будь ласка, 

«Червоний гірник», 
куди йому краще 
звернутись. Мешкає 

наша сім’я на мікрорайоні Східний-1, 
тому бажано було б, аби ця секція 
знаходилась у Довгинцівському райо-
ні. Ми з чоловіком хочемо, щоб Роман 
зростав дужим і міцненьким. А мож-
ливо, у майбутньому й став відомим 
спортсменом.

Марія КоСигінА.
– Таких хлопчаків, як Роман та інших 

юнаків віком до 18 років, ми запрошуємо 
до себе, – відповідає заступник директо-
ра ДЮСШ № 9 Ольга Одай (до речі, відома 
спортсменка свого часу успішно виступа-
ла на професійних килимах саме в цих ви-
дах боротьби, – «ЧГ»). – У нас діють від-
ділення з дзюдо, самбо, легкої атлетики, 
шахів, шашок. Тому в дитячо-юнацькій 
спортшколі можна знайти собі заняття до 
вподоби. Маємо кваліфікованих тренерів, 
а ДЮСШ № 9, згідно з наказом комітету 
з фізичної культури і спорту виконкому 
Криворізької міськради (від 27 листопада 
2009 року), надано другу категорію. Ми 
вже підготували спортивний заклад до 
осінньо-зимового опалювального сезону. 
Тож усі, хто завітає до нашої теплої, друж-
ної спортивної родини, почуватимуться 
комфортно. Ласкаво просимо!

Залишається нагадати адресу: Кривий 
Ріг, проспект Гагаріна, 74 (Довгинцівський 
район), тел. 71-11-63. ДЮСШ № 9 має та-
кож допоміжну спортбазу, котра знахо-
диться на Дніпропетровському шосе, 34.

Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату України 
з футболу. Станом на 17.09.2012 р.

М Команда І В Н М'ячi Очки
1 Шахтар Донецьк 9 9 0 32-4 27
2 Дніпро  Дніпропетровськ 9 6 3 19-6 21
3 Динамо Київ 9 7 0 16-7 21
4 Металіст  Харків 9 5 2 17-7 17
5 Металург Д Донецьк 9 4 2 13-9 14
6 Арсенал Київ 9 4 2 11-16 14
7 Іллічівець Маріуполь 9 4 1 13-8 13
8 Волинь Луцьк 9 3 3 10-14 12
9 Таврія Сімферополь 9 3 2 8-10 11

10 Зоря Луганськ 9 3 2 10-13 11
11 кривбас  кривий Ріг 9 3 1 5-9 10
12 Чорноморець Одеса 9 3 1 8-15 10
13 Ворскла Полтава 9 2 2 8-15 8
14 Карпати  Львів 9 2 2 9-18 8
15 Говерла Ужгород 9 1 1 8-21 4
16 Металург Запоріжжя 9 0 2 4-19 2



21•Червоний гірник• середа, 26 вересня 2012 року

Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

Реклама. Оголошення

Вітання!

ПРаВЛІННЯ
ЗакРИТОГО акЦІОНЕРНОГО ТОВаРИСТВа 

«кРИВОРІЖГаЗБуД»
(код за ЄДРПОУ 03079077) (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє про про-

ведення чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Криворіжгазбуд», які відбудуться  
9 листопада 2012 року о 15.00 за адресою: 50045, м. Кривий Ріг, вул. Толстого, 67.

Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів 
Зборів Товариства.
2. Звіт правління Товариства про 
результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Затвердження звіту та висно-
вків ревізійної комісії Товари-
ства по результатах перевірки 
фінансово-господарської діяль-
ності Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження річного звіту та 
балансу Товариства за 2011 рік.
5. Прийняття рішення про роз-
поділ прибутку або про порядок 
покриття збитків Товариства.
6. Затвердження основних на-
прямків діяльності Товариства 

на 2012 рік.
7. Прийняття рішення про зміну 
найменування Товариства.
8. Прийняття рішення про зміну 
місцезнаходження Товариства.
9. Внесення змін до Статуту То-
вариства та затвердження Ста-
туту Товариства у новій редакції, 
у зв’язку з приведенням його у 
відповідність до Закону України 
«Про акціонерні товариства».
10. Надання повноважень щодо 
проведення державної реєстрації 
Статуту Товариства у новій редакції.
11. Про затвердження внутріш-
ніх Положень Товариства у відпо-
відність до вимог Закону України 

«Про акціонерні товариства».
12. Відкликання Голови і членів 
Правління Товариства та обрання 
виконавчого органу Товариства.
13. Відкликання Голови і членів 
Ревізійної комісії та обрання Ре-
візора Товариства.
14. Створення наглядової ради 
Товариства та обрання її членів.
15. Прийняття рішення про змі-
ну найменування та місцезнахо-
дження ДП «Криворіжагробуд» 
ЗАТ «Криворіжгазбуд».
16. Внесення змін до Статуту 
дочірнього підприємства та за-
твердження Статуту дочірнього 
підприємства у новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 рік. (тис.грн.)

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 5246 4651
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1958 786
Довгострокові фінансові інвестиції – –
Запаси 560 143
Сумарна дебіторська заборгованість 1888 2595
Грошові кошти та їх еквіваленти 651 1068
Власний капітал 166 82
Статутний капітал 81 81
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -590 -674
Довгострокові зобов’язання 980
Поточні зобов’язання 4100 4569
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 1,087 -1,372
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 1,087 -1,372
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 77244 77244
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду – –

– –
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних ви-
пусків протягом періоду – –
Вартість чистих активів 166 82

Ознайомлення з документами, приймання пропозицій з порядку денного зборів, реєстрацію акці-
онерів здійснює правління товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 09 
листопада 2012 року з 14.00 до 14.55 за місцем проведення зборів. Для реєстрації на зборах акціоне-
рам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства України, та документ, що посвідчує особу. Телефон для довідок: 8 (056) 409-03-11.

Алкоголизм излечим!
3 и 17 октября  

(ул. Мелешкина, 14а, бывшее РУ им. Кирова, кабинет 303)
кандидат медицинских наук

Довженко  
Роман Александрович

проводит сеансы лечения алкогольной зави-
симости и табакокурения.

Справки по телефонам: 443-02-33, 
093-0455273, 050-1958529.

Лиц. № 603844 от 7.11.2011 г.

Ремонт и пеРетяжка
мягкой мебели

изготовление
РассРочка 10 мес.

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

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

Начиная с 1995 года, 
этими предприятиями 

заработная плата за 
время отпусков была 
насчитана ниже, чем 

положено, что привело 
к недополучению суммы 

от 200 до 1000 грн.  
ежегодно.

консультации  
по телефонам: 410-31-99, 
096-3462077.

помощник руководителя
Доход 3200 – 4100 грн.

Тел. 096-5783177

Требуется

реклама «Чг» 
Моб. тел. 067-7437902. 
e-mail: reklama@rminer.dp.ua

21 сентября поздравляем с юбилеем директора 
Криворожской общеобразовательной школы №12

Рыжкову Марину Сергеевну!
Пусть праздник украшают поздравленья,
улыбки и чудесные цветы,
и будут исполняться в День рожденья
все самые заветные мечты!

Огромного везения и счастья
так хочется сегодня пожелать,
от радости почаще улыбаться
и в жизни доброту всегда встречать!

С уважением коллектив школы №12.

ООО «Этель – БЦД»

Утепление стен
Гарантия качества.

Тел. 443-03-53, 096-2166025

Дорогую
Волкотруб Раису Парфентьевну

поздравляем с 75-летним юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,

Бабушка славная, незаменимая,
С любовью тебя поздравляем,
Всяческих благ и здоровья желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда 

не старела,Чтобы вечно была молодой,
Веселой и доброй, и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,

С любовью к тебе твои дети и внуки!
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Ему было 79 лет. Блистательные роли в театре и 
кино, 55 лет службы в одном, тоже блистатель-
ном театре «Современник», 14 лет работы на 
телевидении в программе «Жди меня». В теле-
визионном сообществе Игоря Владимировича 
с гордостью называли своим коллегой. у Игоря 
кваши на все хватало сил, времени, безгранич-
ного таланта и любви.

Коренной москвич, Игорь 
с детства знал, что будет ак-
тером. Родившись в семье до-
ктора химических наук и ма-
тери-дефектолога, во время 
Второй мировой был эвакуи-
рован в Сибирь. Там вместе с 
мамой он так и не дождался 
отца, который погиб под Ле-
нинградом в 1943-м... Вернув-
шись в Москву, Игорь Кваша 
стал ходить в школу на Арба-
те, в Доме пионеров посещал 
театральную студию.

Закончив в 1955 году Шко-
лу-студию МХАТ, 22-летний 
Игорь в течение двух лет 
играл на сцене МХАТа им.  
М. Горького, и только после 
этого в его жизни появил-
ся «Современник». Вместе 
с Галиной Волчек и Олегом 
Ефремовым они стали осно-
вателями театра, в котором 
он проработал почти 55 лет! 
Также на родных подмостках 
Игорь Владимирович пробовал 
себя и в качестве режиссера.

Несмотря на болезнь, Ква-
ша до последнего играл в те-
атре. Даже когда год назад 
прямо перед спектаклем ему 
стало плохо (вызвали уже 
скорую), он отказался ехать 
в больницу. «Не надо пугать 
зрителей, они не должны 
знать, что я серьезно забо-
лел», — говорил он тогда и 
снова выходил на сцену... Все-
го «Современнику» он отдал 
себя в более полусотне обра-
зов (Гаев в «Вишневом саде», 
папаша Карамазов в «Карама-
зовых и аде»).

Не меньшую популяр-
ность принесли Игорю Ква-
ше и кинороли, хотя сам он 
считает себя более театраль-
ным актером. Дебютировав 
на экранах в 1961 году ролью 
бойца Сени в военной драме 
«В трудный час», Кваша сыг-
рал за всю жизнь в более чем 
70 фильмах. Это и Эмиль 
в «Соломенной шляпке», и 
бургомистр в «Том самом 
Мюнхгаузене», и святой 

отец из «Человека с бульвара 
Капуцинов».

Правда, сам актер своей 
лучшей работой в кино счи-
тал роль Сталина в фильме 
«Под знаком Скорпиона», 
вышедшем на экраны в 1995 
году. «Наверное, это един-
ственная моя работа, на ко-
торую я могу смотреть со 
стороны, как будто это не я 
на экране», — признавался 
Игорь Владимирович. По-
следней работой в кино для 
него стала роль в докумен-
тальном фильме «Глаз Бо-

жий» и озвучивание «Белой 
гвардии».

На телевидение Игорь Ква-
ша, по его же словам, попал 
абсолютно случайно — просто 
не мог отказать создателям 
программы, разыскивающей 
по всему миру людей. Всего 
в «Жди меня» Кваша прора-
ботал от момента ее создания 
14 лет, лишь когда болел, его 
заменяли другие ведущие. В 
личной жизни, как и с теат-
ром, он был постоянен, но 
тоже лишь со второй попытки. 
Женившись в первый раз в 18 
лет на сокурснице, уже через 
год Кваша развелся. Но спустя 
несколько лет случайно по-
знакомился в Коктебеле с мо-
сквичкой Татьяной, с которой 
в итоге прожил 56 лет вместе. 
У них взрослый сын Владимир 
и двое внуков — 20-летняя 
Настя и 17-летний Миша.

Видатні імена

По материалам Интернет-изданий.

Игорь Кваша: актер и телеведущий

 На съемках передачи  «Жди меня».

Сам себя Игорь Кваша 
называл исключительно 
театральным актером, 
и о кино говорил как 
о чем-то второстепен-
ном. Но ни зрители, ни 
режиссеры так никогда 
не считали. Хотя, как он, 
смеясь, рассказывал 
журналистам, ему 
всегда доставались роли 
обаятельных негодяев. 
Таких, как Пастор в 
«Человеке с Бульвара 
Капуцинов» или Бур-
гомистр в «Том самом 
Мюнхгаузене».

На программу «Жди меня» любили делать пародии. В «Большой разнице». В Comedy 
Club... Образ плачущего ведущего. Море слез. Игорь Владимирович не то чтобы обижался. 
Он, похоже, старался не думать об этом. Игорь Кваша в программе «Жди меня» жил чужими 
эмоциями. До такой степени, что порой ненадолго уходил из программы, но обязательно воз-
вращался. Из собранных вместе выпусков пару лет назад даже получился документальный 
цикл о судьбах разных людей. Игорь Владимирович очень хотел, чтобы эти удивительные 
истории ответили на какой-то очень важный вопрос...

В интервью артист рассказывал, как справляется с эмоциями в студии:
- Тяжело. Очень тяжело. Каждый выпуск для меня - как удар по сердцу. С фильмами про-

ще - ты уже сценарий читал, ты все знаешь. А в студии реальные люди, реальные эмоции… 
Но мне лично надоело постоянно смотреть за чужой жизнью в телевизоре. Копаться в личных 
отношениях звезд бестактно и неинтересно. Обсуждают их отношения с близкими и то, как они 
попадают в больницы. По себе знаю, насколько это неприятно, тяжело. Вранья много... А в на-
шей передаче нет ничего напускного или придуманного. Это правда, и она захватывает…

 Похождения зубного врача (1965).

 Превращение (2002).

  Тот самый Мюнхгаузен (1979).

 Сердца трех (1993).

он всегда старался прятать слезы от телезрителей, но их все равно замеча-
ли. настолько искренними они были. и все понимали, что это не актерская 
игра. он поэтому и прятал слезы, считая, что иногда эмоции непрости-
тельно захлестывали. Ведущий программы «Жди меня», изменившей десят-
ки судеб. и для него, прекрасного актера, это была не роль. Это - жизнь.

Коллеги и друзья рассказали об Игоре Кваше
Евгений Миронов, партнер в кино:

«Я сейчас в Америке, но уже знаю о случившемся, — ска-
зал нам по телефону актер. — У нас было три совмест-
ные работы с Игорем Владимировичем, в двух из них — 
в спектакле «Братья Карамазовы» и в фильме Валерия 
Фокина «Превращение» — он играл моего отца. И в ре-
альной жизни он ко мне относился, как к сыну, все время 
меня опекал. В последнее время мы мало общались. Я знал, 
что он болеет, и теперь жалею, что не звонил ему чаще. 
Я очень любил этого человека и очень многому у него научился. Такое ощущение, что я 
потерял родного отца».

Сергей Снежкин, режиссер:
«Мы пересеклись всего один раз в жизни. Игорь Вла-

димирович озвучивал закадровый текст к фильму «Бе-
лая гвардия». С его профессионализмом он все сделал с 
первого дубля. Он был абсолютно здоров, я даже пред-
ставить себе не мог, что такое могло случиться».

Ольга Дроздова, коллега по «Современнику»:
«Мы играли вместе в спектакле «Три сестры» и по-

том еще много репетировали. Он был отзывчивым и 
потрясающим партнером. Про таких людей никогда 
не подумаешь, что с ними может что-то случиться, 
кажется, они будут жить вечно. Наше молодое поколе-
ние артистов в театре состоялось именно благодаря 
ему. Мы знали, что он не совсем здоров, но он выходил 
на сцену и бегал в таких ролях, где нужно было много 
сил и энергии, поэтому его болезнь никто не замечал».

Роман Виктюк, друг и коллега:
«Я знал Игоря очень давно. У нас было много совмест-

ных работ. Весь круг людей, с которыми я и он были 
связаны. Вот так один за другим уходят мои друзья. Я 
позвонил Валентину Гафту, который сейчас лечится в 
Швейцарии, и мы несколько минут молчали».
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Архіваріус «ЧГ»

g К 200-летию Отечественной войны 1812 года

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

Окончание. 
Начало в «ЧГ» № 68 

от 12.09.2012.
Бородинские пушки ка

лились до сумерек. В этом 
кровавом месиве, по сути, 
победителя и не было. Рус
ская армия тихо отошла. В 
стане французской тоже не 
царила радость. Корсика
нец опешил: куда подева
лось многочисленное вой
ско, которое только вчера 
так храбро противостояло 
его, наполеоновской, арма
де? Где ему было знать, что 
так искусно провести от
ход предложил украинец 
Паскевич, план разработал 
украинский серб Милора
дович, а воплотил – дон
ской казак Платов. Пер
вый предложил прогнать 
большой табун рысаков с 
метлами, привязанными к 
хвостам, после отхода глав
ных сил, второй органи
зовал конницу, а третий 
прогнал коней с умелыми 
удальцамивсадниками. 
Говорят, Наполеон обещал 
лично наградить авторов 
этой операции орденом 
Почетного легиона. Как 
видим, все это дело – ума
разума внутриимперского 
«интернационала». Украи
нец, серб, донской казак… 
В этом и была сила той ар
мии, того оружия, того са
мопожертвования.

На Бородинском поле 
26я пехотная дивизия 
потеряла более трех ты
сяч штыков. Граф Паске
вич лично возглавлял ата
ки своих солдат. Генерал 
Ермолов назвал его в ра
порте – неустрашимым. 
Остатки дивизии малорос
са прикрывали отход ар
мии через Дорогомилов
ский мост, что вел к Мо
скве. Общее количество 
рядовых и офицеров в 26й 
составляло не более 1200 
штыков и сабель. При Бо
родино полегла вся диви
зионная артиллерия. В на
чале контрнаступления на
скоро укомплектованная 
дивизия Ивана Паскевича 
приняла участие в сраже
нии при Малояро славце. 
Его целью было не пустить 
Наполеона в хлебные гу
бернии империи, прину
дить неприятеля пятиться 
по уже разграбленным им 
же дорогам и весям.

По ходу операции по из
гнанию Бонапарта за пре
делы России Паскевич 
возглавил всю пехоту и 
артиллерию с неказачьими 
конными полками в груп
пировке донского атамана 
генерала Платова. 26й пе
хотной дивизии передали 
те самые 36 орудий, а еще 
– 46 егерских и 3 гусарских 
полка. Орлы Паскевича 
картечью и штыками вор

вались в горящую Вязьму. 
При этом было прорва
но четыре линии обороны 
противника. Тот потерял 
только пленными до трех 
тысяч человек, все обозы 
и провиант. Тогда судьба 
России решалась под ме
стечком Красное. Паске
вич своим правым флан
гом принял на себя вра
жескую атаку силами «не
исчислимыми», как пи
сал очевидец тех событий. 
Егеря устояли, и москов
ские драгуны опрокину
ли атакующих и захватили 
генерала, с ним еще до ты
сячи разных чинов с дву
мя знаменами и шестью 
пушками. Там же, под Кра
сным, Паскевич здорово 
потрепал войска марша
ла Нея. Тому удалось было 
пробиться на большую до
рогу. Однако на пути ока
зался Иванхрабрый во 
главе четырех батальонов. 
За эти бои великий укра
инский полководец при
мерил на свой пропах
ший порохом мундир ор
ден св. Владимира 2 ст. со 
звездой. Еще одними сере
бряными трубами отмечен 
его Орловский полк.

Умело действовал граф 
Паскевич из Полтавы в 
окончательном разгроме 
«великой армии» при по
пытке ею форсировать Бе
резину. К этому времени в 
действующей армии побы
вал император Александр 
І, и Кутузов лично предста
вил ему тридцатилетнего 
генерала Ивана Паскеви
ча. Тогда убыл в тыл гене
рал Раевский изза болез
ни, и царь назначил Ива
на Федоровича команди
ром 7го корпуса. А это це
лых восемь полнокровных 
полков при 48ми орудиях. 
Войска форсировали Не
ман и ступили на террито
рию Польши. Шесть меся
цев 7й корпус «сидел» под 
крепостью Модлин. Далее 
войска графа Паскевича 
поступили под начало ге
нерала Беннигсена. Он воз

главил группировку, объ
единенную под названи
ем «Польская армия». В Бо
гемии наш герой лобовой 
атакой силой своей род
ной 26й дивизии, усилен
ной шестью эскадронами 
армейской конницы и тре
мя казачьими полками, на
голову разбил французов 
в их лагере при Кесюбле, а 
потом гнал многие версты 
корпус маршала СенСира 
к Дрездену. За это мастера
ювелиры припаяли к орде
ну св. Анны 1 ст., которым 
Паскевич был награжден 
ранее, алмазные пластины.

В битве народов под Лей
пцигом граф пошел в атаку 
во главе 26й дивизии. Она 
одной из первых ворва
лась в город. Полтавчанин 
получил чин генераллей
тенанта. Потом он по ме
сяцу осаждал укрепления 
Магдебурга и Гамбурга. А 
вот Париж Иван Паскевич 
брал во главе 2й гренадер
ской дивизии. У агрессо
ра спесь уже сбили. Можно 
считать орден Александра 
Невского со звездой на па
радном сюртуке вольного 
малоросса «парижским».

В Европу пришел мир. 
Граф Паскевич принял под 
командование гренадер
ский корпус со штабквар
тирой в Смоленске. Вско
ре его призвали ко двору, и 
он стал, по сути, поручен
цем великого князя Миха
ила Павловича. Тому взду
малось вояжировать по 
Европе, с собой взял героя 
антинаполеоновских войн, 
генераллейтенанта и кава
лера, графа Ивана Федоро
вича Паскевича. Эта знать 
пребывала на старом кон
тиненте почти два года. За 
это время посетили Гер
манию, Голландию, Анг
лию, Италию. Когда Пас
кевич вернулся в Петер
бург, его ждали алмазные 
знаки к ордену Александра 
Невского и должность на
чальника 1й гвардейской 
пехотной дивизии.

Во время страшного на

воднения на Неве в 1824 
году Паскевич исполнял 
обязанности военного гу
бернатора Выборгской 
стороны. Тогда военные 
многих спасли. Малоросс 
стал генераладъютантом 
и вступил в командование 
1м пехотным корпусом.

Его срочно отозвали из 
Митавы в столицу, где про
изошли невиданные доселе 
события. Часть войск вос
стала против императора. 
После 14 декабря 1825 года 
Паскевича назначили чле
ном Верховного тайного 
суда по делу декабристов. 
Граф не успел войти в курс, 
как новое назначение. Те
перь уже неведомый ему 
Кавказ, с его клубком про
блем и противоречий. Так 
Паскевич попал в зависи
мость от своего давнего со
перника генерала Ермоло
ва. В горах противоречия 
между ними только усили
лись. В результате через год 
император Николай І заме
нил Ермолова Паскевичем 
и назначил своего любим
ца главкомом Кавказско
го корпуса и наместником 
кавказским.

Полководец во взаимо
действии с местным кня
зем, генералмайором 
Мадатовым деблокиро
вал наш гарнизон крепо
сти Шуша и двинул вой
ска на Елизаветполь. Пер
сы не намерены были сда
вать свои позиции в этом 

районе. Их верховный 
правитель лично повел 
свои войска на помощь 
елизаветпольским отря
дам. Сначала иранцы по
теснили россиян. Ширван
ский, Грузинский и 41й 
егерский полки выдер
жали атаку, и Паскевич 
лично возглавил штыко
вой натиск своего резер
ва. Храбро вели себя гре
надеры Херсонского пол
ка. При четырех орудиях 
и двух эскадронах драгун 
они остановили чужезем
цев. В это время полк ка

рабинеров зашел в тыл 
неприятеля, где посеял 
панику. Это решило ис
ход битвы. Так семь ты
сяч наших разбили бо
лее тридцати пяти ты
сяч воинов иранского 
шаха. Храбрый Иван, 
он же граф Паскевич, 
получил Золотую шпа
гу с бриллиантами, где 
выгравирована над
пись «За поражение 
персиян при Елизавет
поле», а за освобожде
ние крепости Эривань 
наш герой стал кавале
ром ордена св. Георгия 
2 ст. со звездой.

Особой нужды «при
тянуть» судьбу Паске
вича к Кривбассу, есте

ственно, не было. И здесь 
свою инициативу и зна
ния исследователя проя
вил криворожский писа
тель Григорий Гусейнов. Он 
установил, что на Кавказе в 
чине прапорщика Грузин
ского гренадерского полка 
служил Николай Колачев
ский, отец криворожского 
рудопромышленника и ме
цената Сергея Колачевско
го. Почти все свое состо
яние Сергей Колачевский 
завещал на алтарь Отече
ства и в пользу простого 
люда. Паскевич лично вру
чал Николаю Федоровичу 
боевые награды.

Иван Паскевич убеждал 
императора Николая І в 
том, что не стоит пересе
лять на Кавказскую линию 
до 80 тысяч украинских 
крепостных. Оборону Кав
каза должны обеспечить 
коренные народы. Подей
ствовало. Земляки Ива
на Федоровича остались в 
своих селах и хуторах.

В это время началась 
очередная русскотурецкая 
война (18281829 гг.). Пас
кевич собрал в кулак все 
имеющиеся под его коман
дованием силы. Их явно не 
хватало. Он привел свои 
войска к крепости Карс. 
Турки считали ее непри
ступной. С одного удара 
удальцы графа Эриванско
го разбили 5тысячный от
ряд кавалерии султана.

По итогам той войны 

граф Эриванский получил 
эполеты генералфельд
маршала и высшие импер
ские ордена – св. Андрея 
Первозванного и св. Геор
гия 1 ст. Иван Паскевич, 
помещик из Полтавы, стал 
первым и последним укра
инцем – полным кавале
ром ордена св. Георгия.

Еще некоторое время 
Иван Федорович оставал
ся на Кавказе. Здесь он за
метил, что местное населе
ние перековывает рубль на 
свою валюту, тем самым 
нанося большой ущерб 
казне. В «Горном журнале» 
за 1898 год, том 1, ч. 2 чи
таем: «В январе 1829 года 
граф Паскевич, соглаша
ясь с доводами начальни
ка Грузинской казенной 
экспедиции Завилейского, 
представил Канкрину (ми
нистр финансов империи, 
– авт.) свои соображения 
о монетном обращении в 
Грузии. Фельдмаршал по
лагал, что неправильная 
оценка рубля на абазы не 
только повлекла за собою 
вывоз русской монеты за 
границу, но в Персии, в 
Эриване и Тавриде дей
ствовали даже монетные 
дворы, исключительно за
нимавшиеся перечекан
кой русской монеты. Поэ
тому он считал необходи
мым вывести из обраще
ния крупную монету, пе
ределав ее в грузинскую».

Далее обратимся к «Энци
клопедическому словарю» 
Брокгауза и Эфрона, издан
ному в 1897 году: «Паскевич 
не имел достаточно време
ни вникать в дела по управ
лению Кавказским краем, да 
и оставаться там ему при
шлось недолго, так как уже 
летом 1831 года, по случаю 
кончины Дибича, он назна
чен был главнокомандую
щим войск в Польше». Там 
он подавил польское восста
ние, изза чего местные па
триоты совершили на Пас
кевича покушение. К тому 
времени он имел еще один 
титул – князь Варшавский. 
Еще раз он запятнал свою 
славную боевую биографию 
карательными действиями 
в Венгрии. Там тоже пода
вил восстание, во главе ко
торого стоял поэт Петефи. 
А Паскевич получил фель
дмаршальский жезл с брил
лиантами и стал фельдмар
шалом Пруссии и Австрии.

Последней для него стала 
Крымская война. Иван Фе
дорович командовал рус
скими войсками на Дунае. 
При осаде Силистрии по
лучил тяжелую контузию 
и навсегда выбыл из армии.

Отважный полтавча
нин, кавалер многих на
град скончался в Варшаве 
20 января 1856 года.

Владимир БУХТИЯРОВ. Тел. 097-280-18-76.

На фото: сражение при Фер-Шампенуазе  
13 марта 1814 года.

Фельдмаршал Паскевич: 
таким он был  

в год штурма Варшавы.
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как правило, грибы «водятся» в хвой-
ных и сосновых лесах, которыми так 
богата украина. «чг» расскажет про 
самые грибные места в нашей стране. 

Л учшего региона для сбора грибов, чем Западная 
Украина, во всей стране не сыщешь. Местный 

климат и природные ландшафты максимально благоприятно 
отражаются на росте грибов. Более того, грибной сезон в горах 
начинается уже со средины-конца июля. В буковых и хвойных 
лесах Карпат можно повстречать много белых грибов, а в 
сосновых – полно лисичек. В этой части страны большинство 
грибников отправляются к горным хребтам Бескиды. Но из-за 
большого скопления народа запасы грибов быстро иссякают. 

А  в Восточной части Украины, располагающей 
больше степными зонами, нежели лесными, бу-

дет сложнее найти грибы. Но, к примеру, на границе Донецкой и 
Луганской областей есть старые леса, не слишком изувеченные 
людьми. Как раз там грибная охота вполне уместна. Если не ле-
ниться и внимательно изучить территорию, то коллекция опят, 
маслят, лисичек и белых грибов вам обеспечена.  

В Харьковской области ши-
роко известными локаци-

ями сбора грибов являются села Мохнач,  
Андреевка, Бишкин, Шелудьковка, Васище-
во. Кроме того, в окрестностях Русской Ло-
зовой можно собрать довольно много опят, 
а в Коробовых хуторах молодые еловники 
полны маслят, а иногда там даже встреча-
ются белые грибы.

Н еплохие природные локации в Днепропетров-
ской и Полтавской областях, где много лесов и 

посадок. Целую корзинку грибов можно насобирать возле по-
селения Гвардейское и села Орлик.

А вот север страны порадует грибников маслята-
ми, сыроежками, опятами, лисичками и, конеч-

но же, белыми грибами. Кроме того, здесь иногда встречаются 
рыжики и грузди. Количество лесов в этой части Украины кон-
курентноспособно с западным регионом. Возьмем, например, 
Полесье. Это настоящий рай для искателей грибов. Но стоит 
быть осторожным в выборе места – есть большая вероятность, 
что находка может быть радиоактивно загрязненной. Поэтому 
в поход лучше идти с опытными знатоками этого дела. Самыми 
чистыми сейчас считаются территории западной части Полесья.

ВЮжной Украине по количеству грибов выделяется Одесчина. 
В этой местности грибы можно искать в Дальницком лесу. 

Опытные грибники находят там рыжики, зонтики и шампиньоны. 
Однако, с последними нужно быть осторожней. В лесу 
часто встречаются ложные шампиньоны и бледные 
поганки.

Еще одним грибным раем Одесской об-
ласти принято считать село Алтестово. И 

хоть грибов там в хороший год достаточно, но выбор неве-
лик. Грибники ведрами собирают лишь маслята и рядовки 
(из рода сыроежек).

Н е стоит упускать из 
виду и Крымские 

горы, где есть дубовые и 
смешанные леса. Здесь, на высотах 
в 300-700 м можно собрать знат-
ную добычу. Богаты на грибы и 
яйлы — плоские верхушки горных 
гряд. Многие грибники наслышаны 
об Ай-Петринской яйле. Плато Ай-
Петри – это настоящая мекка для 
всех ценителей маслят. Они часто 
растут вокруг камней.

Еще одно грибное место в Крыму 
— окрестности Севастополя, где 

лес тянется в сторону Бахчисарая. На 
востоке полуострова можно побродить в лесах от 
Старого Крыма до Феодосии.

Н о не только леса представляют интерес для 
грибника. Приятный сюрприз могут преподнес-

ти и степи. Некоторые виды грибов можно собирать в полях во-
круг лиманов Донузлав и Сасык.

Подорожуємо Україною

Десятка грибных мест на карте Украины

___________________________________________________________________________________________________________ По материалам интернет-изданий.
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Чоловічий клуб

g Мужской разговор

Ты плюс Я
Спору нет, есть ещё женщины в русских 
селениях. и всё же в опрокинутую на 
них 8 Марта огромную бочку мёда, не из 
вредности, а токмо из чувства справед-
ливости, хочется положить ма-аленькую 
ложечку дёгтя. 

Дело в том, что на фоне 
выпячивания и превоз-
несения роли прекрас-
ной половины челове-
чества идёт самими же 
женщинами разрешён-
ное, поддерживаемое и 
одобряемое принижение 
мужчин. 

Не тот, дескать, по-
шёл мужик. И пьяницы 
они горькие, и гуляки 
праздные. Ни в семье, 
ни на работе не тянут. 
Излишествами всякими 
непотребными довели 
себя до того, что живут 
у нас в среднем всего-то 
58 лет. По хворям раз-
ным неприятным, будь 
то инфаркт или инсульт, 
первое место за ними. 
Зарабатывать толком не 
умеют. Ухаживать и лю-
бить красиво разучились. 

Одним словом, 
слабенький нын-
че мужичонка. А 
раз мужчина слаб, 
то кому же, как не 
женщинам, быть 
сильными? 

Женщина не хо-
чет быть женщи-
ной. Она даже вро-
вень с мужчиной 
быть не желает. 

Желает быть… самим 
мужчиной. Занять это ва-
кантное по мужской сла-
бости место. И всё им тут 
в отраду. Села Прасковья 
Ангелина на трактор, да-
вай пихать мужиков лок-
тями: «И это мы умеем». 
В. Гаганова стала членом 
ЦК КПСС – опять за своё: 
«Глядите, мы и управлять 
умеем». Полетела В. Те-
решкова в космос – «И 
космос нам по плечу».

Вот только кому это 
«нам»? Все перечислен-
ные женщины стали из-
вестны и знамениты 
только потому, что были 
в единственном числе. А 
вот в «Курске» во мно-
жественном числе лег-
ли на дно морское одни 
мужички. И в десантной 
роте полегли в Чечне 
одни мужчины. И из за-
боев взорвавшихся одних 
мужиков выносят. Как в 
жизни что-то добывать, 
доставать, зарабатывать, 
заколачивать, обеспечи-
вать, гробиться – то это 
мужчины. Как на амбра-
зуру ложиться – так это 
они. Или вот в моторах 
машин ковыряться. 

А «подрезать» и при 

этом мило улыбаться – 
это по женской части. А 
уж как сочинять, коман-
довать, распоряжаться, 
пользоваться, прятать, 
прикарманивать, пилить 
не по делу – тут нашим 
дамам равных нет. 

Может, кто назовёт все-
мирно известную жен-
щину-композитора? Или 
художницу? Может быть, 
есть гениальные женщи-
ны физики? Или великие 
врачи? Великие архитек-
торы? Нет женщин среди 
апостолов, первооткрыва-
телей, миссионеров, море-
плавателей. 

Зато в семье она дер-
жит в своих руках финан-
сы, хозяйство, детей и пе-
риодически, если захочет, 
приглашает своего благо-
верного: «Присоединяй-
тесь, барон». А он бедный 
уже давно лишь средство 
для добывания денег. Чи-
нит бачок унитаза, ходит 
за продуктами, отдаёт все 
деньги, сам себе стирает 
носки, курит на лестнице, 
одевается в одно и то же. 
За это его подкармлива-
ют и иногда, по праздни-
кам, допускают «до тела». 
Такой вот своеобразный 
социальный договор.

Об эмоциях, чувствах, 
общих интересах, любви, 
наконец, речи давно нет. 
Живут не для радости, а 
для совести, как говари-
вала Маргарита Павлов-

на в «Покровских воро-
тах». На работе мужчина 
может быть директором, 
а дома он – подкаблуч-
ник. Чуть на него зыкнут, 
он сразу: «Молчу, молчу» 
или «Яволь, Маргарита 
Павловна». Возникает 
воп рос. Откуда же быть 
порядку в обществе, если 
его нет в ячейке этого об-
щества? Если отсутствует 
сегодня в семье главное – 
«культ мужчины»?! 

Хочется упомянуть и о 
пьянстве. Всем известно, 
что женщины пьют, ко-
нечно, меньше мужчин. 
Но вот и фермента, рас-
щепляющего алкоголь, 
у них в 3-4 раза меньше. 
Поэтому мужчина снача-
ла превращается в пья-
ницу (когда хочу – пью, а 
когда не хочу – не пью), а 
женщина – сразу в алко-
голика (когда хочу – пью 
и когда не хочу – тоже 
пью). Женский алкого-
лизм потому страшен, 

что противоестественен. 
Всем вышесказанным 

подводим вас, дорогие 
читатели и читательни-
цы, к мысли, что борьба 
женщин с мужчинами – 
не только антихристиан-
ская борьба, но и просто 
глупая борьба. Так что 
нечего на зеркало пенять.  
Какого мужчину вырас-
тили и воспитали, такого 
и имеете. 

И, конечно, мужчи-
на не может и не должен 
быть социальным пар-
тнёром женщины, при-
ложением к ней. Ему не 
подарки нужны, уход и 
трёхразовое питание, а 
тем более не борьба с ним 
в семье и на работе по 
поводу и без.  Мужчина 
нуждается в любви. Когда 
он чувствует, что его лю-
бят, он горы может свер-
нуть. А когда чувствует 
обратное, сворачивается 
на диване. Телевизор, та-
почки, тахта…

НЕ БОЙСЯ ПЕРЕМЕН. ОНИ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТь ИЗМЕНИТь ТВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ НА МНОГИЕ ВЕЩИ. А ПЕРЕМЕНА ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВСЕГДА ВЕДЕТ  
К ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНОМУ РОСТУ. УМНОМУ ЖЕ ЧЕЛОВЕКУ ВСЕГДА ЛЕГЧЕ ЗАВОЕВАТь СИМПАТИИ БОЛьШИНСТВА. 

Папа и сын
Роль отца в воспитании сына ве-

лика. Мальчик, не испытавший от-
цовского влияния, может вырасти 
зависимым, несамостоятельным, 
пасующим перед трудностями.

Маленького мальчика нужно 
воспитывать по-другому, чем ма-
ленькую девочку. Он пользуется 
другой моделью, по которой учится 
вести себя как мужчина и особенно 
старается быть похожим на своего 
отца. Если отец агрессивно выра-
жает свое недовольство, то и его 
сын будет поступать так же. Если 
отец всегда серьезен и важен, сын 
будет считать это нормой мужского 
поведения.

Исследователи пришли к следую-
щим выводам: чем больше нежно-
сти и любви отец проявляет к сыну, 
тем больше влияния он на него 
имеет.

Это очень важная информация, 
которую должен знать каждый отец. 
Совместные игры, секреты, симпа-
тия и привязанность между отцом 
и сыном будут для сына гораздо 
лучшей моделью мужского поведе-
ния, чем прямые жесткие попытки 
воспитать «насто-
ящего мужчину».

Оказываетс я, 
мудрое, щед рое 
на ласку отцов-
ское воспитание 
способствует фор-
мированию более 
м у ж е с т в е н н ы х 
мальчиков и жен-
ственных дево-
чек!

Мастер на все руки
	Если вы торопитесь и уже надели рубашку, ничто 

так не будет выводить вас из себя, как порезы при спеш-
ном бритье и капельки крови на воротничке. Попытки 
их стереть обычно бывают тщетны. Возьмите хлопковую 
вату, смочите ее слюной и промокните пятно. Слюна раз-
бавит кровь, а хлопок ее впитает.
	Не мучайтесь, подшивая низ брюк, – маленький 

степлер из вашего офиса поможет вам решить эту про-
блему за три минуты: незаметные скрепочки будут дер-
жать растрепавшийся низ брюк месяцами. 
	Пятно от шариковой ручки можно мгновенно очис-

тить тряпочкой, смоченной в метиловом спирте. 
	Избегайте пятен на галстуке. Лучшей 

гарантией от винных, коньячных, пивных, 
пепсикольных и прочих пятен на вашем 
галстуке является пропитка для ме-
бельной ткани. Она продается в 
аэрозольной упаковке, что облегча-
ет нанесение как на мебель, так и 
на галстук. Один раз пропитанный 
этим раствором, он будет оттал-
кивать жидкости, которые, как с 
гуся вода, стекут по 
гладкой поверхнос-
ти. 

МАЛЕнький СоВЕТ
найми няню
Младенцы – существа, почти идеально приспособленные к выживанию, хотя по их внешнему виду этого не скажешь. Они могут довольно долго переносить отсутствие пищи, резкую смену температур, перепады давления, землетрясе-ния и когда их оставляют под присмотром бэбиситеров. А у вас зато появится возможность ходить в кино, в гости и на танцы. И даже иногда разговаривать на темы, не имеющие отношения к памперсам, срыгиванию и режущимся зубкам. Пусть даже маме малыша это первое время и будет казать-ся кощунством.

g Ликбез

букетные страсти
Выбор букета зависит от многих факторов: от характера 
и темперамента той, кому предназначаются цветы, от ее 
возраста, социального статуса, типа внешности, а также от 
того, какое настроение Вы хотите создать в этот день.

	 Романтичным натурам больше 
всего подойдут букеты в нежной гамме: 
«теплые» букеты розово-желтых и зеле-
ных оттенков.
	 Истинным леди понравятся бу-

кеты с выдержанными пропорциями 
и прямыми линиями. Строгие формы 
и сложность конструкции подчеркнут 
изысканный вкус дамы.
	Традиционные букеты из роз най-
дут своих поклонниц среди любитель-
ниц классики.
	 Страстная и темпераментная 

особа обрадуется цветочной компо-
зиции в ярко-красной или бордовой 
гамме, символизирующей огонь и 

энергию.
	Хранительницам домашне-

го очага больше всего понравят-

ся пышные композиции в теплых 
тонах с большим разнообразием 

цветов.
	 Для ярких и творческих лично-

стей лучшим подарком станут экзотиче-
ские цветы или композиции в необыч-
ной аранжировке, которые отразят их 
стремление к неординарности.
	И не стоит забывать о традицион-

ных цветах именно к 8 Марта – тюльпа-
нах, которые создадут самое настоящее 
весеннее настроение и несомненно об-
радуют любую женщину.
	Молодым девушкам лучше дарить 

букеты в нежной светлой гамме и едва 
распустившимися бутонами. Идеаль-
но подходят в этом случае все оттенки 
розового. Женщинам в возрасте пред-
почтительнее выбирать более темную 
цветовую гамму, насыщенный красный, 
бордовый, сиреневый.

	 Выбор цветов в подарок иногда 
определяется по внешнему виду женщи-
ны. Брюнеткам подходят ярко-красные 
розы, гладиолусы, георгины, гвозди-
ки или яркие орхидеи. Любые красные 
цветы будут прекрасно гармонировать 
с темным цветом волос, что точно по-
нравится представительнице прекрас-
ного пола. Блондинке подойдут нежно-
розовые, белые, светло-желтые цвета, 
при этом считается, что выбор цветка 
– не принципиален. А рыжим понравят-
ся темные розы, фиолетовые и 
темные орхидеи, гиацинты.

*   *   *
– Ты не находишь, что огуречная маска очень помогает мне улучшить мой вне-шний вид?
– Конечно, дорогая, я только не пойму – почему ты её снимаешь?

g ух ты!
Самый дорогой rоньяк в мире

Самый дорогой коньяк на свете, названный «Король Генри четвертый» Henri IV Dudognon, славен не только тем 
что занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой напиток в мире. Он имеет 100-летнюю выдержку, 41% 
алкоголя. Бутылка из 24-каратного золота, украшенная 6500 бриллиантами, была продана в Дубае за 2 млн. дол.
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Домовичок

g Своїми руками

«Реанімація» старих меблів:  
дешево і красиво
Несучасна стінка, куплена ще за радянсь-
ких часів, псує вигляд помешкання після 
нового ремонту. Старий холодильник на 
кухні ще працює на «відмінно», але зовні 
він уже геть «поношений». Бабусин буфет 
аж ніяк не вписується в помаранчево-си-
ню кімнату?

Усі ці проблеми мож
на розв’язати! До того ж 
недорого і головне – сво
їми силами! Варіантів 
«реанімації» «безнадій
них» меблів і техніки є 
дуже багато. Пропонує
мо кілька найефективні
ших з найпростіших.
Ексклюзивні 
меблі власноруч

Найпростіший, най
легший і найдоступні
ший спосіб оновлення 
корпусних меблів – фар
бування. Стара лакова
на чи полірована шафа 
«аля СРСР» після кіль
кох годин роботи вали
ком чи пензликом стає 
ідеальним доповненням 
інтер’єру.

Фарбувати потрібно 
акриловими фарбами. 
Перед фарбуванням по
верхню знежирити (до
статньо просто помити 
водою з миючими засо
бами, можна – просто рі
диною для миття посу
ду) і затерти наждачним 
папером там, де є нерів
ності.

Після цього візьміть 
ґрунтовку, яка лягає на 
будьяку поверхню, в 
тому числі дзеркальну 
та поліровану. Саме вона 
допоможе фарбі трима
тися на гладкій поверх
ні. Фарба, нанесена на 
поверхню без попере
дньої обробки ґрунтов
кою, дуже швидко облі
зе. Наносити ґрунтовку 
найкраще валиком.

Далі наносимо фарбу. 
Якщо вона світла, будь
те готові, що доведеть
ся нанести кілька шарів. 
Спочатку пофарбуйте 
пензликом кутки, а вже 
широку поверхню мож
на фарбувати валиком 
– зручніше, та й рівніше 
виходить.

Якщо ж просто по

фарбовані гладкі меблі 
вас не влаштовують, мо
жете щось на них нама
лювати – самостійно або 
використовуючи трафа
рет: його можна купи
ти у господарському ма
газині або ж виготови
ти самотужки. Скопі
юйте потрібний малю
нок (можна, наприклад, 
з відкритки чи шпалер) 
на щільний папір і про
ріжте контури відповід
но до контурів малюн
ка. Прикладіть трафарет 
до поверхні меблів, звер
ху нанесіть фарбу за до
помогою губки чи тра
фаретного пензлика (він 
відрізняється від звичай
ного коротшим ворсом).

І нарешті останній 
штрих: фарбуємо ручки 
меблів. Для цього мож
на використати акри
лові золото, срібло чи 
перламутр. Після ви
сихання виріб потріб
но обов’язково покри
ти акриловим фасадним 
лаком. Це надасть йому 
легкого блиску і завер
шеності. От і все. Тепер у 
вашому домі ексклюзив
на річ.

Декорація меблів
У фасади меблів мож

на вставляти декоратив
ні елементи – усе, що до 
вподоби. Наприклад, 
тка нину, шкіру, бамбу
кові чи просто паперові 
шпалери. Рамку для фа
саду, якщо він до цього 

був гладкий, можна ви
готовити самостійно – 
із тонких пластикових 
планок (можна купити в 
будьякому будівельно
му магазині).

Не бійтеся експери
ментувати: клеїти мож
на все – від гілочок дерев 
до стразів і страусо
вого пір’я. Головне, 
щоб вписувалося в 
інтер’єр. Якщо ви 
вирішили об
клеїти фасад 
шпалерами, 
не забудьте піс
ля цього покрити 
їх лаком – щоб мен
ше забруднювалися.

Меблі можна зроби
ти справжнім сімей
ним альбомом. Як? Про
сто на фасади розміс
тіть фото своїх близьких. 
Особливо гарно буде, 
якщо це будуть не по
бутові, а художні фото в 
одному стилі чи колірній 
гаммі з інтер’єром.

Наприклад, ви разом 
збирали яблука на дачі 
минулого літа і у вас є 
багато теплих яскравих 
фото. Такими знімка
ми можна оформити ме
блі для кімнати у стилі 

«Прованс». Продублю
вавши малюнок на кіль
кох предметах меблів у 
межах кімнати, навіть із 
різних елементів можна 
зробити цілий гарнітур.

Неабиякого ефекту 
можна досягнути, спро
бувавши оновити ме
блі за допомогою техні
ки декупажу. Це звичай
на аплікація, покрита ла
ком, але виглядає вона 
як справжній розпис. 
Усе, що вам потрібно, 
щоб «продекупувати» 
комод, тумбочку чи бу

фет, – 
рівна поверхня: ре

льєф може зіпсува
ти малюнок серветки.

Пофарбуйте меблі, 
як описано вище: у два 
шари. Поки вони бу
дуть підсихати, приго
туйте багатошарові сер
ветки з візерунком. Для 
цього відділіть від них 
перший шар, на якому 
зображено малюнок, і 
виріжте з нього потріб
ний мотив. Після цьо
го покладіть його на 
шматок тонкої клейон
ки (зручніше – на кан

целярський файл) і тро
хи змочіть водою. Далі 
обережно, щоб не розі
рвати, розправте вологу 
серветку.

Тепер намастіть фа
сад меблів, де планується 
орнамент, тонким шаром 
клею ПВА і прикладайте 
мокру серветку так, щоб 
файл залишився ззов
ні. Після цього обережно 
зніміть файл і знову че
кайте, поки підсохне. Те
пер залишилось залаку
вати і дочекатися, поки 
все повністю висохне.

Холодильник  
як новенький

Старий холодильник 
ще цілком справний, але 
втратив презентабель
ний вигляд? Не пробле
ма: обклейте його плів
коюсамоклейкою. Що
правда, доведеться таки 
трохи попітніти: зовніш
ній вигляд нового виробу 
буде цілковито залежати 
від вашої майстерності.

Якщо роботу з обклею
вання вам вдасться про
вести без зморщок, пухир
ців і проривів, то ваш хо
лодильник, без перебіль
шення, буде як новенький. 
До того ж тепер він може 
бути будьякого кольору 
та фактури.
Нове життя 
м’яких меблів

Змінити зовнішній ви
гляд м’яких меблів, зви
чайно ж, складніше – їх не 
пофарбуєш. І все ж ваші 
дивани і крісла теж заслу
говують на те, щоб мати 
шанс на друге життя.

Найкращий спосіб об
новити м’які меблі – пе
ретягнути. Це коштує 
значно дешевше, ніж ку
пити нові. До того ж, 
тканину і нові рішення 
ви будете вибирати за 
власним бажанням.

Стільці та пуфики мож
на перетягнути самостій
но, головне – мати мебле
вий степлер. Якщо ж пе
ретягувати не бажаєте, 
пошийте для м’яких ме
блів нові покривала та по
душки в тон інтер’єру.

g Ради-поради

Наводимо 
порядок
Генеральним прибиранням кра-
ще зайнятися у вихідний. Тоді у 
вас знайдуться і помічники, і до-
статня кількість часу. Однак не 
варто хапатися за все відразу! 
Напередодні детально проду-
майте план дій.
Холодильник

Раз чи два на рік рекомендують 
розморожувати холодильник. Ви-
мкніть його з мережі і звільніть від 
продуктів. Відкрийте дверцята на-
встіж. У морозильну камеру постав-
те невелику миску, щоб у неї стіка-
ла вода. Коли все размерзнеться, ре-
тельно вимийте дверцята і полички.

Не поспішайте знову завантажува-
ти холодильник і морозилку. Спершу 
протріть сухою ганчірочкою всі вологі 
поверхні і дайте їм просохнути. Якщо 
в холодильнику затхлий запах, на-
ріжте шматочками чорний хліб, роз-
кладіть по полицях і потримайте його 
в закритому холодильнику кілька го-
дин.

Увімкніть агрегат. Після того, як він 
попрацює годину-дві, можете класти 
продукти.
Посуд
Щоб видалити накип з чайни-

ка, прокип’ятіть у ньому воду з оцтом 
(2-3 ч. ложки на літр води) або воду зі 
шкіркою одного лимона (близько 10 
хв.). Є й засоби проти накипу. Може-
те скористатися ними.
Каструлю, до дна якої приста-

ли залишки пригорілої їжі, буде лег-
ше очистити, прокип’ятивши в ній 
воду з питною содою (2 ст. ложки на 
1 л води).
Тертка із засохлими залишка-

ми сиру чи овочів відмиється швид-
ше, якщо перш ніж ставити її під стру-
мінь води, натерти на ній невелику 
сиру картоплину.
Збираєтесь мити кришталевий 

посуд? Тільки не гарячою водою! Ви-
користовуйте прохолодну, в яку до-
дайте 1 ст. ложку спирту або горілки, 
а після миття протріть вовняною ган-
чірочкою. Блищатиме!
Фарфор і фаянс досить вибагли-

ві – вони не люблять різкого пере-
паду температур. Тому такий посуд і 
мити, і полоскати краще в теплій воді.
Столові прибори зі срібла чис-

тять зубною пастою, порошком.
Плями на виделках, ножах і 

ложках можна зняти лимонним со-
ком. А додати їм блиску може сира 
картопля.
При митті посуду користуєтесь 

миючими засобами? Після їх застосу-
вання не забувайте кілька разів про-
полоскати посуд.
Мікрохвильовка  
і духовка

Перш ніж мити мікрохвильову піч, 
треба «розпарити» її: поставити чаш-
ку з гарячою водою і скибочкою ли-
мона (вбирає неприємний запах) і 
ввімкнути режим розігріву. Потім ви-
мити бруд губкою і спеціальним засо-
бом. Духовку спочатку краще прогрі-
ти. З теплих поверхонь легше забра-
ти бруд.
Підлога, стіни, крани

До прибирання підлоги можна за-
лучити дитину. Навіть трирічні сино-
чок чи донечка з радістю попрацю-
ють і губкою, і віником, і шваброю з 
віджиманням. Але без миючих засо-
бів!

Наприклад, лінолеум досить про-
терти теплим мильним розчином, а 
потім помити чистою водою. Кера-
мічну плитку, крани і раковину добре 
очищає звичайне рідке мило. Після 
його використання протріть поверх-
ні зім’ятою газетою.

Очистити повітря у квартирі допоможуть 
найзвичайнісінькі кімнатні квіти.

Ви ніколи не цікавилися складом повітря, на-
приклад, на кухні у вашій квартирі? Виявляється, 
якщо зачинити вікно, то за годину від запалених 
газових пальників концентрація чадного газу та 
двоокису азоту значно перевищуватиме допусти-
му норму. А в повітрі кімнат з’являються леткі ре-
човини розчинників лаків, фарб, клеїв, із яких ви-
готовлено меблі. З-поміж них чимало алергенів, 
шкідливих для здоров’я, особливо дітей та людей 
похилого віку.

Спеціалісти вважають, що в боротьбі із забруд-

ненням повітря дуже допомагають кімнатні кві-
ти. Вони вбирають вуглекислий газ і виділяють 
кисень. Там, де стоять алое, аспарагус, герань, 
традесканція, папороть, дихати значно легше.

Є рослини-очисники світлолюбні – бегонія, 
різновиди фіалок, жасмин, є терплячі до нестачі 
світла – драцена, аспарагус.

Дуже добре мати у квартирі хлорофітум. Ця 

рослина очищає повітря краще, аніж деякі тех-
нічні прилади.

До речі, саме з метою очищення повітря рос-
лини використовують навіть на космічних кора-
блях, де провітрювання приміщення неможли-
ве. Отже, кімнатні рослини – це не данина моді, 
а чудовий засіб, що допомагає поліпшити еколо-
гію наших осель.

За матеріалами вітчизняних видань.

g Важливо

Чим ми дихаємо?
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Сам собі психолог

За матеріалами вітчизняних видань.

g Згодиться

Вчимося правильно з’ясовувати взаємини
Щоб не псувати настрій ні собі, ні коханому 
чоловікові, потрібно насамперед навчитися  
контролювати свої емоції. Від обурення лег-
ше не стане і проблеми не зникнуть, то наві-
що нам самим псувати собі нерви, тим паче, 
що від цього старіють?

Ось кілька порад щодо 
того, як сваритися правиль
но, без шкоди для стосунків.
Не потрібно нервува

ти, не з’ясувавши всіх ню
ансів ситуації. Наші над
мірні емоції, сльози і крик 
тільки погіршать стосунки.

Не ридайте, а лише 
пустіть сльозу, викликав
ши жалість, бо без сліз жін
ка може перетворитися на 
робота, а істеричні сльози 
нервують чоловіків.
Необґрунтованість 

і відсутність логіки вби

вають чоловіків, тому всі 
претензії потрібно форму
лювати правильно і чітко.
Непотрібно демон

струвати свою образу. По
кажіть, що вам не байду
жий він і дорогі ваші сто
сунки, не проявляйте его
їзму. Точно донесіть до чо
ловіка предмет розмови і 
причину невдоволення.
Притримайте свій го

стрий язичок, бо можете 
образити коханого і забу
дете, а він запам’ятає. Не 

потрібно намагатися силь
ніше його зачепити, осо
бливо якщо питання сто
суються інтиму. Не вар
то через сварки ставити 
хрест на стосунках, адже 
саме слова відіграють ве
лику роль, а не вчинки. 
Слова запам’ятовуються 
більше, ніж помилкові 
справи.
Краще закопати соки

ру сварки в ліжку і забути 
про все погане.
Спокійний, тихий тон 

і мирна розмова — ось за
порука вашої перемоги. 
Висловіть йому всі поба
жання, адже чоловіки не 
вміють читати наші думки.

Сварки корисні для вза
ємин, бо оновлюють по

чуття, перевіряють їх на 
міцність. Але коли сварок 
багато або вони виника
ть на рівному місці, це не
добре. Тож позбавляйтеся 
від негативних емоцій ін
шими шляхами!

g Не дрібниці

Вибери  
потрібний тон!
Чи часто ви задумуєте-
ся про свій голос: про 
те, як він звучить, як 
на нього реагує ото-
чення і як свідомо ним 
керувати?

Гучний
Коли людина говорить надто 

голосно, це означає, що вона не 
надто вихована (якщо це тільки 
не пов’язано з поганим слухом). 
Надто гучний голос також буває в 
людей деяких професій (військо-
вих, педагогів, людей, що працю-
ють у шумному цеху та ін.).

Якщо ви форсуєте звук чи час-
то зриваєтеся на крик, можливо, 
у вас щось не так із нервами. Така 
поведінка, як правило, свідчить 
про амбіційність, дратівливість, 
а також чварливий характер.
Тихий

Якщо вас постійно перепиту-
ють: «Що-що ви сказали?», – зна-
чить, у вас або нечітка дикція, 
або надто тихий голос. Інколи ви 
надто тихо говорите через втому, 
невпевненість або депресію. Шу-
кайте причину в дитячих пере-
живаннях. Може, колись дорос-
лі надто часто вам товкмачили: 
«Сиди тихо! Тебе ніхто не питає!»

Тепер ви можете виправити 
ситуацію. Скористайтеся для цьо-
го безлюдним місцем на природі, 
відкрийте рота якомога ширше і 
голосно закричіть.
Високий

Його мають дуже емоційні 
люди. А високий голос мами чи 
виховательки погано впливає на 
психіку дитини. Крім того, надто 
високий голос жінки може стати 
причиною конфліктів у сім’ї. Ці-
каво, що справжні причини – не-
приязні – подружжя може навіть 
не усвідомлювати.
Низький

Може бути викликаний гормо-
нальними порушеннями. Якщо ж 
у вас помірно низький голос від 
природи – тіштеся! Такий голос 
чудово сприймають в аудиторії, на 
лекціях і в повсякденному житті.

g Быть, а не казаться

10 распространенных мифов о счастье
Каждый понимает счастье по-своему? Как бы ни так. 
И здесь существуют определенные стереотипы вос-
приятия, которые скорее вредят, чем настраивают на 
нужный лад.

Миф 1. Счастливые люди 
надоедливые и глупые

Это неправда. На самом деле, ис
следования показывают, что люди 
считают счастливых людей более 
приятными, чем менее счастли
вых сверстников. Счастливых лю
дей воспринимают, как более дру
желюбных, умных, добрых, менее 
эгоистичных, более уверенных в 
себе и более социально приспосо
бленных, и к тому же, физически 
более привлекательных.
Миф 2. Ничто не может 
сильно поменять 
уровень счастья

Это правда, что существу
ет сильная генетическая связь 
со счастьем, которая составля
ет около 4050 процентов. Неко
торые люди рождаются более оп
тимистичными, другие более пес
симистичными. Но верно и то, 
что люди обладают удивительной 
способностью приспосабливать
ся к счастью и неудачам. Челове
ческая жизнестойкость поистине 
невероятна. Однако, и у приспо
собляемости есть свои границы.
Миф 3. Если вы даете 
выход гневу, то чувствуете 
облегчение

Вопреки распространенно
му мнению о том, что для облег
чения негативных эмоций нуж
но агрессивно срывать злость, 
было выявлено, что такие дей
ствия могут только навредить. 
Исследования показали, что ру
гань, битье подушек, крики, хло
панья дверью и другие действия 
заставляют вас чувствовать себя 
еще хуже, а не лучше.

Несмотря на то, что мы счита
ем, что действуем так, потому что 
чувствуем себя таким образом, 

на самом деле, мы чувствуем себя 
так изза того, что так действуем.
Миф 4. Вы будете 
счастливы, если будете 
настаивать 
на самом лучшем

Барри Шварц, автор книги «Па
радокс выбора» объясняет, что су
ществует несколько типов людей, 
принимающих решения. «Удов
летворенные» принимают реше
ния, как только их критерии удов
летворяются, когда они находят го
стиницу и соус для пасты, которые 
соответствуют желаемому качест
ву. «Максимизаторы» хотят при
нять наилучшее решение, и даже 
если они находят велосипед, соот
ветствующий их требованиям, они 
не могут принять решение, пока не 
рассмотрят все варианты.
Миф 5. Небольшое 
удовольствие поднимает 
настроение

Это зависит от того, что вы вы
берете. Так, например, доставить 
себе удовольствие пройтись по 
парку, является неплохой идеей, но 
то, что мы часто выбираем для себя 
в качестве небольшого удовольст
вия, как правило, вредно для нас.

Когда вам грустно, и вы потря
сены, то так и тянет попробовать 
запретное удовольствие, чтобы 
поднять себе настроение. Но, к 
сожалению, удовольствие длит
ся минуты, а чувства вины, по
тери контроля и другие отрица
тельные последствия могут толь
ко усилить депрессию.
Миф 6. За деньги  
счастье не купишь

Конечно, за деньги счастья не 
купишь, но можно купить мно
го вещей, которые существенно 

способствуют счастью.
По мере того, как финансовый 

кризис усиливается, деньги спо
собствуют счастью в основном 
отрицательно. Отсутствие де
нег приносит гораздо больше не
счастья, чем обладание деньгами 
приносит счастье. В отношении 
здоровья действует та же ариф
метика: легко принимать день
ги и здоровье, как само собой 
разумеющееся, до того момента, 
пока у вас этого не станет.

Самые большие тревоги людей 
включают в себя финансовую 
обеспокоенность, проблемы со 
здоровьем, нестабильность ра
боты или необходимость выпол
нять утомительную скучную ра
боту. Если тратить деньги разум
но, то они могут значительно об
легчить решение этих проблем.
Миф 7. Бескорыстные  
добрые поступки 
приносят счастье

Исследования показывают, что 
если вы совершаете бескорыст
ный добрый поступок, то чув
ствуете себя счастливее. Но что 
считать бескорыстным добрым 
поступком? Типичные примеры, 
которые приходят на ум, это по
дарить комунибудь цветок или 
кинуть монетку обездоленному.

Когда вы делаете чтото с за
ботой о другом человеке, то это 
действительно может сделать 
вас счастливее. Делайте добро, и 
чувствуйте себя счастливее.
Миф 8. Вы будете 
счастливы, как только…

Мы часто воображаем, что бу
дем счастливы, как только мы по
лучим работу, найдем вторую по
ловинку, получим повышение, по
женимся и т.д. Такое убеждение 
называется «заблуждение дости
жения», при котором мы считаем, 
что как только достигнем какого
то пункта, мы станем счастливее.

Заблуждение достижения яв

ляется самообманом, так как до
стижение чегото редко делает 
нас настолько счастливыми, на
сколько мы этого ожидаем.
Миф 9. Проведя какое-то 
время в одиночестве, вы 
почувствуете себя лучше

Это неправда. Несмотря на то, 
что когда вы в депрессии, то хо
чется отдалиться от других, пока 
вы не почувствуете себя лучше, 
это не самое лучшее решение. 
Речь не идет о восстановитель
ном мирном одиночестве, кото
рое нужно каждому человеку.

Когда человек настолько опу
стошен, что не может встать с 
дивана и разговаривать с други
ми людьми, то такое одиночест
во не приносит пользы.

В этом состоянии, если вы за
ставите себя видеться с другими 
людьми, то это может наоборот 
улучшить настроение.
Миф 10. Пытаться быть 
счастливым – это эгоистично

Это один из самых пагубных 
мифов о счастье. Он имеет разные 
формы. Одни говорят, что «в мире, 
полном страданий, вы можете 
быть счастливым, только если вы 
черствый и эгоцентричный», дру
гие, что «счастливые люди укры
ваются в своем удовольствии, они 
останавливаются на достигнутом 
и не интересуются миром».

Однако, исследования показы
вают, что счастливые люди с боль
шей вероятностью будут помогать 
другим людям, более заинтере
сованы в социальных проблемах, 
больше занимаются доброволь
ными делами и чаще занимаются 
благотворительностью.
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Без хвороб

g  Реклама

Кривий ріг, вул. Калиниченка, 10, 
тел.: 462-02-62

Скажите катаракте – неТ!
катаракта является одним из самых распростра-
ненных глазных заболеваний. Ей подвержены люди 
разных возрастов, а после 60 лет, она встречается у 
каждого второго человека. однако, несмотря на ши-
рокую распространенность катаракты, с ней связано 
довольно много заблуждений, самые главные из 
которых – сама природа возникновения катаракты и 
сроки ее лечения.

Чтобы подробнее узнать о 
катаракте и ее лечении, мы 
обратились к Георгию Пар-
хоменко – кандидату меди-
цинских наук, главному врачу 
всеукраинской сети офталь-
мохирургических клиник «Но-
вий зір». Клиника этой систе-
мы совсем недавно открылась 
в Кривом Роге. Главная осо-
бенность этого современного 
медицинского центра состоит 
в том, что здесь ведут прием, 
консультируют и проводят ле-
чение ведущие киевские оф-
тальмологи. Так что теперь 
криворожане имеют уникаль-
ную возможность получить 
квалифицированное лечение 
катаракты столичного уровня 
в своем родном городе!

 – Георгий яковлевич, како-
вы признаки возникновения 
катаракты?

 – Основным её признаком 
является постепенное ухудше-

ние зрения на одном или обоих 
глазах: изображение становит-
ся мутным и расплывчатым, 
как будто перед глазами появи-
лась целлофановая пленка или 
запотевшее стекло.

– Наверное, именно поэто-
му многие считают что ка-
таракта – это пленка, вы-
растающая на глазах?

– Возможно. Но на деле это 
совсем не так. Глаз человека 
можно сравнить с фотоаппа-
ратом, в котором свет прохо-
дит через объектив и фокуси-
руется на фотопленке. Роль 
объектива в глазу выполняет 
прозрачное тело, находяще-
еся внутри глаза и имеющее 
форму двояковыпуклой лин-
зы диаметром чуть менее 1 
см, называемое хрусталиком. 
Когда хрусталик работает 
нормально, мы можем четко 
видеть все окружающие пред-
меты. В силу естественных 

возрастных изменений хру-
сталик мутнеет и лучи света 
уже не могут пройти внутрь 
глаза. Это заболевание и на-
зывается катарактой.

– Что делать при ухудше-
нии зрения?

 – Необходимо как можно 
раньше проконсультировать-
ся с врачом-офтальмологом. 
Ухудшение зрения может быть 
симптомом многих заболева-
ний, и только специалист мо-
жет определить причину и, 
что самое важное, назначить 
правильное лечение. Обсле-
дование совершенно безбо-
лезненно и заключается в том, 
что с помощью специального 
оборудования врач, фокусируя 
в нужном направлении лучи 
света, осматривает хрусталики 
и определяет тип, форму и сте-
пень помутнений в них.

– Вы сказали, что необхо-
димо как можно раньше про-
консультироваться с вра-
чом. а ведь многие считают, 
что катаракта должна «со-
зреть»?

– Это суждение основано на 
том, что старыми методами 
технически проще было уда-
лить твердый хрусталик, то 
есть «созревшую» катаракту. 

Технология операции включа-
ла в себя выполнение большого 
разреза для удаления мутного 
хрусталика, что требовало на-
ложения швов при завершении 
операции и удлиняло сроки за-
живления глаза. Зрительные 
функции восстанавливались 
очень медленно – на это уходи-
ли многие месяцы.

Сегодня же можно сказать, 
что представление о том, что 
катаракта должна «созреть», 
является не только ошибоч-
ным, но и в каком-то смысле 
вредным. Оно лишает пациен-
тов возможности иметь хоро-
шее зрение на ранних сроках 
развития катаракты и повыша-
ет риск развития осложнений 
при удалении уже зрелой ката-
ракты.

– Современные методы ле-
чения катаракты гораздо эф-
фективнее?

– Безусловно. Наиболее эф-
фективным и прогрессивным 
методом в мире сейчас явля-
ется факоэмульсификация. 
Ее основные плюсы: безопас-
ность, безболезненность и бы-

страя реабилитация. Именно 
этот метод используется в на-
шей клинике в Кривом Роге.

Длительность операции со-
ставляет всего 15-20 минут, а 
проводят ее под местной ане-
стезией. В наших клиниках на-
коплен уникальный опыт по 
удалению катаракты, это более 
65000 операций. Так что не сто-
ит бояться операции. Зрение у 
больного начинает восстанав-
ливаться уже на операционном 
столе, а буквально через полча-
са пациент уже может идти до-
мой, жить новой полноценной 
жизнью с новым качеством 
зрения!

g  Варто спробувати

безсоння можна  
побороти
Середньостатистична людина, докладаючи майже 
неймовірних зусиль, може протриматися без сну 
3-4 доби. За деякими даними, вже через добу 
без сну в мозку починаються хімічні процеси, які 
пригноблюють психіку. через дві доби без сну 
змінюється гормональний фон, починаються збої в 
роботі практично всіх внутрішніх органів...

Щоби добре спати, треба не 
тільки знати певні правила, а й 
дотримуватися їх.
	Візьміть за звичку прогулю-

ватися перед сном 30-45 хв. на 
свіжому повітрі. Щоденні вечірні 
прогулянки нормалізують сон.
	Не користуйтеся постільною 

білизною крикливих кольорів: 
червоного, жовтогарячого тощо.
	З’їжте перед сном хоча б 

чверть цибулини – сон буде міц-
ний і здоровий.
	Добре перед тим, як лягати 

спати, прийняти холодну ванну 
протягом 3-4 хв.
	Добре впливає на сон і ван-

на для ніг із теплою водою: треба 
постояти, зануривши ноги по ко-
ліна, протягом 5 хв.
	Випийте перед сном 1-2 скл. 

теплого коров’ячого або козячого 
молока.
	Ляжте на спину, покладіть 

руки вздовж тулуба і розслабте-
ся. Сконцентруйте увагу на пере-
ніссі – «скосіть» туди очі. Глибо-
кий міцний сон не забариться.
	Відвар молодих гілочок ве-

ресу добре діє при нервових роз-
ладах, поліпшуючи при цьому і 
сон. Пийте як чай.
	Настій латаття білого або 

глечиків жовтих: 20 г сухого сти-
глого насіння розтерти у поро-
шок і заварити 0,5 л окропу, на-
стояти 20 хв. Випити протягом 
дня за 2 рази. Курс лікування ін-
дивідуальний: щойно сон поліп-
шиться, відвар більше не треба 
вживати.
	Змішати в однакових кіль-

костях корінь валеріани, звіробій, 
м’яту, шавлію та собачу кропиву. 5 
ч. ложок суміші залити 0,5 л окро-
пу, настояти 1 год., процідити. 
Пити по 1 ст. ложці перед сном.
	Траву вересу звичайного і 

квітучі верхівки полину змішати 
у рівних кількостях, залити 1 ст. 
ложку суміші склянкою окропу, 
настояти півгодини. Випити за 
1,5 год. перед сном.
	Взяти порівну трави звіро-

бою, конюшини лугової, деревію 
та плодів брусниці. Усе вимішати. 
1 ст. ложку суміші залити склян-
кою окропу, настояти півгоди-
ни. Пити відвар за 1,5 год. перед 
сном.
	1 ч. ложку подрібненого ко-

реня півонії (корінь півонії ви-
копують восени) залити 10 час-
тинами 40-градусної горілки. 
Настояти протягом місяця. Пити 
по 20-25 крапель на день.

________________________________________________________________________________________________ За матеріалами вітчизняних інтернет-видань.

g отакої!
найпопулярніші продукти спричиняють втому
у рейтинг продуктів харчування, які несприятливо позначаються 
на працездатності людини, увійшли найпопулярніші серед 
відвідувачів супермаркетів продукти.

Перелік продуктів, що провокують за-
непад сил, очолює алкоголь. Спиртне 
швидко викликає сонливість і не дозво-
ляє організму розслабитись, оскільки 
«алкогольний» сон сили не відновлює, 
стверджують вчені.

Також у вчених є погана новина для ла-
сунів: на другому місці рейтингу опини-
лися їхні улюблені солодощі. Вони різко 
змінюють рівень глюкози в крові і тому 
швидко стомлюють організм.

На третьому місці, як не дивно, дієтичне 
м’ясо індички. Виявляється, що білки, які 
містяться в ньому, мають розслаблюваль-
ний ефект, що знижує працездатність.

Далі у списку – борошняні вироби, 

в тому числі макарони. Як і солодощі, 
вони призводять до стрибків швидко-
засвоюваної глюкози в крові, що спочат-
ку викликає різкий, але короткочасний 
приплив енергії, а потім – таку ж швидку 
втому.

Замикає п’ятірку «лідерів» смажена 
їжа. Як відомо, вона подразнює травний 
тракт і сприяє ожирінню. До того ж, 
організму потрібно на її перетрав-
лення дуже багато часу і сил, 
тому після рясної трапези 
смаженими котлетками 
з картоплею фрі 
відразу хо-
четься спати.

g Без пігулок
болить вухо? беріть цеглу!
	Для поліпшення зору щодня змо-

чуйте голову холодною водою.
	Щоб полегшити прорізання зубів 

у діток, змащують їм ясна несоленим 
вершковим маслом.
	При зубному болі порожнину рота 

полощуть теплим відваром ріпи.
	Коли болить зуб, до нього прикла-

дають кашку із сирого червоного бу-
ряка, полощуть рот буряковим соком, 

якомога довше затримуючи його в по-
рожнині рота.
	При зубній невралгії в дупло зуба 

покласти ватний тампон, просякнутий 
соком цибулі.
	Якщо у вас застуда і болить вухо, 

добре нагрійте цеглу або камінець, замо-
тайте у тканину і прикладіть до хворого 
вуха на 2 год. Водночас корисно пити га-
рячий потогінний чай.
	При запаленні вуха сік лопуха ва-

рять, поки не загусне, і теплим змащу-
ють слуховий прохід по кілька разів на 
день. Зберігають сік у холодильнику.
	Для поліпшення слуху щоденно 

варто з’їдати по чверті лимона разом зі 
шкіркою.

Перед тим, як скористатися порадами, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем
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Без хвороб

чомусь уже так сталося, що ми, на відміну 
від тих же європейців – німців, французів, 
британців, усе-таки недостатньо приділяємо 
уваги власному здоров’ю. Можливо, тому, 
що, скажімо, люди старшого віку ще й вихо-
вувались раніше по-іншому. Так би мовити, 
в ідеологічному руслі. Пам’ятаєте рядки 
популярної радянської пісеньки: «Раньше 
думай о Родине, а потом о себе»? А мож-
ливо, справа в нашому менталітеті. часи 
змінювались, але, на жаль, й донині суттєво 
не змінювався наш підхід до збереження 
свого здоров’я.

Наше небажання піти до лікаря 
для ранньої діагностики захворю-
вань, насамперед психічних, від-
тягування візиту та схильність до 
самолікування мають небажані 
соціальні та психологічні наслід-
ки. А між тим, сама вже конста-
тація діагнозу, особливо психіч-
ного, ставить людину в особливе 
положення в суспільстві. Числен-
ні соціологічні дослідження під-
тверджують існування необґрун-
тованої упередженості щодо осіб 
(особливо похилого віку), які пе-
ренесли туберкульоз, онкологічні 
захворювання, та ізольованих по 
інвалідності. За статистикою, на 
той же склероз судин головного 
мозку в нашій країні хворіє пере-
важна кількість населення. Визна-
чення початку процесу захворю-
вання утруднене. Людина боїться 
в цей період, що в неї можуть діа-
гностувати тяжке захворювання. 
Вона приймає різні ліки, котрі 
масово рекламує ТБ, цікавиться 
народними засобами лікування, 
приймає трави, зілля, користу-
ється порадами рідних і близьких 
людей, знайомих. Звичайно, це 
непростий період у житті кожно-
го, та варто подолати побоювання 
чи страх і все-таки довіритись лі-
карю, а не знахарю.

недуги прискорюють 
руйнівний процес…

 – До розвитку захворювань 
призводить руйнівний процес, 
який знижує надійність людсько-
го організму, – переконує пси-
холог обласного комунального 
закладу «Психоневрологічний 
диспансер Кривого Рогу» Окса-
на Алімівна Погорєльська. – Це 
старіння, стосовно якого сьогод-
ні з’явились нові погляди та від-
крито засоби контролю. Завдяки 
досягненням суспільства та ме-
дицини збільшилась тривалість 
життя, змінилась і його якість. 
Людина, яка жила, приміром, на 
початку ХХ століття і вважалась 
похилою чи старою, у наші часи 
ще повна сил і нерідко має висо-
ку працездатність. Та все-таки й 
донині люди пенсійного віку (до 
речі, щороку 1 жовтня відзнача-
ється Міжнародний день людей 
похилого віку, – авт.) частіше хво-
ріють і потребують медичної та 
соціальної допомоги. По ставлен-
ню до них можна судити про гу-
манність суспільства. Не піклува-
тись про таких людей – все одно, 
що вдень руйнувати свій будинок, 
в якому доведеться жити вночі.

Торік в Україні зафіксовано 
зростання рівня захворюваності 
на атеросклероз, артеріальну гі-
пертонію, ішемічну хворобу сер-
ця та мозку, рак, цукровий діабет. 
Тобто це ті недуги, котрі тісно 

пов’язані зі старінням.
 Останнім часом вдалося поміт-

но зміцнити базу для діагностики 
цих захворювань за рахунок тех-
нічного оснащення лікувальних 
закладів, але ще існує проблема 
медичного забезпечення та по-
кращення матеріально-технічної 
бази. У всі часи людина, ким би 
вона не була, незмінно замислю-
ється над неминучим наступом 
старіння та смерті. У відповід-
ності до вікової класифікації, лю-
дей, яким 60-74 роки, вважають 
літніми, старших 75 – старими, а 

тих, кому вже за 90, – довгожите-
лями. Старіння – це нормальний 
природний процес. Але чому ми 
не погоджуємося з цією істиною 
й віримо в еліксир безсмертя? 
Швидше за все, причина кри-
ється у впливі будь-якого хво-
рого стану на нашу самооцінку, 
що знижується, й подальшому 
за цим пониженні соціального 
статусу – тобто місця в нашо-
му соціумі, колі інтересів, рівні 
домагань, руйнуванні звичного 
способу життєдіяльності та не-
обхідності формування нового 
життєвого стереотипу.

Внутрішні причини 
старіння

Частина «внутрішньої карти-
ни старіння» – зміни в структурі 
кістки – це остеопороз, зниження 
кількості нейронів кори головно-
го мозку, зношення нервових клі-
тин, вікові зміни психіки, пам’яті, 
емоцій, рухів, працездатності, 
репродуктивної здатності. У де-
сятки разів знижується система 
імунітету, імпульсів скорочень 
міокарду серця, згасають рефлек-
си мозку та центральної нервової 
системи, з’являється атеросклероз 
судин головного мозку. Внаслідок 

чого страждає сила, рухомість, 
врівноваженість нервових проце-
сів. А значить, організм людини 
стає вразливим і менш пристосо-
ваним до навколишнього середо-
вища: з’являються симптоми ви-
буховості, дратівливості. Помітні 
зрушення в бік негативних емо-
цій, негативний погляд на події, 
песимізм, неадекватні реакції, де-
пресія, зниження пам’яті на події 
поточні та далекого минулого.

Люди похилого віку діагносту-
ються лікарями як група, що має 
судинне захворювання голов-
ного мозку – атеросклероз. При 
ретельному обстеженні хворого 
виявляються такі симптоми, як 
запаморочення, оніміння кінці-
вок, «літаючі мухи» перед очи-
ма, втомлюваність, сльозливість 
(жаль про те, що життя минуло). 
З’являються риси педантичності, 
консерватизму, обмеження ін-
тересів та прагнень. Стан, який 

супроводжується типовим не-
здужанням: головний біль, запа-
морочення, порушення сну, шум 
у вухах, біль у всьому тілі, плак-
сивість, надчутливість до шумів, 
схильність до страхів, хвилю-
вань. А боязливість – це синдром 
гострої ішемії мозку.

еволюційно древній 
важіль – рух

Найбільш перспективним 
шляхом профілактики осно-
вних захворювань людини є 
уповільнення старіння. Усі роз-
рахунки вчених опираються на 
такий висновок: після ліквідації 
масових захворювань кровообі-
гу та раку, середня тривалість 
життя людини сягатиме 80-84 
роки (зараз же середня трива-
лість життя українців, почина-
ючи з 1986 року, становить 69 
років). Давно відомо, що спо-
сіб життя впливає на його три-
валість. Найбільш еволюційно 
древній важіль впливу на ор-
ганізм – рух. Фізичне наванта-
ження перебудовує діяльність 
нервової, ендокринної, серце-
во-судинної, дихальної та ін-
ших систем організму. А обме-
ження рухливості – гіподинамія 
– погіршує здоров’я, особливо в 
літніх людей, знижує якість їх-
нього життя. 

Добре, що в нашому місті ба-
гато літніх людей беруть участь 
у спортивних змаганнях, кон-
курсах танцю, відвідують групи 
здоров’я. Подовжує життя, за 
словами Оксани Погорєльської, 
життєвий принцип щодо обме-
ження харчування, зниження 
калорійності їжі та навіть вмісту 
білка. Та при цьому їжа повинна 
бути якісною, повноцінною (ві-
таміни, мікроелементи). Осно-
ва харчування літніх людей – це 
молочно-рослинна їжа. Високий 
вміст у харчах рослинних про-
дуктів сприяє гальмуванню по-
яви пухлинних процесів. А ось 
вітаміни помітно впливають на 
якість життя, підвищують пра-
цездатність, поліпшують робо-
ту серцево-судинної системи, 
функцій травлення, уповільню-
ють темпи порушень обміну ре-
човин.

Отож, можна зробити висно-
вок: турбота про своє здоров’я, 
діагностика хвороб на ранніх 
стадіях їх появи, консультація 
лікаря, методи обстеження, діа-
гностики, лікування, інформа-
ція про зв’язок між старінням та 
хворобами наближують кожного 
з нас до збільшення тривалості 
життя.

 

є ПиТАння  
щодо МодЕРніЗАції  
оХоРони ЗдоРоВ’я?  

ЗВЕРТАйТЕСя!
Телефон «гарячої» лінії 
Головного управління  

охорони здоров’я  
Дніпропетровської  

облдержадміністрації:
0-800-50-72-50

Що таке  
первинна  
медична  
допомога?  
У яких медичних  
закладах вона 
надається?

Первинна медична допомога є 
основною, найбільш наближеною 
до населення ланкою медичної 
допомоги. 

Первинну медичну допомогу 
надають лікарі загальної прак-
тики (сімейні лікарі, терапевти, 
педіатри, акушери-гінекологи), 
які здійснюють надання консуль-
тацій, проведення діагностики та 
лікування найбільш поширених 
хвороб, травм, отруєнь. Також 
вони здійснюють профілактичні 
заходи, надають невідкладну 
медичну допомогу в разі гостро-
го розладу здоров’я пацієнта 
(якщо він не потребує екстреної 
медичної допомоги). Якщо ви-
никає необхідність більш деталь-
ного обстеження та консультацій, 
пацієнт отримує направлення до 
вузькопрофільного спеціаліста 
або на лікування у стаціонар. 

Жителі Дніпропетровщини, як 
і раніше, отримують необхідну 
медичну допомогу в закладах 
охорони здоров’я, до яких вони 
були прикріплені за дільничним 
принципом. Сьогодні ці заклади 
мають назву амбулаторії загаль-
ної практики сімейної медицини 
(у селах це ще й фельдшерсько-
акушерські пункти) та є струк-
турними підрозділами Центрів 
первинної медико-санітарної 
допомоги. Амбулаторії загальної 
практики найбільш наближені до 
місця проживання людей.

Центр первинної медико-
санітарної допомоги – це ме-
дична установа, яка здійснює 
адміністративний та фінансовий 
контроль за діяльністю своїх під-
розділів (амбулаторій, фельд-
шерсько-акушерських пунктів, 
медичних пунктів).

Кожен вівторок  02; 09; 16; 23; 30. Психолог Драгожилова  9.00 до 12.00
та п’ятницю 05; 12; 19; 26.  Інна Василівна 9.00 до 12.00
Кожен вівторок  02; 09; 16; 23; 30. Консультації з питань ліцензуван- Баліс 9.00 до 14.00
та четвер   04; 11; 18; 25. ня приватних медичних структур Єлизавета  Володимирівна    
Перша середа  03.10.12. Алерголог  Коляда Лідія Василівна 10.00 до 11.00
Третя середа  17.10.12. Ендокринолог (попередній  Височина 10.00 до 11.00
  запис 28 вересня о 8.30 Олена Олександрівна   
  за телефоном 407-12-80)  
Четверта середа  24.10.12. Нарколог  Коркошук Олександр Володимирович 10.00 до 12.00
Другий  четвер  11.10.12. Невролог (попередній запис Єжеменська 12.00 до 14.00
  28 вересня о 8.30  Олена Миколаївна
  за телефоном 407-12-80)    
Третій четвер  18.10.12. Дитячий  нефролог Пенкель Тетяна Георгіївна 10.00 до 13.00 
Четвертий четвер  25.10.12. Дитячий психіатр  Хомишин Володимир Мирославович 10.00 до 12.00
Друга п’ятниця  12.10.12. Спеціаліст по неврозах Кривоухова Юлія Михайлівна 10.00 до 12.00
Третя п’ятниця  19.10.12. Кардіолог  Добровольська Наталія  Миколаївна 9.00 до 14.00 

З понеділка по п’ятницю включно працює міський телефон  довіри  440-24-24   з  8.00 до18.00.
наша адреса: 3 дільниця, вулиця Орджонікідзе, 2, поряд з будівлею станції швидкої медичної допомоги.

Графік надання консультацій міськими спеціалістами  
при КЗ «Криворізький центр здоров’я» на жовтень 2012 року

g Прийом спеціалістів

g Поради психолога літнім людям

Той, хто працює, завжди молодий

Віталій ТкАчук.

ДО РечІ. Ще відомий радянський хірург Микола Бурденко якось влуч-
но сказав: «Той, хто працює, завжди молодий. Та інколи мені здається, що, 
можливо, праця виробляє якісь особливі гормони, які підвищують жит-
тєвий імпульс». А відомий винахідник Т. Едісон, котрий прожив 84 роки, 
наголосив: «Геній – це один відсоток натхнення, а на дев’яносто дев’ять 
– потіння». Як відомо, Л. Толстой теж прожив 82 роки, і сенсом його жит-
тя була праця до останніх днів. Максим Горький з цього приводу писав: 
«Умер Лев Толстой… И руки, наконец, спокойно сложены – отработали 
урок свой каторжный». За каторжну працю геніальний письменник був 
нагороджений довголіттям, енергією, неабиякою працездатністю. Тобто 
довгожителі – це всі люди напруженої праці. Про це свідчать біографії ви-
датних людей, котрі тому й стали великими, що все своє життя віддали 
копіткій праці на благо людства.
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Персональна 
виставка
Графіки та 
екслібрисів 

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

митця.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Полум’я 
та лід»

Виставка з 
фондів музею з 
нагоди 60річчя 

М. Маковея.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Міні-виставка
З нагоди 

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

Криворіжжі.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Птицы 
души»

Оригінальних 
графічних робіт 
бенгальського 

художника Шрі 
Чінмоя.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«З Україною 
у серці»

Виставка робіт 
декоративно
прикладного 

мистецтва Любові 
Боровикової та 

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

ності України.
Філія КЗК «Кри-

ворізький міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00.

Докумен-
тальна  

міні-виставка
Про роботу 

підпільної групи 
«Червоногвар

дієць» за матеріа
лами Заслуженого 
вчителя України 
Л. Дроздова до 

Дня партизанської 
слави.

Філія КЗК «Кри-
ворізький міський 

історико-крає-
знавчий музей» 

сел. Веселі Терни – 
10.00-17.00. 

Тел.: 35-13-66.

«Скарби 
курганів 

Криворіжжя»
Нових надход
жень з архео

логії 20082011 
років.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

Виставка робіт 
В. Пилки 

(ручна гравіров
ка на склі).

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Живопис
Виставка 

робіт Олега 
Висоцького 

(м. Таллінн).
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Виставка
Декоративно
прикладного 
мистецтва 
Вікторії 

Демченко 
(бісероплетіння).

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Осінній 
вернісаж»
Фотовиставка 
«Кривбасфото

клубу».

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Образотворчо
го мистецтва 
М. Рябоконя.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Живопису 
Наталі Жовтухи.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-37-59.

g Вистави

g Концерти

g Цирк

«Півник  
і соняшник»

Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок. 

Тел.: 26-61-45, 
29 вересня об 11.00 

та 12.30.

«Блез»
Прем’єра драми.
КП «Криворізький 

академічний міський 
театр музично-плас-

тичних мистецтв 
«Академія руху». 

29 вересня о 18.00.

«Веселі 
ведмежата»
Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок, 

30 вересня об 11.00 
та 12.30.

g Виставки

Афіша

Грає дитячий 
духовий оркестр 
музичної школи 

№4
Пр. К. Маркса, біля 

Криворізького 
академічного 

міського театру ім. 
Тараса Шевченка. 

29 вересня, 
16.00-17.00.

«Срібне 
джерельце»

Урочисте  
відкриття ХХІІ  
обласного фести
валю дитячої та 

юнацької народної 
творчості.

ДП «Овація» ПАТ 
«ЦГЗК», ПК ПАТ 

«Інгулецький ГЗК». 
29 вересня, 10.00.

Гала-концерт,
нагородження пе
реможців ХХІІ 

обласного фести
валю дитячої та 

юнацької народної 
творчості «Срібне 

джерельце».
ДП «Овація» ПАТ 
«ЦГЗК», ПК ПАТ 

«Інгулецький ГЗК». 
30 вересня, 10.00.

«Спляча  
красуня»
Державний 

цирк,  
тел.: 92-88-68. 

29 вересня, 
13.00, 16.30,  
30 вересня, 

13.00.

g Кіно

«Петля часу»
Бойовик, 

фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Холостячки»
Комедія.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Експат»
Бойовик, 
трилер.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Обитель зла: 
Відплата» 

3D
Містичний трилер.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Суддя Дредд» 
3D

Фантастичний 
екшн.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп»,  

тел.: 440-07-77.

«Орда»
Історична драма.

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

493-84-74. 
«Одеса-кіно», 

тел.: 493-09-09.

«Цунамі» 
3D

Трилер, жахи.
Кінотеатр: 

«Мультиплекс».

«Чоловік  
з гарантією»

Комедія,  
сімейний.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Селеста та 
Джессі навіки 

разом»
Драма,  

комедія.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Манхеттенсь-
кий фестиваль 

короткометраж-
них фільмів»

Кінотеатр: 
«Одеса-кіно».
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Оголошення

ІЗ ЧОРНОГО, ЧЕРВОНОГО, 
СІРОГО та ін. ГРАНІТІВ:

пам’ятники, вази, свічники, 
плитка та ін.

В наявності і на замовлення по каталогах 
та індивідуальних ескізах замовника. Про-
фесійне художнє оформлення, розстрочка, 
доставка, установка, безкоштовне зберіган-
ня до установки.
Трампарк,  
торговий центр, 1 поверх,  
вул. Каховська, 116, 
Тел. 401-16-27, 067-9806960, 098-2197663.

САЛОН-ВИСТАВКА
«ГРАНІТ+»
вироби

Знижки!

Куплю

Продаю

Загублене

Послуги

Різне
№ 1250. Терміново житловий бу-

динок 8х10 по вул. Фурманова в Цен-
трально-Міському районі, ділянка 6,2 
сот., будинок – червона цегла, гараж, 
веранда, котел, всі зручності. Усі доку-
менти, ціна 40000 у.о. Тел. 097-9226627, 
28-17-39 з 18.00 до 20.00.

№ 1289. 2-поверховий будинок на 
Карачунах, біля водоспаду. Тел. 067-
1219609.

№ 1285. 2-комн. кв. «сталинку» в са-
мом лучшем доме ЮГОКа, ц. 22000у.е. 
Тел. 098-2413839.

№ 1290. 2-кімн. квартиру зі «свіжим 
євроремонтом» і меблями по вул. Бу-
дьонного, 13, 3/5, поряд парк, напроти 
маг. «Мир кафеля», не над дорогою, ма-
газини, садочок, школа, зупинки поряд. 
Тел. 097-1880439, 096-4723677.

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

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

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

№ 1291. Дачно-садову ділянку. Тел. 
098-0825336, 71-40-17.

№ 1292. Ділянку під забудову, елітне 
місце, 25 тис. у.о. Тел. 067-1219609.

№ 1238. Б/у столовый гарнитур, ди-
ван и 2 кресла (кожа беж). Тел. 096-
2433015.

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

№ 1307. ПЕСОк. ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 
каМЕНЬ – БуМ. ДОСТаВка. ЛЮБОЙ 
ТОННаЖ. Тел. 067-4863468, 097-0727286.

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

№ 1274. А/м «Волга-21», ц. 7300 грн. 
Тел. 096-7697610.

№ 1293. Доработанные авто-
мобильные свечи зажигания. Заметно 
снижают расход топлива и значительно 
улучшают характеристики двигателя. 
Тел. 067-7702489.

№ 1294. Две буржуйки: дровяную и 
газовую+баллон. Тел. 067-7702489.

№ 1295. Бочку метал. 200 л під зерно; 
ножну швейну машинку – 350 грн., па-
лас 3х5 – 360 грн., медогонку – 900 грн. 
Тел. 067-1219609.

№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Ставуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-

гражданские, хозяйственные, админи ст ратив ные, 
трудовые споры; ПРА ВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ; признание права собственности на жилье; 
реконструкция; БТИ; наследование; раздел имущества 

супругов, в том числе и долговых обязательств; опре-
деление порядка общения с детьми; установления 
места проживания детей; развод; алименты и т.д.Ул
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9209037, 050-0412760.
№ 1256. Очень дорого! Цена до-

говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. кинока-
меру «красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную форму до 
1960 г., знамена, столовое серебро, 
корал. бусы, старин. книги, мебель, 
люстры, бивни мамонта, моржа, 
кашалота (изделия), ТВ, радио до 1955 
г. Нивелир, теодолит. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 1257. Фотоаппараты: «На-
рцисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 200 
грн., «Геодезия» – 2000 грн., «Ре-
портер» – 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., «Ге-
лиос-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.

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

№ 1296. Очень дорого! Ордена, 
медали, нагрудные знаки «Почет-
ный...», «Заслуженный...», «От-
личный…», «Отличник...», «удар-
ный...», «ударник...». Награды 
царской России. удостоверения к 
медалям, знакам, грамоты и бла-
годарности. Иконы, монеты, стату-
этки, столовое серебро, картины, 
портсигары, самовары и мн. др. Тел. 
408-16-68, 067-5641655.

№ 899. Лом черных и цветных 
метал лов. Гаражи, дачные домики, 
бочки, металлоконструкции. Порез-
ка, погрузка, самовывоз. Тел. 097-
6189585 (перезвоню).

№ 1220. ВаЗ 
или ИНОМаРку. 
ЗВОНИТЕ – ДО-
ГОВОРИМСЯ! Тел. 
098-3287864.

№ 1259. ВАЗ-2101-099, «Славуту», 
«Таврию», «Ланос», «СЭНС», «Мо-
сквич». Тел. 067-9819673.

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

№ 1094. чИЩЕННЯ каНаЛІЗаЦІЇ. 
Тел. 097-3406107.

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

№ 203. аДВОкаТ. Всі види юри-
дичних послуг. Звертатись: вул. Кур-
чатова, буд. 7, кв. 3 (р-н кінотеатру 
«Юність»). Св. № 420. Тел. 401-32-75, 
050-5600358.

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

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

№ 1303. Курси перукаря і кравця. 
Тел. 096-6699770.

№ 1235. аНГЛИЙСкИЙ РаЗГОВОР-
НЫЙ ЯЗЫк. ПРОФЕССИОНаЛЬНОЕ 
РЕПЕТИТОРСТВО, уГЛуБЛЕННаЯ 
ШкОЛЬНаЯ ПРОГРаММа, ПОДГО-
ТОВка к ЗНО, ИГРОВаЯ ФОРМа 
ОБучЕНИЯ ДЛЯ МаЛЫШЕЙ. ОПЫТ 
РаБОТЫ – 13 ЛЕТ, МЕСТО ОБучЕНИЯ 
– 95 кв., 1 акаДЕМИчЕСкИЙ чаС – 
50 грн. Тел. 92-03-45, 067-9134009.

№ 1300. Качественное наращивание 
ресниц – 250 грн., восковая депиляция 
– от 30 грн., коррекция бровей – 20 грн., 
корректирующий массаж лица – 70 грн. 
Тел. 096-5381641, Валерия.

№ 1301. Послуги кваліфікованого 
репетитора з української мови та літе-
ратури. Якісні переклади текстів різних 
стилів із російської на українську. Жов-
тневий р-н. Тел. 098-8825188.

№ 1193. ПОкуПаЕМ МЕТаЛЛОЛОМ. 
ПОГРуЗка, ПОРЕЗка, ВЫВОЗ. куПЛЮ 
ГаЗ. кОЛОНкИ, аккуМуЛЯТОРЫ б/у. 
Тел. 096-7193735. Лиц. АВ № 548802 МППУ.

№ 1194. куПЛЮ ГаРаЖ МЕТ., ИЛИ 
каПИТаЛЬНЫЙ в кООПЕРаТИВЕ. Тел. 
401-39-19, 098-5469967.

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

№ 1163. ПРИЕМ ВРача-ЭНДОкРИ-
НОЛОГа 1 каТЕГОРИИ РаХМаН а.М. 
в ЭНДОкРИНОЛОГИчЕСкОЙ аПТЕкЕ 
по ул. ПуШкИНа, 14. Лиц. аВ 431404 
от 2.10.08. Тел. 493-80-46, 493-80-47.

№ 1137. кПГМЛ (ПТу № 37) ПРО-
ДОВЖуЄ НаБІР учНІВ 9-11 кЛаСІВ 
За ГІРНИчО-МЕТаЛуРГІЙНИМИ 
ПРОФЕСІЯМИ. СТИПЕНДІЯ, ПРаЦЕВ-
ЛаШТуВаННЯ. аДРЕСа: вул. БИкО-
Ва, 13. Тел. 64-14-54, 64-33-15.

№ 418. Предприятие «Криворож-
аглореконструкция» СРОчНО при-
нимает на постоянную работу работ-
ников следующих специальностей: 
электрогазосварщики, газорезчики, 
монтажники ж/б и м/конструкций, 
бетонщики. Опыт работы по специ-
альности. Информация по тел. (056) 
406-48-43, 406-48-45, 096-2488843, 067-
2841984. Адрес: г. Кривой Рог, ул. Г. Ро-
мановой, 1.

№ 1262. Віддам кошенят в добрі руки. 
Тел. 097-9149386.

№ 1288. Здаю 1-кімн. квартиру по вул. 
Якіра. Є меблі, ТВ, холодильник, без бал-
кона, гаряча вода від центрального опа-
лення, пральна машина. Тел. 096-6167143.

№ 1304. Курси перукаря і кравця. 
Тел. 067-5691471.

№ 1215. ПОДРаБОТка ДЛЯ ПЕН-
СИОНЕРОВ. ОПЛаТа ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 
Тел. 067-9619843.

№ 1283. Утеряны документы на имя 
Кременченко Николая Григорьевича. 
Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 067-5673776, 067-
5615344, (д.) 27-22-93, (р.) 51-13-56, 51-31-04.

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

№ 393. Требуется расклейщик 

объявлений. График работы свободный. 
Тел. 098-4462291, 093-9093337.

№ 1270. Работа в другом городе. 
Срочно нужны для внутренней отдел-
ки квартир под ключ в новом жилом 
комплексе: клейщики обоев, маляры, 
укладчики ламината. З/п от 1200 евро 
в мес.+проживание, дорога, питание. 
100% стабильность, з/п 2 раза в месяц. 
Тел. 096-2541208, Наташа.

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

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

№ 1169. РаБОТа ДЛЯ акТИВНЫХ 
ПЕНСИОНЕРОВ. ОПЛаТа ЕЖЕНЕ-
ДЕЛЬНО. Тел. 067-7835074.

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

№ 1230. !РаБОТа! ДЛЯ ГОССЛу-
ЖаЩИХ! С НОРМаЛЬНЫМ ГРаФИ-
кОМ, СТаБИЛЬНЫМ ДОХОДОМ 
4000-8000 грн. Тел. 096-5783177.

№ 1231. ТРЕБуЕТСЯ ДИСПЕТчЕР-
ОПЕРаТОР, 2800-3500 грн. Тел. 096-
5783177.

№ 1232. !кЛаДОВЩИк! ПРОЙДИ 
ПЕРЕПОДГОТОВку И ПОЛучИ Ра-
БОТу. 4000-6000 грн. СТаБИЛЬНО. 
Тел. 067-3452685.

№ 1233. ТРЕБуЕТСЯ СОТРуДНИк С 
ОПЫТОМ кРЕДИТНОГО ЭкСПЕРТа. 
Тел. 099-2769580. ДОХОД 3500-5000 
грн. ОБучЕНИЕ!

№ 1142. ТРЕБуЕТСЯ СОТРуДНИк 
В ОФИС ДЛЯ РаБОТЫ ПО ПРИЕМу 
ЗВОНкОВ. МОЖНО БЕЗ ОПЫТа. ДО-
ХОД 1500-1800 грн. Тел. 098-1563602.

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

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

№ 1136. Требуется делопроизводитель-
архивариус. Соцпакет. Тел. 063-2418758.

№ 1263. Пенсионеры! Хотите попол-
нить свой бюджет? Приходите к нам. 
Работа в офисе. Не продажа. Тел. 067-
3896885.

№ 1265. ТРЕБуЕТСЯ СОТРуДНИк 
С ФуНкЦИЯМИ аДМИНИСТРаТОРа, 
3000 грн. Тел. 097-3570757.

№ 1266. СТаБИЛЬНаЯ РаБОТа В 
ОФИСЕ. аДМИНИСТРаТИВНаЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ В кОЛЛЕкТИВЕ ПРО-
ФЕССИОНаЛОВ, 2000-2500 грн. Тел. 
067-5865108.

№ 1248. ОРГаНИЗаЦИИ На ПОСТО-
ЯННуЮ РаБОТу ТРЕБуЮТСЯ СОТРуД-
НИкИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БаЗЫ ДаННЫХ. 
ОПЛаТа 3000 грн. ГИБкИЙ ГРаФИк, 
ВОЗМОЖНО На ДОМу. Тел. для спра-
вок 067-1499060.

№ 1275. Требуется помощник для 
работы в офисе. Ведение документации, 
телефонные переговоры. Тел. 097-3871298.

№ 1305. ТРЕБуЕТСЯ ПОМОЩНИк 
ПО каДРаМ. ОПЛаТа ВЫСОкаЯ, ОБу-
чЕНИЕ БЕСПЛаТНОЕ. Тел. 098-2435429.

№ 1306. Требуется оператор на те-
лефон, 2300 грн. Тел. 097-3052016.

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

№ 1308. Требуется руководитель. 
Тел. 097-2077323.

Педагогічний колектив Криво-
різької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 73 з сумом сповіщає про 
смерть ветерана школи, вчителя ро-
сійської мови і літератури

БАЛИКІНОЇ 
Лідії Миколаївни

та висловлює щирі співчуття рід-
ним і близьким померлої 24.09.2012 р.

Лідія Миколаївна – Педагог з ве-
ликої букви! Все своє життя вона 
присвятила вихованню високих мо-
ральних якостей у своїх учнях. Її ви-
пускники з подякою згадують свого 
мудрого наставника, який навчив не 
тільки правильно писати і говорити, 
а й правильно будувати своє життя.

№ 1297. Посвідчення АА № 106492, 
видане Жовтневим райвійськкоматом 
м. Кривого Рогу 3 квітня 2003 року на 
ім’я Радчука Василя Захаровича, вважа-
ти недійсним.

№ 1298. Посвідчення дитини з бага-
тодітної сім’ї № 010239, видане 19 жовтня 
2010 р. виконкомом Жовтневої районної у 
місті Кривому Розі ради на ім’я Стадника 
Дмитра Павловича, вважати недійсним.

№ 1299. Диплом, выданный Криво-
рожским политехническим техникумом 
на имя Зинченко Евгения Владимиро-
вича, считать недействительным.

• побутова техніка
№ 15. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИкІВ. 

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

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИкІВ 
ВДОМа. Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
3165901, 050-5614766. Ремонт праль-
них машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

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

№ 1156. Гарантійний ремонт холо-
дильників вдома. Заміна ущільнюваль-
ної гуми. Тел. 401-23-92, 067-9678246, 
28-28-72.

№ 1302. Ремонт ПРаЛЬНИХ Ма-
ШИН, МІкРОХВИЛЬОВОк, ТV, кОФЕ-
МаШИН, БОЙЛЕРІВ. Тел. 440-18-10.

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

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

№ 1216. РЕМОНТ, НаЛаДка 
кОМП’ЮТЕРІВ. Тел. 098-0372986.

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

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

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

 • меблі

№ 1284. Перевезу меблі та ін. По-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 1255. ПЕРЕТЯЖка И ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ МЯГкОЙ МЕБЕЛИ. РаССРОчка 
На 10 мес. ПЕНСИОНЕРаМ СкИДка, 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТкаНИ. Тел. 410-12-
88, 406-28-77.

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

№ 1245. Оббивка м’яких меблів. Тел. 
096-1191720.

• інше

№ 1131. ГИПСОкаРТОН, ШПакЛЕВ-
ка, ПОкРаСка, каФЕЛЬ, ОБОИ, Ла-
МИНаТ. СТЯЖка, уТЕПЛЕНИЕ БаЛ-
кОНОВ, ОТкОСЫ, ПЛаСТИк, МДФ.  
ЭЛЕкТРИка. Тел. 401-05-73, 097-7631311.

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

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

№ 1115. ЭМаЛИРОВка ВаНН. 
Выбор цвета. Качество, гарантия. Тел. 
27-58-95, 096-2452758.

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

27 сентября – 
40 дней  

светлой  
памяти  

любимого 
мужа,  

доброго отца  
и дедушки

ЧеРНышевА  
евгения Николаевича

(17.04.1937 – 19.08.2012)
Вечная память навсегда сохра-

нится в наших сердцах.

Жена, дочь, внуки.

изготовим и установим
МЕТаЛЛИчЕСкИЕ ДВЕРИ,
решетки, оградки, заборы, 

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

Новости для мужчин!
Для поддержания мужского 
здоровья разработан натураль-
ный комплекс «Силатон Прост».

В состав которого входят аир – применя-
ется при половых расстройствах и сниже-
нии либидо; пастернак – известен издавна 
как средство для выведения мочи из орга-
низма, снимает депрессию, страх, подав-
ленность; петрушка – употребляется при 
воспалительных процессах мочеполовой 
системы, простатите; селен – микроэлемент, 
который защищает организм от токсическо-
го действия ртути, свинца и таллия, являет-
ся сильным иммуномодулятором.

Также есть приятная новость для тех муж-
чин, которые не удовлетворены размером 
полового органа и уровнем либидо: комплекс 
исключительно из натуральных компонентов 
«Фаворит», влияет на улучшение кровообра-
щения в области малого таза и расширение 
пористых и пещеристых тел полового органа, 
это и приводит к увеличению его объема, дли-
ны и улучшению качества половой жизни.

Стоимость одной упаковки: «Силатон 
Прост» – 59 грн, «Фаворит» – 59 грн.

Не откладывайте на завтра!

Звоните и заказы-
вайте прямо сейчас 
по телефону горячей 
линии (044) 361-88-25, 
(050) 718-05-16,  
(096) 605-30-52.

Пенсионерам
скидка 10%

АНОНИМНОСТь И КОНфИДеНЦИАЛьНОСТь ГАРАНТИРОВАНы.
«СИЛаТОН ПРОСТ» – ОТВЕТ СИЛЬНОГО МуЖчИНЫ.

Песок. Щебень. отсев. 
камень – бум.

Доставка. Любой тоннаж.
тел. 067-4863468, 097-0727286.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. Закл. ГСЭЭ № 05.03.02-04/ 12307 от 6.03.2009 г.
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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.

g Погода
Хмарно,  
з проясненнями

За даними Українського гід-
рометцентру, у четвер очіку-
ється хмарна погода, з прояс-
неннями. Температура вночі до 
13 градусів тепла, вдень до 22 
градусів тепла. Вітер змінних на-
прямків, від північного до пів-
денного, 1-3 м/сек. Атмосфер-
ний тиск 752…755 мм рт. ст.  

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,577 1032,375

УкрСиббанк
811,00 25,10 1034,00
815,90 26,60 1064,00

ПриватБанк
812,50 25,60 1038,00
816,00 26,60 1068,00

Промінвест-
банк

812,00 25,70 1037,00
815,80 26,60 1061,00

Райффайзен 
Банк Аваль

813,00 25,10 1037,00
815,50 26,60 1075,00

Форум
812,00 25,20 1037,00
815,50 27,10 1070,00

Південком-
банк

814,00 25,00 1040,00
815,90 26,00 1070,00

Укрексімбанк
808,00 25,50 1045,00
811,00 26,20 1065,00

куПІВЛЯ ПРОДаЖ

07 15 33 37 40 43

26 та 27 вересня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
7 500 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1196 
виграшні номери 22.09.2012 

джек-пот 7 300 000

g курси валют

0:00 1 1
3:00 1 1
6:00 1 1
9:00 2 1

12:00 1 1
15:00 2 2
18:00 1 1
21:00 1 1

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 2 9801.00
4 183 149.00
3 3183 14.00
2 23163 6.00
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Калейдоскоп

g Гороскоп

Овен (21.03-20.04)
Тиждень почнеться цiкаво, з 

неочiкуваними поворотами подiй. Уни-
кайте залаштункових iгор i плiток, iнакше 
вороги скористаються вашою вiдвертiстю. 
У вихiднi хмари над вами розвiються.

Телець (21.04-21.05)
Варто ретельнiше i вiдповiдальнiше 

поставитися до роботи, щоб уникнути 
претензiй. Наприкiнцi тижня знижуйте 
активнiсть, присвятiть себе улюбленим 
справам. Зокрема, це стосується родини.

Близнюки (22.05-21.06)
Тиждень несприятливий для вирiшення 

соцiальних проблем, також не радимо бу-
дувати кар’єрнi плани. Придiлiть бiльше 
уваги друзям i близьким, ймовiрно, саме 
їхнi поради будуть для вас корисними.

Рак (22.06-23.07)
Буде достатньо сил i удачi для 

вирiшення запланованих справ, тому не 
лiнуйтеся i дiйте. Тримайте ситуацiю пiд 
контролем, не дозволяйте нiкому втруча-
тися у ваше особисте життя.

Лев (24.07-23.08)
Не плануйте на цей тиждень нiчого 

важливого, вас можуть пiдвести люди, 
вiд яких ви залежите. Декому з вас по-
вернуть борги. Вихiднi будуть приємними 
i цiкавими.

Діва (24.08-23.09)
Вдалою буде середина тижня. Ви лег-

ко знайдете спiльну мову з потрiбними 
людьми, не пропустiть цiкавi подiї. До 
спiльної роботи залучайте колег i друзiв. 
На вихiднi чекайте гостей.

Терези (24.09-23.10)
Налаштуйтеся на дiловий лад, усе, як 

кажуть, у ваших руках. Успiху досягне 
той, хто не боїться нiяких труднощiв. За-
ради справедливостi подiлiть домашнi 
обов’язки мiж членами сiм’ї.

Скорпіон (24.10-22.11)
Особливу увагу на цьому тижнi 

придiлiть домашнiм турботам та ро-
динним проблемам. На роботi можливi 
фiнансовi перевiрки, поставтеся до цього 
серйозно.

Стрілець (23.11-21.12)
Складається враження, що свiт нала-

штований проти вас. Люди неправильно 
тлумачать вашу допомогу. Через деякий 
час ситуацiя змiниться. А зараз не прово-
куйте оточуючих, щоб не наразитися на 
неприємностi.

Козеріг (22.12-20.01)
Тиждень сприятливий для дiлових пи-

тань i робочих поїздок. Ви можете потра-
пити пiд гарячу руку начальнику i нi за що 
отримати догану. Словом, розслаблятися 
не вдасться.

Водолій (21.01-19.02)
Вашими гостями стануть натхнення i 

позитивний настрiй, i як наслiдок цього 
— успiх у справах. Якщо хочете щось ра-
дикально змiнити, то краще приступити 
до цього перед вихiдними.

Риби (20.02-20.03)
Середина тижня — час активного проя-

ву. Пiдключайтеся до спiльної роботи з ко-
легами, змiнiть iмiдж або здiйснiть творчу 
мрiю. Якщо комусь знадобиться ваша до-
помога, не вiдмовляйте, адже ви можете 
опинитися на їхньому мiсцi.

на 1-7 жовтня 

g Передплата-2012: четвертий квартал

Вартість передплати на «Червоний гірник» 
на IV квартал 2012 року

з урахуванням поштових послуг з доставки (грн.)

передплати «чГ»  
на четвертий квартал 

2012 року 

та виГрай  
путівку  

до Ялти. 
 ТЕЛЕФОНИ  ДЛЯ  ДОВІДОк:  92-89-01,  92-70-70.

ПІЛЬГОВа (для учасників війни, пенсіонерів,  
інвалідів усіх груп і категорій, чорнобильців)
Передплатний індекс: 61621

ЗВИчаЙНа  
Передплатний індекс: 37385

ВІДОМча (для підприємств, установ  
та організацій) 
Передплатний індекс: 37386

В Ялту разом з «Гірником»

36,96
39,96
46,56

Завершується час оформлення 
передплати на «Червоний гірник» 
на останній квартал нинішнього 
року з доставкою з жовтня. Для 
передплатників редакція приго-
тувала приємний подарунок: за 
сприяння нашого ділового парт-
нера – туристичного комплексу 
«Ялта – круглий рік» на перемож-
ця розіграшу очікує тижнева пу-
тівка до цієї кримської перлини. 

Для участі в акції потрібно пе-
редплатити «Червоний гірник» на 
четвертий квартал 2012 року та 
надіслати поштою або принести 
особисто до 10 жовтня до редакції 
в конверті копію передплатного 
абонемента (прохання не плутати 
з квитанцією про передплату) за 
адресою: 50027, м. Кривий Ріг, пр. 
Металургів, 28, з поміткою на кон-
верті «Акція «Подарунки від «ЧГ». 

 Передплата на «Червоний гір-
ник» на останній квартал нинішньо-
го року з доставкою з початку жов-
тня триває по 28 вересня включно 
у всіх поштових відділеннях міста. 
Залишайся з улюбленою газетою – 
передплачуй та вигравай!

Путівка для передплатника

Поспішайте, до закінчення передплати залишилось 2 дні.

g Прогноз

Мягкая осень, снежная зима
Метеорологи прогнозируют в украине достаточно 
мягкую осень с небольшим количеством осад-
ков. количество осадков, по словам эксперта, в 
осенние месяцы, скорее всего, превысят норму на 
130-150%, что обеспечит нормальные условия для 
посева и начала вегетации озимых.

В целом, начальник Гидро-
метцентра Украины Николай 
Кульбида отметил, что осень в 
Украине в соответствии с уста-
новившимся за последние 20 
лет климатическим режимом 
придет в традиционные сроки. 
Так, переход к ощутимой осен-
ней погоде жители Украины 
почувствуют во второй поло-
вине октября, когда начнутся 
похолодания с первым выпа-
дением мокрого снега. В то же 
время, переход температурно-
го режима через нулевую от-
метку, как правило, приходит 
в третьей декаде ноября. «На-
иболее вероятно, что так будет 
и в этом году», – резюмировал 
Кульбида.

А вот зима 2012-2013 

года будет снежной и может 
продлиться до середины мая, 
а жара летом может побить все 
прежние рекорды.

«Ближайшая зима, в связи с 
максимально активным Солн-
цем, будет снежной и может 
продлиться до середины мая: 
по мере повышения глобаль-
ных температур и таяния льда 
в Северном Ледовитом океа-
не в атмосфере стало больше 
влаги, которая выпадает в виде 
снега, – сообщил эксперт-мете-
оролог Института геофизики 
НАН Украины Анатолий Про-
копенко. – Затем наступит жар-
кое лето с температурой до +40».

При этом эксперт отмечает, 
что в последующие два года 
погода войдет в свои календар-

ные сроки, – сообщает Газета 
Крымская.

Кульбида считает, что про-
гнозировать на такой долгий 
срок дело сложное, но сделать 
это можно, опираясь на стати-
стику и тенденции. «В целом 
температура зимой ожидается 
выше нормы, но будут периоды 
резких похолоданий, как было 
прошлой зимой с середины ян-
варя до начала февраля, – гово-
рит Николай Иванович.

Как сообщал MIGnews.com.
ua, ученые-климатологи про-
гнозируют, что вместо ста-
бильно теплого лета, прохлад-
ных весны-осени и морозной 
зимы нас ежегодно будет ждать 
температурная «синусоида» – 
резкие перепады от мороза до 
жары и наоборот, а дожди бу-
дут внезапно сменяться перио-
дами засухи.

По материалам отечественных изданий.

Октябрь
1 – пасмурно с прояснением, прохладно; 2-5 – облачно, сыро, 

прохладно; 6-9 – пасмурно, прохладно, холодный ветер; 10-13 – 
малооблачно, кратковременный дождь; 14-17 – пасмурно, ночью 
заморозки, холодный ветер; 18-20 – прояснение, холодно; 21-23 
– прохладно; 24–27 – пасмурно, дождь; 28-31 – пасмурно с про-
яснением, холодный ветер, заморозки.
Ноябрь

1-4 – облачно,  кра т ко в реме нн ый дождь; 5-8 – холодный ве-
тер; 9-11 – облачно, холодный ветер, кратковременные осадки; 
12-15 – пасмурно с прояснением, холодно, ветер; 16-18 – за-
морозки; 19-22 – пасмурно, сыро; 23-26 – кратковременные 
холодные осадки, холодный ветер; 27-30 – пасмурно с проясне-
нием, заморозки.
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