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g Панорама событий

g Подія

g Реклама

В Кривому Розі працює ЦЕНТР БЕЗВІДСОТ КОВОГО КРЕДИТУ
ВАННЯ за національною програмою енерго збереження.

Безвідсоткові кредити надаються виключно на металоплас
тикові вік на та двері з високо якісних профілів VEKA, DECEUNINCK 
та REHAU виробництва Німеччини та Бельгії з підвищеним кое
фіцієнтом енергозбереження. Можливе оформлення без пер
шого внеску, без комісії та переплати, строком до одного року.

За детальною інформацією звертайтесь до консультантів 
кредитного центру за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мелеш
кіна, 1а, магазин «ТВОЯ КІМНАТА», 2й поверх (район площі 
Артема, зупинка «Вул. Філатова»), або за багатоканальним 
телефоном гарячої лінії у м. Кривий Ріг: 4013344 (моб. 
тел. 0973090099), з понеділка по суботу з 9 до 18. При 
замовленні вікон за даною програмою доставка, монтаж 
та демонтаж висококваліфікованими спеціалістами підпри
ємства «ВІКНОПЛАСТ» виконується БЕЗКОШТОВНО. Пільгови
кам 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 обслу
говування, ви можете звернутись до контролюючо
го керівництва у м. Кривий Ріг за тел. 0972892222 
чи у м. Києві за тел. 0444662666.

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

Шановні мешканці міста, 
прилеглих районів та селищ!В подарок – новейшее оборудование

Коллектив городской больницы № 16 встре-
тил свой профессиональный праздник 
радостным и памятным событием. Накануне 
Дня медицинского работника сюда не только 
с поздравлениями, но и с весомым подарком 
приехал председатель Криворожской город-
ской организации Партии регионов, депутат 
областного совета Константин Павлов.

Он вручил главному вра-
чу 16-й больницы Игорю 
Криштопе сертификат на 
оборудование нового поко-
ления – высокочастотный 
электрокоагулятор для свар-
ки живых мягких тканей.

 – Вдвойне приятно, когда 
слова наших самых искрен-
них поздравлений медикам 
дополняются столь необхо-
димым подарком, – сказал на 
праздничной встрече Кон-
стантин Павлов. – Сегодня 
при поддержке городской 
организации Партии регио-
нов вы получаете медицин-
ское оборудование нового 
поколения. Новейший элек-

трокоагулятор будет рабо-
тать во втором хирургиче-
ском отделении больницы. 
Его применение позволит 
не только значительно со-
кратить время операций и 
сделать их практически бес-
кровными, но и существен-
но ускорит процесс выздо-
ровления ваших пациентов.

 – Не так давно мы отре-
монтировали в этой боль-
нице 2 палаты для участни-
ков Великой Отечественной 
войны и представителей 
других льготных категорий 
обслуживания, – отметил 
Константин Павлов. – Тем 
самым мы продолжаем реа-

лизацию нашей масштабной 
партийной программы по 
помощи медицинским уч-
реждениям города. И эта ра-
бота будет активно продол-
жена по всем направлениям.

А врученный Констан-
тином Павловым подарок 
уже получил первые поло-
жительные отзывы профес-
сионалов – хирургов 16-й 
горбольницы. Как отметил 
Игорь Криштопа, две опера-

ции по удалению желчных 
пузырей, которые были про-
ведены по технологии высо-
кочастотной сварки мягких 
тканей, прошли с сокраще-
нием операционного вре-
мени до 40 процентов и без 
кровопотерь. В дальнейшем 
планируется не менее 20-ти 
плановых операций в месяц 
с применением новейшего 
аппарата, полученного боль-
ницей.

Подробиці

Дарья АКУЛОВА.

Один ігровий майданчик приніс 
радість дітям одразу двох районів

15 червня для дітлахів 
Довгинцівського та Дзержинського 
районів Кривого Рогу відбулася 
приємна подія. Цього дня в пар-
ку Ювілейному було урочисто 
відкрито сучасний ігровий дитячий 
майданчик. Це вже 64-й за ліком 
дитячий майданчик, відкритий 
у нашому місті за ініціативи 
губернатора Дніпропетровщини 
Олександра Вілкула.

Особливість розмі-
щення даного майдан-
чика в тому, що він зна-
ходиться на межі двох 
районів, а поруч з ним 
розташовується багато 
шкіл, дитячих садків та 
звичайних багатоповер-
хівок. Його відкриття 
минулої п’ятниці пере-
творилося на справжнє 
свято під девізом «Діти 
– наше майбутнє». Ма-
леньких і дорослих учас-
ників свята розважали 
виступи вокальних і 
танцювальних колекти-
вів нашого міста. Розді-
лити радість місцевих 
мешканців, привітати 
дітлахів і їхніх батьків та 
урочисто відкрити май-
данчик приїхали перший 
заступник міського голо-

ви Костянтин Павлов, де-
путат Дніпропетровської 
облради, Почесний гро-
мадянин Кривого Рогу 
Юрій Любоненко, де-
путат міськради, голова 
Довгинцівської районної 
організації Партії регіо-
нів Володимир Чеканов 
і голова Довгинцівської 
райради Ігор Колесник.

– Нас сьогодні об’є д-
нала дуже добра подія 
– ми відкриваємо дитя-
че містечко, збудоване 
в рамках реалізації од- 
нієї з програм голо-
ви обласної органі-
зації Партії регіонів 
Олександра Вілкула, 
ініційованої ним ще в 
2006 році, – розповів 
Костянтин Павлов. – 
Нашими загальними 

зусиллями парк Юві-
лейний стає духовно-
культурним цент ром 
Довгинцівського райо-
ну. Проте нинішня по-
дія для нас особлива, 
адже вона приносить 
посмішки на вуста ма-
люків та додає іскринки 
в їхні очі. Завдяки цьо-
му хочеться працювати 
й надалі змінювати на 
краще наше місто. Літо 

тільки розпочинається, 
тому у дітей є час на-
братися здоров’я та сил 
перед наступним на-
вчальним роком. Ну а 
малюки зможуть весело 
і цікаво провести час на 
гойдалках і гірках.

 – Це вже 6-й дитячий 
майданчик у Довгинців-
ському районі, відкри-
тий завдяки реалізації 
програми Олександра 
Вілкула, – наголосив 
депутат облради Юрій 
Любоненко. – Нове ди-
тяче містечко об’єднає 
всіх відпочиваючих, не-
зважаючи на їхній вік. 
Хочу побажати їм як-
найбільше посмішок і 
здоров’я.

У свою чергу, голо-
ва Довгинцівської ра-

йонної ради відзначив 
зусилля людей, які взя-
ли участь у будівництві 
майданчика: керівни-
ків і працівників відділу 
житлово-комунального 
господарства виконко-
му райради, ПАТ «Хай-
дельбергЦемент Украї-
на», КП «Тролейбусне 
депо», КП «ЖЕО №45», 
«Криворіжелектромон-
тажу», КП «Міськсвітло», 
«Весташляхбуду», КП 
«Сансервіс», локомотив-
ного депо Криворізької 
дирекції Придніпров-
ської залізниці та інших. 
Адже, за словами Ігоря 
Колесника, до зведення 
майданчика долучилися 
небайдужі люди з усього 
району.

У результаті, маленькі 
криворіжці мають на-
году поблизу своїх до-
мівок вволю погратися 
в білосніжному пісочку, 
покататися на гойдалках, 
з’їхати з кількох гірок, 
вправлятися у влучності 
потрапляння в баскет-
больне кільце або просто 
поїсти морозива разом зі 
своїми батьками, відпо-
чиваючи на зручних лав-
ках у тіні паркових дерев.

Подяку міському ке-
рівництву і будівникам 
нового дитячого майдан-
чика від імені мешканців 
Довгинцівського району, 
батьків і дітей висловила 
місцева жителька Жанна 
Лук’яненко: «Нам приєм-
но, приходячи сюди, зна-
ти, що наші діти будуть 
зростати серед краси і 
яскравості», – зазначила 
криворожанка.

Андрій РОйКО. Фото Олександра ПОРТНяГІНА.

g Офіційно
До уваги виборців Саксаганського району!

Не залишайтесь осторонь та використайте право на перевірку і уточнення 
своїх персональних даних у Державному реєстрі виборців. Зробивши пере
вірку одноразово, ви забезпечите правильність написання своїх персональ
них даних у списках виборців на виборах усіх рівнів. Для здійснення пере
вірки вас запрошують до відділу ведення Державного реєстру виборців, який 
знаходиться в приміщенні виконкому Саксаганської районної у місті ради 
за адресою: вул. Мелешкіна, 32, 2 поверх, кімнати 201, 202 – з понеділка до 
п’ятниці, з 8.30 до 17.00, перерва з 12.30 до 13.00. При зверненні до відді
лу ведення Державного реєстру виборців наявність паспорта громадянина 
України або тимчасового посвідчення громадянина України обов’язкова.

g Від щирого серця
Відчули турботу й увагу

Саме про це йдеться в листі до редакції «ЧГ» мешканців першого 
під’їзду будинку 7 по вул. Електричній, які висловлюють подяку де-
путату Жовтневої районної у місті ради Юрію Григоровичу Потєшно-
му за добрі справи.

«Десять років тому відбувався 
ремонт водопровідної системи, що 
проведена під будинок, робітники «за
були» закрити яму – і там виник цілий 
котлован, який за стільки років заріс 
деревами, кущами. У цій траншеї по
стійно було сиро, збиралась дощова й 
тала вода. Внаслідок підтоплення стіч
ними водами в одному й тому ж місці 
будинок приходив в аварійний стан.

Тож наприкінці квітня цього року 
ми звернулися до депутата Жовт

невої райради Ю.Г. Потєшного по 
допомогу. І були дуже раді, коли 
Юрій Григорович сам приїхав по
дивитись на наші проблеми й при
йняти рішення. Після того, як були 
проведені відповідні роботи, за
гроза підтоплення нашого будинку 
була ліквідована. Спасибі Юрію Гри
горовичу і всім, хто приводив нашу 
територію в належний стан. Зичимо 
міцного здоров’я, успіхів, залиша
тися такими ж чуйними до людей».

g З читацької пошти
Подорож у дитинство

Нарешті прийшло довгоочікуване літо – найкраща пора відпочин-
ку. Моя онучка довго чекала канікул, бо при КЗШ № 51 традиційно 
мав запрацювати табір відпочинку «Сонячний промінь». Мені за-
кортіло подивитись, як відпочивають школярики в цьому таборі, і я 
здійснила так звану мандрівку в дитинство.

Переконалась, що під керівництвом 
начальника «Сонячного променя»  
А. Броваренко, педагогаорганізатора 
Г. Кірсань та вихователів загону дозвіл
ля дітей чітко налагоджене. Діти мають 
змогу зміцнити здоров’я, активно від
почити, задовольнити свої інтереси в 
інтелектуальному, дослідницькому та 
естетичному аспектах.

Кожен день відпочинку – різнома
нітний, насичений подіями. Саме тому 
моя онучка, восьмирічна Айя, яка що
літа приїжджає до мене на гостину з 
Об’єднаних Арабських Еміратів, відпо
чиває тут другий рік поспіль. Нудьгува
ти вихованцям пришкільного табору не 
випадає. До Міжнародного дня захисту 
дітей вони взяли участь у конкурсі ма
люнків «Щасливе дитинство» у сквері 
ім. Артема. Вихованці II загону здиву

вали присутніх «Журавлями надії», ви
конаними в техніці оригамі. Запалили 
азарт дітлахів естафета «Кличе в коло 
гра весела» та спортивнооздоровча 
гра «Зірниця», проведені спортивним 
інструктором П. Мармульовим. Ціка
вою видалась подорож історичними 
стежками «Як козаки куліш варили». 
Активному дозвіллю та оздоровленню 
дітей посприяв виїзд до басейну, куль
турному – відвідування театру імені 
Шевченка.

Найяскравішим заходом табору, в 
якому учні виявили і фантазію, праце
любність і щирість, став прощальний 
святковий концерт «Вокзал заповітних 
мрій». Тож принагідно хочеться по
дякувати педагогам, які дбають про 
здоров’я дітей, прищеплюють їм най
важливіші людські чесноти.

Вдячна бабуся Ірина ПеНТеГОВА.



•Червоний гірник• середа, 20 Червня 2012 року 3

Метінвест відкрив оздоровчий сезон
У дитячому оздоровчому таборі «Приморський», 
розташованому на Арабатській Стрілці Азовсь-
кого узбережжя, нещодавно святково відкрився 
оздоровчий сезон «Літо-2012».

Цього року тут проведуть свої 
літні канікули близько 900 дітей 
працівників Північного гірничо-
збагачувального комбінату Гру-
пи Метінвест.

Завдяки Метінвесту, рік від 
року табір змінює свій вигляд, 
набуваючи сучасного стилю. 
Сьогодні діють уже три нові 
корпуси, два з яких введено в 
експлуатацію до початку цього 
сезону. Нові кімнати європей-
ського зразка припали до душі 
дітлахам. Також одержали сучас-
ний вигляд їдальня та дискотека.

 – Діти – наше майбутнє, 

тому ми дбаємо про здоров’я 
не тільки наших працівників, 
але і їх сімей, – зазначив гене-
ральний директор Північного 
ГЗК Андрій Шпилька. – Поліп-
шення умов праці та відпочин-
ку – невід’ємна частина про-
грами соціального партнерства 
Метінвесту. В рамках реалізації 
цієї програми, у минулому році 
наш комбінат почав рекон-
струкцію корпусів дитячого та-
бору і планомірно продовжує в 
даний час.

Північанські хлопчики й ді-
вчатка вирушили в незабутню 

літню подорож, де їх чекають 
цікаві пригоди, а кваліфікова-
ні фахівці будуть стежити за 
їхнім здоров’ям і правильним 
харчуванням.

g НовосілляДень за Днем:
Тернівський район

У спеку не зайве 
подбати 
про тепло

Хоча енергоцех ПАТ «Крив-
басзалізрудком» забезпечує, 
в основному, виробничі по-
треби свого комбінату, але 
в його господарстві є дві ко-
тельні, що обігрівають не 
тільки адміністративні та ви-
робничі приміщення шахти 
«Гвардійська», а й житловий 
масив Гвардія та селище Рози 
Люксембург.

Енергетики з гордістю кажуть 
про те, що протягом минулого 
опалювального сезону не виникло 
жодної аварійної ситуації чи пере
боїв з постачанням тепла в домів
ки тернівчан та на робочі місця в 
структурні підрозділи шахти. Тож, 
завершивши один опалювальний 
сезон, тут одразу приступили до 
підготовки наступного. Ведуть
ся планова перевірка та ремонт 
обладнання, ревізія теплопоста
чальних систем, котлів, наладка 
підігрівачів тощо. Дбають тут і про 
енергозбереження. 

Олімпійський біг
 Учора, 19 червня, у Тернах 

стартував Олімпійський біг.
Близько трьохсот його учас

ників – малята дошкільного 
віку, школярі, вихованці ДЮСШ 
№5, студенти технікуму і проф
техучилищ – зібралися в парку 
Тернівському, де кожна вікова 
група мала пробігти свою дис
танцію. Для малят – це 30 та 50 
метрів. Для дітей 714 років вона 
становила 500 метрів. Юнаки і 
дівчата 1517 років долали дис
танцію 1000 метрів. Ініційований 
міським спорткомітетом День 
Олімпійського бігу, в рамках якого 
й проходив біг, має на меті прище
плювати молоді любов до спорту, 
до здорового способу життя. Тим 
більш приємно відзначити, що і 
цей вид спорту має в Тернах своїх 
прихильників. Вихованці тренерів 
Миколи Геруна та Антоніни Герун 
Юхим Вітрянський, Юлія Капас та 
Юлія Кушнір з ДЮСШ №5 у цьому 
році стали призерами обласних 
змагань з легкої атлетики. 

Хлопцям можна 
позаздрити

Взявши свого часу участь 
в акції «ЄвроКідс Адідас», де-
сятикласник школи №48 Єгор 
Селезень та його двоюрідний 
брат Андрій Селезень, випус-
кник Довгинцівської педгім-
назії, несподівано для себе 
стали її переможцями і отри-
мали запрошення в Донецьк 
на матч «Англія – Франція».

Хлопцям доручили подавати 
м’яч, коли той покине межі поля. 
Подавати м’яч своїм кумирам, як 
Стівен Джерард чи Самір Насрі, – 
про це вони навіть не мріяли. Але 
так було: обидва по черзі подава
ли м’яч англійським і французь
ким гравцям.

Мотрона ПАНОВА.

Подробиці

g екстрим-шоу

 Микола КРАМАРеНКО.

У Гальченка і сили, і волі вистачило!
У славному козацькому місті Запоріжжі пройшов 4 етап авто-
кросу «Гонки на виживання», в якому взяли участь 19 кросменів 
України: з Маріуполя, Сімферополя, Кіровограда, Запоріжжя і 
Кривого Рогу (з нашого міста, на диво, – всього троє).

 Як повідомила кореспонденту «Червоного 
гірника» головний секретар змагань Вален
тина Травінська, наша невелика за кількістю  
команда і цього разу показала себе з найкра
щого боку: спортсмен Андрій Гальченко ввій
шов до шістки переможців, завоювавши 5 міс
це. Перше, як і очікувалося, здобув Олександр 
Кубечко, представляючи Сімферополь, друге 

і третє – Олександр Парасенюк і Андрій Куліш 
відповідно – обидва кросмени із Запоріжжя.

 Вельми приємно, що приз «За волю до 
перемоги» на гонках виборов наш перспек
тивний Андрій Гальченко. Що й казати, криво
ріжці вкотре довели, що здобувати перемоги 
можна не лише кількістю, а й якістю. Тож з 
черговою перемогою, Андрію!

Футбольна зміна в «Корчагінці»
У четвер літній сезон офіційно відкрився в ди-
тячому оздоровчому таборі «Корчагінець». 
Близько 250 хлопців і дівчат уже розпочали свій 
відпочинок на березі Карачунівського водосхови-
ща поблизу селища Валового.

Футбольний чемпіонат, який 
нині приймає наша країна, і тут 
дався взнаки: вся перша зміна 
пройде під футбольними євро-
гаслами. Про це «ЧГ» розповів 
директор «Корчагінця» Олек-
сандр Щербанюк. За його слова-
ми, нині табір зустрічає дітлахів 
оновленим і більш зручним.

– Було виділено кошти в сумі 
250 тисяч гривень на укріплен-
ня матеріальної бази, – коментує 

Олександр Щербанюк. – Цього 
року ми отримали нові пилосо-
си, кондиціонер, холодильники, 
постільні приналежності, при-
ліжкові тумбочки, частину ін-
вентарю в їдальню. У п’ятницю 
в таборі відкрилися ігри Малої 
табірної олімпіади. А в рамках 
Євро-2012 будемо також про-
водити футбольний турнір між 
командами педагогічного, тех-
нічного колективів та збірною 

наших старших вихованців. 
Перша зміна триватиме до 2 
липня.

Усього ж змін три. Друга – з 
5 по 25 липня, а остання – з 28 
липня по 17 серпня.

– Наш табір розташований у 
мальовничому місці Карачунів-
ського водосховища. Він займає 
територію в 7,3 га. Тут є діброва, 
два пляжі, а 85 відсотків склада-
ють зелені насадження. Тут на 
4-5 градусів завжди температура 
повітря нижча, чим у місті, – за-
значає директор табору. – У нас і 
дихається легше, і відпочиваєть-
ся дітям краще, ніж у місті.

На радість дітям
Суботнім ранком 16 червня в 
Піонерському парку в районі ПівдГЗК 
було галасливо й святково: строката юрба 
радісної малечі чекала на відкриття нового 
дитячого майданчика. Вигравали на сонці 
яскравими фарбами новенькі гойдалки, 
лабіринти, гірки в очікуванні маленьких 
мешканців цього казкового містечка. У час 
літніх канікул відкриття такого майданчи-
ка для дітвори – справжня радість!

На урочистому відкритті 
майданчика були присут-
ні поважні гості, без яких 
ця подія не справдилася б: 
перший заступник голови 
Дніпропетровської обл-
держадміністрації Вячес-
лав Задорожний, голова 
міської організації Партії 
регіонів Костянтин Павлов 
та голова Інгулецької ра-
йонної у місті ради Євген 
Рижков.

Зі словами привітання 
звернувся до всіх учасни-
ків свята Вячеслав Задо-
рожний: «Мені приємно 
бути тут на відкритті чер-
гового дитячого майдан-
чика. Ще у 2006 році наш 
сьогоднішній губернатор 
Олександр Вілкул ініцію-
вав програму «Дитяче міс-

течко». За 2010-2011 роки в 
області вже відкрито понад 
300 таких майданчиків, і до 
кінця поточного року пла-
нується відкрити ще 200. 
Це яскраво свідчить про те, 
що турбота про дітей у на-
шій області – не пусті сло-
ва, а реальні добрі справи!»

Продовжив привітан-
ня Костянтин Павлов: «У 
цей сонячний день ми від 
щирого серця даруємо на-
шим дітям новий ігровий 
майданчик, справжнє каз-
кове містечко. З 2006 року 

це вже 65 майданчик на те-
риторії Кривого Рогу, і ми 
не зупинимо цей проект, 
поки в кожному куточку 
міста на таких майданчи-
ках не лунатиме голосний 
дитячий сміх!»

Щасливі діти одразу піс-
ля відкриття поринули в 
ігри на нових гойдалках та 
гірках. А в кінці свята на 
них чекав солодкий сюр-
приз – смачне морозиво в 
подарунок від Вячеслава 
Казимировича Задорож-
ного.

g Ближче до неба

...І полетіли!
Щорічно на базі Станції юних тех-

ніків (СЮТ) Дзержинського району 
відбуваються обласні змагання з 
авіамодельного спорту в класах віль-
нолітаючих і схематичних моделей. 
Цього року змагання проходили на 
території Довгинцівського аеродрому. 
До них, разом із криворіжцями, долу-
чилися команди з Дніпропетровська, 
Дніпродзержинська, Нікополя, Апос-
толового, Софіївки та Новопілля. Зага-
лом, близько 70 чоловік.

Із самого ранку учасники зібрались, щоб 
довести свою вправність і неабияке вміння 
володіти власноруч створеною технікою. 
Погода сприяла тому, щоб моделі добре лі
тали і вільно планували в повітрі. Головний 
суддя змагань – майстер спорту міжнарод
ного класу, керівник гуртка авіамоделістів 
СЮТ Дзержинського району Валерій Лаза
ревич контролював перебіг подій та слідку
вав за дотриманням усіх необхідних правил 
щодо запуску моделей. Адже сам виховав 
уже не одне покоління молодих конструк
торів і любителів авіамодельного спорту.

Наступні два дні також проходили в друж
ній та подоброму конкурентній атмосфері, 
хлопцям було цікаво не лише випробувати 
свої літаки, а й подивитись на досягнення 
суперників. У підсумку, в командному за
ліку серед старших школярів перемогли 
криворіжці – вихованці СЮТ Дзержин
ського району. Серед молодших учасників 
– вихованці СЮТ Довгинцівського району, 
в класі схематичних моделей кращою стала 
команда Софіївки. На Всеукраїнських зма
ганнях у місті Конотопі Дніпропетровську 
область представлятимуть Роман Самань, 
Богдан Балов, Владислав Сінегін, Сергій То
ропов, Данило Двигун і Євген Драєнко.

Анжеліка ВОВКОЗУБ.

Наталія ВеЛИЧКО.

Анна РОДІЧКІНА.

g Літня тема

Вероніка ШУМейКО, 
студентка Дніпропетровського 

національного університету ім. О. Гончара.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий район

Про розвиток 
масового спорту 
та роботу 
спостережної 
комісії

Сьогодні у виконкомі 
Жовтневої районної у міс-
ті ради відбулось засідання 
райвиконкому. 

Розглядалося два основних пи-
тання: «Про стан та розвиток ма-
сового спорту» і «Про роботу спо-
стережної комісії виконкому ра-
йонної у місті ради». Доповідаючи 
з першого питання, голова рай-
спорткомітету Олександр Плакса 
проінформував присутніх про ті 
позитивні зміни, котрі відбувають-
ся щодо виконання затвердже-
ної «Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в Кривому Розі 
на 2011-2015 роки» в Жовтневому 
районі. Керуючий справами рай-
виконкому Анатолій Потапенко 
проаналізував роботу спостереж-
ної комісії, до якої входять пред-
ставники органів місцевого само-
врядування, депутати райради 
(всього 12 чоловік). Він, зокрема, 
зазначив, що основним завдан-
ням комісії є організація та здій-
снення громадського контролю за 
дотриманням прав та основних 
свобод і законних інтересів засу-
джених осіб, а також осіб, звільне-
них від відбування покарання. Це 
також громадський контроль за 
поведінкою осіб, умовно-достро-
ково звільнених від відбування 
покарання, і надання їм соціальної 
допомоги. Скажімо, торік її отри-
мали 162 такі особи.

Енциклопедії  
та квіти молодим 
матерям

У комунальному закладі 
«Криворізький перинаталь-
ний центр» Дніпропетров-
ської облради протягом чо-
тирьох днів проводитиметь-
ся гарна акція, приурочена до 
Дня молоді України.

– Ми будемо вітати молодих 
матерів, у сім’ях яких народила-
ся перша дитина, – говорить го-
лова комітету у справах сім’ї і мо-
лоді виконкому районної у місті 
ради Оксана Ушакова. – Вони по-
ліпшують демографічну ситуацію 
в нашому місті, районі. У серед-
ньому за такий час зазвичай на-
роджується від 15 до 20 немовлят. 
Тож плануємо за 4 дні (включно до 
Дня молоді України) поздоровити 
всіх щасливих матусь. Кожній по-
даруємо енциклопедію Євгена Ко-
маровського «Здорова дитина» і, 
звичайно, квіти.

Будуть вшановані 
жертви війни  
в Україні

У нашій пам’яті ніколи не зі-
треться сумна дата початку 
Великої Вітчизняної війни. 

Важкою ціною далася нам Пе-
ремога, тож подвиг наших бать-
ків та дідів житиме в наших сер-
цях вічно. 22 червня о 10 годині на 
меморіальному комплексі в Жов-
тневому районному парку відбу-
дуться заходи до Дня скорботи і 
вшанування пам’яті жертв війни 
в Україні. Тож давайте згадаємо 
всіх героїв поіменно...

Віталій Ткачук. 

Актуальна тема

g Я так думаю

Поміняли ніч із днем?

анна Родічкіна. Фото автора та олександра ПоРТнЯгіна.

Наталія Ковальчук, 
молода мама:

– Складається враження, 
що це зробили для збіль-
шення попиту на авіацій-
ні та автоперевезення. Ніч-
ні поїзди взагалі зручні для 
пересування. Їдеш ти у від-
рядження, в гості, маєш ді-
лову поїздку чи туристичні 
мандри – для всіх це зруч-
но, бо це – економія часу. Ну 
і грошей, звичайно, тому що 
залізницею подорожувати 
все одно було дешевше, ніж 
автобусом і тим більше літа-
ком. Ось незабаром до нас 
приїде свекруха – їй замість 
колишнього прямого рейсу 
треба робити декілька пе-
ресадок. Звичайно, це втом-
лює, виснажує, забирає чи-
мало цінного часу.

Наталія,  
викладач вишу:

– Зміни в графіку, ду-
маю, позначаться на всіх. 
Я була нещодавно в Києві. 
Назад їхала маршруткою, 
бо треба було повернути-
ся, встигнути на роботу. 
З нічним поїздом такого 
б не було. Ще й довелося 
переплачувати, бо авто-
перевезення все-таки до-
рожчі. Заплатила за кви-
ток на автобус удвічі біль-
ше, ніж за залізничний 
було б. Ось узяти до при-
кладу студентів. У столиці 
часто відбуваються різні 
цікаві форуми, виставки. 
А тепер через незручний 
графік молода людина де-
сять разів подумає, чи ви-
трачати їй такі великі гро-
ші й такий дорогоцінний 
час. Минулого року була 
в Росії. У них теж швид-
кісні впровадили, правда, 
не «Хюндаї», а якісь інші. 
Але разом з дорогим поїз-
дом курсує й «економ-ва-
ріант». У людей повинна 
бути альтернатива.

Анна, учениця:
– Мандрувати дуже 

люблю. Ми багато були в 
Криму, як, мабуть, і всі. 
Ще трохи їздили по Укра-
їні. На далекі відстані пе-
реважно їхали вночі. А 
чому скасовують нічні по-
їзди? Особисто я про це не 
чула. Я рідко вночі сплю 
в поїзді – люблю слухати 
перестук коліс і дивити-
ся у вікно. А тепер удень 
– це ж буде видно всі не-
доліки наших живопис-
них країв?

Олеся Козакова,  
дизайнер з ремонту 
квартир:

– На моє життя така змі-
на руху поїздів на Київ тро-
хи вплине. Час від часу тре-
ба то у відрядження, то з 
інших питань… Усе-таки 
столиця! А тут ввечері сів 
– зранку, майже о шостій, 
уже на місці. Один день на 
вирішення проблем, ще й 
Хрещатик можна встигну-
ти подивитися. А так – де 
ж ночувати? Я дуже була 
засмучена такою новиною. 
Навіть не думала, що ко-
мусь може спасти на думку 
така ідея – скасовувати ніч-
ні маршрути. Те, що Європа 
від них відмовилася, для 
деяких, може, і показник, 
але у нас дещо інші реалії.

Анна Прокопчик,  
вчитель зарубіжної 
літератури:

– До подібних змін став-
люся негативно. Уявіть собі 
– проїхатися поїздом з ди-
тиною в літній спекотний 
день. Дорослі і малі, сту-
денти і працюючі люди мо-
гли, їдучи або на навчання, 
або у справах, вирішити всі 
питання і, не втрачаючи 
часу, повернутися додому. 
Це б’є по іміджу «Укрзаліз-
ниці», на мою думку. Що 
стосується мене, в столи-
цю я їжджу нечасто, прак-
тично там не буваю. Однак 
узагалі подорожувати лю-
блю. Кажуть, що замінять 
нічні поїзди на швидкісні 
денні. Але хіба нині є до-
статні економічні можли-
вості, щоб це зробити? 

Екскурсійна поїздка до столиці на 
фестиваль, якусь іншу подію чи про-
сто прогулянку Хрещатиком для кри-
воріжців багато років була доступ-
ною. Сів увечері на поїзд – і з само-
го ранку вже спостерігаєш, як проки-
дається Київ. А наступного ранку – 
знову вдома. Тепер подібні мандрівки 
мають усі шанси залишитися в ми-

нулому. Зручний нічний рейс «Київ 
– Кривий Ріг» потрапив до чорного 
списку маршрутів, які тепер замість 
нічного часу діятимуть удень. Нині 
зі столиці до рідного міста приїхати 
можна, але для цього в дорозі треба 
пробути не ніч, а з восьмої ранку до 
четвертої дня. Другий варіант – ку-
пити квиток на транзитні поїзди, що 

курсують у напрямку Херсона й Ми-
колаєва, і прибути з міста каштанів 
на рідний вокзал прямо посеред ночі. 
«ЧГ» вийшов на криворізькі вули-
ці та розпитав городян, як вплинуть 
такі зміни на їхнє життя. Усі перехожі 
зійшлися в одному: гуркіт коліс при-
ємніше слухати уві сні, аніж під спе-
котним сонечком протягом дня.

g Прес-конференція

Увага, газова небезпека
В україні за останні роки склалася 
критична ситуація з травмуванням 
населення при використанні при-
родного газу в побуті. При цьому 
щорічно збільшується кількість 
нещасних випадків. Тож немалою 
мірою чергова прес-конференція в 
ПаТ «криворіжгаз» була присвяче-
на питанням безпеки: стану справ 
з експлуатацією внутрішньобудин-
кових систем газопостачання, ди-
мових та вентиляційних каналів.

Як відзначив пер-
ший заступник голо-
ви правління – голо-
вний інженер «Кри-
воріжгазу» Юрій Без-
прозваний, станом на 
кінець травня по кра-
їні при використанні 
газу в побуті сталося 
шістдесят нещасних 
випадків. У них по-
страждало 145 чоло-
вік, з яких 56 загину-
ло. На жаль, ця при-
кра статистика не об-
минула Кривий Ріг. 
В одному з будинків 
по проспекту Карла 
Маркса блакитне па-
ливо забрало жит-
тя трьох людей. При-
чина – отруєння чад-
ним газом.

За даними газівни-
ків, більшість нещас-
них випадків стала-
ся в результаті пору-

шень правил корис-
тування газовими 
приборами. Зокрема, 
через порушення або 
взагалі відсутність 
тяги в димоходах, 
вентканалах, замі-
ну жерстяних димо-
відвідних патрубків 
на несертифікова-
ні гофровані (тонко-
стінні, з алюмінієвих 
сплавів, котрі плав-
ляться від високих 
температур димових 
газів, що виходять). 
Також була відсутня 
вентиляція – щільні 
двері без підрізу, ме-
талопластикові вікна 
без фрамуг, закриті 
декоративними ре-
шітками венткана-
ли, облаштування 
витяжної вентиля-
ції над газовою пли-
тою, в приміщеннях, 

де встановлено про-
точні водонагрівачі 
та димохідні котли. 
При цьому абоненти 
не перевіряли наяв-
ність тяги до вклю-
чення приладів, під 
час їхньої роботи та 
по її закінченню.

Шкутильгає, м’яко 
кажучи, і належний 
контроль з боку жит-
лово-комунальних 
організацій. Саме 
вони повинні слідку-
вати за станом димо-
вих та вентиляційних 
каналів у багатопо-
верхівках. Між тим, 
за даними Ю. Без-
прозваного, за пер-
ше півріччя поточ-
ного року до район-
них експлуатаційних 
служб «Криворіжга-
зу» надійшло актів їх-
ніх перевірок удвічі 
менше, ніж потрібно.

– Враховуючи ре-
зультати аналізу не-
щасних випадків, на 
підприємстві роз-
роблено комплексні 
заходи з профілак-
тики та зменшення 
рівня травматизму 
при використанні 
газу в побуті, що ді-
ють з березня мину-
лого року, – розповів 

Ю. Безпрозваний. – 
Зокрема, службами 
підприємства про-
водиться повна ін-
вентаризація газо-
вого обладнання та 
внутрішньобудин-
кових систем газо-
постачання в ціло-
му, зі звіркою в ар-
хіві на відповідність 
проектній та вико-
навчо-технічній до-
кументації.

Тільки за перші 
п’ять місяців поточ-
ного року газівни-
ки виконали плано-
ве технічне обслу-
говування газового 
обладнання в майже 
57 тисяч абонентів. 
Могло бути і біль-
ше. У понад десять 
тисяч осель фахівці 
«Криворіжгазу» не 
потрапили. Більшою 
мірою, звичайно, че-
рез відсутність або-
нентів удома, і тіль-
ки десята частина 
відмовила пустити в 
квартиру.

Була причина? На-
певно. Адже, за сло-
вами Ю. Безпро-
званого, минулого 
року було відключе-
но більш ніж 11 ти-
сяч газових прила-

дів у 5239 квартирах 
та будинках приват-
ного сектору. Лише 
1173 прилади – по 
причині несправнос-
ті, а 9751 – через са-
мовільну заміну, до-
даткове встановлен-
ня та перенесення 
приладів. 

Тож, навіч, тенден-
ція зберігається. І це, 
за словами технічно-
го директора ПАТ, 
турбує. Адже робо-
ти з перенесення га-
зових приладів чи їх-
нього підключення-
відключення (навіть 
якщо та сама плита 
придбана абонентом) 
у місті може викону-
вати лише спеціалізо-
ване підприємство – 
«Криворіжгаз». Дода-
мо – це потрібно ро-
бити з оформленням 
відповідних докумен-
тів. А з цим, відвер-
то кажучи, непросто: 
абоненту доводиться 
чималенько побіга-
ти, аби все узаконити. 
Можливо, незабаром 

усе буде легше. Адже, 
за словами Ю. Без-
прозваного, нині на 
«Криворіжгазі» пра-
цюють над спрощен-
ням процедури.

– Викликає триво-
гу і ситуація з укла-
данням договорів на 
планове технічне об-
слуговування з ЖЕО, 
– розповів Ю. Без-
прозваний. – А та-
кож невиконання ре-
монтів, пов’язаних із 
заміною несправних 
елементів ВБСГ, ви-
явлених під час пере-
вірок, а саме: облад-
нання, що відклю-
чає, на введеннях в 
будинки, у під’їздах, 
заміна пошкодже-
них корозією діля-
нок внутрішньобу-
динкових газопрово-
дів. Ми звертаємось 
до ЖЕО та заклика-
ємо до необхіднос-
ті укладати договори 
на планове техобслу-
говування внутріш-
ньобудинкових сис-
тем газопостачання.

Володимир СкіданоВ.
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Рівно рік тому виникло ТОВ «Керуюча компанія «Дом.
Ком», котра обрала доки незвичне широкому за-
галу поле діяльності – альтернативу комунальним 
житлово-експлуатаційним об’єднанням. Термін 
достатній для підбиття директором товариства, 
депутатом Жовтневої райради Іваном Карим деяких 
підсумків.

– Іване Олександровичу, чи не 
розчарував перший рік роботи?

– Наше починання бере ви-
токи з теоретично непоганого 
проекту будинкових управляю-
чих. Оскільки ця справа як екс-
перимент зупинилась на Тернів-
ському районі, довелось трохи 
перепрофілюватись на більш тіс-
ну співпрацю з об’єднаннями 
співвласників багатоквартирних 
будинків. Будь-що нове завжди 
непросто входить у вжиток, але 
громадянам варто збагнути, що 
комунальне господарство «по 
старинці» існувати вже не здатне. 
Зайве вкотре повторювати про 
брак коштів у бюджеті на дота-
ції комунальникам; що як плат-
ники податку на додану вартість 
ЖЕО позбавлені змоги надавати 
якісні дешеві послуги, а звідси і 
нарікання населення та затрим-
ки оплати. Керівництво держа-
ви взяло курс на рішуче рефор-
мування галузі до 2014 року. До 
того часу 80% житла має бути 
виведено з комунальної власнос-
ті, проте тоді на порядок денний 
винесеться клопіт – ОСББ забез-
печуватимуть себе самі чи до-
цільніше звертатись до професіо-
налів, які повністю переймуть усі 
ризики. У місті є різні приклади, 
«Дом.Ком» наразі обслуговує 12 
багатоповерхівок. Плідно знахо-
димо спільну мову з громадською 
організацією «Асоціація ОСББ 
«Кривбас Добробут».

Розмову підтримує голова на-
званої структури Василь Ліман:

– Асоціація згуртувала 115 
ОСББ та 193 житлово-будівель-
них кооперативи. Однак лише 67 
об’єднань активно працюють. Ти-
пова ситуація. Обирають відпо-
відальним когось похилого віку, 
мовляв, сидиш удома на пенсії, 
от і займайся на громадських за-
садах спільними турботами. Від-
дача від такої особи відповідна, 
на баланс споруда не приймаєть-
ся, прибудинкова територія не 
впорядковується, брак необхід-

ного пакета документів унемож-
ливлює отримання з місцевого 
бюджету допомоги на ремонт 
житла. Гостро постало завдан-
ня подолати таку інертність – в 
інтересах тих-таки мешканців. 
Місто, до речі, своїх зобов’язань 
дотримується в повному обсязі, 
на поточний рік виділено понад 
7,5 млн. грн. тільки на капіталь-
ні ремонти будинків ОСББ. Плюс 
програма «Теплий дім», за якою 
фінансується половина вартос-
ті теплоізоляції. А ще є облас-
ний конкурс з енергозбереження 
(80% фінансування), спеціальні 
пропозиції зі встановлення су-
часних вікон, систем централь-
ного опалення. Ледве не щодня 
з’являються нові корисні й ви-
гідні проекти, але вони не для па-
сивних противників прогресу.

– На яких засадах працюєте з 
«Дом.Комом»?

– Як з надійною обслуговуючою 
компанією. ОСББ укладає договір 
на технічний догляд або заміну ін-
женерних комунікацій, покрівлі та 
інші види робіт. Давно назріла не-
обхідність у подібній фірмі. Най-
важче утримувати невеликі будин-
ки, заводити власних сантехніків, 
слюсарів, електриків завелика роз-
кіш, тому простіше мати угоду з 
найманими робітниками. Без зво-
лікань виїжджають ремонтні бри-
гади, за графіком «без халтури» 
проводять профілактичні огляди, 

визначають потенційно 
аварійні ділянки, на вико-
нані роботи дають гаран-
тію. Загалом, вони цілком 
виправдовують обраний 
курс на впровадження 
кардинально нових стан-
дартів обслуговування.

– Приклади реальних 
ситуацій маєте?

– Будинок по вулиці Землячки, 
13 мав постійні проблеми з во-
допостачанням. У ЖЕО то труб 
немає, то сяк-так залатали… 
Компанія «Дом.Ком» надала без-
відсотковий кредит на повну за-
міну проіржавілої, нерентабель-
ної в латанні мережі на пластик 
– вода нарешті безперебійно тече 
навіть на верхніх поверхах, а то 
люди ніколи її не бачили та вза-
галі думали переїжджати.

Іван Карий:
– Для нас «Кривбас Добробут» 

– головний порадник і ніби відділ 
моніторингу, місток до діалогу й 
взаєморозуміння з кожним кон-
кретним ОСББ. Повністю відмо-
вились від готівкових розрахун-
ків, грошові потоки прозорі, чітко 
помітно, що, коли, навіщо витра-
чається.

Маємо дієвий компактний 
штат з 11 висококваліфікова-
них трударів. Двоє інженерів 
усе життя віддали комунально-
му господарству, чудово знають 
житловий фонд, безпомилково 
визначають необхідний фронт 
робіт. Лінійний персонал взаємо-
замінний, маємо аварійну служ-
бу (тел. 401-08-48), оперативний 
автомобіль та машину для що-
денних поточних робіт.

– Звичайний громадянин може 
звернутись зі своїм клопотом?

– Звичайно, фізичні особи та-

кож часто звертаються. Пропо-
нуємо низькі ціни за рахунок 
того, що звільнені від сплати 
ПДВ. Стосовно якості, найперше 
ми зацікавлені у бездоганному 
виконанні дорученого, без ва-
гань даємо річну гарантію вірної 
служби будь-якої речі, до котрої 
торкнулись. Упевнений в необ-
хідності введення ліцензій на 
види діяльності, що пов’язані з 
житловим фондом, щоб запобіг-
ти «майстрам», невміння чи не-
добросовісність яких насправді 
може завдати збитків і будинкам, 
і людям. Трохи бентежить від-
сутність на ринку схожих на нас 
приватних суб’єктів підприємни-
цтва, конкуренція є запорукою 
самовдосконалення.

– Траплялось, що ОСББ розри-
вали угоди?

– Мав місце такий факт на 
старті нашої діяльності. Почи-
нали з нуля, практичний досвід 
формування ціни був невеликий, 
тож клієнти знайшли більш при-
йнятний варіант. Однак зараз по-
новлюємо контракт. Виробили 
гнучку систему тарифів, вони не 
є константою. Оформлюється акт 
обстеження технічного стану бу-
динку, відштовхуючись від ньо-
го, рекомендуємо першочергові 
роботи. Якщо після ремонту вар-
тість обслуговування знижується, 
пропорційно переглядається та-
риф. Так вийшло з двома ОСББ на 
Інгульці, спочатку брали 42 копій-
ки за квадратний метр, замінили 
мережі постачання холодної та 
гарячої води, каналізацію – відтак 
ціна становить 19 коп. «Дом.Ком» 
позиціонує себе як підприємство, 
готове прислухатись до побажань 
замовника і виконувати його ви-
моги, чесно заробляючи гроші.

День за Днем:
Саксаганський р-н

Буде відновлено 
освітлення

 Відбулася інформаційна зу-
стріч керівників виконавчих 
органів Саксаганської район-
ної у місті ради з мешканцями 
вулиць Харцизька, Косарева, 
Дідро.

У заході взяли участь керуюча 
справами райвиконкому О. Дувано
ва, дільничний інспектор Саксаган
ського райвідділу міліції А. Коваль
чук, представники КП «Криворізьке 
міськсвітло» і ТОВ «Екоспецтранс». 
Жителів району поінформували 
про державні будівельні норми 
для індивідуальних забудовників, 
про роботу дільничного інспектора 
міліції. Також надали інформацію, 
яка стосується комунальної галузі: 
про організацію благоустрою на 
території району, про відновлення 
зовнішнього освітлення приватного 
сектору вулиць Харцизької, Коса
рева, Дідро, Дибенка, Дитинства, 
Качалова, Дунаєвського, Гамарника 
та про вивезення твердопобутових 
відходів з вищезазначених вулиць.

Все для дітей!
В усіх загальноосвітніх на-

вчальних закладах Саксаган-
ського району сьогодні добре 
працюють пришкільні табори 
відпочинку.

Впродовж відпочинкової зміни в 
пришкільних таборах на дітей чека
ли цікаві розваги, змістовні заходи, 
екскурсії, туристичні походи, спор
тивні змагання тощо. За ініціатива
ми педагогів, школярі також мали 
змогу відвідати боулінг, аеродром, 
басейн та інші місця відпочинку 
нашого міста. Також для належного 
проводження часу дітей облашто
вано кімнати відпочинку, організо
вано гаряче харчування, створено 
відповідні санітарногігієнічні умо
ви. Під час першої зміни оздоровле
но майже 3700 дітей різних вікових 
категорій.

Позашкільні навчальні заклади 
району – ЦДЮТ «Сонях» та ЦТКЕУМ 
«Мандрівник» не залишилися осто
ронь цієї події. Так, наприклад, педа
гогічним колективом Центру дитячої 
та юнацької творчості «Сонях» було 
розроблено ігровий квест «Фантас
тична п’ятірка», керівники закладу 
індивідуально відвідували школи ра
йону, в яких проводили цікаві ігрові 
програми, заняття та майстеркласи.

У цьому році зроблено акцент на 
дітей пільгової категорії.

Саксаганський район ще раз довів, 
що діяльність пришкільних таборів 
дуже важлива. Така форма роботи 
дає можливість дітям, які з різних 
причин залишаються на канікулах у 
місті, провести змістовно дозвілля.

Заборгували 
за житлово- 
комунальні 
послуги

 Станом на початок червня цього 
року в Саксаганському районі за
боргованість мешканців за спожиті 
енергоносії та комунальні послуги 
складає 108,2 млн. грн. У порівнянні 
з 01.  01.  2012 вона збільшилася на 
4,1 млн. грн., за останній місяць від
булося зменшення на 8,2 млн. грн.

 Згідно з інформацією ТОВ «Нова
Ком» на 01. 06. 2012 левову частку 
боргу становить борг КПТМ «Кри
воріжтепломережа» та ДП «Кри
ворізька теплоцентраль», а саме: 
42,2 млн. грн. та 26,3 млн. грн. від
повідно.

Микола КРАМАРеНКО.

g Нові особи

актуальна тема

Потоп? Аварія? Погром?
На допомогу йде «Дом.Ком»

Тарас ЗАТУЛьНИй. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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g Орден фронтовика

По вражеским тылам
За глаза это соединение называли «тыловым». И 
совсем не потому, что оно «отсиживалось» в тылу, а 
как раз наоборот, 68-я механизированная бригада 
специализировалась на рейдах по тылам противни-
ка. Этим и добыла себе славу.

Капитан Василий Автушко вы-
полнял обязанности помощника 
начальника штаба по оперативной 
работе той самой 68-й мехбригады. 
Сам он коренной уралец, далеко-
вато его деревенька Орлово от на-
шего города-побратима Нижнего 
Тагила, а все равно для криворо-
жан те края родные, для многих 
памятные. Василий в РККА с двад-
цати лет. Успел пороху понюхать 
задолго до его главной войны – с 
фашизмом.

В 1938 году повоевал на озере 
Хасан. На Дальнем Востоке задер-
жался до апреля 1942 года. Имен-
но в отчаянную распутицу при-
был старший лейтенант Автушко 
в зону боевых действий Брян-
ского фронта в составе эшело-
на, который мчался к линии огня 
почти без остановок. За плечами 
учеба в Ульяновской бронетан-
ковой школе, несколько месяцев 
боев с японцами у того самого озе-
ра, где, кажется, дно при тихой по-
годе усеяно серебром. Так чистое 
дальневосточное небо отражается 
в прозрачных водах. А армия про-
должала пятиться на восток. Без-
дорожье и половодье сдерживали 

активные действия обеих армий. 
Все переносилось на лето 42-го.

Василий Дмитриевич начинал 
воевать офицером связи 102-й 
танковой бригады. Досталось ее 
бойцам на подступах к Сталингра-
ду и в самом городе. К ноябрю си-
туация резко изменилась в пользу 
Красной Армии. Вот за что стар-
ший лейтенант Василий Автушко 
получил свою первую награду – 
орден Красной Звезды.

Совсем недавно заговорили во-
енные архивы: «При выполнении 
боевой задачи 19.11.42 г. создалось 
тяжелое положение в бригаде из-за 
отсутствия боеприпасов. Ст. лей-
тенант Автушко получил приказ 
во что бы то ни стало в течение 
ночи предоставить боеприпасы. 
Разгромленные части 13-й румын-
ской дивизии отдельными группа-
ми просачивались в тыл на дороги, 
не давали возможности своевре-
менно подбрасывать боеприпасы. 
Выполняя приказ командира бри-
гады, тов. Автушко, следуя ночью 
на машине с 5 бойцами, был об-
стрелян румынскими солдатами, 
спешенными с 3-х грузовых машин. 
Не растерявшись, ст. лейтенант 

Автушко, возглавляя 5 человек 
бойцов, смело вступил в бой. 
В результате неравного боя 
группа смельчаков, возглавляе-
мая ст. л-том Автуш-
ко, разогнала 40 чел. 
румынских солдат, 
взяла в плен 30 сол-
дат, в том числе 
офицера в чине капитана 
и одну штабную машину, одно-
временно обеспечив бригаду бое-
припасами.

За проявленное мужество, геро-
изм и смелость ст. л-т Автушко 
достоин награждения правитель-
ственной наградой – орденом Крас-
ного Знамени».

Документ подписал начальник 
штаба 102-й танковой бригады 
майор Вертело. Корпусное началь-
ство понизило награждение Васи-
лия Автушко до ордена Красной 
Звезды. Он его всю жизнь считал 
«сталинградским».

Прошло чуть больше года вой-
ны, и Автушко в звании капитана 
воевал уже в 68-й механизирован-
ной бригаде, которая и прослави-
лась своими рейдами по тылам 
врага. Совсем не часто офицеры 
на той войне получали солдатскую 
медаль «За отвагу», а если и полу-
чали, как капитан Автушко, очень 
этим гордились.

И снова обращаемся к архив-

ным документам. 
Правка текста здесь 

недопустима, поэтому по-
даем по оригиналу:

«Т. Автушко за время рейда по 
тылам противника показал себя 
смелым, решительным офицером. 
Под огнем противника он неодно-
кратно пробирался к частям и 
ставил им задачи. 11.01.1944 года 
т. Автушко выполнил поручение 
гв. полковника Кричмана под огнем 
пулеметов противника пробрал-
ся к своим танкам и поставил им 
задачу на отражение контратак 
танков и бронетранспортеров про-
тивника, в результате чего было 
подбито 2 танка противника.

Т. Автушко за проявленное му-
жество и храбрость достоин на-
граждения медалью «За отвагу».

У стен немецкого Трептова 
окончил свой боевой путь капи-
тан, а потом и майор В.Д.Автушко. 
Остался в кадрах, а после увольне-
ния в запас приехал в Кривой Рог. 
Жил в Дзержинском районе, рабо-
тал на ЮГОКе.

До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

Німецька 
окупаційна 
марка,
яка мала свід-
чити, що хазяї 
на криворізькій 
землі – арійці. 
І хлібне колосся 
для них зібрали 
селянки.

Особливий взвод
На цьому фото, датованому травнем 1941 

року, – частина бійців взводу міської організації 
Тсоавіахіму, який вів боротьбу із шкідниками на 
полях Криворіжжя. У липні 1941 року весь склад 
цього підрозділу записався до винищувального 
батальйону. В перші бої він вступив під Недай-
водою і під тиском відступив до Кривого Рогу. 
Потім його значну частину перекинули на обо-
рону Нікополя, а дезінфекторів – під Дніпропе-
тровськ. Мало хто вижив на тій війні. Публіку-
ється вперше.

Загинув у бою
Цей радянський солдат, напевно, воював у скла-

ді 252-ї стрілецької дивізії. З’єднання намагалося 
чинити опір ворогу на підступах до Кривого Рогу. 
Дивізія ще в попередніх боях зазнала великих 
втрат і мала відійти в тил на переформування. 
Та не вийшло, прорвалися німецькі танки і 252-га 
вступила у свій останній бій. Боєць знайшов свою 
смерть на землі криворізькій. Проти нього суну-
ла броня, яка пройшла по бетонках Європи і на-
шому бездоріжжю, а в руках у солдата – звичайна 
гвинтівка. Із архіву кінофотодокументів.

Пам’ятаємо

Молодим – 
відзнаки, кон-
курси та розваги

Довгинцівському району є 
ким гордитися. Немало на його 
території проживає талановитої 
та заповзятої молоді. Незаба-
ром у районі їх готуються вшану-
вати: День молоді на черзі.

Заходи з цього приводу обіцяють 
бути цікавими та насиченими пози
тивом. Відтак, 24 червня на майдан
чику біля Центру дитячої та юнацької 
творчості «Дружба» районні заходи 
розпочнуться спортивнорозважаль
ною програмою «Козацькі розваги» 
(з 16.00 до 17.00). Далі йтиме конкурс
норозважальна програма «Молоде 
покоління обирає здоровий спосіб 
життя» (з 17.00 до 18.00). Завершать 
феєрію свята розважальна програма 
для молоді за участю вокальних груп 
району, виставка учнівської творчості 
«Твої таланти, Довгинцеве» і конкурс
вікторина «Мистецтво проти нарко
манії та СНІДу» (з 18.00 до 20.00).

Наступної середи, 27 червня, від
будеться урочистий прийом у голови 
районної у місті ради з нагоди свята.

Кращий наш 
касир – на вок-
залі Кривий Ріг-
Головний

Нещодавно на Придніпров-
ській залізниці визначали кращо-
го касира та чергового з надання 
довідок. Відповідний конкурс, 
як це і годиться, був присвяче-
ний Євро-2012. У ньому взяли 
участь представники від вокза-
лів Дніпропетровськ-Головний, 
Дніпропетровськ-Південний, Ме-
літополь, Джанкой, Севастополь, 
Запоріжжя та Кривий Ріг.

Протягом конкурсного дня касири 
та чергові по вокзалу змагались у 
відмінному знанні нормативних до
кументів та посадових обов’язків, де
монстрували, як правильно виходити 
з проблемних ситуацій із пасажирами, 
володіння англійською для спілкуван
ня з іноземними вболівальниками. 
Наша землячка, працівниця вокзалу 
Кривий РігГоловний Тетяна Васюта 
показала відмінні знання та навички. 
Втім, до перемоги трохи не вистачило. 
Перше місце присвоєно касиру вокза
лу ДніпропетровськПівденний Тетяні 
Лавренчук. Криворізька Тетяна під
нялась на другу сходинку п’єдесталу. 
Вітаємо!

І оздоровитися,  
і відпочити, 
і заробити

Хто б там що не казав, а при-
шкільний табір стає у великій 
пригоді батькам на початку літ-
нього сезону.

Тільки протягом першої зміни 
в 14 пришкільних таборах району 
з денним перебуванням, що пра
цювали на базі 13 загальноосвітніх 
навчальних закладів, вже оздо
ровлено 2889 дітей. Протягом ІІ 
зміни, що почалася з нинішнього 
понеділка, будуть функціонувати 
два пришкільні табори.

У цілому, як повідомили у райви
конкомі, влітку в пришкільних таборах 
з денним перебуванням заплановано 
оздоровити 3022 дитини. А з початку 
липня в молодих людей з’явиться 
можливість підзаробити собі гроше
нят. Першочергово до громадських 
робіт буде залучено учнівську молодь 
із числа дітейсиріт, дітей, позбавле
них батьківського піклування, дітей з 
багатодітних, неповних сімей.

Володимир СКІДАНОВ.
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Підготував Володимир БУхТІяРОВ.
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День за Днем:
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До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

Німці наступали 
за такою схемою
Трофейна схе-

ма бойових дій 
німецьких військ 
на Криворіжжі в 
серпні 1941 року. 
Все виготовлено 
із тевтонською 
педантичністю. 
Вказано населені 
пункти. Фашис-
ти знали, куди 
йти, в якому на-
прямку вести на-
ступ.

Трофейний 
знімок

Почали хазяйнувати
Фашисти встановили протитанкову гармату прямо на вул. Леніна. Це там, де 

вона повертає на сучасну Каунаську. Саме туди прямує «Вілліс» з німецькими офіце-
рами. А тим часом обслуга гармати розвантажує приладдя. Вочевидь, гітлерівці 
побоюються радянської атаки. Німці відчувають себе господарями. Так трива-
тиме довгих два роки і сім місяців. Трофейне фото з архіву кінофотодокументів.

Пам’ятаємо

Пам’ятаємо!
З кожним роком усе далі й 

далі буремні дні воєнних ли-
холіть, але гіркоту втрат не 
приглушує часова відстань: 
скільки доль поламала війна, 
скільки життів забрала. І кожен 
раз у червні, коли вшановуєть-
ся пам’ять полеглих, у багатьох 
з живих проллється сльоза.

У цьому році в районі офіційні 
заходи до Дня скорботи і вшану
вання пам’яті жертв війни в Укра
їні розпочнуться 22 червня о 900 
з урочистої церемонії покладання 
квітів на житловому масиві ім. 
Ілліча. О 930 пройде покладання 
квітів на цвинтарі, що на Ніко
польському шосе. О 1000 квіти 
ляжуть до монумента, розташо
ваного у сквері 60річчя Перемо
ги. У заходах візьмуть участь ке
рівництво району, ветерани війни 
та представники громадськості.

Чверть 
мільйона  
на модернізацію

Металурги підбили під-
сумки своєї роботи в мину-
лому році. Як наголосили на 
підприємстві, в 2011 році 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» 
продовжувало повномасш-
табну програму модернізації 
та трансформації з метою по-
будови сучасного динамічно-
го підприємства. 

Основні інвестиційні проекти 
«АМКР» направлені на природо
охоронну діяльність і розвиток 
виробництва. Сума капітальних 
вкладень за вказаний період у 
виконання програми модернізації 
комбінату склала $252 млн. у по
рівнянні з $219 млн. у 2010 р.

Найбільш значущим серед про
ектів у сфері модернізації, на дум
ку самих металургів, є будівництво 
машини безперервного лиття за
готовок (МБЛЗ) і печіковша, що є 
одним з інвестиційних зобов’язань 
підприємства згідно з Договором 
купівліпродажу. Вартість про
екту – більше $100 млн. Наразі 
здійснюється виведення об’єкта на 
проектну потужність.

Крім того, програма модерні
зації в 2011 році включала і ряд 
таких проектів, що повинні були 
позитивно вплинути як на вироб
ничу діяльність, так і на еколо
гічну ситуацію навколо підприєм
ства. В тому числі: реконструкцію 
хвостосховища «Четверта карта»; 
реконструкцію хвостового гос
подарства та оборотного водо
постачання в районі селища 
Миролюбівка з нарощуванням 
гребель обвалування; установку 
очищення газу в конвертерному 
цеху; капітальний ремонт I розря
ду доменної печі №6; будівництво 
нового горизонту 1 135 м шахти 
ім. Артема тощо.

На захисті  
прав дітей

У районі продовжують три-
мати на контролі питання за-
хисту прав дитини. Минулого 
тижня тут відбулось чергове 
засідання комісії з питань за-
хисту прав дитини.

У ході засідання було розгляну
то 18 питань. У числі розглянутого 
– нагальні питання щодо встанов
лення опіки над неповнолітніми, 
захисту їхніх житлових прав тощо.

Володимир СКІДАНОВ.

Про ці бойові формування згадали з по-
чатком Великої Вітчизняної. Організатори 
звернулися до історичних подій і при-
гадали, як народні загони під приводом 
Мініна і Пожарського вибили польську 
шляхту з Москви, а в 1812 році ополченці 
зійшлися із загартованими в боях фран-
цузькими військами Наполеона. Варто 
сказати кілька слів про загони народного 
ополчення, які формувалися в Кривому 
Розі перед тим, як місто потрапило в лабе-
ти німецької окупації.

 Вперше заговорили 
про необхідність таких 
формувань ветерани гро-
мадянської війни, які ви-
ступили на таємному за-
сіданні бюро міськкому 
КП(б)У. Пропаганда та 
радіо з пресою замовчу-
вали можливість окупації 
Криворіжжя. Багатьом не 
хотілося вірити, але об-
становка на фронті свід-
чила про можливість здачі 
міста руди і металу в руки 
лютого ворога. Нарешті 
керівники Кривого Рогу 
побачили реальну загрозу 
прориву фашистів. Спеці-
альною постановою було 
надано право формувати 
загони народного ополчен-
ня. Криворіжці самі йшли 
до напіввійськових, напів-
цивільних пунктів і запи-
сувалися добровольцями. 
Загальне керівництво здій-
снював начальник місь-
кого гарнізону полковник 
М.Кудрявцев. Саме він у 
другій декаді липня 1941 
року доповів про готов-
ність трьох загонів народ-
ного ополчення. До їхнього 
складу входило понад 20 
тисяч осіб. В основному – 

гірники, металурги, буді-
вельники, учителі та лікарі. 
Виникла проблема з озбро-
єнням. Люди несли мис-
ливські рушниці, холодну 
зброю. Розповідали, що ро-
бітник заводу «Комуніст» 
Микола Дубосар прибув 
із драгунською шаблею, де 
було вибито дату її виго-
товлення: 1807 рік! Хтось із 
його предків служив у цій 
елітній кінноті і, напевно, 
громив французів пліч-о-
пліч з ополченцями 1812 
року. І ось прапрадідова 
зброя стала у пригоді че-
рез 130 років. В одному із 
приміських сіл віднайшли 
цілком придатну для бойо-
вих дій тачанку часів гро-
мадянської війни. Навіть 
кулемет системи «Максим» 
перебував у мастилі та зі 
стрічками патронів. У ці-
лому  майже 5 тисяч бій-
ців-ополченців кинулися 
шукати по місту хоч якусь 
зброю. Вони «роззброїли» 
всі гуртки Тсоавіахіму. На-
боями та гвинтівками по-
ділилися міліцейські відді-
лення. Зробили свої внески 
і бійці воєнізованої охо-
рони, які посилено охоро-

няли промислові об’єкти 
Кривого Рогу. При цьому 
кількість охоронців поміт-
но зменшилася. Ті, хто не 
вийшов у свою зміну, вже 
перебували в лавах тих 
самих загонів народного 
ополчення.

 Серед командирів тих 
формувань збереглися 
прізвища Аносова, Бурла-
кова, Півака. Саме вони й 
організували нашвидкуруч 
навчання особового складу 
народних ополченців. Жі-
ноча артіль швачок виго-
товила символічні знаме-
на. Перед ними городяни і 
селяни клялися не пустити 
ворога на рідне Криворіж-
жя. І піднімалася рать, вона 
свято вірила в те, що Гітлер 
ніколи не захопить святу 
землю поміж Інгульцем і 
Саксаганню. Але не так, 
на жаль, сталося, як мрія-
лося. Населення Кривбасу 
й гадки не мало, що танки 
14-го моторизованого кор-
пусу генерала Віттергейма 
вже минули пиляку кіро-
воградських чорноземів і 
готові до кидка на Кривий 
Ріг. Над регіоном букваль-
но зависали цілі гурти літа-
ків із хрестами. Вони були 
провісниками чорних діб і 
місяців для нашого краю. 
Люди з тривогою шепоті-
ли: що то робиться?.. Під-
приємства демонтувалися, 
на шахти завозили вибу-
хівку у незвично великій 
кількості. Тікали з міста 
чиновники різних рангів. 
Від такої атмосфери става-
ло моторошно. 

10 серпня 1941 року в за-
гонах народного ополчен-
ня пролунала справжня 
бойова тривога, а вже через 
дві доби бійці прийняли 
бойове хрещення. Сутич-
ка з німецьким авангардом 
відбулася біля мосту 
через Інгулець в межах 
Лозуватки. Що можна 
зробити з «трьохлі-
нійкою» або двоствол-
кою для полювання на 
зайців проти запиле-
них уже криворізьким 
ґрунтом танків із «рур-
металу»? А те, що оку-
панти ввійшли на ву-
лиці Кривбасу тільки 
за дві доби після бою з 

ополченцями, – велика за-
слуга останніх. Багато хто 
загинув тоді, а більшість з 
народних ополченців віді-
йшла за місто і влилася у 
військові частини армії ге-
нерала Н.Чибісова.

На фото, яке публікується вперше, – солдати 
41-го. Серед них колишній ополченець  
Семен Пошивайло. 

g Перші місяці війни

Народне ополчення



8 •Червоний гірник• середа, 20 Червня 2012 року

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Ц-Міський район

Екоосвіта

Навіки в пам’яті 
гіркій

Напередодні Дня скорботи 
і вшанування пам’яті жертв 
війни у закладах культури та 
освіти Центрально-Міського 
району відбуваються тематич-
ні заходи, присвячені трагіч-
ним подіям 1941-1945 років. 

Особлива увага приділяється 
впорядкуванню братських могил, 
пам’ятників, меморіальних дощок.

22 червня о 12.30 відбудеться 
урочисте відкриття братської мо-
гили на вул. Урицького, в якій по-
ховані солдати Радянської Армії, 
що загинули або померли від по-
ранень під час визволення Кри-
вого Рогу в 1944 році. Меморі-
ал, що складається з групи могил 
(братської могили, в якій похова-
ні 32 воїни, і двох індивідуальних 
могил), було встановлено у 1948 
році. На той час відомими були 
лише 10 прізвищ загиблих. У ре-
зультаті дослідно-пошукової ро-
боти членів ГО «Військово-патрі-
отичний клуб «Пошук» було вста-
новлено особисті дані та військо-
ві звання 43 похованих воїнів. На 
теперішній час проводиться ре-
конструкція групи могил на вул. 
Урицького: замінюються надгроб-
ні споруди, впорядковується при-
легла територія.

Честь і слава 
ескулапам!

Професії лікаря та медичної 
сестри завжди вважались по-
чесними та необхідними для 
людини. 

Саме люди в білих халатах обе-
рігають наше здоров’я від недуг, 
рятують життя. Тому невипадково 
слова щирої вдячності пролунали 
на їхню адресу під час урочистос-
тей до Дня медичного працівника, 
які відбулися в районі.

З вітальним словом до пред-
ставників медичних закладів, що 
функціонують у районі, звернувся 
перший заступник голови Дніпро-
петровської обласної державної 
адміністрації Вячеслав Задорож-
ний. Він наголосив на тому, що ре-
формування медицини спрямо-
ване на покращення якості надан-
ня медичних послуг населенню та 
забезпечення соціальних гаран-
тій медичним працівникам, під-
вищення їхньої заробітної плати 
та отримання соціального житла.

Спека спритним 
не завада

Спекотної літньої пори акту-
альним питанням є організа-
ція оздоровлення дітей. 

З цією метою в Центрально-
Міському районі відкрито 14 при-
шкільних таборів, які відвідують 
1610 дітей.

Дозвілля в дитячих оздоровчих 
закладах насичене – нудьгува-
ти ніколи. До уваги дітлахів – екс-
позиції міського історико-крає-
знавчого музею, виставкова зала, 
фонди дитячої бібліотеки, парки 
та сквери, дитячі майданчики.

Кожен охочий може вияви-
ти свою спритність та продемон-
струвати рівень фізичної підго-
товки під час проведення міжта-
бірної спартакіади та спартакіади 
«Юність-2012», які відбудуться 20 
та 28 червня на спортивних май-
данчиках по вул. Леніна, 10 та вул. 
Вчителів, 2. Усі бажаючі запрошу-
ються для участі у змаганнях!

Тетяна дРєєВа.

g Враження

Любімо світ навколо нас
Як ми вже повідомляли, упродовж п’яти 
днів у нашому місті проходив і Всеукраїн-
ський семінар-практикум з ботаніки, у 
якому взяли участь керівники та вихован-
ці екологічних центрів та станцій юних на-
туралістів з 15 областей україни. Мета се-
мінару – залучення дітей та молоді до ви-
рішення екологічних проблем, активізації 
природоохоронної діяльності, ботанічних 
досліджень, дбайливого ставлення до 
природи, поліпшення ефективності робо-
ти в гуртках ботанічного напряму.

Тамара Радченко, за-
відуюча відділом еколо-
гії Національного еко-
лого-натуралістичного 
центру учнівської моло-
ді Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту 
України (м. Київ). 

– Цей семінар є експе-
риментальним, досі тако-
го не було. Ваше місто для 
його проведення обране 
невипадково, адже про-
мислово потужний Кри-
вий Ріг водночас має бо-
танічний сад НАНУ – по-
важну академічну устано-
ву, де зосереджено потуж-
ну науково-практичну 
базу, ведуться досліджен-
ня збереження флори в 
умовах величезного тех-
ногенного навантаження, 
розробляються технології 
рекультивації порушених 
земель. Я б назвала ро-
боту працівників Криво-
різького ботанічного саду 
прикладом наукового і 
гуманістичного подвиж-
ництва. Протягом семіна-
ру ми працювали з дітьми 
на відвалах. Було диво-
вижно бачити, як на голо-
му камінні ростуть дере-
ва, як поступово поверта-
ється до життя ця земля – 
бачили навіть гніздечко, в 
якому недавно з’явилися 
пташенята. Працювали 
ми і в ботанічному саду, 
і в природному заказни-
ку Балка Північна Черво-
на – і на цьому контрасті 
хотіли показати дітям різ-
ні аспекти взаємин люди-

ни і природи. Ми ще раз 
переконалися, що такі се-
мінари вкрай необхідні, 
бо не секрет, що останнім 
часом знизився рівень 
викладання природни-
чих предметів у школах. 
Діти майже не знають ні 
рослин, ні тварин, ні ко-
мах. Вони відірвані від 
природи. Тож ми стави-
ли за мету навчити дітей 
не тільки споглядати на-
вколишній світ, а й бачи-
ти, знати і любити його. 
Упевнена, після цього се-
мінару ми матимемо сво-
їх волонтерів природи в 
кожному з представлених 
тут 15 регіонів України.

Наталія Шепетуха, ди-
ректор Станції юних на-
туралістів Жовтневого 
району (м. Кривий Ріг). 

– Нашим завданням 
була організація та про-
ведення з учасниками се-
мінару польового практи-
куму, зокрема, створення 
ними щоденника з польо-
вої практики. Структу-
ра щоденника свого часу 
була розроблена Жовтне-
вою СЮН спільно з уче-
ним Криворізького бота-
нічного саду НАНУ Ва-
силем Кучеревським та 
Василем Савоськом, до-
центом кафедри ботаніки 
та екології педінституту 
Криворізького національ-
ного університету. Ми 
створили два проекти, за 
якими учасники семінару 
протягом двох днів дослі-
джували розвиток рослин 

у штучно створених умо-
вах та в дикій природі – у 
заказнику Балка Північ-
на Червона, а потім захи-
щали свої дослідження у 
трьох секціях: «Природна 
флора Криворіжжя», «Ре-
культивація порушених 
відвалів», «Зелена архітек-
тура та ландшафтний ди-
зайн». Для наукового су-
проводу юних учасників 
семінару – а це, в основно-
му, учні середніх класів – 
було створено мобільні 
групи з учителів біології 
Жовтневого району, які 
координували і спрямо-
вували дослідницьку ро-
боту. Цікавим було й спіл-
кування з колегами з ін-
ших регіонів, адже ми бе-
ремо участь у багатьох 
Всеукраїнських екологіч-
них акціях. Тож обміню-
валися досвідом їх прове-
дення на місцях. 

Юрій Педан, директор 
Дніпропетровського об-
ласного еколого-натура-
лістичного центру дітей 
та учнівської молоді.

– Головною умовою 
для проведення семіна-
ру-практикуму, поставле-
ною Міністерством осві-
ти, було залучення до цієї 
роботи академічної нау-
ки. І в цьому сенсі Кри-
вий Ріг був ідеальним, 
бо тут зосереджені і важ-
ка промисловість з усіма 
її негативними впливами 
на природу, і ботанічний 
сад НАНУ, вчені якого за-
ймаються відродженням 
порушених земель. Під-
готовка до семінару роз-
почалася ще в січні цьо-
го року. Раз на місяць ми 
приїздили до Кривого 
Рогу і на базі ботанічно-
го саду детально обгово-
рювали всі науково-прак-
тичні, організаційні мо-
менти майбутнього семі-
нару. Тепер, коли він добі-
гає кінця, можна сказати, 
що наші старання не були 
марними. Хочу щиро по-

дякувати вченим Кри-
ворізького ботанічного 
саду, управлінню освіти 
та науки міськвиконкому, 
обласному ліцею для сіль-
ської молоді за співробіт-
ництво й добру організа-
цію цього важливого за-
ходу. Хоч семінар-прак-
тикум тривав аж 5 днів, 
програма його була на-
стільки щільною і наси-
ченою, що учасники були 
практично задіяні з 6-ї 
ранку до 23-ї години. У 
рамках семінару відбуло-
ся пленарне засідання, на 
якому з доповідями ви-
ступили провідні вчені-
ботаніки. Далі діти разом 
з науковцями проводили 
польові дослідження, ви-
вчали парково-ландшаф-
тну архітектуру Криво-
го Рогу. Також відбували-
ся конкурсні захисти до-
машніх завдань – кожен 
учасник представляв на 
світлинах рослини сво-
го регіону та характери-
зував можливість вико-
ристання їх для озеленен-
ня, рекультивації, ство-
рення паркових зон тощо 
– і захисти тем, обраних 
для польових досліджень. 
Крім того, гості здійсни-
ли ряд екскурсій містом 
та його природними за-
повідниками. На завер-
шення роботи семінару 
відбулося урочисте від-
значення авторів кращих 
проектів. За сумою оці-
нок перше місце в цьо-
му науково-дослідниць-
кому змаганні посіли юні 
ботаніки Миколаївської 
області. Плануємо також 
видати збірник наукових 
тез за підсумками роботи 
І Всеукраїнського семіна-
ру ботаніків.

Оксана Мельник, За-
карпатський обласний 
еколого-натуралістич-
ний центр (м. Ужгород). 

– Викликає захоплен-
ня і повагу робота ваших 
людей, які трудяться в та-

ких важких умовах і які 
так любовно доглядають 
своє місто, що воно зе-
лене, прибране, затишне. 
Здивував ваш Квітковий 
годинник – повезу додо-
му його фотографії. Наші 
польові практики прохо-
дили в Балці Північній 
Червоній. Що всіх приєм-
но вразило, щойно ми ви-
йшли з автобуса, – це над-
звичайні пахощі літньо-
го степу, його різнотрав’я. 
Дуже пізнавально і раціо-
нально, на високому рів-
ні було організовано всю 
роботу семінару – ми по-
черпнули багато вражень, 
знань, просто позитивних 
емоцій. Скажімо, в Ужго-
роді теж є ботанічний сад, 
але в порівнянні з вашим 
він просто сквер. 

Наталія Захарова, До-
нецький обласний еко-
лого-натуралістичний 
центр.

– Тема, з якою ми при-
їхали на семінар, – це 
«Озеленення дошкільних 
навчальних закладів. Тен-
денції часу». Познайомив-
шись ближче з вашим міс-
том, мушу сказати, що До-
нецьку є чому повчитися в 
Кривого Рогу. Ви надаєте 
великого значення озеле-
ненню свого міста, парко-
вому будівництву. І я, і мої 
вихованці-восьмикласни-
ки були в захваті також від 
колекції рослин, зібраних 
у Криворізькому ботаніч-
ному саду, від тієї величез-
ної роботи з оздоровлення 
екології, яку ведуть його 
співробітники. Досвід ре-
культивації порушених зе-
мель дуже цінний для До-
неччини. А крім того, під 
час захисту науково-до-
слідницьких робіт ми за-
уважили хорошу технічну 
оснащеність ліцейських 
навчальних кабінетів, що 
дало можливість якнай-
краще представити свої 
дослідження. Та й чудове 
озеленення самої території 
ліцею – ніби в тему наших 
досліджень.

Мотрона ПаноВа. Фото автора.

g оголошення
Заявление об экологических последствиях по рабочему проекту «Коксохимическое производство. Утилизация 
отработанного раствора цеха очистки коксового газа от сероводорода» на Пао «арселорМиттал Кривой рог»

Вниманию жителей города Кривого Рога:
29 июня 2012 года в 10:00 в ДК металлур-

гов по адресу: проспект Металлургов, 7 со-
стоятся общественные слушания заявления 
об экологических последствиях рабочего 
проекта «Коксохимическое производство. 
Утилизация отработанного раствора цеха 
очистки коксового газа от сероводорода» на 
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Для справки просьба обращаться по те-
лефону 78-38-81 с 9:00 до 15:00.

Рабочий проект «Коксохимическое про-
изводство. Утилизация отработанного рас-
твора цеха очистки коксового газа от серо-
водорода» разработан институтом «Гипро-
кокс».

Проектом предусматривается установка 
утилизации отработанного раствора с вы-
соким содержанием серы в угольной шихте 
цеха очистки коксового газа от сероводоро-
да. В состав установки входят: отпарная ко-
лонна; сборник для серной кислоты; сбор-
ник для приготовления 20 % раствора сер-

ной кислоты; сборники для отпаренного от-
работанного раствора; сборник для нейтра-
лизации раствора; узел подачи раствора на 
транспортер; агрегаты электронасосные.

В варианте с низким содержанием серы 
в угольной шихте сборник для серной ки-
слоты и сборник для приготовления 20 % 
раствора серной кислоты не будут эксплу-
атироваться.

Цех очистки коксового газа от сероводо-
рода предназначен для очистки коксово-
го газа от сероводорода вакуум-карбонат-
ным способом до остаточного его содержа-
ния 0,5 г/нм3 с получением высококонцен-
трированной серной кислоты.

Улавливание сероводорода и цианисто-
го водорода из коксового газа по вакуум-
карбонатному способу осуществляется пу-
тем промывки коксового газа содовым по-
глотительным раствором в скрубберах для 
улавливания сероводорода с последующей 
регенерацией раствора в регенераторах. В 
регенераторах раствор продувается пара-

ми исходного раствора, кипящего под ва-
куумом. Регенерированный раствор после 
охлаждения подается обратно в скрубберы.

Источниками загрязнения окружающей 
среды установки утилизации с низким со-
держанием сероводорода в коксовом газе 
являются сборник отработанного раство-
ра после отпарной колонны, сборник отпа-
ренного отработанного раствора узла пода-
чи раствора на транспортер, окожушенный 
транспортер.

В результате планируемой деятельности 
в атмосферу будут выбрасываться загряз-
няющие вещества в количестве:
 0,01367 т/год (с высоким содержани-

ем сероводорода в коксовом газе);
 0,002791 т/год (с низким содержани-

ем сероводорода в коксовом газе).
Расчетные максимальные приземные 

концентрации загрязняющих веществ в 
расчетных точках на границе санитарно-за-
щитной зоны не превышают предельно до-
пустимых значений.

Сброс неочищенных сточных вод в от-
крытые водоемы отсутствует.

Уровень шумового воздействия от объ-
ектов проектируемой деятельности не вы-
ходит за пределы допустимых норм.

Состояние флоры и фауны в рассматри-
ваемом районе существенным образом не 
изменится. На природно-заповедные объ-
екты планируемая деятельность оказывать 
воздействие не будет.

Реализация планируемой деятельности 
на условия жизнедеятельности и здоровье 
местного населения существенным обра-
зом не влияет. Деятельность близлежащих 
промышленных и гражданских объектов, 
их эксплуатационная надежность и сохран-
ность обеспечиваются.

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» обя-
зуется осуществлять в полном объеме ме-
роприятия по охране окружающей среды, 
предусмотренные в рабочем проекте в со-
ответствии с требованиями природоохран-
ных и санитарных органов.
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g Зі знаком «вело»

Цікавий ракурс

День за Днем:
Інгулецький район

Вітали  
медиків

14 червня в Палаці 
культури Інгулецького 
ГЗК відбулось вшану-
вання людей у білих 
халатах з нагоди про-
фесійного свята. Район-
ний виконавчий комітет 
відзначив 25 фахівців. 
До поповнення в лавах 
лікарів, 13 молодих спе-
ціалістів, напутні слова 
промовила голова ради 
ветеранів 17-ї міськлі-
карні Людмила При-
ходько.

Наступного дня в при
міщенні райвиконкому 
кращих представників 
професії щиро вітав пер
ший заступник голови Дні
пропетровської обласної 
державної адміністрації 
Вячеслав Задорожний. По
дякою голови ОДА відзна
чена праця Надії Матирко, 
Грамоту облради отримала 
Тетяна Бризгун.

Свято  
дитинства

Минулої суботи в пар-
ку Піонерському здано 
в експлуатацію дитя-
чий майданчик, пода-
рований інгульчанам  
Партією регіонів. 

Теплі вітання землякам 
адресували перший за
ступник голови ОДА Вяче
слав Задорожний, голова 
міської організації Партії 
регіонів Костянтин Пав
лов, голова Інгулецького 
районного осередку Партії 
регіонів Анатолій Логачов. 
В. Задорожний пригостив 
малечу морозивом, К. Пав
лов подарував розвиваючі 
інтелект книжечки. 

Засудили  
директора

У процесі проведення 
перевірки дотримання 
вимог законодавства 
України про працю в 
установах району, про-
куратура виявила кіль-
камісячну невиплату 
заробітної плати пра-
цівникам приватного 
підприємства «Благо-
устрій 2008». 

Заборгованість сягну
ла астрономічної суми, 
за цим фактом порушено 
кримінальну справу проти 
директора «Благоустрою 
2008». Під час судового 
розгляду він визнав свою 
провину частково, на
магався довести, що за
боргованість виникла з 
об’єктивних причин. Од
нак прокуратура довела – 
тридцяти чотирьом особам 
зарплата затримувалась 
неодноразово, зрештою, 
так і не була виплачена.

Днями Інгулецький ра
йонний суд виніс вирок. 
С. Філінова засуджено до 
двох років позбавлення 
волі, з  позбавленням пра
ва обіймати керівні посади 
на такий же період та з ви
пробним терміном на пів
тора року.

Тарас ЗаТульний. анна РодІчкІна. Фото олександра ПоРТнягІна.

у рядок складені велосипеди в затінку 
нудьгують без господарів. Із самого ранку 
в суботу за кількістю велосипедистів у парку 
«Ювілейний» можна було і без ворожки перед
бачити якусь велоподію. доки дорослі спорт
смени завершують останні приготування, на
вколо об’їжджають трасу декілька хлопчиків. 
до першої дитячої велогонки вони поставили
ся серйозно, бо вже давно мріяли покататися 
не тільки з вітерцем, але й на швидкість. Так 
стартувала перша в місті дитяча «дивогонка».

Задум влаштувати зма-
гання між дітьми органі-
затори виношували дуже 
довго. Півроку готувалися 
провести його на почат-
ку літа. Однак, прокинув-
шись у запланований день, 
2 червня, зрозуміли: щодо 
цього в погоди інші пла-
ни. У той суботній день 
місто заливали дощі. На 
сайті громадської органі-
зації «Велокривбас» на той 
час зареєструвалося вже 
більше сорока маленьких 
учасників, організатори 
побою валися, що пере-
несення дати негативно 
вплине на кількість бажа-
ючих поганяти. Однак зго-
дом, від початку офіційної 
реєстрації стало зрозумі-
ло: попит буде. Всього 16 
червня на гонку прибуло 
64 маленьких спортсмени.

Перед самим стартом 
біля дитячого майданчи-
ка стоїть розкішна колек-
ція велоспорядження. Тут 
поруч з дорогим гірським 
двоколісним конем ти-
хенько примостився три-
колісний початківець. Їз-
дити наввипередки можна 
було учасникам від 2 до 
15 років. Змагання відбу-
валися в п’яти категоріях. 
Першими на старт ви-
строїлися триколісники. 
Дво- і трирічні спортсме-
ни в перший свій «забіг» 
поки що – тільки з мамою 
чи татом. Ці перегони хоч 
і були дещо умовними, та 
не залишили байдужими 
навіть випадкових пере-
хожих. У кінці вся малеча 
отримує призи та медалі, 
а трьох тих, хто прийшов 
першим, батьки ставлять 
на п’єдестал. Серед пере-
можців і дворічна Софійка 
Приходько. «Ми прийшли 
треті!» – енергійно спові-
щає Анжеліка, її мама, у 
мобільний телефон, доки 
дівчинка з цікавістю роз-
глядає медальку.

– У мене просто вибух 
емоцій! – говорить Анже-
ліка. – Софійка дуже гарно 
катається і на велосипеді, 

і на самокаті, тому, думаю, 
це її стихія. Для нас це пер-
ші змагання. Давно вже 
підмітила, що в донечки в 
характері проявляється ці-
леспрямованість. Мабуть, 
вона і допомогла нам при-
йти на фініш у перших рядах.

Великі перегони для 
маленьких велосипедів 
пройшли по всій Украї ні. 

Дитячі перегони за видо-
вищністю не поступають-
ся велопарадам, а напруга в 
змаганнях не залишає бай-
дужим жодного з уболі-
вальників. Як зазначають 
організатори «Дивогонки» 
у Кривому Розі – представ-
ники громадської органі-
зації «Велокривбас», хви-
ля велозаходів для дітей 
розпочалася фестивалем у 
Горлівці. Щось подібне на 
початку літа було ще в 20 
містах Украї ни, серед яких 
Київ, Вінниця, Донецьк, 
Житомир, Івано-Фран  - 
ків ськ, Краматорськ, 
Одеса, Тернопіль, Ужго-
род, Черкаси.

– Для нас головне, аби 
кожен учасник не тільки 
повірив у власні сили чи 
став переможцем, але й 
відчув атмосферу свята, 
захоплення від велосипед-
ного відпочинку, – каже 
Алла Дейнега, координа-
тор дитячих велоперегонів 
у нашому місті. – Так, ко-
жен учасник отримав по-
дарунок від наших спонсо-
рів та гарний настрій.

Оплесками і фотосесією 
проводжають перемож-
ців у кожній номінації, і 
знову на старт виїжджає 
наступна категорія. Най-
емоційніші вболівальники 
– батьки.

– Здивувало, що дорос-
лі гонки збирають менше 
учасників та вболівальни-
ків, ніж ці, – знизує плечи-
ма велосипедист зі стажем 
Максим Малик. – Хоча це 
і перша ластівка, і перено-
сили дату, такою подією 
зацікавилося дуже багато 
дітей. Я свою дитину теж 
привчаю до велосипеда з 
двох з половиною років. 
Хоч ми й не перемогли, але 
з самого початку налашто-
вувалися, що це – розвага 
і засмучуватися в будь-
якому разі не будемо.

Доки у своїх дійсно дитя-
чих перегонах вовтузилася 
малеча, до стартів готува-
лися підлітки. Поруч діяв 
пункт боді-арту, де учасни-
кам могли намалювати на 
щічках український пра-
пор чи мініатюрний вело-
сипед. Незважаючи на те, 

що в перегонах усе-таки 
без переможців ніяк, для 
кожного з маленьких учас-
ників цей день став спор-
тивним святом.

– Найбільш запекла бо-
ротьба за переможні міс-
ця була в найстарших та в 
категорії 7-8 років, – гово-
рить голова «Велокривба-
су» Вік тор Новак. – При-
ємно, що деякі діти навіть 
тренувалися перед гонкою 
спеціально.

Батькам він радить теж 
не ховати велосипеди і по-
чинати  тренування, адже 
вже восени на дорослих 
чекатиме декілька вело-
подій. Буде і в них можли-
вість показати чадам гар-
ний приклад.

– На літо велорух ро-
бить невеличку перерву. 
Це час для туристичних 
мандрівок та відпочин-
ку. А от восени планує-
мо в місті велогонку для 
батьків, і не одну. Будуть і 
чемпіонат України з байк-
поло (поло на велосипедах, 
– Авт.), і крос-кантрійні 
гонки, і міні-даунхіл.

Великі перегони  
для маленьких велосипедів
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Ціни, товари, послуги

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
криворізький р-н

Коли ж,  
як не влітку, 
ремонтувати  
і впорядковувати

На черговій нараді у Криво-
різькій райдержадміністра-
ції було акцентовано увагу на 
ремонті комунальних доріг та 
благоустрої територій сільських 
і селищних рад, а також респу-
бліканських автотрас, якими до 
Кривого рогу їдуть поважні гос-
ті з обласного центру і Києва. 

У зв’язку з цим дано конкретні 
доручення відповідним керівни-
кам: дороги мають бути відремон-
товані, узбіччя – чисті. А й справ-
ді, треба поспішати, поки погода 
дозволяє.

Не скупіться, 
платіть людям 
гідну зарплату!

На засіданні районної ро-
бочої групи з питань легалі-
зації виплати заробітної пла-
ти та зайнятості населення як 
школярів соромили відомих у 
краї керівників таких підпри-
ємств, як «антоненко», «Укр-
промсервіс», «асфальт ЛТД», 
«аГІМПЕКС». 

Знаєте за що? За те, що не пла-
тять гідну заробітну плату людям. 
Скупляться платити навіть серед-
ньорайонну. Найбільше дивує те, 
що деякі директори проігнору-
вали засідання районної робочої 
групи. А в цілому це значить, що 
проігнорували і завдання губер-
натора Дніпропетровщини Олек-
сандра Вілкула, який не раз на-
голошував на тому, що заробітну 
плату трудящим треба підвищу-
вати і виплачувати вчасно.

Крадіжки  
і злочинність 
«дістали» селян

Відбулася координаційна 
нарада керівників правоохо-
ронних та виконавчих органів 
Криворізького району. 

На ній прокурор району Тетяна 
Леонова наголосила на тому, що 
в структурі загальнокриміналь-
ної злочинності більше двох тре-
тіх займають крадіжки майна гро-
мадян. Найбільше таких злочинів 
зареєстровано на територіях Лозу-
ватської, Чкаловської, Кіровської, 
Орджонікідзенської, сільських і 
Радушненської селищної ради. Ак-
центовано увагу й на тому, що мі-
ліцією неналежним чином ведеть-
ся боротьба з незаконно діючими 
пунктами прийому брухту (бачте, і 
в селах існують всемогутні «дахи» 
для дрібних зловмисників!).

З не меншою тривогою було 
сказано і про зростання рівня зло-
чинності аж на 150(!) відсотків се-
ред неповнолітніх. Причому всі 
скоєні дітьми злочини є тяжкими.

– Головними причинами зро-
стання злочинності серед непо-
внолітніх є не лише соціальні та 
економічні труднощі, а й небла-
гополучне становище в сім’ях, не-
зайнятість неповнолітніх, – під-
креслила, зокрема, прокурор ра-
йону Тетяна Леонова. – Ми вжи-
ваємо кардинальних заходів, аби 
подолати підліткову злочинність.

Микола кРаМаРенко.

Кошик споживача

Ціни записала наталя ЗаВальнюк.

Metro ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 1,34 –1,99 2,00 –4,50
Буряк (кг) 1,58 –1,99 2,50 – 3,00
Морква (кг) 5,29 –6,19 8,00
Огірки (кг) 3,90 3,00 – 5,00
Капуста (кг) 3,43 2,80 –3,50
Помідори (кг) 12,98 8,00 – 11,00 
Яблука (кг) 12,79 11,00 – 13,50 

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 40,00 – 65,99 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) 27,89 – 70,00 38,80 – 65,00
Кури (кг) 20,27 – 22,99 21,95 – 22,90
Яйця (10 шт.) 11,48 – 14,98 5,50 - 6,00

Бакалія
Цукор 5,60 – 6,36 5,80 
Пшоно 5,49 – 7,28 4,50 – 5,50
Рис 6,60 – 11,74 7,00 – 10,50
Гречка 9,67 – 19,78 9,50 - 10,00
Олія соняшникова 13,13 – 15,52 13,00 - 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 4,58 – 4,79 1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,62 – 5,06 4,25 - 4,50
Макаронні вироби 4,75 – 7,60 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 6,79 – 8,69 5,00 
Сир твердий (кг) 52,09 – 84,98 20,00 – 30,00
Вершкове масло (0,2 кг) 8,99 – 17,18 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 6,98 – 7,19 9,60 – 12,00
Кефір (0,5 л) 3,68 –

Метинвест планирует реконструировать центральную часть  
проспекта Победы жилмассива Ингулец и жилмассив Восход
до конца 2012 г. в кривом Роге планиру-
ется комплексная реконструкция парка 
им. комсомола украины, центральной 
час ти проспекта Победы жилмассива 
Ингулец и жилмассива Восход. Это про-
изойдет в рамках программы социальной 
ответственности компании Метинвест, 
которая входит в группу СкМ.

В этом году, уже традици-
онно, Метинвест заключил со-
глашения с городской админи-
страцией Кривого Рога с целью 
содействия стратегическому со-
циально-экономическому раз-
витию города. Метинвест выде-
лит городу 40 млн. грн.

«Предусмотрена реконструк-
ция центрального входа в парк 
им. Комсомола, аллей и уста-
новка освещения, – рассказы-
вает Полина Шаганенко, на-
чальник управления по кор-
поративной социальной от-
ветственности компании 
Мет инвест. – Планируется раз-
мещение на территории пар-
ка 2-х зон: культурной и спор-
тивной. Будет отремонтирова-
на концертная площадка, уста-
новлен скейт парк и площадка 
для пейнтбола. На территории 
парка расположен уникальный 
комплекс фонтанов. Его рекон-
струкция придаст парку осо-
бую индивидуальность и коло-
рит. Соседство со спортивным 

комплексом «Северное Сияние» 
позволит парку стать центром 
культурной и спортивной жизни 
жилмассива Восход.

Группа Метинвест уже 4 года 
реализует в Кривом Роге дол-
госрочную комплексную про-
грамму реконструкции райо-
нов проживания сотрудников 
Компании и криворожан. За это 
время в Терновском и Жовтне-
вом районах были реставриро-
ваны десятки фасадов домов, 
построены детские площадки, 
восстановлены зоны отдыха, 
благоустроены пляжи.

«Параллельно с основной 
программой по созданию ком-
фортных условий проживания, 
мы создали программу «Город 
нашими руками» и объявили 
конкурс на лучшие проекты по 
благоустройству города, – го-
ворит Игорь Кирилюк, ди-
ректор по корпоративным 
коммуникациям компании 
Метинвест. – В этом году мы 
получили около 120 заявок, об-

щественных организаций, му-
ниципальных учреждений и 
инициативных групп населения 
города. Среди идей, поданных 
на конкурс, идеи по обустройст-
ву парков отдыха, строительст-
во детских спортивных площа-
док и многое другое.

В 2011 году в пилотном ре-
жиме программа реализовы-
валась на жилом массиве Ин-
гулец. Мы получили 30 заявок. 
Из них экспертный обществен-
ный совет отобрал четыре. В 
итоге получилось интересное 
комплексное решение по со-
зданию открытого спортивно-
го комплекса на месте пустыря. 
Теперь там площадка для во-
лейбола и баскетбола, роллер-
дром и место для встреч пен-
сионеров».

Программа «Город наши-
ми руками» доказала свою эф-
фективность, и в этом году Мет-
инвест объявил аналогичный 
конкурс во всех городах своего 
присутствия. Победители полу-
чат гранты до 50 тис. грн. на во-
площение своей идеи. Общий 
бюджет программы в этом году 
составит 4 млн. грн.

«Благодаря проекту, город 
преображается. Но очень важ-
но и то, что жители вовлека-
ются в процесс создания свое-
го общего дома, – говорит По-
лина Шаганенко, начальник 

управления по корпоратив-
ной социальной ответствен-
ности компании Метинвест. 
– Мы помогаем с финансирова-
нием, а люди вкладывают свои 
умения, знания, навыки. Если 
люди делают что-то своими ру-
ками, то потом у них больше 
уважения к этому, поддержи-
вается порядок. Люди учатся 
самостоятельно организовы-
вать процесс: составлять биз-
нес-план, искать исполнителя, 
контролировать работу».

Сейчас конкурс находится на 
стадии финального отбора луч-
ших поданных заявок.

Программа социального 
партнерства Метинвест явля-
ется частью большой стратегии 
группы СКМ. В рамках этой про-
граммы было принято реше-
ние инвестировать в общест-
венное развитие. В первую оче-
редь, это касается городов при-
сутствия группы. В них в общей 
сложности проживает более 
5 млн. людей, то есть каждый 
9-й гражданин Украины.

При этом задана высокая 
планка – сделать уровень жиз-
ни в этих городах сопоставимым 
с европейским. «Наша цель – 
поставить города присутствия 
Метинвеста в один ряд с евро-
пейскими городами по комфор-
тности», – говорит Игорь Ки-
рилюк, директор по корпо-

ративным коммуникациям 
компании Метинвест.

«Чтобы люди на наших пред-
приятиях работали хорошо, не 
только условия труда должны 
быть достойными, но и условия 
жизни. В городах нашего при-
сутствия должны быть хорошие 
больницы, школы и детские 
сады, хорошие дороги, в домах 
– тепло и вода. Должно разви-
ваться предпринимательство. 
Это – позиция Группы СКМ, – 
заявил Генеральный дирек-
тор СКМ олег Попов. – И мы в 
партнерстве с местной властью 
и в диалоге с местной общест-
венностью определяем самые 
приоритетные задачи и работа-
ем над их решением».

Группа компаний СКМ инве-
стирует в социальные програм-
мы уже не один год. В этом году 
размер помощи возрос со 100 
млн. грн. в 2011 г. до 170 млн. грн.

Так крупнейшие компании 
группы, Метинвест и ДТЭК осу-
ществляют программы по раз-
витию медицины, энергоэф-
фективности в сфере ЖКХ, раз-
витию малого бизнеса.

Также СКМ поддерживает ряд 
других направлений для разви-
тия Украины: комплекс меро-
приятий по улучшению бизнес-
среды, проекты в области обра-
зования, журналистики, эколо-
гии, культуры и спорта.

g Социальный проект

Заява про наміри
Управління освіти і науки викон-

кому міськради має намір провес-
ти санацію будівлі Криворізької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 71, капітальний ремонт будів-
лі з застосуванням утеплення ого-
роджуючих конструкцій і заміна 
дерев’яних вікон термо зберігаю-
чими за адресою: вул. Ногіна, 22.

Ціль запланованої діяльності поля-
гає у зменшенні теплових втрат при те-
плозабезпеченні будівлі школи.

Для зменшення теплових втрат пе-
редбачається утеплення огороджуючих 
конструкцій будівлі мінераловатними 
плитами з улаштуванням декоративної 

штукатурки фасаду, встановлення те-
плозберігаючих вікон та дверей.

Потреби в земельних, енергетич-
них, водних, сировинних ресурсах під 
час експлуатації не потребує.

В період будівництва будівельними 
машинами і обладнанням в атмосфер-
не повітря будуть здійснюватись ви-
киди 0,124 т забруднюючих речовин 
(оксид заліза, марганець і його сполу-
ки, діоксин азоту, сажа, сірчистий ан-
гідрид, оксид вуглецю, вуглеводи гра-
ничні).

Негативна дія на грунт та повітряне 
середовище в період експлуатації не 
очікується.

Стан флори і фауни в районі діяль-
ності не зміниться.

Вплив на стан здоров’я мешканців 
житлових масивів відсутній. Умови про-
живання населення не порушуються.

Рівень дії на промислові, сільськогос-
подарські та житлово-цивільні об’єкти, 
наземні та підземні споруди – відсутній.

Замовник будівництва об’єкта 
– управління освіти і науки викон-
кому Криворізької міської ради –  
зобов’язується забезпечити здійснен-
ня проектних рішень відповідно до 
екологічних законодавчих актів Украї-
ни на всіх етапах будівництва об’єкта 
планової діяльності.

Громадські обговорення проек-
ту відбудуться 22.06.2012 о 10.00 за 
адресою: пр. Металургів 36а, каб. 9.

З пропозиціями щодо запла-
нованої діяльності, пов’язаної з 
проведенням санації будівлі Кри-
ворізької спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 71, капітального 
ремонту будівлі з застосуванням 
утеплення огороджуючих кон-
струкцій і заміни дерев’яних вікон 
термозберігаючими за адресою: 
вул. Ногіна, 22, можна зверта-
тись до управління освіти і науки 
виконкому Криворізької міської 
ради за тел. 92-27-49.

g «Подарунки» цивілізації
Тефлоновий посуд:  
зручно, але небезпечно
люди, які викори-
стовують кухонне 
начиння з тефло-
новим покриттям, 
частіше стражда-
ють від захворю-
вань щитовидної 
залози.

Британські вчені протягом семи років проводили дослідження, 
в ході якого з’ясувалося, що люди, які користуються тефлоновим 
посудом, частіше за інших мають проблеми зі щитовидною зало-
зою. Винна у цьому перфтороктанова кислота, токсична сполука, 
що є основним компонентом антипригарних і стійких до утворен-
ня плям матеріалів.

Крім цього, нещодавно американське Агентство із захисту на-
вколишнього середовища заборонило виробництво сковорідок 
з тефлоновим покриттям. Під час експериментів на тваринах 
з’ясувалося, що речовини, які містяться в тефлоні, сприяють роз-
витку раку печінки, низькій вазі немовлят, викликають проблеми 
з імунною системою і процесом розвитку.

Перфтороктанова кислота міститься в крові 95% американців, 
у тому числі вагітних жінок. Хімікат також виявили в крові мор-
ських мешканців і навіть полярних ведмедів. Заокеанське агент-
ство продовжить досліджувати вплив тефлону на здоров’я люди-
ни, щоб з’ясувати, чи потрібні якісь додаткові заходи.

Відзначимо, що тефлон – найбільш «розкручений» промисло-
вий продукт, який використовують не тільки у виробництві кухон-
ного начиння, а й в електроніці, аерокосмічній і текстильній про-
мисловості, що приносить чималі доходи виробникам.

Підготувала Тетяна СПИчак.
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Спорт

У багатьох бійців 
національної фут-
больної дружини 
блищали очі. Але 
ніхто не міг передба-
чити форс-мажору: 
через зливу, котру 
«організувала» не-
бесна канцелярія, 
поєдинок довело-
ся перенести на цілу 
годину пізніше. Бо-
йовий дух у гравців 
обох команд дещо 
підупав. До честі пра-
цівників донецького 
стадіону, вони швид-
ко зуміли очистити 
від води зелений газон 
і футболісти грали в 
нормальних умовах. 
Наші збірники по суті 
на рівних провели пер-
ший тайм із француза-
ми, хоча вони трохи 
й більше атакували. 
А ось після перерви 
ситуація кардиналь-
но змінилась: фран-
цузи за 7 хвилин двічі 
«розстріляли» воро-
та голкіпера Андрія 
П’ятова й справу було 
зроблено. Міг реаль-
но відновити інтригу 
в цьому протистоянні 
Андрій Шевченко, та 
добре діяв у «рамці» 
страж воріт францу-
зів. Отож, «бородин-
ської битви», на жаль, 
не вийшло: на сьогодні 
суперник сильніший 
за класом і це реаль-
ність. Коли так, то вар-
то було спробувати зі-
грати якось по-іншому 

– частіше пресингу-
вати опонентів, доро-
жити м’ячем. Адже, як 
любить повторювати 
один мій добрий прия-
тель, «коли м’яч у нас – 
нам точно не заб’ють». 
Та правильно вва-
жає керманич збірної  
О. Блохін – не варто «по-
сипати голову попе-
лом». Є шанс дати бій 
британцям, і ним слід 
скористатись (коли 
ви читаєте ці рядки, 
вже відомо, чи зуміли 
українці це зробити). 
Адже лише звитяга 
виводить наших фут-
болістів до наступ-
ного раунду – плей-
офф. Навіть коли ми 
туди й потрапляємо, 
то суперниками бу-
дуть або іспанці, або 
італійці. Так що опо-
ненти у підопічних 
О. Блохіна ще ті… 

Сенсаційно (на мі-
норі) завершили тре-
тій відбірковий матч 
з греками росіяни. 
Підопічні Діка Адво-
ката, котрі блискуче 
стартували у своїй 
групі, безславно про-
грали еллінам – 0:1. І 
разом з поляками (ті 
поступились з таким 
же рахунком чехам) 
будуть на Євро-2012 
у якості телеглядачів. 
До речі, греки ще ні-
коли не вигравали у 
росіян в офіційних 
зустрічах. Це просто 
якийсь фатум для на-

ших північних сусі-
дів! Гол Карагуніса на 
45 хвилині поєдинку 
для них став «холод-
ним душем». 

Словом, браття 
слов’яни одні з перших 
розпрощалися зі сво-
їми надіями та споді-
ваннями на нинішньо-
му Євро-2012. Тішить 
хоча б те, що віце-чем-
піони минулого євро-
чемпіонату голландці 
(котрі теж не пройшли 
у плей-офф) взагалі 
не набрали жодного 
очка у своїй групі і всі 
матчі програли. Але 
кому? Фаворитам нім-
цям, португальцям. 
Німецька «бундес-ма-
шина» взагалі розчав-
лює на своєму шляху, 
немов якийсь танк, 
усіх опонентів. У підо-
пічних Йоахіма Льова 
100-процентний ре-
зультат – три вікторії! 
Окрім німців, в ¼ фі-
налу єврочемпіонату 
також вийшли порту-
гальці, греки та чехи. 
Причому чехи (хто міг 
подумати?)  вийшли з 
групи з останнього на 
перше місце. До них 
приєдналися іспан-
ці та італійці. Інтрига 
чемпіонату потроху 
розкручується...  

g  Єврофеєрія2012

Полтава у нас була, Бородіно – ні.
Завадила злива? 

 Підготував Віталій Ткачук. Фото з Інтернетвидань.

Після «полтавської 
битви», яку наші 
хлопці виграли 
у шведів на нСк 
«олімпійський», 
здавалось, що збір
на україни зможе 
й французам вла
штувати щось на 
кшталт Бородіно. 
на цьому, зрештою, 
наголошував і олег 
Блохін, який за
певняв: французів, 
мовляв, ми розі
брали по кісточках, 
тож чого їх боятися. 
І це було видно на
передодні двобою 
нашої команди на 
«донбасарені». 

g Бокс

17 із 25 вихованців 
спортшколи стали 
медалістами
 Будинок офіцерів (що на Макулані) 
недавно був центром проведення 
першості міста серед боксерської 
юні. Свої вміння та спритність на 
ринзі, гідні результати продемон
стрували хлопці з дЮСШ № 8.

 – Сімнадцять наших вихованців із двадця-
ти п’яти завоювали медалі, – тішиться дирек-
тор ДЮСШ № 8 Сергій Прокопенко. – Причо-
му дев’ятеро у своїх вагових категоріях стали 
переможцями. Готували їх до міського турніру 
тренери – викладачі з боксу Олександр Хомаза, 
Семен Ольховський та Антон Мішуровський. 
Вони, звичайно, задоволені, адже їхні 12-14-річ-
ні підопічні продемонстрували кращі бої на тур-
нірі. Це, зокрема, Антон Дерев’янко, Ярослав 
Морозов, Микита Ващенко, Олександр Кузнєцов, 
Владислав Білоножко, Андрій Баласанян та інші.

g авіамоделізм

Закохані у небо
 

Ще десять років тому в комуналь
ному позашкільному навчальному 
закладі «Станція юних техніків 
довгинцівського району» вирішили 
щороку проводити оригінальне й 
видовищне суперництво. а саме: 
міські змагання з повітряних зміїв. І 
приурочили такий турнір до Міжна
родного дня захисту дітей.

– Цього разу ми провели, так би мовити, юві-
лейні змагання «Мирне небо – 2012», – зазна-
чила завідуюча відділом СЮТ Довгинцівського 
району Тетяна Таравська. – Серед п’яти команд 
наша посіла друге місце в міському суперництві. 
У класі моделей z 4 та z 7 перші місця відповід-
но дістались Андрію Воробйову та Вадиму 
Подкопаєву. А ось друге (у класі моделей z) – 
Роману Кондратенку (керівник цієї команди 
– Олег Анатолійович Сільченко). Трохи піз-
ніше на аеродромі в Довгинцівському районі 
відбулась обласна першість з авіамодельного 
спорту (вільнолітаючі моделі). Упродовж кіль-
кох днів можна було милуватися цим красивим 
видовищем, в якому використовувались моделі 
чемпіонатних класів. Молодші школярі нашої 
станції юних техніків здобули пальму першості, 
а старші школярі були призерами. Чемпіонами 
області в різних класах моделей стали Сергій То-
ропов, Богдан Балов (він, до речі, був першим у 
класі моделей F-1-G та F-1-B), Данило Двигун. В 
особистій першості друге місце у класі моделей 
F-1-B дісталось Антону 
Пугачу. Готував хлопців до 
цього обласного суперни-
цтва їхній наставник Сер-
гій Зорійович Катиба.

чехія  Польща – 1:0 

Італія  Ірландія  2:0

греція  Росія – 1:0

україна  Франція – 0:2
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У цирку затишшя. Де-не-де хтось пройдеться вузеньки-
ми прохолодними коридорами. Ніхто не репетирує, не 
носить туди-сюди пістрявий реквізит, не перегукується 
словечком на сходах. Літній період дається взнаки. Та 
перед тим, як Криворізький державний цирк остаточно 
піде на перерву, готуватися до нового творчого сезону, 
«ЧГ» зустрівся з його директором Сергієм Кабаковим і 

дізнався від нього про те, як справжні циркові 
номери борються з шоу-програмами, про 
тенденції циркового мистецтва і про те, що ж 
цікаве чекатиме на глядачів на криворізькій 
арені наступного року. А ще – про фести-
валь жонглерів, клоунів та акробатів, який 
планується в місті.

– У моїх планах дійсно є 
відновлення циркового фес-
тивалю, який був раніше. Це 
буде «Молодий цирк Кривба-
су», – розпочинає Сергій Ка-
баков. – Ідея в тім, щоб зібра-
ти хороші студійні номери 
від молодих циркачів та зро-
бити з ними фестиваль, а по-
тім будемо брати курс на все-
український рівень. Чомусь 
у нас забувають про молоде 
покоління, яке прагне долу-
читися до когорти циркових 
артистів. Усі великі фестивалі 
розраховані на фахових ви-
конавців, а маленьким бра-
кує уваги. Хоча дуже багато 
є справді талановитих юних 
циркачів. Це довів концерт, 
який ми влаштовували до 
Дня захисту дітей. Наскільки 
професійними були молоді 
учасники, які брали участь у 
цьому концерті. Серед дорос-
лих є горе-артисти, які не го-
тові конкурувати з молодими. 
Тож ми і хочемо підняти мо-
лодь, хочемо, щоб їх побачи-
ли. А для них це буде стимул 
розвиватися і вдосконалюва-
тися.

– А молодь виявляє заці-
кавлення таким ремеслом?

– У кожного свій талант. 
Хтось хоче бути шахтарем, а 
хтось – співаком. Є й такі, що 
бачать себе на арені цирку. У 
Кривому Розі такі юні дару-
вання є. Хоча, чесно кажучи, 
це дуже важка праця, навіть, 
можна сказати, фінансово 
невдячна. Погляньте – усі 
українські зірки цирку нині 
працюють за кордоном. В Єв-
ропі це цінується. Сьогодні 
будь-яка зарубіжна циркова 
програма за кордоном на сім-
десят відсотків складається з 

українських та російських ви-
конавців.

– А де вчать на клоуна та 
акробата?

– При багатьох палацах 
культури є студії, де навча-
ють цирковому мистецтву. От 
саме наш фестиваль і дасть 
можливість побачити, скіль-
ки студій у місті і який по-
тенціал там зростає. Думаю, 
криворіжцям це буде цікаво. 
Взагалі, таке навчання від-
волікає дітей від вулиці. Тут 
дитині розкажуть, хто був 
першим клоуном і які зна-
менитості є в цьому жанрі, 
ще багато пізнавального. А 
ті, хто побачить у цьому своє 
покликання, вступатимуть у 
відповідні заклади. У Києві 
був цирковий коледж, а цього 
року зробили академію цир-
кового мистецтва.

– Який найменший вік ар-
тистів, що виступали у 
Криворізькому державному 
цирку?

– Це діти з циркових динас-
тій, скажімо, дванадцятиріч-
ні. У мене хоч і не династія, 
та мій син уперше вийшов на 
арену у три з половиною роки. 
Ми взяли його, бо дуже хотів. 
А далі поїхали за кордон, і з 
чотирьох років він працював 
уже разом з нами. Так, нехай 
не супертрюки, але це була ро-
дзинка номеру. Дитячі номери 
завжди йдуть на ура.

– Що скажете про минулий 
сезон?

– Це був не дуже вдалий 
рік. Були різні кліматичні 
умови. У лютому, в тріскучі 
морози, всі цирки в Украї-
ні несли страшенні збитки. 
Важко глядача умовити, щоб 
у двадцять п’ять градусів мо-

розу він вийшов з квартири, 
аби побачити цирк.

Поїхав у Київ 
і розчарувався

– А з якими планами цирк 
йде на літній відпочинок? 
Чого чекати в наступному 
творчому сезоні?

– Зараз ремонтуємо заку-
лісні приміщення. Наперед 
не хочеться забігати, але го-
туємо для криворіжців дещо 
цікаве. Зараз у мене на сто-
лі лежить досить серйозний 
проект. Будемо завозити про-
грами з Європи, з Росії. Треба 
освіжити український «кон-
веєр». Думаю, криворіжці бу-
дуть приємно здивовані, коли 
відкриється новий сезон.

– Які тенденції у цирково-
му мистецтві зараз?

– Як не прикро, нині моло-
де покоління не виявляє на-
лежного інтересу до цирко-
вого мистецтва. Я кажу про 
покоління глядачів. Раніше 
похід у цирк був для молоді 
культурним заходом. А нині 
більше розраховуємо на зрі-
лого й найменшого 
глядача – батьків 
і дітей. Культура 
трохи відійшла на 
задній план, і це 
сумно. Будемо спо-
діватися, що якісь 
проекти, програми 
допоможуть пока-
зати: є ще справ-
жній цирк.

Загалом же мож-
на сказати: старий 
цирк пішов і на 
його зміну прий-
шов новий. Усі 
дивляться на Єв-
ропу. Намагають-

ся робити все для європей-
ського цирку. Нещодавно був 
на випускних іспитах у Києві 
і повернувся звідти трохи за-
смученим. Чому? Не побачив 
там справжнього цирку. Поба-
чив студентів, які випускають 
уже не циркові номери, а якісь 
шоу. Для чого? Для роботи в 
Європі. Тобто жоден випус-
кник не замислює постанов-
ки для роботи в Україні. Я не 
побачив жодного номера, по-
ставленого в національному 
плані. Почув усю європейську 
музику та побачив усі євро-
пейські постановки для робо-
ти в кабаре, у вар’єте, в яки-
хось шоу. Але не для роботи в 
цирку. Це факт. Багато учнів, 
навчаючись тут, уже плану-
ють свою кар’єру в інших кра-
їнах. А хто ж тут залишиться?

– А якщо говорити про 
дальні, не на один сезон упе-
ред, задуми?

– Оновити репертуар цир-
ку, запрошувати європейські 
програми і створювати свій 
колектив. Також у планах – 
розширюватися і організу-
вати другий колектив на базі 
цирку, щоб при створенні 
своєї програми частина могла 
поїхати на гастролі.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНяГІНА.

Цікавий ракурс

«Глядач здивується, коли 
розпочнеться наступний сезон»

Анекдот у тему
Ти найдурніший пе-сик, з яким я коли-не-будь працював! – кри-чить дресирувальник. – Тебе просиш прине-сти газету, а ти почи-наєш варити каву!

* * *
У цирку сенсація. Крокодил грає на піа-ніно, а бегемот співає. Успіх – шалений.

– У чому секрет? – допитується директор цирку в дресируваль-

ника. – Обіцяю, це за-лишиться між нами. Не може ж крокодил грати, а бегемот – співати!– Ви маєте рацію, бегемот тільки рота відкриває, а крокодил і грає, і співає.
* * *

Цирк на воді.
– Ваша теща впала в басейн з крокодила-ми!

– Ваші крокодили – ви їх і рятуйте!
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Оголошення. Реклама

Управління комунальної власності міста виконкому 
міськради оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціноч
ної діяльності – суб’єктів господарювання, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки частини 
огорожі № 3 у розмірі 18 кв. м (10,0 х 1,8) та двох дерев 
– кленів, розташованих за адресою: вул. Волосевича, 1е, 
для визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, 
знищення (псування) матеріальних цінностей.

Учасникам конкурсу необхідно надати до кон-
курсної комісії такі матеріали:   заяву на участь у 
конкурсі за встановленою формою;  нотаріально посвід
чену копію статуту учасника конкурсу (для юридичних 
осіб); копії документів, що підтверджують кваліфікацію 
працівників, які залучаються до незалежної оцінки (ква
ліфікаційні свідоцтва оцінювачів, сертифікати суб’єктів 
оціночної діяльності); бізнеспрограму учасника конкур
су, в якій зазначається досвід та кваліфікація у сфері проведення 
незалежної оцінки, пропозиції щодо умов та виконання робіт.

Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати 
відповідно до калькуляції витрат та терміну виконання 
подаються у запечатаному конверті. Пропозиції щодо 
умов, терміну виконання робіт необхідно зазначити в 
єдиній одиниці виміру – календарних днях. Конкурс від
будеться 02.07.2012 о 14.00 в управлінні комунальної 
власності міста (кім.246) , пл. Радянська , 1.

Прийом заяв на участь у конкурсі здійснюється від 
дня публікації оголошення про його проведення, кін
цевий термін прийняття заяв – за 2 доби до дати про
ведення конкурсу. Довідки за тел. : 744912, 49504 45.

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУХАНЬ
Керуючись Законом України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльнос
ті», на виконання розпорядження міського голови від 
24.05.2012 №131р «Про проведення публічних слухань» 
у єдиному дозвільному центрі м. Кривого Рогу (50101, м. 
Кривий Ріг, пл. Радянська, 1) 12.06.2012 були проведені 

слухання з обговорення регуляторного акта – проекту 
рішення міської ради «Про затвердження Порядку залу
чення забудовників до пайової участі в створенні й розвитку 
інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м. 
Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу.

В слуханнях взяли участь члени міської (галузевої) 
ради підприємців з питань архітектури, проектування, 
дизайну міського середовища та реклами, суб’єкти 
господарювання, мешканці міста, представники про
мислових підприємств та засобів масової інформації, 
керівники структурних підрозділів виконкому міської ради.

У результаті публічних слухань громадянам, суб’єктам 
господарювання та громадським організаціям запропоно
вано детально вивчити проект рішення міської ради «Про 
затвердження Порядку залучення забудовників до пайової 
участі в створенні й розвитку інженернотранспортної та соці
альної інфраструктури м. Кривого Рогу» та аналіз його регуля
торного впливу та у разі наявності пропозицій або зауважень 
надати їх у письмовій формі до управління містобудування і 
архітектури виконкому міської ради в строк до 26.06.2012р. 
на адресу: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, (каб. 
529, тел. 92-13-81, 74-45-47), або на електронну адре-
су виконкому Криворізької міської ради: 50101, м. 
Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, (каб. 529, тел. 92-13-81, 
74-45-47), або на електронну адресу виконкому Кри-
ворізької міської ради: radakr@ukrpost.ua.

Управління містобудування і архітектури 
виконкому міськради.

21.06.2012 р. прокурор ЦентральноМіського району 
м. Кривого Рогу Прихожанов В.О. буде проводити виїз
ний прийом громадян у приміщенні райвідділу Централь
ноМіського району за адресою: вул. Першотравнева, 14.

Виконавчий комітет Жовтневої районної у місті 
ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:  

– спеціаліста І категорії сектору з питань будівни-

цтва, регулювання земельних відносин та індивідуаль-
ної житлової забудови у відділі житлово-комунального 
господарства (тимчасово).

Вимоги до претендентів: громадянство України, по
вна вища освіта будівельного спрямування за освітньоква
ліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, вільне воло
діння державною мовою, вміння працювати на комп’ютері.

Учасники конкурсу складають письмовий іспит. До
кументи приймаються протягом 30 днів з дня опублі
кування оголошення про конкурс за адресою: 50014,  
м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 2. За додатковою інформа
цією звертатися за телефоном: 503183 (відділ кадрів), 
4403245 (відділ житловокомунального господарства). 

Літні канікули!
Управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення виконкому міськ-
ради звертає увагу батьків на дотримання правил 
безпеки дітей у літній період. Біда трапляється тоді, 
коли дітей залишають напризволяще там, де на кож
ному кроці на них чатує небезпека. На жаль, канікули 
не проходять без прикрих випадків. Легковажне по
водження малечі з вогнем, на воді, з побутовим газом, 
незнання елементарних правил безпечної поведінки – 
першопричини сумних та трагічних наслідків.

Шановні батьки! Не залишайте дітей без нагляду! 
Дбайте про безпеку своїх дітей, дотримуючись правил 
безпечної поведінки в побуті. Це варто зусиль! Виховуй
те у дітей навички культури безпечної поведінки, демон
струючи на власному прикладі обережність у поводжен
ні з вогнем, газом, на воді, побутовою хімією, ліками. 
Знайдіть декілька хвилин на відверту розмову з дітьми 
про це. Пам’ятайте, що вимірюватимуться ці хвилини 
ціною життя. А щоб неждана мить не стала початком ве
ликої біди – потрібно давати дітям чіткі рекомендації, як 
діяти в тій чи іншій ситуації. Пам’ятайте, що життя наших 
дітей залежить тільки від нас самих!

Управління комунальної власності міста виконкому міської ради оголошує про наміри  
передати в оренду об’єкти комунальної власності, щодо яких надійшли заяви

№
з/п

Балан-
соутримувач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування Місцезнахо-
дження

За-
гальна 
площа, 

м2 

Вартість  майна 
за незалежною 

оцінкою, грн.

Макси-
мально 

можливий 
строк 

оренди

Мета використання

1 УКВМ Нежиле приміщення окремо розташо
ваної одноповерхової нежилої будівлі

Вул.Глинки,12Б 48,3 43698,0
Станом на 21.05.2012

2 роки 
 11 місяців

Під розміщення художньої майстерні

2 УКВМ Нежиле приміщення на 1 поверсі окре
мо розташованої нежилої будівлі

Прт Дзержин
ського,1

50,4 44976,0
Станом на 31.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення офісу

3 КЗ «Центр первин
ної медикосанітар
ної допомоги №4»

Частина приміщення вестибюлю на 1 
поверсі окремо розташованої нежилої 
будівлі

Вул.Мелешкі
на,21

4,0 3778,0
Станом  

на 20.04.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення торгівлі друкованою продук
цією

4 УКВМ Нежиле приміщення на 2 поверсі окре
мо розташованої нежилої будівлі

Мкрн 
Сонячний,22А

2,53 3033,0
Станом на 29.05.2012

1 рік Під розміщення абонентського бюро диспетчер
ської служби кабельного телебачення

5 УКВМ Нежила окремо розташована однопо
верхова будівля

Вул.Луган
ська,51

250,1 127361,0
24.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення торгівлі продовольчими това
рами, крім товарів підакцизної групи

6 Відділ освіти викон
кому Тернівської ра
йонної у місті ради

Нежиле приміщення на 1 поверсі окре
мо розташованої нежилої будівлі

Вул.Косигі
на,29

162,5 146250,0
Станом  

на 21.05.2012

2 роки 
 11 місяців

Під розміщення християнської церкви

7 УБЖП Нежиле приміщення на 2 поверсі окре
мо розташованої нежилої будівлі

Вул.Івана 
Сірка,46

17,3 15025,0
Станом на 17.05.2012

2 роки Розміщення службового приміщення кому
нального житлового підприємства

8 УКВМ Нежиле приміщення на 2 поверсі окре
мо розташованої нежилої будівлі

Вул.Адмірала 
Головка,40

23,2 23400,0
Станом на 28.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення перукарні

9 УКВМ Нежила окремо розташована однопо
верхова будівля

Вул.Мухіної, 
біля житлового 

будинку №1

14,1 6714,0
Станом  

на 30.03.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення торгівлі продовольчими това
рами, крім товарів підакцизної групи (овочевий 
кіоск)

10 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по
верх житлового будинку

Вул.Мухіної,15 22,5 18746,0
Станом на 24.05.2012

2 роки Розміщення службового приміщення кому
нального житлового підприємства

11 КУ «Центр первин
ної медикосанітар
ної допомоги №5»

Нежилі приміщення на 14 поверхах 
окремо розташованої нежилої будівлі

Вул.Орджонікі
дзе,2

1323,0 1149420,0  
Cтаном  

на 05.04.2012

1 рік Під розміщення клініки

12 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по
верх житлового будинку

Вул.ХХVІІ 
Партз’їзду,7

92,6 73014,0
Станом  

на 14.05.2012

2 роки 
 11 місяців

Розміщення відділення банку та відділення 
банку на площі, що використовується для здій
снення платежів за житловокомунальні послуги

13 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по
верх житлового будинку

Вул.Сім’ї 
Демиди,54

76,3 47445,0
Станом на 14.05.2012

2 роки  
11 місяців

Розміщення відділення банку та відділення 
банку на площі, що використовується для здій
снення платежів за житловокомунальні послуги

14 Відділ освіти ви
конкому Інгулецької 
районної у місті ради

Нежиле приміщення на 1 поверсі окре
мо розташованої нежилої будівлі

Вул.Гротево
ля,20

43,0 30828,0
Станом  

на 14.05.2012

2 роки 
 11 місяців

Розміщення відділення банку та відділення 
банку на площі, що використовується для здій
снення платежів за житловокомунальні послуги

15 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по
верх гуртожитку

Прт Півден
ний,19

35,19 35189,0
Станом на 22.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення перукарні

16 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по
верх житлового будинку

Вул.Симбір
цева,1

66,0 64813,0
Станом на 25.05.2012

2 роки 
 11 місяців

Розміщення складу

  Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються відділом дозвільнопогоджувальних процедур виконкому міської ради протягом 10ти робочих днів після опублікування 
оголошення в міській комунальній газеті «Червоний гірник». У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди, орендодавцем буде оголошено конкурс на право його 
оренди відповідно до абз.3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та рішення міської ради від 23.11.2011 №726 «Про затвердження По
ложення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста».

Довідки можна отримати  в  управлінні комунальної власності міста виконкому міської ради (пл.Радянська,1, кімн. 361,360,  тел.74-49-29,  74-43-97).

Вітаємо!

22 червня 2012 року колектив будівельного управління № 2 
ПАТ «Криворіжіндустрбуд» 

вітає з 60-річним ювілеєм

Ковшара Олександра Андрійовича!

Педагогічний, учнівський та батьківський колективи 
Криворізької спеціалізованої школи № 118 

висловлюють щиру вдячність 
Світловському Олександру Арсентійовичу, 
начальнику управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради, 

депутату міської ради від Партії регіонів 
за сприяння у розбудові навчального закладу та поздоровляють його з професійним 

святом – Днем медичного працівника. Бажають міцного здоров’я, здійснення усіх 
планів та задумів.

Родную, любимую мамочку, бабулечку
Никитенко Раису Адамовну

поздравляем с 75-летием!
Ты ночи из-за нас недосыпала,
И рано волосы покрылись сединой,
Мы поздно узнаем порою, мама,
Как надо Твой беречь покой.
Не жалей, что годы пролетели,
Тебе на долю выпал трудный век.
Тебя мы любим и всегда любили,
Наш дорогой, любимый человек!
Здоровья на долгие годы
И низкий земной поклон!

Любящие дети, внуки.

Автомобільні дороги та аеродроми. Автомобілі та автомобільне господар
ство. Підйомнотранспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини 
і обладнання.  Організація перевезень і управління на автомобільному 
транспорті. Організація та регулювання дорожнього руху.

Криворізький навчально-консультаційний центр  
Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету ІV рівня акредитації

продовжує прийом студентів 
на 20122013 навчальний рік заочної  
форми навчання за спеціальностями:

Адреса: КНКЦ ХНАДУ:  
м. Кривий Ріг, вул. Туха

чевського, 26, зупинка  «Ав
тотехнікум», 3поверховий 

корпус, 23 кабінет. 
Тел. 401-96-66, 098-

8624524, 095-6254545.
Зарахування 

абітурієнтів  
проводиться 
на 1, 2, 3 курс 

навчання. 

26.07.2012 о 15.30 в залі засідань виконкому Інгулецької районної в міс-
ті ради відбудуться громадські слухання з обговорення детального плану 
території під розміщення комплексу будівель і споруд храму преподобних 
Антонія і Феодосія Києво-Печерських на перехресті вулиць Ярославської та 
Груні Романової в Інгулецькому районі.

Детальний план території розроблений ДП «ДПІ «Кривбаспроект». Підставою 
для розроблення вищезазначеної документації є рішення Криворізької міської 
ради від 28.03.2012 № 1030. Детальним планом території передбачається роз-
міщення комплексу будівель і споруд храму преподобних Антонія і Феодосія 
Києво-Печерських на перехресті вулиць Ярославської та Груні Романової в Інгу-
лецькому районі. З проектом містобудівної документації, у тому числі графічним 
матеріалом, можна ознайомитись в управлінні містобудування і архітектури ви-
конкому міської ради – каб. 530, тел. 74-45-46, пл. Радянська, 1, 50101 та на офіцій-
ній сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет www.kryvyirih.dp.ua.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення містобудівної документації про-
понуємо надавати в управління організаційно-протокольної роботи виконкому 
міськради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Радянська, 1, 50101) до 26.07.2012.

З метою створення сприятливих умов для святкування 28 червня – 
Дня Конституції України, раціонального використання робочого часу, 
керуючись Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 р.  
№ 1210-р. «Про перенесення робочих днів у 2012 році», комунальне підприєм-
ство Дніпропетровської обласної ради «Криворізьке бюро технічної інвен-
таризації» повідомляє мешканців міста та громадян про режим роботи 
підприємства у зв’язку зі святкуванням Дня Конституції України:

– 27.06.2012 р. – підприємство працює з 8.30 до 16.30. Обідня перерва з 12.00 
до 12.48;

– 28, 29, 30 червня 2012 р. – неробочі дні;
– 1 липня 2012 р. – неробочий день.

З  2.07.2012 р. підприємство працює з 8.30 до 17.30. Обідня перерва з 12.00 до 12.48.

З роси, з води на добру сотню літ
Людського щастя, благ земних рікою,
Здоров’я зичимо міцного, як граніт.
Щоб радість лиш приносило життя,
Мов квіти, щоб буяли почуття,
І щоб здійснились заповітні мрії,

Щоб справдилися Ваші надії.
За уміння працювати
Вас неможливо не поважати!
Енергії і натхнення Вам не позичати,
Бажаємо на майбутнє –
Так тримати!
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Міськдовідка: вакансії

актуальні вакансії від підприємств та підприємців
станом на 15.06.2012 р.

криворізький міський центр зайнятості.

Підсобний робітник 
(місця для осіб з інвалідністю)

Зар. пл. 1 353,00 грн.
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

(0564) 78-37-96
Лікар-бактеріолог

Зар. пл. 2 000,00 грн.
«Бактеріологічний медико-діагнос-

тичний центр «СЄВЄР» (063) 565-18-18
Лікар

Зар. пл. 1 683,00 грн.
«Криворізький державний цирк» 

(0564) 92-87-73
Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 
електроустаткування, слюсар 
з ремонту та обслуговування 
перевантажувальних машин
Зар. пл. 1 800,00 грн.
«РЕМПРОМТРАНС» (056) 440-04-62

Електрогазозварник
Зар. пл. 2 500,00 грн.

Комплектувальник
Зар. пл. 1 600,00 грн.
Слюсар-електромонтажник
Зар. пл. 2 000,00 грн.
АТ Електроград (056)404-93-30
Зуборізальник, модельник 
дерев’яних моделей, токар
Зар. пл. 2 000,00 грн.

Слюсар-ремонтник
Зар. пл. 1 800,00 грн.

Токар-карусельник
Зар. пл. 2 500,00 грн.
ВАТ КриворіжНДПІрудмаш до-

слідний завод (0564) 27-14-93
В’язальник

Зар. пл. 1 300,00 грн.
Величко Алла Борисівна (0564) 

95-51-33
Продавець непродовольчих 

товарів
Зар. пл. 1 135,00 грн.
Войтович Олександр Дмитрович 

(096)574-47-37
Лікар з гігієни дітей та підліт-

ків, лікар з гігієни праці, лікар 
з гігієни харчування, лікар з ко-
мунальної гігієни, лікар з радіа-
ційної гігієни, лікар із загальної 
гігієни, лікар-вірусолог, лікар-

епідеміолог
Зар. пл. 1 581,00 грн.
ДЗ «Криворізька МіськСЕС» (056) 

493-08-12, 74-39-37
Двірник

Зар. пл. 1 575,00 грн.
Покрівельник рулонних 
покрівель та покрівель  
із штучних матеріалів

Зар. пл. 1 969,00 грн.
ДКП ЖЕО №31 (0564) 50-30-71
Лікар-ортопед-травматолог
Зар. пл. 1 742,50
ДКП КЗ Криворізька міська дитяча 

поліклініка №3 ДОР (0564) 53-21-53
Механік з ремонту устаткування

Зар. пл. 1 190,00 грн.
Монтажник санітарно-технічних 

систем і устаткування
Зар. пл. 1 104,00 грн.

оператор комп’ютерного набору
Зар. пл. 1 119,00 грн.
ДКП КЗ Криворізький перинаталь-

ний центр зі стаціонаром Дніпр. обл. 
(0564) 53-01-62

Сестра медична
Зар. пл. 1 648,00 грн.
ДКП Притулок для дітей №1 служ-

би у справах дітей виконкому Криво-
різької міської ради (056) 406-15-05

Столяр
Зар. пл. 1 650,00 грн.
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» (056) 

449-91-98
Майстер виробничого навчання

Зар. пл. 1 337,00 грн.
ЗАКЛ ДНЗ Криворізький центр 

підготовки та перепідготовки робіт-
ничих кадрів буд. галузі (ПТУ №14) 
(0564) 53-12-67

оператор пральних машин
Зар. пл. 1 377,00 грн.
ЗАКЛ Комунальний заклад центр 

соціально-психологічної реабілітації 
дітей (0564) 64-40-10

Практичний психолог
Зар. пл. 2 193,00 грн.
ЗАКЛ Притулок для дітей №2 

служби у справах дітей виконкому 
Криворізької міської ради Дніп. обл. 
(0564) 27-18-21

Лікар-терапевт
Зар. пл. 1 500,00 грн.
КЗ «Криворізький міський клініч-

ний пологовий будинок №1» Дніп-
ропетровської облради (0564) 92-49-11

Інженер з метрології
Зар. пл. 1 302,00 грн.

Лікар функціональної 
діагностики

Зар. пл. 1 567,00 грн.
КЗ «Міська поліклініка №5» (0564) 

92-30-72
Лікар-інфекціоніст

Зар. пл. 1 987,00 грн.
Лікар-педіатр

Зар. пл. 1 624,00 грн.
Лікар-хірург

Зар. пл. 2 132,00 грн.
КЗ Криворізька міська дитяча лі-

карня №2 (0564)71-66-34
Лікар-анестезіолог

Зар. пл. 2 878,00 грн.
Лікар-ендокринолог

Зар. пл. 1 523,00 грн.
Лікар-невропатолог

Зар. пл. 1 600,00 грн.
КЗ Криворізька міська лікарня 

№5 Дніпропетровської обласної ради 
(0564) 65-12-82

Сестра медична операційна
Зар. пл. 1 223,00 грн.
КЗ Міська клінічна лікарня №2 

ДОР (0564) 65-21-53
Завідувач господарства

Зар. пл. 1 223,00 грн.
КЗ Стоматологічна поліклініка № 7 

(0564) 72-35-30
Бібліотекар

Зар. пл. 1 564,00 грн.
КЗК Міська бібліотека для дорос-

лих (0564) 74-53-52
актор 

(театру, кіно та ін.)
Зар. пл. 1 755,00 грн.

артист 
(хору, хорового колективу, орке-

стрової групи та ін.)
Зар. пл. 1 755,00 грн.
Комунальне підприємство «Кри-

ворізький міський театр драми та 
музичної комедії імені Тараса шев-
ченка» (0564) 92-37-41
Водій автотранспортних засобів

Зар. пл. 2 141,00 грн.
КП Криворізьке міськсвітло (0564) 

64-03-44
Землекоп

Зар. пл. 1 914,00 грн.
КП Ритуал (0564) 74-84-34

Головний художник
Зар. пл. 2 215,00 грн.

Звукооператор
Зар. пл. 1 802,00 грн.

Лялькар
Зар. пл. 2 215,00 грн.
Криворізький міський театр ля-

льок (0564) 26-61-45
юрисконсульт

Зар. пл. 1 213,00 грн.
КУ Центр первинної медико-сані-

тарної допомоги № 4 КМР (0564) 64-
14-11

Електрослюсар (слюсар) черго-
вий та з ремонту устаткування

Зар. пл. 2 500,00 грн.
КФ ПрАТ «Промвибух» (056)404-

21-72
Лікар-трансфузіолог

Зар. пл. 1 564,00 грн.
Обласний комунальний заклад 

«Криворізька станція переливання 
крові» (056) 407-10-48
Електромонтер з обслуговуван-

ня електроустановок
Зар. пл. 1 386,25

Лікар функціональної діагности-
ки, лікар-нарколог, лікар-психо-

терапевт, лікар-сексопатолог
Зар. пл. 1 806,25

Сестра медична патронажна, 
сестра медична поліклініки
Зар. пл. 1 438,75
Обласний комунальний заклад 

«Психоневрологічний диспансер  
м. Кривий Ріг»  (056) 440-80-74

Викладач (методи навчання)
Зар. пл. 1 374,00 грн.
ОКЗ «Криворізьке училище підви-

щення кваліфікації та перепідготов-
ки молодших кадрів» (0564) 90-63-42

Лікар-інфекціоніст
Зар. пл. 2 200,00 грн.

ОКЗ Криворізький шкірно-вене-
ричний диспансер (0564) 64-02-41

Тракторист
Зар. пл. 2 039,00 грн.
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» 

(056) 404-98-21
Водій автотранспортних засобів

Зар. пл. 2 000,00 грн.
Інженер-конструктор

Зар. пл. 2 200,00 грн.
Слюсар-ремонтник

Зар. пл. 2 500,00 грн.
Токар

Зар. пл. 2 400,00 грн.
ПАТ Дизельний завод (056) 470-12-86

Гальванік, ливарник пластмас, 
налагоджувальник контрольно-

вимірювальних приладів  
та автоматики

Зар. пл. 2 500,00 грн.
Головний конструктор,  

головний технолог, слюсар  
з механоскладальних робіт
Зар. пл. 4 000,00 грн.

Заточувальник
Зар. пл. 2 100,00 грн.

Інженер з організації  
та нормування праці

Зар. пл. 2 200,00 грн.
Комплектувальник виробів та 

інструменту
Зар. пл. 1 600,00 грн.

Налагоджувальник верстатів 
і маніпуляторів з програмним 

керуванням
Зар. пл. 2 600,00 грн.

оператор верстатів з програм-
ним керуванням, різальник на 
пилах, ножівках та верстатах
Зар. пл. 3 000,00 грн.

Свердлувальник, токар-
револьверник

Зар. пл. 3 500,00 грн.
Токар-розточувальник

Зар. пл. 3 800,00 грн.
ПАТ Електрозавод (056) 404-15-

42, (0564) 50-12-66
Електрогазозварник

Зар. пл. 2 100,00 грн.
Електрослюсар з ремонту 

електричних машин, слюсар 
з механоскладальних робіт, 
слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування
Зар. пл. 2 000,00 грн.

Слюсар з механоскладальних 
робіт

Зар. пл. 1 600,00 грн.
фрезерувальник

Зар. пл. 1 500,00 грн.
фрезерувальник

Зар. пл. 2 500,00 грн.
ПАТ Електромашпромсервіс 

(0564) 50-22-60
Верстатник широкого профілю, 

слюсар-інструментальник, 
слюсар-ремонтник

Зар. пл. 1 800,00 грн.
Заточувальник, оператор 
верстатів з програмним 

керуванням
Зар. пл. 2 000,00 грн.

Токар-розточувальник, фрезеру-
вальник, полірувальник (меха-

нічне оброблення металів)
Зар. пл. 2 200,00 грн.

Токар, токар-карусельник
Зар. пл. 2 500,00 грн.

Шліфувальник
Зар. пл. 2 100,00 грн.
ПАТ КрТЗ «КОНСТАР» (056) 404-06-

22, (056) 409-32-29
Електромонтер з ремонту та об-

слуговування електроустатку-
вання, інженер, фахівець

Зар. пл. 3 000,00 грн.
Інженер-будівельник

Зар. пл. 2 000,00 грн.
Машиніст екскаватора

Зар. пл. 2 500,00 грн.
ПАТ ХайдельбергЦемент Україна 

(056) 404-45-25, (056) 404-44-70
Інженер-проектувальник 

(цивільне будівництво)
Зар. пл. 1 930,00 грн.
ПП «АВЕГА» (056) 404-04-44

Водій автотранспортних засобів
Зар. пл. 1 700,00 грн.

Машиніст бульдозера (будівель-
ні роботи),  машиніст екскавато-
ра,  машиніст крана (кранівник),  
машиніст крана автомобільного

Зар. пл. 1 800,00 грн.
ПП «Мехбудтранс» (0564) 92-94-50

Водій автотранспортних засобів
Зар. пл. 3 100,00 грн.

Машиніст бульдозера 
(гірничі роботи)

Зар. пл. 4 600,00 грн.
Машиніст скрепера 

(гірничі та гірничо-капітальні 
роботи)

Зар. пл. 4 200,00 грн.
ПП «ТРАНСБУД КР» (0564) 71-50-55

Провізор
Зар. пл. 1 600,00 грн.

фармацевт
Зар. пл. 1 500,00 грн.
ПП Гален (056) 440-18-23, (056) 

404-40-57
Монтажник систем вентиляції, 

кондиціювання повітря, 
пневмотранспорту й аспірації

Зар. пл. 2 000,00 грн.
ПП Діалайн (0564)92-20-59

Водій автотранспортних засобів
Зар. пл. 1 300,00 грн.
ПП Одіум-Престиж (056) 401-48-08

Електрозварник на 
автоматичних та 

напівавтоматичних машинах
Зар. пл. 2 500,00 грн.

Слюсар з ремонту  
технологічних установок

Зар. пл. 1 600,00 грн.
ПП Плазіс-ЄМ (056) 405-83-23

Менеджер (управитель)  
в оптовій торгівлі

Зар. пл. 1 300,00 грн.
ПП Сільвер Груп (096) 471-81-78

Менеджер (управитель)  
в оптовій торгівлі, менеджер 

(управитель) зі збуту
Зар. пл. 2 500,00 грн.
ПП Складпак

Електрогазозварник
Зар. пл. 2 500,00 грн.

Електромонтер з ремонту 
та обслуговування 

електроустаткування
Зар. пл. 1 500,00 грн.

Столяр
Зар. пл. 2 000,00 грн.
ПП Спецконтакт (0564) 50-33-45

Монтажник зовнішніх 
трубопроводів

Зар. пл. 1 700,00 грн.
ПП Техбудальянс (0564) 71-50-55, 

(067) 630-36-07
апаратник виробництва кисло-
молочних та дитячих молочних 
продуктів, апаратник пастери-
зації (молочне виробництво)
Зар. пл. 2 480,00 грн.

Вантажник
Зар. пл. 2 188,00 грн.

Водій автотранспортних 
засобів, машиніст холодильних 

установок
Зар. пл. 1 900,00 грн.

Завідувач підприємства 
роздрібної торгівлі

Зар. пл. 1 730,00 грн.
Налагоджувальник 

устаткування у виробництві 
харчової продукції

Зар. пл. 1 660,00 грн.
оператор автомата для 

розливання молочної продукції 
у пакети та плівку

Зар. пл. 1 368,00 грн.
ПРАТ «Криворізький міськмоло-

козавод № 1» (0564) 27-18-35
Пекар

Зар. пл. 1 341,00 грн.
ПСК «Центральний ринок» м. Кри-

вого Рогу ДОСС (056) 409-07-28
Газорізальник, електрогазо-

зварник, монтажник, покрівель-
ник сталевих покрівель

Зар. пл. 2 000,00 грн.
ТЗОВ Дніпроспецмонтаж (056) 

462-53-20
Монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій

Зар. пл. 2 000,00 грн.
ТЗОВ «Інкорпорація» (0564) 90-02-50

Маляр, бетоняр
Зар. пл. 1 600,00 грн.

Виконавець робіт
Зар. пл. 1 800,00 грн.

Електрогазозварник,
лицювальник-плиточник, 

монтажник гіпсокартонних 
конструкцій, муляр

Зар. пл. 1 700,00 грн.
ТОВ «БУДПЛЮС» (056) 404-20-81

Машиніст екскаватора
Зар. пл. 3 000,00 грн.
ТОВ «Інжбудсервіс» (056) 440-65-73

Електрозварник ручного 
зварювання

Зар. пл. 3 000,00 грн.
Монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій, 
слюсар із складання металевих 

конструкцій
Зар. пл. 2 500,00 грн.
ТОВ «МК-МОНТАЖ» (056) 404-85-62

Лікар з ультразвукової 
діагностики, лікар-

алерголог, лікар-гінеколог 
для дітей та підлітків, лікар-

дерматовенеролог, лікар-
дієтолог, лікар-ендокринолог, 

лікар-кардіолог, лікар-
кардіоревматолог дитячий, 

лікар-нефролог, лікар-
отоларинголог, лікар-психіатр, 

лікар-психотерапевт, лікар-
стоматолог, лікар-стоматолог-
ортопед, лікар-фізіотерапевт
Зар. пл. 1 556,00 грн.
ТОВ «МРІЯ МЕД - СЕРВІС» (0564) 

92-87-64
Бетоняр, менеджер 

(управитель) з постачання
Зар. пл. 1 250,00 грн.

Електрогазозварник, 
монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій

Зар. пл. 1 200,00 грн.
ТОВ «НОВІ ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ» 

(056) 407-14-70
Начальник служби

Зар. пл. 6 600,00 грн.
Технік з радіолокації

Зар. пл. 1 600,00 грн.
ТОВ «РІКОНА» (0564) 92-42-87

адміністратор системи
Зар. пл. 2 500,00 грн.
ТОВ «ТОНДО» (0564) 92-28-09

Машиніст екскаватора, 
машиніст навантажувальної 

машини
Зар. пл. 3 000,00 грн.
ТОВ «ХАЙДЕЛЬБЕРГГРАНІТ УКРАЇ-

НА» (056) 778-60-28
Монтажник будівельний

Зар. пл. 1 500,00 грн.
ТОВ Діабаз КР (056) 440-00-55

охоронець
Зар. пл. 1 390,00 грн.

Покоївка
Зар. пл. 1 445,00 грн.
ТОВ Дружба Люкс (056) 409-82-10

Машиніст бульдозера 
(гірничі роботи)

Зар. пл. 2 763,00 грн.
ТОВ Екоспецтранс (0564) 92-07-53, 

(0564) 92-27-32
Газорізальник, електрозварник 

ручного зварювання
Зар. пл. 1 900,00 грн.
ТОВ Енерготехбуд (056) 404-49-61

охоронник
Зар. пл. 1 500,00 грн.
ТОВ ІНТЕРЛОК-КРИВИЙ РІГ (056) 

410-44-56, (056) 409-70-57
Електрогазозварник, 

покрівельник будівельний, 
слюсар-сантехнік

Зар. пл. 1 380,00 грн.
Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 
електроустаткування

Зар. пл. 1 220,00 грн.
Інженер

Зар. пл. 1 500,00 грн.
ТОВ Керуюча компанія ДОМ.КОМ 

(056) 409-05-50
Водій автотранспортних засобів

Зар. пл. 4 500,00 грн.
Комірник

Зар. пл. 2 000,00 грн.
ТОВ Кривбас-Белаз-Сервіс СП 

(056) 406-45-29
Сортувальник матеріалів та 
виробів з деревини, столяр-

верстатник (будівельні роботи)
Зар. пл. 1 240,00 грн.
ТОВ МЛ (056) 404-99-48

Електрозварник ручного 
зварювання, монтажник 

з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій
Зар. пл. 1 800,00 грн.
Муляр, слюсар із складання 

металевих конструкцій

Зар. пл. 1 600,00 грн.
Стропальник

Зар. пл. 1 500,00 грн.
ТОВ Монтажспецконструкція (056) 

401-21-54
Інженер-землевпорядник

Зар. пл. 2 500,00 грн.
ТОВ НВП Укргеопроект (0564) 92-

26-61
Головний зварник

Зар. пл. 1 100,00 грн.
ТОВ ПКП Укрпромтехнологія (056) 

409-79-81
Швачка

Зар. пл. 1 500,00 грн.
ТОВ Полстар (056) 404-43-75

Електрогазозварник, 
монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій, 

покрівельник будівельний, 
слюсар-ремонтник

Зар. пл. 2 000,00 грн.
ТОВ Сервістехремонт (056) 409-21-67

В’язальник, машиніст 
екструдера

Зар. пл. 1 100,00 грн.
ТОВ Сервіс-Упаковка (056) 404-89-34

Бухгалтер
Зар. пл. 1 518,00 грн.
ТОВ Сокол-КР (056) 404-46-20

формувальник залізобетонних 
виробів та конструкцій

Зар. пл. 2 000,00 грн.
ТОВ Спарта (056)405-08-19

Інженер
Зар. пл. 3 500,00 грн.

Менеджер (управитель)  
з логістики

Зар. пл. 3 000,00 грн.
ТОВ Торговий дім Комтек (0564) 

95-82-97
арматурник 

(будівельні, монтажні й 
ремонтно-будівельні роботи)

Зар. пл. 1 230,00 грн.
Бетоняр

Зар. пл. 1 250,00 грн.
Виконавець робіт

Зар. пл. 1 450,00 грн.
Електрозварник ручного 

зварювання
Зар. пл. 1 470,00 грн.

Землекоп
Зар. пл. 1 300,00 грн.

Ізолювальник з термоізоляції
Зар. пл. 1 200,00 грн.

Муляр
Зар. пл. 1 100,00 грн.

Такелажник на монтажі
Зар. пл. 1 130,00 грн.

Тесляр
Зар. пл. 1 150,00 грн.
ТОВ Торгово-промислова компа-

нія Памір (056) 410-04-02
Майстер з ремонту 

технологічного устаткування
Зар. пл. 2 500,00 грн.
ТОВ Трейдінг КМ (0564) 27-88-98
Вагранник (ливарні роботи), 

електрогазозварник, 
шихтувальник

Зар. пл. 2 500,00 грн.
Заливальник металу, модельник 
з металевих моделей, підручний 

сталевара вакуумної печі
Зар. пл. 3 000,00 грн.

Слюсар з механоскладальних 
робіт

Зар. пл. 2 000,00 грн.
Токар

Зар. пл. 3 500,00 грн.
ТОВ Укр-Контакт (056) 404-29-45

Інженер з налагодження  
й випробувань

Зар. пл. 3 000,00 грн.
ТОВ Чорметавтоматика (056) 493-

34-77
оброблювач поверхневих 

дефектів металу 
(сталеплавильне та прокатне 

виробництва)
Зар. пл. 2 500,00 грн.
ТОВ «АГРОМЕТ» (0564) 71-40-70

Лікар-педіатр
Зар. пл. 1 758,00 грн.
УСТ Криворізький дитячий буди-

нок-інтернат (0564) 64-43-22
Лікар-педіатр

Зар. пл. 1 445,00 грн.
УСТ КУ Центр соціальної реабіліта-

ції дітей-інвалідів у м. Кривому Розі 
(0564) 64-63-10.



23•Червоний гірник• середа, 20 Червня 2012 року
Кумиры

О юбилее, которого нет…

Татьяна дРееВа.

как я не люблю эту 
бессмысленную фразу: 
в этом году ему испол
нилось бы… если бы да 
кабы. Разве условное 
наклонение может быть 
применимо к смерти? ис
полнилось бы… но ведь 
так и не исполнилось…

«Нам не нужно все это, 
чтобы друг друга понять»

…Телевизор скучно вещал о 
каких-то эпохальных событиях 
конца 80-х. И вдруг посреди моно-
тонного информационного потока 
что-то зацепило, потрясло, попол-
зло мурашками по коже: «Группа 
крови на рукаве, мой порядковый 
номер на рукаве…» Раскосые ази-
атские глаза и высокие скулы для 
советского музыкального про-
странства выглядели довольно 
экзотически, но дело было совсем 
не в этом. По нервам резанул низ-
кий, завораживающий, полный 
какого-то парализующего маг-
нетизма голос. Резанул, да так и 
остался раной, болью, неизлечи-
мой болезнью по имени Цой.

С тех пор он стал моим личным 
эпохальным событием. Нет, всё, 
конечно, было в рамках прили-
чий, без маниакально-фанатич-
ного синдрома, поездок вслед за 
кумиром по городам и весям или 
дежурства под его окнами. Если 
не считать потока наивных полу-
детских стихов, бесчисленных по-
ходов на сеансы «Иглы», наскоро 
сшитых чёрных брюк, шнурка на 
шее и стрижки «под Цоя». А еще 
мы с изобретательностью шпио-
нов, словно бесценные реликвии, 
доставали бобины, кассеты, пла-
каты и фотографии, клянчили у 
киномехаников кусочки наре-
занной из фильма плёнки. Тогда 
на Цоя «подсели» десятки тысяч 
моих ровесников, но меня это не 
интересовало. Цой был только 
моим достоянием, моим провод-
ником и образом мышления.

– Как нашим советским ребятам 
может быть интересен примитив-
ный поток мыслей пэтэушника-
хулигана? – удивлялись мамаши 
малолетних цоевских фанов. Тем 
более удивительно, как для пра-
вильной девочки, круглой отлич-
ницы и комсомолки могли быть 
приемлемыми: «Сигареты в руках, 
чай на столе – эта схема проста». 
Но ведь дальше было: «И больше 
нет ничего, все находится в нас». 
Вот именно – в НАС. В каждой 
личности – Вселенная. Цой ставил 
во главу угла человека: его чувства, 
стремления, настроения. В неза-
тейливых сюжетах цоевских песен 
нет интеллектуальных претензий 
Гребенщикова, агрессивной фило-
софии Шевчука или медитативной 
отрешенности Бутусова. Я уважаю 
творчество этих талантливых пи-
терских рокеров, но все же у них не 
было той подкупающей простоты, 
того скрытого, притягательного 
магнетизма, воздействующего на 
молодые умы. И дело было вовсе 
не в экзотической внешности и 
восточной пластике, как взахлеб 
писали после его гибели журнали-
сты. Цой был метисом только по 
крови, по сути же он был глубоко 
русским человеком. Меня пора-
жало, как доступно и лаконично, 

словно народные пословицы, он 
формулировал сложные истины: 
«Смерть стоит того, чтобы жить, 
а любовь стоит того, чтобы 
ждать». И мы ему верили…

«Камнем лежать  
или гореть звездой?»

В 1987-ом на экраны вышла 
«Асса», в которой Цой спел заклю-
чительную песню. Смешно было 
читать репортёрские опусы о ре-
волюционной харизме рок-идола, 
призывающего своё поколение к 
переменам. Сам Цой скептически 
отзывался о рецензиях музыкаль-
ных критиков. Его «Перемены» 
не содержали призывов к «пере-
стройке», они касались лишь на-
шего внутреннего мира, чаяний и 
надежд. Рок на ту пору пребывал в 
подполье, прятался по кочегаркам 
и квартирникам. Рьяные комсо-
мольские лидеры цензурировали 
тексты, отключали на концертах 
микрофоны, но этот поезд уже 
нельзя было остановить. Микро-
фон Цою больше не понадобился: 
многотысячные стадионы пели 
вместе с ним, пели вместо него. 

Энергия разбушевавшегося моря 
зашкаливала, била через край. 
«Дальше действовать будем мы!» 
– это наша зомбированная мо-
лодость угрожающе вырывалась 
из лаборатории принудительно 

взращиваемых строителей ком-
мунизма, из тесных хрущевок и 
коротких штанишек ширпотреба. 
Потом появилась неудобоваримая, 
нестандартная для нашего тра-
диционного кино «Игла» – и весь 

благонравный советский народ с 
ужасом заглянул в затуманенные 
зрачки наркомана. «И я не знаю, 
каков процент сумасшедших на 
данный час, но если верить гла-
зам и ушам – больше в несколько 
раз», – резюмировал Цой.

«Я знал, что будет плохо, 
но не знал, что так скоро»

– Этой осенью мы запишем 
новый альбом, снимем фильм, а 
зимой, скорее всего, вы все это 
увидите, – пообещал он фанам на 
концерте в «Лужниках» в июне 
1990 года, мечтая об отдыхе в об-
любованном латвийском город-
ке. «И я знаю, что мне недолго 
осталось ждать, чтобы снова 
увидеть сосны на морском бере-
гу». В то лето он увидел их в по-
следний раз. Увы, долгожданный 
балтийский берег не оправдал 
возложенных надежд…

Цою было всего 28. Я не была на 
его похоронах, в толпе рыдающих, 
истеричных подростков (помните, 
все в рамках приличий, без мани-
акально-фанатичного синдрома). 
Обещанный новый альбом, дейст-
вительно, вышел, но уже без него. 
Группы «Кино» не стало (да ее по 
сути и так не существовало без 
Цоя – автора текстов, музыки, 
солиста и лидера). Нечистые на 
руку дельцы лихорадочно ти-
ражировали ставшую дорогим 
брендом продукцию: фото, пла-
стинки, фильмы. Потом по ку-
скам развалилась страна, о кото-
рой он пел. Один за другим ушли 
из жизни его близкие, потихонь-
ку стареет поколение, взращен-
ное и согретое Звездой по имени 
Солнце. А между землей и небом 
продолжается та же война…

Я живу без него уже 22 года, 
но ни временем, ни химическим 
реактивом его не вытравить из 
моей памяти. Да, я не люблю эту 
бессмысленную фразу: в этом 
году ему исполнилось бы… Но, 
черт возьми, 21 июня ему испол-
нилось бы только 50…

Интересные факты:
• Имя Виктора Цоя носит астероид № 2740.
• Цой мастерски вырезал японские традицион
ные фигурки нэцкэ.
• Факел на стадионе в Лужниках на последнем кон
церте Цоя зажигался до этого всего лишь четыре 
раза (Олимпиада в Москве в 1980 году, Всемир
ный фестиваль молодёжи и студентов в 1985 
году, Игры доброй воли в 1986 году, Московский 
международный фестиваль мира в 1989 году).

Время медленно тает на стрелках часов настенных,
Над моею бедою раскаркалось вновь вороньё.

Только я не из тех, кто царапает имя на стенах,
И тем более, если это имя твоё...
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У пору солодких фруктів та ягід не можна нехтувати нагодою 
спекти смачненький десерт. Так вважає наша читачка 
з мікрорайону Карачуни Оксана Сек. Вона надіслала 
нам рецепт пирога з вишнями. Готувати Оксана 
полюбляє, особливо страви української кухні. 
Перекладач за фахом і покликанням душі, 
любить доторкнутися до культур інших країн, 
однак найбільше цінує своє, українське.

Наша дописувачка назвала свій десерт 
«Солодка вишенька», але коли сезон ви-
шень відійде, можна буде пофантазувати і 
замість них покласти щось інше. Сподіва-
ємося, читачам «ЧГ» десерт від пані Окса-
ни припаде до смаку.
Що потрібно?

Тісто: 300 г борошна, 150 г маргарину, 2 
жовтки, 50 г цукру, 2-3 столові ложки смета-
ни, 2-3 столові ложки сухарів.

Начинка: 500 г вишень, цукор за смаком, 
ванілін.

Білкова піна: 2 білки, 50 г цукрової пудри, 
лимонний сік – по можливості.
Готуємо «Солодку вишеньку»

Відділяємо жовтки від білків. Перші 

підуть у тісто, а от з дру-
гих будемо робити піну.

Маргарин посічіть із бо-
рошном. У цю масу додаємо 
цукор і жовтки, а також сметану. За-
мішуємо тісто.

Розкачайте корж. Він повинен бути то-
неньким, приблизно 3 мм завтовшки. Зма-
щуємо жиром тортівницю і розправляємо 
на ній корж, загинаючи краєчки. Далі тісто 
проколюємо в декількох місцях виделкою, 
посипаємо сухарями.

Видаляємо кісточки з вишень. Виклада-
ємо їх на тісто. За порадою Оксани, вишні 
краще трішки віджати або перед викладан-
ням потримати у друшляку, щоб стік зайвий 

сік. Зверху посипаємо наш пиріг цукром та 
ваніліном. Якщо любите дуже солодке, цу-
кру треба брати десь 500 г. А для любителів 
помірно солодкого – удвічі менше, та орієн-
туватися краще на смак.

Нарешті відправляємо тортівницю в гаря-
чу духовку на півгодини.

Готуємо піну: збиваємо білки з цукровою 
пудрою. Якщо є лимон, можна додати трош-
ки лимонного соку, аби піна швидше і краще 
застигла. Потім заливаємо вишні збитою пі-
ною і знову ставимо пиріг у духову шафу, на 
цей раз приблизно на 4 хвилини, доки піна 
не стане бежевою або золотистою.

Смачного!
А кулінарам нагадаємо, що конкурс на 

кращий рецепт триває, тож ми чекаємо на 
ваші кулінарні премудрості. Поспішайте 
отримати гонорар за свій смачний шедевр!

g Кращі рецепти від читачів

Їжа зі свого городу 
позбавить від депресії

Учені з Університету Бристоля ви
явили, що робота в саду або в городі 
ефективно позбавляє від депресії. 
І справа тут не лише у свіжому по
вітрі, спілкуванні з природою і по
дальшому поїданні смачних резуль
татів праці. Як виявилося, контакт з 
бактеріями, що мешкають в грунті, 
примушує імунну систему організму 
виробляти особливі захисні речови
ни, які, у свою чергу, примушують 
мозок робити серотонін – гормон за
доволення. Більше того, збір урожаю 
стимулює вироблення допаміну, 
речовини, що активує центри задо
волення.

Французи стверджу-
ють, що придумали 
ідеальний келих 
для вина

Французька компанія Baccarat, 
що спеціалізується на дорогому 
кришталі, оголосила про випуск ре
волюційно нового келиха, що дозво
ляє повністю оцінити аромат вина. 
Новий келих схожий на класичний 
«тюльпан», але з ширшою плоскою 
основою і прямим верхом. Саме така 
форма уповільнює процес окислення 
вина від зіткнення з киснем і довше 
зберігає його леткі аромати. Келихи 
вже продаються у Франції та Китаї 
– країнах, де на сьогодні найбільше 
цінують вишукані вина.

Втомлений мозок 
віддає перевагу 
фаст-фуду

Дослідження американських уче
них з Університету Колумбії показа
ло, що у разі хронічного недосипання 
людина схильна в якості перекусу 
вибирати гамбургери, чіпси, газовані 
напої і інший фастфуд. При перегля
ді зображень фастфуду центри задо
волення людини були активніші, ніж 
при перегляді картинок з фруктами і 
іншими корисними продуктами. До
слідники дійшли висновку, що здо
рова їжа здається смачною тільки у 
тому випадку, якщо людина досить 
відпочиває і не відчуває стресів. Щоб 
понизити привабливість фастфуду, 
досить спати 78 годин на добу.

Багато чоловіків їдять 
овочі виключно 
заради жінок

Американські учені з’ясували, 
що чоловіки насправді не люблять 
брокколі та інші овочі, якими їх го
дують дбайливі дружини, але щоб 
зберегти мир у сім’ї, їм доводиться 
їсти салати і інші нелюбимі страви. 
Багато чоловіків призналися, що по
тайки від дружин заходять в заклади 
швидкого харчування, де наїдаються 
шкідливою, але такою бажаною їжею 
і йдуть додому, де їх чекає корисна 
їжа. На думку психологів, чоловікам 
краще відразу обговорити з дружи
нами своє відношення до харчуван
ня і прийти до компромісів, замість 
того, щоб приховувати свої почуття.

Українському салу 
оголошено війну

Найпопулярніший український 
смаколик, один з десяти страв, яки
ми пригощають і футбольних фанів, 
може дуже швидко втратити свою 
славу і популярність. А все через 
правила обробки свинини, запрова
джені колись парламентом. Згадали 
про них лише тепер. І то – завдяки 
гучному протесту полтавців.

Перед тим, 
як зробити бутерброд

Борці за здоровий спосіб життя 
стверджують, що вершкове масло 
шкідливе для організму людини, який 
може і повинен обходитися без тва-
ринних жирів. Чи так це насправді –
спробуємо з’ясувати.
Головна вимога до цього продукту – 

відсутність сторонніх, немолочних домішок 
та добавок. У країнах Євросоюзу вершко
вим маслом можна вважати продукт із 
вмістом жирів не менше 80%.
Якщо етикетка повідомляє, що жирів 

у продукті менше 60%, то в такому «маслі» 
обов’язково містяться добавкиантиокси
данти, ароматизатори і емульгатори. Навіть 
якщо в якості емульгатора застосовується 
натуральне порошкове сухе молоко, нази
вати цей продукт вершковим маслом мож
на з великою натяжкою.
Про якість говорить сорт масла. Він 

може бути вищим або першим. У масла ви
щого сорту повністю відсутні нехарактерні 
запахи та присмаки, воно має щільну рів
номірну консистенцію і колір, зберігається 
при кімнатній температурі. Першосортне 
масло допускає наявність легких присма
ків, не такі високі для нього і вимоги щодо 
пластичності і термостійкості.
Наявність присмаків не завжди озна

чає наявність добавок. Багато залежить від 
якості молока та дотримання умов збері
гання продукту. їх порушення може при
звести до появи присмаку олії або сала.
Холестерин, що є в маслі, – не отру

та, а природна речовина, необхідна для 
життєвих процесів людського організму. 
Небезпечний не сам холестерин, а пору
шення хімічної рівноваги в організмі, що 
призводять до холестеринових відкладень 
на стінках кровоносних судин. Маслороби 
стверджують, що їхня продукція на рівно
вагу ніяк вплинути не може, тому що спів
відношення холестерину і лецетину у верш
ковому маслі, як і в крові людини, – 1:1.
У порівнянні з маргарином вершкове 

масло більш корисне. Причина у відсутності 
в ньому так званих трансізомерів жирних 
кислот, незмінних супутників технології 
виробництва маргарину. Трансізомери зни
жують вміст у крові речовин, що перешко
джають відкладенням холестерину. Отже, 
маргарин, який не містить холестерину, 
може спровокувати його відкладення в су
динах.
Ще один істотний плюс: вершкове мас

ло постачає природний вітамін А. Причому 
в великих кількостях і у формі, найбільш 
сприятливій для повного засвоєння.

наша кухня

«Солодка вишенька»

За рецепт – гонорар!
Конкурс «ЧГ» триває. Взяти в 

ньому участь запрошуємо всіх 
читачів. А за рецепти, що будуть 
надруковані, їхні автори отрима-

ють 50 гривень! Щоб поділитися 
своїм кулінарним доробком, вам 

треба надіслати:
3рецепт страви (не забудьте детально 

описати інгредієнти)
3фотографію готової страви та 

своє фото (або сфотографуйтеся з 
улюбленим смаколиком)

3розкажіть про себе
3 бажано – фоторецепт.

Тож не баріться, приносьте рецепти в ре-
дакцію, присилайте поштою – «Червоний 
гірник», пр. Металургів, 28, м. Кривий Ріг, 
50027, або на електронну адресу – rminer@
rminer.dp.ua

Ведуча рубрики Анна РОДІЧКІНА (e-mail: niavka@і.ua).

g Спробуйте

Джем із чебрецю
Смак цього джему дуже цікавий, він сма-
куватиме не тільки з чаєм чи кавою, а й з 
м’ясом або рибою як приправа.

Знадобиться сік із чотирьох лимонів, долитий водою до 
250 мл, 100 г помитого, просушеного і перебраного чебрецю, 
450 г цукру (можна менше, якщо не любите дуже солодкого), 1 лимон цілий, 1 пакетик 
загущувача для джемів.

Заливаємо цукор лимонним соком, додаємо цедру з одного лимона, доводимо до 
кипіння, кладемо чебрець і варимо 20-30 хвилин. Зціджуємо рідину, додаємо загущу-
вач, кілька круглих скибочок лимона для краси, доводимо до кипіння і, постійно по-
мішуючи, варимо 5 хв. Розливаємо в слоїки і смакуємо чебрецевим літом на здоров’я!

Анекдоты в тему
Приехал Иванушкадурачёк в Париж, пошёл в рес

торан, смотрит меню: лягушачьи лапки жареные, ля
гушачьи лапки печёные, лягушачьи лапки тушёные, и 
думает: «Так вот как они с ними поступают, а я то дурак 
женился».

* * *
Ресторан. Возмущенный посетитель зовет 

официанта и говорит:
– А ваши музыканты на заказ играют?
– Да, конечно!
– А не могли бы они поиграть в шахматы, 

чтобы я мог спокойно поужинать?
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Однак полунична 
пора – це як коротка 
історія кохання, яка 
починається з приско-
реного биття пульсу, 
ароматних десертів, а 
обертається перетво-
ренням кухні на кон-
сервний завод. Що ж, і 
без цього ніяк.
Прекрасний  
косметолог

Полуниця добре 
відбілює шкіру, мов-
би справжній плямо-
вивідник. Краще від 
усього діє полунична 
маска: полуниця, ли-
монний сік і ложка 
меду. А ще можна про-
тирати обличчя після 
пробудження полу-
ничним льодом.

Також ця ягода чу-
довий антисептик, в 
ній і саліцилова кис-
лота, що має відлу-
щувальну дію, а зна-
чить, полуничний 
пілінг оновлює шкіру. 
У полуниці міститься 
й мідь, що стимулює 
вироблення колагену, 
який підтримує шкіру 
пружною.

Полуничний сезон 
– саме час упевнитися 
у всемогутності черво-
ної ягоди. Треба регу-

лярно, два-три рази на 
тиждень, робити про-
сті маски з полуничної 
кашки. Або балувати 
обличчя полуничним 
кремом – гарненько 
розім’яти ягоди і змі-
шати зі звичайним 
кремом та ложкою 
меду.
Мінус 2,5 кг  
за 4 дні

Полуничну дієту 
вже давно називають 
«голлівудською». Ві-
кторія Бекхем, напри-
клад, три дні на місяць 
їсть тільки полуницю. 
Популярною чотири-
денною дієтою може 
скористатися будь-
хто. Три рази на день 
на столі мають бути 
страви з полуниці. 
Уранці добре їсти по-
луницю з будь-якими 
молочними продук-
тами. Вдень приго-
тувати одну з безлічі 
несолодких страв: по-
луниця пасує до мо-
репродуктів і птиці, 
вміє скласти ансамбль 
із салатовим листям, 
пармезаном, огірком 
і зеленою цибулею, і 
приправити його вар-
то оливковою олією з 
краплею оцту, лимон-

ним соком і кедрови-
ми горішками. Або 
гірчицею грубого по-
мелу. На вечерю мож-
на приготувати курку 
під полуничновинним 
соусом чи ягідну пасту 
(замісити круте тісто 
на полуничному соку 
(1 склянка) з борош-
ном, 2 яйцями, лож-
кою рослинного масла, 
сіллю, перцем і медом; 
розкачати тонко-тон-
ко і нарізати на широкі 
смуги; відварити в мо-
лоці).

Або спробуйте по-
луницю з чорним 
перцем, особливо об-
смажену (миттєво) на 
вершковому маслі. По-
вірте – не забудете!
З’їсти 10 кг 
за сезон

Вважається, що коли 
ця кругла цифра ви-
світиться на ваших 
внутрішніх вагах, ви 
буквально розправите 
крила і злетите. А що 
ще вам залишиться? 

Всі системи налаго-
джені, працюють без 
збоїв. Імунна? Укрі-
плена! Обмін речо-
вин? Нормалізований! 
Серцево-судинна? За-
хищена, як ніколи. 
Полуниця навіть для 
ясен корисна, а якщо 
болить голова  – та-
кож допоможе, оскіль-
ки містить речовини, 
близькі до складу ас-
пірину.
Тільки не  
в холодильник!

На думку Жіля Мар-
шала, шеф-кондитера 
паризького «Le Bristol» 
та автора книги рецеп-
тів із полуниці, якість 
у ягоди має бути лише 
одна: вона повинна 
бути свіжою. Тобто зі-
рваною не раніше ніж 
48 годин тому і за цей 
час не побувати в хо-
лодильнику. Полуни-
ця втрачає в холоді і 
смак, і аромат.

Француз радить із 
недостиглих ягід ва-
рити джем. Стиглі 
класти в компот, у пи-
роги, випічку і муси. 
Стиглі, але не надто 
привабливі, – в желе. 
Не дуже привабливі 
свіжозібрані – в за-
морозку. Перезрілі – у 
мармелад, в сироп, у 
соуси. В ідеальному 
стані, формі та кольо-
рі – до білих вин і ліке-
рів, до м’яти та мигда-
лю, до свята!

До речі, вчені ствер-
джують, що користь 
полуниці пропорцій-
на кольору: чим він 
яскравіший, тим кра-
ща ягода.

g до часу

Чистимо  
молоду картоплю
Смакувати молодою карто
пелькою полюбляють усі. а от 
чистити її не дуже подобаєть
ся. ось кілька способів чищен
ня молодої картоплі.

1. Зішкрябати шкірку молодої картоплі 
ножем.

2. У поліетиленовий кульок насипати 
крупну сіль, покласти вимиту картоплю (не 
більше 10 штук) і ретельно потерти, а потім 
промити бульби під струменем холодної води.

3. Потерти картоплю металевою губкою 
або щіткою, оскільки всі корисні речовини 
знаходяться близько до шкірки. Або не чис
тити зовсім, а тільки гарненько вимити.

4. Протерти вологі картоплини вологим 
вафельним рушником, якого не шкода 
(оскільки він потемніє).

І ще кілька порад.
PМолоду картоплю буде легше чистити, 

якщо потримати її перед цим кілька хвилин 
у холодній підсоленій воді.
PМожна спочатку ошпарити картоплю окро

пом, а потім облити бульби холодною водою.
PРуки менше темніють, якщо овочі і кар

топлю чистити ножем з нержавіючої сталі.
P Після чищення молодої картоплі на 

пальцях залишаються темні плями. Щоб 
уникнути цього, заздалегідь треба змочити 
руки оцтом і, не витираючи, дати їм висохнути.
P Руки, потемнілі від чищення картоплі, 

можна відтерти лимонною шкіркою.
P Бульби повинні бути тугими, рівними, 

однорідного забарвлення, без слідів ушко
дження.
PШкірка картоплі повинна бути дуже 

тонкою, практично прозорою, а в хорошого 
продавця ще й чистою.
P Якщо шкірка здається занадто товстою 

для молодої картоплі, зів’ялою або занадто за
пиленою, то, швидше за все, картоплю викопа
ли давніше і її смакові якості вже погіршилися.
PМолоду картоплю не слід купувати про 

запас, оскільки вона погано зберігається. 
Але якщо таке сталося, загорніть картоплю 
в пергамент і покладіть у холодильник, у 
відділення для овочів (щоб запобігти пророс
танню). У такому вигляді при температурі +5°С 
картопля добре зберігається кілька діб.

g у цифрах і фактах

Полунична пора: 
коротка історія кохання
доведено, що 150 грамів свіжої полу
ниці проганяють негативні емоції. 
500 грамів полуниці на добу – 
обов’язковий рядок у меню астро
навтів. Хіба не промовисті факти?

g ліки від природи

Від підвищеної 
кислотності – мед
кращим другом шлунка вва
жають мед. Він має властивість 
загоювати слизову оболонку, 
знімати подразнення і біль. 
Тому мед використовують як 
допоміжний засіб при лікуванні 
гастритів, виразок та дванадця
типалої кишки.

• При підвищеній кислотності шлунка 1 
ст. ложку меду розчиняють у склянці те-
плої води і вживають за 2 год. до їди.

• При виразці шлунка можна вживати 
30 г меду за 2 год. до сніданку, 40 г  за 2 
год. до обіду і 30 г – наприкінці дня, краще 
через 3 год. після вечері.

• Мед також вживають як у натураль-
ному вигляді, так і в розчиненому. По-
рцію «ліків» розчиняють у 1 скл. теплої 
води. Тоді він зніматиме біль, печію і ну-
доту. А ще – покращить сон і заспокоїть 
нервову систему.

g Смакота

Полуничні коктейлі
Сезон полуниці – це не тільки консерву
вання, а й свіжі десерти, ароматні й кори
сні, що смакують дорослим і дітям.

Наприклад, полуничні коктейлі. Вони будуть особливо 
пишними, якщо збивати їх у блендері: спочатку полуницю 
з цукром, потім усі інші інгредієнти й, нарешті, молоко.  
З молоком збивати треба до 5 хвилин, щоби отримати ха
рактерну легкість.

1 1л молока, 0,5 кг полуниці, 120 г цукру, 2 яйця, 3 ст. 
ложки сметани, на кінчику ножа лимонної кислоти.

2 200 г полуниці збити в блендері, 200 г морозива (білий 
пломбір), 2 ст. ложки цукру, 300 г молока.

3240 г полуниці, 500 г молока, 1 яєчний жовток,  
60 г цукру.

Суниця  
для пирогів

Ягоди переберіть, але не 
мийте. Насипте в один шар 
на деко і сушіть в духовці 
при 4060° С. Кілька разів 
перемішайте, щоб ягоди 
не пригоріли і не пересо
хли. Така суниця підійде як 
начинка для пирогів, з нею 
готують різні напої.

Зберігаємо  
користь

Сезон полуниці пролі
тає, проноситься майже 
непомітно, але у ваших 
силах зберегти корисні 
властивості надовго. Мож
на перетерти полуницю з 
цукром або якщо ви пе
реживаєте за свою фігу
ру – заморозити. Смак у 
розмороженої полуниці, 
звичайно, зовсім не такий, 
як у свіжої, але з неї можна 
готувати коктейлі і смузі. 

Щоб заморозити полу
ницю, її слід розкласти на 
піднос. Вже заморожені 
ягоди можна скласти до
купи, краще невеликими 
порціями, так як розморо
жену полуницю повторно 
не заморожують. Заморо
жена полуниця може збе
рігатися близько 6 місяців. 
Але заморожена суниця 
при розморожуванні роз
кисає, стає розм’яклою. 
Чому це відбувається? 
Вода, що накопичилась в 
ягоді, при розморожуван
ні прориває шкірку плоду. 
З цієї причини замороже
ну суницю вживають, як 
правило, не цільну, а по
товчену. У такому випадку 
можна заморозити відразу 
пюре: зробіть полуничне 
пюре, додайте цукрову пу
дру (100200 г цукру на 1 кг 
ягід), заморозьте в пласти
ковій ємності.

Вдалих експериментів.

Яблука, приміром, допо-
можуть знизити холестерин у 
крові. Це також чудовий засіб 
від розладу шлунка.

Груші знижують тиск і до-

помагають при неврологічних 
болях у шлунку.

Плоди Вишні та череш-
ні мають здатність очищува-
ти кров.

Малина регулює апетит, 
покращує кровотворення, ко-
рисна для зміцнення нігтів та 
волосся.

Персики збуджують апетит.
банани – добра їжа для 

тих, хто пережив стрес. Вони 
заспокоюють нерви, знімають 

головний біль і регулюють об-
мін речовин.

лиМон гарантує захист 
організму від багатьох недуг.

чорнослиВ запобігає 
порушенню обміну речовин.

Сухі фініки та інжир 
дуже корисні для шлунка.

g Смачні ліки

Фрукти – щодня!
дуже важливо щоденно до раціону включати 
фрукти. Вони необхідні для повноцінного харчу
вання, а ще мають лікувальні властивості.
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g Школа городника

Віддача від дачі

Звичайно, обробити картопляне поле хімічним препаратом про-
ти колорадського жука не потребує великих зусиль. Жуки 
отруюються, а ми? Ми теж потихенько труїмося разом з ними. 
А якщо звести до мінімуму цей процес і спробувати уникнути 
навали колорадських жуків іншими, народними способами?

Народні способи бо-
ротьби з колорадським 
жуком умовно можна роз-
ділити на ті, що відляку-
ють, і ті, що заманюють. 
Для більшої ефективності 
краще використовувати їх 
у комплексі.

1. Колорадським жу-
кам не до вподоби дерев-
ний попіл. Його потрібно 
додавати в ямку при ви-
саджуванні картоплі, об-
пудрювати ним рослини, 
підсипати під картопляні 
кущі.

Картопляні кущі обпи-
люють просіяним попелом 
(краще березовим): близь-
ко 1 кг попелу на 10 кв.м. 
Через день-два гинуть не 
тільки личинки колорад-
ського жука, а й більшість 
дорослих особин.

Разом з органікою підси-
пають у рівці деревний по-
піл. Грунт, «присмачений» 
у такий спосіб, згубний для 
жуків.

Під час цвітіння карто-
плі її обпилюють попелом 
(можна через решето). 
Краще цю операцію про-
водити після дощу або 
по росі. Обробку (обпри-
скування або обпилення 
проводити за літо 3-4 рази 
через 15 днів. Останній 
раз – наприкінці липня, 
обробку закінчити обпи-
ленням. На насадженнях 
картоплі слід повністю по-
збутися колорадських жу-
ків.

Після підгортання на-
вколо кожного куща роз-

сипати по 1 ст. ложці 
попелу. Коли стебла підні-
муться приблизно на 15-18 
см, картоплю обприскують 
зольно-мильним насто-
єм. 1 кг золи кип’ятять в 
10 л води протягом 15 хв. 
Розчин настоюють 2 доби, 
проціджують і додають 
40 г господарського мила, 
попередньо натерши його 
на крупній тертці. Добре 
перемішати зольно-миль-
ний розчин, розбавити 
10 л води і покропити на-
садження.

2. Відлякає жука і запах 
гниючого лушпиння цибу-
лі. Його теж можна класти 
в ямки і розкладати під ку-
щами.

3. Запах і смак полину, 
часнику, бадилля помідо-
рів, чистотілу, листя во-
лоського горіха, конопель, 
хвоща, кульбаби, гіркого 
перцю, оману, блощични-
ка, тютюну надовго відіб’є 
бажання колорадського 
жука поласувати вашою 
картоплею.

Для цього треба при-
готувати настій з цих рос-
лин (можна взяти одну або 
відразу кілька) і обробити 
насадження картоплі. До 
настою можна додати золи 
або меленого червоного 
перцю.

У боротьбі з колорад-
ськими жуками застосо-
вують і настій полину з 
деревним попелом: до 150-
200 г подрібненого свіжого 
полину додають склянку 
попелу, заливають гаря-

чою водою, настоюють 2-3 
год., розмішують, проці-
джують і отриманою рі-
диною обприскують кущі 
картоплі.

Коли бадилля досягне 
висоти 15 см, проводять 
перше обприскування 
настоєм коренів оману. 
100 г коріння заливають 
відром крутого окропу 
і закривають кришкою. 
Остиглий настій проці-
джують і проводять об-
прискування. Таку оброб-
ку настоєм коренів оману 
проводять тричі.

А ось як можна вико-
ристати в боротьбі з жу-
ком бадилля помідорів: 
3 кг зеленого подрібненого 
бадилля залити 10 л води і 
кип’ятити на невеликому 
вогні 30 хвилин. Після від-
стоювання відвар проціди-
ти. Для обприскування на 
кожні 10 л води беруть 2 л 
відвару і додають 40 г мила.

4. По периметру ділян-
ки з картоплею поса дити 
чорнобривці, календулу. 
Посадити в кожну ямку 
біб, квасолю або часник. 
Усі вони теж будуть від-
лякувати колорадських 
жуків.

5. Можна заманити 
колорадських жуків 
в пастки-банки. Для 

цього по всій ділянці роз-
класти банки, не важливо 
бляшані чи скляні, голо-
вне, щоб жуки туди потра-
пили. А потраплять вони 
туди самі, за запахом кар-
топлі, заздалегідь покладе-
ної на дно банки. Кількість 
банок – приблизно одна на 
5-6 кв. метрів.

Можна зробити пастку 
з куп картопляного луш-
пиння, рівномірно роз-
кладених на ділянці. Після 
збору «ворога» на приман-
ках безжально його зни-
щуємо: найкраще спалити 
разом з лушпинням.

6. Ефективний такий 
агротехнічний прийом, як 
високе підгортання сходів 
картоплі (із засипанням 
нижніх листків) в пері-
од масового відкладання 
яєць. Це призводить до 
зменшення яйцекладок 
на 70-80% порівняно з не-
обробленими ділянками.

7. Проти личинок коло-
радського жука викорис-
товують розчин сечовини 
(100 г на 10 л води). Ко-
ристь від цього подвійна: 
гине значна частина шкід-
ників, а рослина отри-
мує азот у вигляді поза-

кореневого підживлення.
8. А найефективніший, 

хоч водночас і найбільш 
трудомісткий народний 
спосіб боротьби з коло-
радським жуком – час від 
часу збирати його вручну.

Щоб не проґавити шкід-
ника, відразу ж, щойно 
з’являться сходи, обстежте 
кожну рослину. Робіть це 
в сонячний день при тем-
пературі не нижче +14°С, 
коли жуки активні і їх лег-
ко помітити на поверхні 
картопляних кущів. Жуків 
і личинок збирайте (з ін-
тервалом 3-5 днів) в банки 
з гасом, соляркою або міц-
ним розчином солі, а по-
тім знищуйте. У ці банки 
складайте і листочки, на 
нижніх сторонах яких від-
клали яйця шкідники.

При високій зара-
женості можна значно 
полегшити збір коло-
радського жука з кущів 
картоплі. Це робиться 
так: підставивши тазик 
(або іншу широку посу-
дину), нахиліть трохи кущ 
над тазиком і злегка вдарте 
по ньому віником. Жуки 
і личинки посипляться 
в тазик. Щоб шкідники 
не могли вилізти з ньо-
го, на дно слід насипати 
невеликий шар попелу.

Геть жуків – рятуй картоплю!
Чим захворіли 
порічки

Підкажіть, що сталося з по-
річками: листя почервоніло, 
скрутилося. Що це за хвороба і 
що робити?

Ольга Петрівна.
Це не хвороба. Схоже, порічки 

вподобала собі галлова попелиця. 
її ще називають «тля листова галло
ва». Пошкоджує переважно молоде 
листя порічок, іноді зустрічається і 
на смородині. На листках різко ви
ражені здуття або зморшкуватість, 
вони стають вишневочервоного 
або червоножовтого кольору. З 
нижнього боку листя видно колонії 
дрібних блідозелених (жовтува
тих) попелиць. При сильному ура
женні листки гинуть.

Щойно виявите на верхівках па
гонів листя з галлами, зріжте або зі
щипніть і спаліть його. Не затягуйте 
з цією роботою, бо доведеться ви
даляти занадто багато листя.

Ефективне обприскування кущів 
відварами або настоями кульбаби, 
тютюну та деревію. Його потрібно 
повторювати через кожні 78 днів.

Яйця попелиці можна знищити, 
якщо рано навесні до розпускання 
бруньок обробити кущі гарячою во
дою. Приваблюйте в сад природних 
ворогів галлової попелиці: сонечок, 
хижих клопів.

g У записник

Розбавляємо «хімію»
Більшість пестицидів, які є в продажу для вико-
ристання на присадибних ділянках, розбавляють 
досить просто: препарат виливають у воду 
і перемішують.

Бажано використовувати 
чисту воду без сміття, оскіль-
ки може засмітитися розпи-
лювач обприскувача. У такому 
разі проціджувати розведену 
суміш, якщо з цього приводу 

немає окремих вказівок на упа-
ковці, не треба.

Дехто для кращого при-
липання препарату до рос-
лин додає у суміш мильний 
розчин. Це може поліпши-

ти ефективність контактних 
препаратів, але для системних 
інсектицидів й особливо фун-
гіцидів такий «фокус» може 
бути неефективним. Любите-
лі мила повинні пам’ятати, що 
воно є лугом (хоча й слабким) 
і тому може частково нейтра-
лізувати дію препаратів, що 
мають кислу реакцію.

Слід зазначити: якщо при 
розведенні випав осад, то це 
означає, що препарат простро-
чений і його використання 
буде неефективним. Осад при 
розведенні пестицидів може 
також випадати, коли викорис-
товується дуже жорстка вода 
(велика концентрація карбона-
тів або сульфатів кальцію).

І тут – за правилами
Для успішного використання народних засобів 
і способів боротьби з колорадськими жуками 
необхідно виконувати ряд найпростіших вимог.

1. Обробляти насадження реко
мендується в теплу (при темпера
турі 1825°С), безвітряну погоду, 
вранці після висихання роси або 
ввечері до її появи. Рослинними 
препаратами краще обприскувати 
у вечірні години, оскільки на сонці 
вони швидше втрачають інсекти
цидні властивості.

2. Робочий розчин необхідно готу
вати за 13 години до обприскуван
ня. Для кращого його прилипання 
додають зелене (калійне), господар
ське мило, рідке мило або пральний 

порошок. Зазвичай 2040 г на 10 л 
розчину. Попередньо настругавши і 
розвівши мило в банці з водою, вли
вають його у робочий розчин.

3. Обробку настоями і відварами 
повторюють через 510 днів у міру 
необхідності. Останнє обприскуван
ня проводять за 20 днів до збирання 
врожаю.

4. Не використані повністю розчи
ни, відходи приготування рослинних 
препаратів знищують у віддаленому 
місці, зливаючи і скидаючи в ями з 
обов’язковим закопуванням.

g Згодиться

Коротко 
про різне
Якщо влітку в дачному буди

ночку жарко, знизити температуру 
можна, провітривши горище. Ще 
більший ефект дає встановлення 
вентилятора у віконці на горищі.
Рибальська сітка, котра вже 

відслужила своє, може стати пре
красною опорою для рослин, що 
в’ються: як декоративних, напри
клад, плюща, так і городніх – горо
ху, квасолі, бобу.
Чудовим відлякувачем плодо

жерки служить камфорний спирт. 
Просочіть кілька тампонів з ганчір
ки і розвішайте їх у кроні дерева. 
На одне доросле дерево досить 46 
таких відлякувачів. Раз на 710 днів 
їх доведеться просочувати знову. В 
плоди камфора не вбирається.
Якщо на кімнатній рослині 

завелися комахишкідники, по
містіть її на годину в пластиковий 
пакет, наповнений сигаретним ди
мом. Викурювання сигарети мож
на доручити акваріумному мікро
компресору.

Підготувала Тетяна СПИЧАК.
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Сторінку підготувала Тетяна СПичак.

g на ваше прохання

Сім’я

g авторитетно

Хочете сподобатися 
майбутній свекрусі з пер-
шої ж зустрічі? І журитесь, 
якщо це вам не вдалося? 
Не дивно. Більшість ді-
вчат, закоханих у свого 
майбутнього чоловіка, 
чомусь вважають, що го-
ловна мета знайомства з 
майбутньою свекрухою 
полягає саме в цьому. 
Вони ретельно готують-
ся до майбутньої зустрічі, 
продумують одяг і макіяж 
і забувають взяти із собою 
найголовніше, що необхід-
но в даній ситуації: спосте-
режливість і здатність тве-
резо оцінювати ситуацію.

Що часто стається в ре-
зультаті? Ні, не те, чого бо-

яться майбутні невістки: як 
правило, кохання зберіга-
ється, весілля відбуваєть-
ся. Ось тільки з першої ж 
зустрічі у відносини закла-
дається прихована нерівно-
правність: невістка з усіх сил 
намагається сподобатися, 
чекає від свекрухи оцінки 
своїх якостей. Свекруха, ін-
туїтивно відчуваючи свою 
владу, керує поведінкою не-
вістки на свій розсуд за до-
помогою схвалення-несхва-
лення.

Зовні такі відносини мо-
жуть виглядати безконфлікт-
ними, просто ідеальними. 
Але з плином часу між све-
крухою та невісткою нако-
пичується приховане роз-

дратування. Важко і весь 
час намагатися подобатися, 
і весь час оцінювати. І та й 
інша ситуація неприрод-
ні, непридатні для близь-
ких стосунків, для сімейно-
го життя, перевантажують 
психіку і породжують не-
врози.

Ці великі проблеми ви-
ростають з маленьких дур-
ниць, які ми майже всі 
масово допускаємо на по-
чатку відносин з власною 
свекрухою. Приходити на 
першу зустріч, вдаючи із 
себе скромницю тільки для 
того, щоб потім, освоївшись 
і «влізши в душу» літній, 
можливо, самотній і нещас-
ній жінці, почати поводи-

тися зовсім інакше, ніж при 
першому знайомстві, – не-
чесно.

А якщо прийти на зустріч 
з майбутньою свекрухою 
у своєму звичайному одя-
зі, при своєму природному 
настрої? І не приховувати 
свого хвилювання, адже 
воно викликане інтересом 
до нової ситуації, зустріч-
чю з новою, можливо, дуже 
важливою в майбутньому 
людиною? Невже вийде гір-
ше, ніж тихо сидіти і боязко 
чекати оцінок, сподіваючись 
взяти реванш у сімейному 
житті?

До речі, про оцінки. За 
всім хвилюванням і суєтою 
добре б роздивитися і зрозу-

міти, якою на-
справді є мама 
майбу тнього 
чоловіка. Що 
вона за людина, 
чим дихає? Чи багато 
приховує? Чи часто го-
ворить неправду? Що читає? 
Що дивиться? Як ставиться 
до вашого майбутнього чо-
ловіка? Який він для неї син? 
Якщо у вашого майбутньо-
го чоловіка є брати і сестри, 
яка їхня роль в родині? Яка 
вона господиня?

Стільки всього важли-
во з’ясувати про своїх май-
бутніх родичів, перш ніж 
вирішити, чи будуть вони 
взагалі родичами! Майбут-
ній дружині належить зро-

зуміти, яка атмосфера дому, 
в якому виріс її майбутній 
чоловік, наскільки сумісні їх 
цінності? Чи зможете ви їх 
розділити?

Якщо під час першої зу-
стрічі стало зрозуміло, що, 
на жаль, виявилося занадто 
багато протиріч, які в про-
цесі сімейного життя будуть 
тільки посилюватися, зна-
чить, вам дуже пощастило. 
Уявіть, що було б, якби про-
цес усвідомлення цього за-
тягнувся на багато років...

g на замітку

Оглядини
Сьогодні ваш хлопець (ді
вчина) несподівано якось 
запросив(ла) вас у гості: 
мовляв, мої батьки хочуть 
із тобою познайомитись. 
Ви, звичайно, дуже хвилю
єтесь. як сподобатися його 
(її) батькам?
w Не намагайтеся видатися кра-

щим, аніж ви є. Але й не будьте 
замкнені. Поводьтеся природно і 
невимушено.
w Ви виглядатимете доволі 

смішно і навіть по-дурному, якщо, 
нервуючи, будете багато говори-
ти, або ж, навпаки, мовчати, об-
межуючись словами «так» і «ні».
w Не демонструйте перед бать-

ками свою любов до їхнього сина 
чи доньки.
w Якщо у зв’язку із вашим при-

ходом планується застілля, запро-
понуйте свою допомогу (накрити 
на стіл, прибрати зі столу). І не 
бійтеся зробити щось не так: у ва-
шому віці це допустимо.
w Не соромтеся робити комп-

ліменти людям, до яких ви при-
йшли, але так, щоб це було неви-
мушено. Тому хваліть лише те, що 
справді сподобалося.

А тепер кілька порад для до-
рослих.

Якщо у ваш дім прийшов обра-
нець чи обраниця вашої доньки 
чи сина, головне:
w будьте доброзичливою, а не 

справляйте враження мегери;
w не варто одразу екзамену-

вати гостя – наскільки він чи 
вона ерудований та вихований. 
Навпаки, підтримайте добрим 
словом, допоможіть побороти 
сором’язливість та дискомфорт;
w не нав’язуйте своє товариство 

надовго;
w не проявляйте надмірної ціка-

вості, уникайте таких запитань як 
«А ким працюють твої батьки?» або 
«Скільки кімнат у вашій квартирі?»;
w не намагайтеся вчити жити, 

не давайте порад і не вичитуйте, 
навіть якщо ви й застукали па-
рочку у себе вдома, так би мови-
ти, «на гарячому». Після того, як 
гість піде, ви зможете спокійно і 
тактовно висловити свої претензії 
своєму чаду.

– Справді, з 21 травня 
по 26 липня цього року не 
найкращий час для укла-
дання шлюбів, – каже ві-
домий астролог, космо-
психолог Іван Круп’як. 
– Це період, коли Вене-
ра, господиня 2012 року, 
«задкує». До того ж саме 
Венера відповідає за ко-
хання, красу, укладання 
союзів, якісь об’єднавчі 
процеси. Та не тільки для 
весіль буде несприятли-
вий цей період. З якимись 
проблемами можуть зі-
ткнутися художники, 
люди мистецтва. І стосу-
ється це представників 
усіх знаків зодіаку.

Ще один нюанс. Цього 
року на небосхилі Венера 
була найближче до Юпі-
тера – ці планети тільки 
починають розходитися. 
Вважаю, це сигнал того, 
що влада, яку символізує 
Юпітер, повинна полю-
бити свій народ. І не тіль-
ки в Україні, а й у кожній 
державі світу. Інакше...

– Виходить, народні 
уявлення про те, що ви-

сокосний рік для шлюбів 
несприятливий, таки не-
безпідставні?

– Народні прикмети, 
повір’я виникли не на 
порожньому місці. Хоча 
справджуються вони, 
звісно, не для всіх. Будь-
які прогнози, щоб вони 
були правдивими, мусять 
бути індивідуальними. 
Треба дивитися по місяч-
них циклах, коли засилати 
сватів, коли робити зару-
чини, весілля справляти – 
це ж для кожного зі знаків 
по-різному, для кожної 
пари потрібно розрахову-
вати окремо, враховуючи, 
хто за гороскопом ті, що 
беруть шлюб.

Не обминув Іван Степа-
нович і запитання щодо 
наступного, 2013 року.

– Окрім того, що на-
ступний рік закінчу-
ється на нещасливе, як 
вважають у народі, 13, 
то він ще й вважається 
роком вдови або вдівця, 
– пояснив астролог. – З 
цього приводу хочу ска-
зати, що справді є така 

практика людська, сфор-
мована в результаті бага-
торічних спостережень. 
Але й це стосується не 
всіх, бо є пари, які, не-
зважаючи на жодні по-
гані прикмети й повір’я, 
живуть довго і щасливо, 
і стосунки в сім’ї пре-
красні. Все дуже індиві-
дуально.

Крім того, у XXI сто-
літті відбувся певний 
зсув. Це у XIX і XX сто-
літтях після високосного 
року наставав рік вдо-
ви чи вдівця, а тепер це 
поступово втрачає силу. 
Воно вже не актуально, 
тож не потрібно себе на 
погане програмувати.

– А ті, що побралися 
в травні (як казали наші 
бабусі, в «маї»), будуть 
маятися все життя? Чи 
це теж не зовсім пра-
вильне повір’я? – запи-
тую І. Круп’яка.

Іван Степанович роз-
повідає, що давня назва 
місяця «май» походить 
від імені слов’янської 
богині родючості і пло-

дючості Майї. Саме в цей 
час у природі все набирає 
сили, адже травень-май 
передає естафету літу.

– Колись казали, що в 
травні потрібно кохати-
ся, а в червні – побрати-
ся, – осміхаючись, каже 
Іван Круп’як.

– А ще ж восени, зда-
ється, в жовтні, не най-
кращий час для одру-
ження.

– Це в жовтні – тоді 
знову керує Венера, – 
підтверджує мій спів-
розмовник. – Люди тоді 
блудять, шлюби бувають 
нестабільні, когось із по-
дружжя може тягнути, 
як кажуть, на подвиги. 
Ще раз повторю: з 21 
травня Венера йде назад, 
тож потрібно бути дуже 
обережними. Краще ве-
сілля планувати на ін-
ший час.

Але й тут не все одно-
значно. Якщо, напри-
клад, буде одружуватися 
Овен, то не думаю, що 

можуть бути якісь про-
блеми. Для представни-
ків цього знака, а також 
Дів і Козерогів це вдалий 
період. А для Близнят, 
Водоліїв і Терезів – на-
впаки, не бажано в трав-
ні ставати на весільний 
рушничок. Цей період 
нейтральний для Раків 
і Тельців, досить вдалий 
для одруження – для 
Скорпіонів і Риб. Якщо 
шлюб у травні візьмуть 
Лев чи Стрілець, то по-
дальша їхня доля дуже 
залежатиме від їхнього 
партнера.

Астролог розповів і 
про найближчий час. 
Так, за словами Івана 
Степановича, в червні не 
бажано укладати шлюб 
Ракам, Скорпіонам і Ри-
бам. А от для Левів, Тель-
ців, Близнят і Водоліїв, 
такий подружній союз, 
навпаки, обіцяє щасливе 
життя. Для представни-
ків решти знаків зодіаку 
це нейтральний час.

Віра каСІян.

g Ситуація

Не сподобалися майбутній свекрусі?
Вважайте, що вам пощастило!

Чи варто одружуватися  
у високосний рік?

«який місяць найбільш вда
лий для укладення шлюбу? 
чи можна одружуватися у 
високосний рік? а чи варто 
боятися справляти весілля в 
році, що закінчується на 13? 
Просимо про все це напи
сати у вашій газеті».  листа 
такого змісту з кількома 
підписами ми отримали з 
Тернівського району.
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g 3 Божої аптеки

Полікує м’ятний чай,  
але міру йому знай
 М’ята зміцнює шлунок, спиняє блювоту.
Якщо у жінки, яка годує грудьми, загусте молоко, слід прикла-

дати до грудей добре подрібнену (щоб аж пустила сік) м’яту.
М’ята проганяє круглі глисти (потрібно пити чай із м’яти або 

їсти свіже листя).
Коли болить вухо, слід закапувати сік із м’яти з медом (мед і 

м’яту беруть у рівних пропорціях).
М’ята нормалізує артеріальний тиск, є добрим протистресо-

вим засобом.
Добре допомагає м’ята у разі підвищеної чутливості до зміни 

погоди, безсоння.
М’ята підвищує імунітет, допомагає відновити сили після пере-

втоми і фізичного навантаження, стимулює нервову систему.
М’ята підвищує концентрацію уваги.
Ментол, який входить до складу м’яти, має спазмолітичні та зне-

болювальні властивості. Тому м’ята помічна при невралгічному чи зуб-
ному болю, запальних процесах верхніх дихальних шляхів, стенокар-
дії, мігренях. Не випадково, мабуть, у Давньому Римі столи накрива-
ли свіжою м’ятою, вважаючи, що аромат цієї рослини створює добрий 
настрій, носили вінки із м’яти, щоб запах активізував роботу мозку.

Варто пам’ятати, що передозування м’яти шкідливе. Воно може 
спричинити запаморочення, загальну слабкість, зниження кров’я-
ного тиску, порушення сну.

До речі, наша улюблена рослина має ім’я однієї з німф грецької 
міфології М’яти (Минти, Менти), яка 
зцілювала від хвороб і віщува-
ла майбутнє.

У римській міфології 
богиня Мента втілюва-
ла людський розум. 
Обов’язковим атри-
бутом учнів давньо-
римських філософів 
був вінок із свіжих сте-
бел м’яти – адже м’ята 
активізує роботу 
мозку.

Без хвороб

g Зверніть увагу

Щоб через нітрати шкоди не зазнати
Фахівці запевняють, що різні овочі по-різному накопичують нітрати
Зазвичай, їх найбільше у листі салату, 
буряках, кропі, петрушці, шпинаті, 
редисці та зеленій цибулі. на другому 
місці цвітна капуста, кабачки, ріпа, 
редька, білоголова капуста, хрін, 
морква та огірки. і зовсім мало – в 
брюссельській капусті, горосі, квасо-
лі, солодкому перці, картоплі, помі-
дорах і ріпчастій цибулі.

Якщо вам все ж так 
хочеться скуштувати 
ранніх овочів та фрук-
тів, варто дотримува-
тися певних правил їх 
зберігання та спожи-
вання.

Необхідно купува-
ти плоди цілком зрілі 
та обов’язково збері-
гати їх у холодильни-
ку, щоб нітрати не пе-
ретворювалися на ще 
отруйніші речовини.

Мити овочі і фрук-
ти окремо, бажано 
під проточною водою. 
Цитрусові перед вжи-
ванням треба облива-
ти окропом, щоб по-
збутися хімічних спо-
лук, якими вони обро-
блялися. В ідеалі до-
бре було б мити плоди 
в слабкому мильному 
розчині.

Ранні овочі краще 
споживати у тушкова-
ному вигляді, оскіль-

ки саме так ми може-
мо знешкодити збуд-
ників хвороб. Супи ж 
краще варити на «дру-
гій» воді.

Якщо хворієте
Ранні овочі можуть 

провокувати хвороби 
кишечнику та отруєн-
ня хімічними речови-
нами. Найбільшу не-
безпеку вони станов-
лять для дітей, у яких 
травна система ще не 
до кінця сформована.

Споживання «ні-

тратних» овочів та 
фруктів може при-
звести до захворю-
вань щитовидної за-
лози. Крім того, ні-
трати зв’язуються з 
гемоглобіном і блоку-
ють постачання кис-
ню до тканин. Це ви-
кликає зміни в обмі-
ні речовин, ослаблен-
ня імунної системи, 

навіть появу пухлин у 
шлунку.

Лимони –  
в салати

Медики рекоменду-
ють додавати в сала-
ти лимонну кислоту в 
невеликих кількостях 
– вона перешкоджає 
розмноженню нітро-
бактерій, які містять-
ся в ранніх овочах. В 
жодному разі не мож-
на зберігати свіжі са-
лати та соки навіть у 
холодильнику більше 
доби.

Замочуйте  
овочі у воді

В деяких частинах 
овочів сконцентрова-
на максимальна кіль-
кість нітратів, перед 
вживанням їх треба 
обов’язково видалити.

В листі петрушки й 
кропу нітратів удві-

чі менше, ніж у сте-
блах. В капусті най-
більше нітратів у 
верхніх листках, кача-
ні й прожилках лис-
тя. На поверхні морк-
ви шкідливих речо-
вин на 80% менше, 
ніж усередині, а в огір-
ках і редисці навпа-
ки: верхній шар міс-
тить шкідливих речо-
вин більше, ніж вну-
трішній. Тому в цих 
овочах обов’язково 
треба зрізати частину 
біля хвостика і шкір-
ку. В столового буряка 
видаляйте верхівку та 
корінь. Також повніс-
тю зрізайте позелені-
лі частини картоплі 
та моркви, оскільки в 
них міститься отруй-
на речовина – соланін.

Замочуйте овочі пе-
ред споживанням у 
холодній воді. Так ви 
зменшите концен-
трацію нітратів ще на 
25%. Цей спосіб осо-
бливо ефективний для 

листових. Коренепло-
ди та капусту перед 
замочуванням краще 
нарізати невеликими 
шматочками.

Найдієвіший метод 
нейтралізації нітратів 
– кулінарна обробка

При варінні овочів 
відвар зливають ще 
гарячим, оскільки при 
охолодженні частина 
нітратів може повер-
нутися в овочі. Цей 
простий спосіб допо-
магає знизити рівень 
нітратів на 40-80%. 
При готуванні на парі 
нітрати «гинуть» дещо 
менше, а при туш-
куванні й смаженні 
вміст нітратів у гото-
вих стравах знижуєть-
ся всього на 10%.

g до часу

Волоські горіхи: ще зелені,  
а вже помічні 
Проти виразки шлунка

1 кг зелених горіхів поріза-
ти на шматочки, додати 2 л 
горілки, 200 г цукру і 1 л 
води. Настоювати 2-3 місяці. 
Вживати по 1 ст. ложці перед їдою 
упродовж 5-6 тижнів. Після мі-
сячної перерви курс повторити. 

рецепт довголіття
Шкаралупу з 15 молодих горі-

хів залити 750 г спирту або го-
рілки. Поставити на сонце на 2 
тижні. Пити по 15 крапель (якщо 
на спирті) або по 30 крапель (на 
горілці) двічі на день перед вжи-
ванням їжі.
Проти болю в шлунку  
та кишечнику

1. 30 зелених подрібне-
них горіхів залити 1 л спирту. 
Настоювати на сонці 2 тижні. 

Настій злити 
в окрему посу-

дину, а горіхи засипати цукром 
(1:1), витримати близько міся-
ця. І настій, і зацукровані горі-
хи вживати тричі на день по 1 
ст. ложці перед їдою. Найкраще 
чергувати: день настій, наступ-
ного дня – сироп із горіхів.

2. 500 г зелених порізаних го-
ріхів засипати 500 г цукру, насто-
ювати 9 днів. Потім сироп злити 
і додати до нього спирт (на 0,5 л 
сиропу – 250 мл спирту). Пити 
по ложці двічі-тричі на день пе-
ред їдою.

Проти відкладання 
солей

Шкаралупу (тверду, але не зе-
лену, і не висушену, а молоду) з 
40 горіхів потовкти, залити 2,5 л 
холодної води, варити 30 хв. на 
невеликому вогні, добу насто-
ювати. Одержаний відвар пити 
впродовж тижня по півсклян-
ки тричі на день. Потім готують 
свіжий відвар. Одночасно щодня 
з’їдати по 5 горіхів. Термін ліку-
вання – 5 тижнів. Після місячної 
перерви курс повторити.

g Згодиться
Щоб підвищити гемоглобін

Маєте низький гемоглобін? Не переймайтеся і 
не витрачайте часу та грошей на пошук і придбан-
ня заморських пігулок. Спробуйте зарадити про-
блемі ось такими домашніми ліками.

1. Сік 2 свіжих морквин 
змішайте із соком 2 ли-

монів. Випивайте за день 
усю порцію щоразу перед 

вживанням їжі. Вже через 
2 тижні гемоглобін різко 
підвищиться.

2. Зваріть у лушпин-
ні 5 середніх картоплин, 
візьміть сиру морквину, 
середню цибулину і 1 ст. 

ложку свіжої соняшнико-
вої олії. Приготуйте із цих 
складових салат без солі. 
Нехай це стане вашим 
сніданком упродовж 12 
днів. Результатом будете 
задоволені.
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Без хвороб

є ПИТаннЯ щодо  
МодеРніЗаЦії охоРонИ 

ЗдоРоВ’Я? ЗВеРТайТеСЯ!
Телефон «гарячої» лінії 

Головного управління охорони 
здоров’я Дніпропетровської 

облдержадміністрації:
0-800-50-72-50.

g на часі

У кожного курця цигарка 
забирає 12-15 років
Сьогодні тютюнопаління в україні заборонено на за-
конодавчому рівні. Причому в усіх місцях масового 
скупчення людей. Та на практиці поки що ця заборо-
на – тільки на папері. курці себе вільно почувають, їх 
ніхто не штрафує: більше того, часто ніхто не звертає 
уваги. 

Нещодавно впало у вічі таке: 
молода мама років 20 стояла 
на одній із транспортних зупи-
нок Соцміста з візочком, в яко-
му було немовля. І смалила ци-
гарку, про щось розмовляючи 
по мобілці. До неї підійшла по-
друга, теж тримаючи в руці ци-
гарку. Обнялися, поцілувалися й 
почали разом курити, ділячись 
враженнями про останні нови-
ни моди. Ніхто з оточуючих лю-
дей, навіть уже літнього віку, не 
звертав уваги на цю парочку. І 
лише одна бабуся не витрима-
ла: «Дівчата, що ви смалите, не-
мов якісь мужики, ви що, малю-
ка хочете отруїти?» Але ті навіть 
не озирнулися.

Вони, безперечно, не знають, 
що тютюнопаління – причина 
смерті кожного п’ятого україн-
ця. І про те, що щорічно в нашій 
країні від зловживання цигар-
кою йдуть із життя близько 150 
тисяч співвітчизників.

– Нині паління є соціально-бі-
ологічною проблемою, – пояс-
нює лікар-методист комуналь-
ної установи «Криворізький 
центр здоров’я» Сергій Спіров. 
– Але медпрацівники вимушені 
нею займатися, оскільки в ніко-
тині є близько 100 отруйних ре-
човин. А це гарантує людині по-
над 40 різних захворювань. Па-

ління забирає в людини 12-15 
років життя.

Наш центр за останні шість 
років провів анкетування 873 
школярів 15-16-річного віку. І 
знаєте, який результат? У нашо-
му місті палять понад 47 про-
центів юнаків і 24 проценти ді-
вчат. Для позбавлення їх цієї 
шкідливої звички ми розробили 
методичні рекомендації «Палін-
ня – причина передчасної смер-
ті людей в Україні». Вони при-
значені для спеціалістів охоро-
ни здоров’я, культури, освіти, 
соціального захисту населення, 
різних зацікавлених відомств та 
служб. А буквально нещодав-
но в міському Центрі здоров’я 
провели тренінг для тих, хто ви-
рішив кинути курити. Як знає-
те, тренінг у перекладі з англій-
ської мови означає – навчання 
або тренування. Це одночасно 
цікавий процес пізнання себе і 
інших людей. І ефективна фор-
ма отримання знань, розши-
рення кругозору, навичок і зви-
чок, спосіб спілкування. Учасни-
ки групи із 12-18 чоловік під час 
тренінгу одразу залучаються до 
активного спілкування для вирі-
шення поставлених завдань.

– Сергію Васильовичу, на які 
групи поділяються курці?

– На три – епізодичні, побуто-

ві й затяті. Епізодичні курці що-
дня випалюють до 10 цигарок, і 
вони легко позбавляться риту-
альної залежності від нікоти-
ну. Вони не потребують допомо-
ги психолога і лікаря. Побутові 
курці (це ті, хто палить від 10 до 
20 цигарок) мають психічну за-
лежність. І коли відмовляють-
ся від дози нікотину, то відчува-
ють слабкість, головну біль, роз-
битість. Якраз їм уже потрібен 
психолог. А ось у затятих кур-
ців (хто курить більше 20 цига-
рок) сформувалась фізична за-
лежність від тютюну. При від-
мові від нього в них настає син-
дром абстиненції: агресивність, 
пригніченість, нудота, запамо-
рочення, безсоння, болі в серці, 
судоми. Їм потрібна допомога не 
тільки лікаря-нарколога, але й 
спеціальне лікування.

– Чимало ще можна побачи-
ти в нас жінок, які «дружать» 
з цигаркою. Кого ж тоді вони 
народжують?

– Після зачаття матері ніко-
тинова отрута потрапляє крізь 
плаценту до дитини. Від нікоти-
ну виникає спазм судин плацен-
ти і плід відчуває різке кисне-
ве голодування. Нікотин пошко-
джує гени, які «відповідають» за 
психіку майбутньої дитини. А 
інші отруйні речовини гальму-

ють черевний розвиток усіх ма-
люків. Такі дітки народжуються 
з малою масою тіла, завжди від-
стають у фізичному та психічно-
му розвитку від своїх ровесни-
ків. Вірогідність народження ді-
тей з дефектами в 5 разів вища у 
жінок, які палять, ніж у тих, хто 
не має такої згубної звички. Біль-
ше того: у 40 відсотків матерів-
курців діти з’являються на світ із 
ознаками аутизму. Їм важко кон-
тактувати зі своїми ровесника-
ми, оскільки знаходяться в по-
лоні власних переживань. Рівень 
розумового розвитку в усіх дітей 
жінок-курців нижче середнього.

– Що таке пасивне паління?
– Під час викурювання однієї 

цигарки утворюється два літри 
нікотинового диму. Один потра-
пляє в легені курця, інший – у 
приміщення, де він палить. Та-
ким повітрям дихають діти й по 
суті стають пасивними курцями. 
У сечі дітей батьків-курців зна-
ходяться всі отруйні речовини 
нікотинового диму. У дітей спо-
стерігається зниження імуніте-
ту, виникають роздратованість, 
плаксивість, знижується гостро-
та зору і слуху, з’являються озна-
ки інтелектуальної недостатнос-
ті. Частіше в них виникають ане-
мія, епілепсія, менінгіт та онко-
логічні захворювання.

– Коли хтось кинув цигарку, 
що відбувається з курцем?

– Через два дні нікотин по-
вністю виводиться з організму 
через нирки. Протягом 4-6 тиж-
нів зникає абстинентний син-
дром, через три місяці нормаль-
но починає працювати дихальна 
система. А через 10 років ризик 
захворіти раком легенів знижу-
ється наполовину.

– Що потрібно робити, аби 
збільшити шанси на успіх в бо-
ротьбі з тютюнопалінням?

– Дотримуватись трьох зако-
нів раціонального харчування 
– різноманітності, помірності, 
режиму. Треба пити воду, соки 
чи молоко маленькими ковтка-
ми. Зі свого раціону викресли-
ти каву, чай, спиртне. Полощіть 
ротову порожнину розчином та-
ніну. Приймайте таблетки зіба-
ну, цититону або пілокарпіну. 
Використовуйте метод дихання 
Бутейка. І, звичайно, прочитай-
те книгу Аллена Карра «Легкий 
спосіб кинути палити». Займай-
тесь спеціальною програмою з 
фізичних вправ. Безперечно, у 
кожного з нас є чимало проблем. 
У курця на одну більше – тре-
ба регулярно поповнювати ні-
котином свій організм. Позбав-
тесь цієї проблеми, і вам набага-
то легше стане жити.

Віталій Ткачук.

g  Питання-відповідь
Чи передбачає модернізація 
охорони здоров’я збільшення 
заробітної плати для медиків?

На Дніпропетровщині відповідно до Постанови Каб-
міну № 209 від 5 березня 2012 року медичним праців-
никам Центрів первинної медико-санітарної допомоги 
області підвищена заробітна плата з урахуванням обся-
гу та якості виконаної роботи. Наразі таке підвищення 
заробітної плати відбулося у 39 з 53 Центрів області. У 
червні-липні планується нарахування надбавок медич-
ним працівникам решти 14 Центрів. Тож у серпні 2012 
року всі медпрацівники закладів первинної медико-сані-
тарної допомоги області отримають збільшену заробітну 
плату. 

Наприклад, якщо раніше заробітна плата дільнично-
го лікаря-терапевта вищої категорії, за яким прикріпле-
но 2696 осіб, з урахуванням надбавок за вислугу років 
та безперервний стаж роботи, складала 3074 грн, то  піс-
ля нарахування надбавки за обсяг виконаної роботи ця 
сума збільшилася на 1921 грн, і складає 4995 грн. 

g Врятуємо життя хлопчику!
Дванадцятирічний Микитка потребує вашої допомоги

g щиросердно
Вірні клятві Гіппократа

Світлана Миколаївна Коваль мешкає в Жовтневому районі, пенсіонерка. Після перелому 
стегна жіночка потрапила до п’ятої міської лікарні в травматологію.

– Такого ставлення до себе, як там, я не відчувала років 25, – ділиться своїми думками 
Світлана Миколаївна. – Тому хочу про це сказати через «Червоний гірник». Особливо я вдячна 
завідуючому травматологічним відділенням Едуарду шишку. Коли я вже виписувалась додо-
му, то сказала цьому фахівцю, що йому треба за життя пам’ятник поставити – за професіона-
лізм, людське ставлення до своїх пацієнтів, таких, як я. За чуйність, уважність хочу також ви-
словити своє «спасибі» старшій медсестрі цього травматологічного відділення Людмилі Оде-
рій. Вдячна також ординаторам Сергію Вихрову, В’ячеславу Васильчуку, медсестричкам Ірині 
Волковій, Оксані Желєзновій, санітарочкам – двом Оксанам – Сидоренко та шиловій. Спасибі 
вам за турботу, рідненькі! Дай Боже вам особистого щастя, здоров’я та довголіття.

А ось ветеран праці з житлового масиву Південного гірничо-збагачувального комбіна-
ту Галина Михайлівна Василянська особисто завітала до нашої редакції, щоб подякувати 
своїм рятувальникам у білих халатах з 11 міськлікарні. Зокрема, завідуючому хірургіч-
ним відділенням Володимиру Попову, лікарям Ірині Мироненко, Роману Стрєльцову, мед-
сестрам Наталі Цимерман, Ніні Москальовій, Валентині Семеренко та санітаркам Любові 
Скрильник, Світлані Перехрест. Низький вам уклін від Галини Михайлівни.

g  Реклама

Для добрих серцем і душею людей, меценатів, благодійних організацій нашого міс-
та називаємо рахунок матері хлопчика: картка «ПриватБанку» 4405882390849077. 

Для переведення коштів з інших банків такі реквізити: отримувач: «ПриватБанк», 
№ рахунка 29244825509100, Мфо – 305299, оКПо: 14360570, отримувач: Янович 
аліна Валентинівна, номер картки: 4405882390849077, ІНН 2888903929 (моб. тел. 
0675604008, дом. тел. 71-87-96).

Батьки 12-річного Микитки Яновича звертаються до всіх добрих людей з проханням допо-
могти врятувати життя їхньому єдиному сину. У восьмій клінічній міській лікарні йому було 
встановлено діагноз – лімфосаркома (онкозахворювання). Через 10 днів після операції хлоп-
чика перевели до гематологічного відділення обласної дитячої лікарні, де він пройшов курс лі-
кування. Нині Микитка Янович знаходиться в центрі дитячої онкології НДСЛ «Охмадит» міста 
Києва. Уже там йому встановили діагноз – гостра зрілоклітинна лейкемія. Лікування дуже до-
роге й тривале. На прохання сім’ї Янович уже відгукнулося чимало людей, і за це батьки Ми-
китки дуже вдячні небайдужим. Та зібраних коштів поки що недостатньо, щоб закінчити курс 
лікування. Близькі люди хлопчика не можуть зібрати необхідну суму коштів.
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Нових надходжень 
з археології 2008-
2011 років, пре-

зентація наукових 
видань «Кургани 
Криворіжжя», 
«Криворіжжя в 

1932-1933 роках: 
хронологічний по-
кажчик», з нагоди 
237-ї річниці від 

дня заснування мі-
ста Кривого рогу.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

«Живопис, 
графіка»
Виставка  
робіт Юлії  
Зенкович.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Натхнення 
творчі 

пошуки»
роботи 

студентів КПІ 
факультету 
мистецтв.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Слово 
про спадщину»
Виставка робіт 
обдарованих 

дітей 
Центрально-

міського району.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«рідне 
Криворіжжя»
Персональна ви-
ставка художніх 
робіт криворізь-
кого художника 
Олега Фатченка 

з нагоди 
237-ї річниці від 
дня заснування 

міста.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

g кіно

g Вистави

g Вечірки

g концерт

Виставка
Загальномісь-
ка виставка 
художників 

з нагоди 
Дня міста.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-37-59.

«Мадагаскар-3»  
3D

Анімаційна комедія.
Кінотеатри:«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно», «Олімп».

«Прометей» 
3D

Жахи, 
фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«рок на віки»
Драма, комедія, 

мелодрама, 
мюзикл.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Шеф»
Комедія.
Кінотеатр: 

«Одеса-кіно»,  
тел.: 493-09-09.

«Люди 
в чорному» 

3D
Комедія, 

фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Відважна» 
3D

Анімаційна комедія.
Кінотеатр:  

«Олімп», тел.: 440-07-77. 

«Білосніжка  
та мисливець»

Бойовик, 
драма, пригоди, 

фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс» 
тел.: 493-83-63, 

493-84-74, 
«Одеса-кіно», 

«Олімп». 

«Ніч на 
полонині»

Вистава.
Криворізький 

міський академіч-
ний театр драми 

та музичної комедії 
ім. Тараса Шевченка, 

тел.: 92-33-00, 
23 червня о 17.00.

«Весела трійка 
та сірий вовк»
Дитяча вистава.

Криворізький 
міський академіч-
ний театр драми 

та музичної комедії 
ім. Тараса Шевченка,  
24 червня об 11.00.

«осінь  
в Вероні»

Прем’єра вистави.
Криворізький 

міський академіч-
ний театр драми 

та музичної комедії 
ім. Тараса Шевченка,  

24 червня о 17.00.

g Виставки

«Твоя дума, 
твоя пісня – 

не вмре,  
не загине»
Персональна 

виставка Лідії 
Переверзєвої.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Персональна 
виставка
графіки та 

екслібрисів Бо-
риса Куновсь-
кого з нагоди 

85-ї річниці від 
дня народжен-
ня та 10-річчя 
від дня смерті 

митця.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Афіша

«Червоне місто»
Фотопроект Сер-
гія Книша. Ви-
ставка з нагоди 
Дня Європи та 

237-ї річниці від 
дня заснування 
міста Кривого 
рогу за участю 
фотохудожни-

ків: С. Зайцева, 
Ю. Кобріна,  

Ю. Панкратова.
Філія КЗК «Кри-

ворізький міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел.: 35-13-66.

«Нова 
картина 

художника»
виставка 

робіт миколи 
рябоконя.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Грає муніципальний духовий оркестр
 Площа біля міського академічного театру драми та музичної ко-

медії імені Тараса Шевченка,  
23 червня о 18.00, 24 червня о 16.00.

Super Disco
Участники:

Каждое воскре-
сенье серия ве-
черинок Sunday 

Super Disco

Вход бесплат-
ный для всех 
(депозит 30 

грн.)

Face Control, 
Dress Code

Клуб: STUDIO 54
24.06.2012 - 21:00

Deep 
Underground 2: 

Date Rape, СаЛюТ 
в Кривом роге!

Участники:

Date Rape, СА-
ЛЮТ, STINGRAY- 

и другие

Самое эмоциональ-
ное событие июня!

Вход: 30 грн.
Клуб: MADiSAN

23.06.2012 - 18:00

Пара Gramm 
party #1

Участники:

Andron, D_Shon, 
K.1.R, Коля 

Чирва (ck) и др. 
Только 22 июня 
2012, только в 

клубе СССр, впер-
вые Пара Gramm 

party #1 
Вход: по предпро-

даже 25 грн, в 
день мероприятия 

- 30 грн.
Клуб: СССР

22.06.2012 - 17:00

Music and 
Money

Участники:

Dj Red, Dj Pasha 
Brain, Mc Staff, Pj 

show Star Girls

Приходи и выиг-
рай свой денеж-
ный приз... и не 

только...

Вход: 40 грн.

Face control, Age 
control, Dress code

Клуб: Sliffky
23.06.2012 - 21:00
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Продаю

Куплю

Послуги

Реклама. Оголошення

Різне

Загублене

№ 768. В Інгулецькому районі жит-
ловий будинок 9х9,5. Стіни – цегла, 
автономне опалення, газ, в будинку 
ванна, колонка, є відлив, туалет на дво-
рі, ділянка 6 сот. На ділянці – житлова 
врем’янка, гараж, сарай, сад. Ціна дого-
вірна. Тел. 067-2767855.

№ 769. Житловий будинок на НКГЗК. 
Ціна договірна. Тел. 067-5642460.

№ 761. Будинок в с. Кам’янка Апос-
толівського р-ну: 100 кв.м, 54 сот., вода, 
газ, усі вигоди, євроремонт, 2 гаражі, 
2 літні кухні, госпбудівлі, будівництво 
1985 року. Ціна договірна. Тел. 095-
7785494.

№ 657. Терміново 1-кімн. квартиру в 
р-ні «Сучасника», 1 поверх, без посеред-
ників. Тел. 067-7926646, 050-4586988.

№ 491. Дачу: 3 этажа, деревья, кус-
тарники, полив, 8,5 соток огорода. Тел. 
050-2826045.

№ 445. лІС, доШку, БРуС. Тел. 098-
4626411.

№ 624. СеноРаЗноТРаВие.  Тел. 
096-4930991, Василий Сергеевич.

№ 626. Або куплю комп’ютер, моні-
тор. Запис з касет на DVD. Продаж, ре-
монт пультів. 2-ядровий системник від 
900 грн. Соцмісто, магазин «Килими». 
Тел. 401-33-74, 067-5980996.

№ 668. Прибор для нормализации 
давления. Пенсионерам скидка. Тел. 
095-5400684, 098-2752496.

№ 726. Терміново гараж на Зарічному в 
кооперативі «Звездный» (в центрі) по вул. 
Академіка Корольова. Тел. 096-1197508.

№ 770. Терміново гараж в кооп. 
«Звездный», є оглядова яма, погріб. 
Ціна договірна. Тел. 066-1342616.

№ 796. очень дорого! Цена до
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. кинока
меру «красногорск3», 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, ка
шалота (изделия), ТВ, радио до 1955 
г. нивелир, теодолит. Тел. 401-17-42, 
063-7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 797. Фотоаппараты: «нарцисс» 
– 1200 грн., «горизонт» – 550 грн., 
«ленинград» – 300 грн., «Спорт» 
– 3000 грн., «Спутник» – 300 грн., 
«геодезия» – 2000 грн., «Репортер» 
– 1500 грн.,  «киев88» – 500 грн., 
«лейка» – от 1000 грн., «друг» – 200 
грн., «искра» – 200 грн., «ФЭд» – 100 
грн., «Зоркий» – 100 грн., «киев5» 
и «алмаз» – 300 грн. оБЪекТиВЫ: 
«Зодиак» – 400 грн.,  «Руссар» – 550 
грн., «калейнар3» – 500 грн., «Вега
28» – 300 грн., «гелиос40» – 1600 
грн., «Юпитер» (3, 9, 11, 12) от 450 
до 650 грн., «карл Цейс», «Пента
кон», «Пан колор», «Волна» и «Мир» 
– 450 грн. и др. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 420. 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).

№ 656. куПиМо МеТалоПРокаТ 
Б/у. Тел. 098-4231118.

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

№ 680. ВАЗ 2101-099, «Славуту», «Тав-
рію», «Ланос», СЕНС, «Москвич». Тел. 
067-9819673.

№ 444. аВТо ІноМаРку, ВІТчиЗня
ну у БудьякоМу СТанІ. Тел. 401-12-
81, 098-4626411.

№ 610. Любое авто 
на выгодных услови-
ях. Возможен выкуп 
из кредита. Порядоч-
ность гарантирую. Тел. 067-5392676.

№ 703. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-
9209037, 050-0412760.

№ 695. Коттедж или ½ коттеджа в 
р-не «Прудов», ХХ Партсъезда. Тел. 067-
9388941, 50-31-91.

№ 763. Советский парадный офицер-
ский китель ВВС, размер 52-54. Тел. 91-
04-10, 097-3554046.

№ 771. Свідоцтво про базову загаль-
ну середню освіту № 26821376, видане 
Криворізькою загальноосвітньою шко-
лою І-ІІІ ступенів № 52 24 червня 2005 р. 
на ім’я Шевченко Тамари Олегівни, вва-
жати недійним.

№ 772. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: мкрн. Со-
нячний, 11-44, видане згідно з розпоря-
дженням УЖКГ № С-61 від 29.03.2010 р. 
на ім’я Денісюка Андрія Анатолійовича 
та Денісюк  Олени Анатоліївни, вважати 
недійсним.

№ 773. Свідоцтво про право власнос-
ті на квартиру за адресою: вул. Дружби, 
6-8, видане згідно з розпорядженням 
УЖКГ № І-401 від 14.09.2006 р. на ім’я 
Банкова Сергія Адольфовича, вважати 
недійсним.

№ 790. Свідоцтво про право власнос-
ті на квартиру за адресою: вул. Недєлі-
на, 47-54, видане згідно з розпоряджен-
ням УЖКГ № 3380-а від 4 вересня 2001 
р. на ім’я Карабути Леоніда Івановича, 
вважати недійсним.

№ 791. Паспорт серія АН № 728141, 
виданий Апостолівським РВ УМВС Укра-
їни в Дніпропетровській обл. від 3 ве-
ресня 2008 р. на ім’я Подвязної Анни 
Сергіївни, вважати недійсним.

№ 774. Паспорт АК 0767007, вида-
ний 19 лютого 1998 року Дзержин-
ським РВ УМВС України в Дніпропе-
тровській обл. м. Кривого Рогу на ім’я 
Каверіної Валентини Віталіївни, вва-
жати недійсним.

№ 795. Документи (договори №№ 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 16; товарні чеки №№ 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7; акти виконаних робіт №№ 9, 
11, 13, 14, 15, 16) з «мокрою» печаткою на 
ФОП Голонога Н.В. вважати недійсними.

• побутова техніка
№ 15. РеМонТ ХолодильникІВ. 

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

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

№ 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.

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

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

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

№ 575. РеМонТ СТиРальнЫХ 
МаШин, холодильни-
ков, микроволновых 
печей, ТV, аудио-ви-
део, бойлеров. Ул. 
Мелешкина, 5, тел. 64-
63-41, 067-8473290, 
066-9526877.

№ 709. Ремонт ПРальниХ МаШин, 
МІкРоХВильоВок, ТV, коФеМа
Шин, БойлеРІВ. Тел. 440-18-10.

• пам’ятники
№ 710. ПаМяТники. Пл. аРТеМа, 

3. Тел. 4012628. Выставочный зал (бо-
лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро-
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. Пенсио-
нерам скидки. Пл. аРТеМа, 3. Тел. 401
2628, 0980421494.

№ 343. Гранит (каталог – более 90 
образцов), крошка, бетон; 
оградки, столики, скамейки. 
Укладка плитки недорого и 
качественно. Тел. 440-50-39, 
401-17-82, 098-1229633, ул. 
Телевизионная, 1а.

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

№ 711. ПаМяТники. николаеВ
Ское ШоССе, 21. Тел. 4014251. РаС
ПРодаЖа! акЦионнЫе ЦенЫ! ко
личеСТВо оБРаЗЦоВ огРаничено.

• металеві двері

№ 734. Металеві двері, грати, ого-
рожки, ворота, огородження та ін. 
конструкції. Тел. 401-07-97, 096-5376655.

№ 792. Предприятие 
изготавливает: двери 
металлические, решетки 
оконные, ограждения из 
сетки (просеячно-вытяж-
ной, канилированной, 
сварной), ворота въезд-

ные и гаражные, урны, беседки, пред-
меты домашнего интерьера; реализует 
заготовку из фи-
гурного металло-
проката и литья. 
Изделия из МДФ: 
арки, двери лю-
бого размера и 
цвета. Реализует поликарбонат синий. 
Тел. 401-04-17, 92-29-98, 050-3213250.

• меблі

№ 776. Перевезу меблі та ін. послу-
ги вантажників. Недорого. Тел. 401-31-
05, 067-5671948.

№ 793. ПеРеТягуВання і ВигоТоВ
лення М’якиХ МеБлІВ. РоЗСТРочка 
на 10 міс., ПенСІонеРаМ ЗниЖка. 
Великий ВиБІР Тканин. Тел. 410-12-
88.

№ 775. Перетяжка и изготовление 
мягкой мебели. Мебельная мастер-
ская «HELPER». Доверьте свою мебель 
профессионалам. Тел. 401-90-06, 096-
5217626.

№ 648. Ремонт любой мебели: шкаф, 
кровать, кресло, диван, мягкий уголок. 
Реставрация стульев. Тел. 410-31-54, 
097-3853008.

 • інше

№ 683. РеМонТ кВаРТиР. Гипсо-
картон, шпаклевка, покраска, обои, 
электрика, сантехника, утепление 
балконов, МДФ, пластик. Тел. 401-05-
73, 097-7050386.

№ 727. Ремонт и установка бойлеров, 
колонок, счетчиков тепла, воды; госпо-
верка, замена труб. Тел. 66-05-47, 098-
4842663.

№ 794. кРоВля. Любой материал, 
любой сложности. Металлочерепица, 
шифер, рубероид, профнастил и т.д. 
Коньки, козырьки, водоотвод. оТо
Пление. Оформление документов. 
Водопровод, канализация, газифика-
ция. кондиЦионеРЫ. Тел. 401-44-
85, 097-5836378.

№ 713. кРоВля кРЫШ! Фасадные 
работы: оТделка, ПокРаСка, уТе
Пление. Доставка материалов. 
Скидки! Тел. 401-32-33, 097-3165445.

№ 722. Врезка замков. Утепление, об-
шивка дверей, лоджий, балконов плас-
тиком. Тел. 401-35-15, 098-2413969.

№ 736. Замена и установка! Стояков, 
отопления, канализации и др. Тел. 097-
2402266.

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

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

№ 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.

№ 482. Адвокат: юридична допо-
мога на площі Визволення. Дзвоніть: 
401-04-34, 097-0444425. Свід. 2254.

№ 737. Курси перукар-універсал. 
Тел. 096-6699770.

№ 684. ПокуПаеМ МеТаллолоМ. 
ПогРуЗка, ПоРеЗка, ВЫВоЗ. куПлЮ 
гаЗ. колонки, аккуМуляТоРЫ б/у. 
Тел. 098-0388171. Лиц. АВ № 548802 
МППУ.

№ 685. куПлЮ гаРаЖ МеТалеВий, 
аБо каПІТальний у кооПеРаТиВІ. 
Тел. 401-39-19, 098-5469967.

№ 686. Київський лікар психотера-
певт-нарколог Гарницький В.П. до-
поможе бажаючим позбавитись АЛ-
КОГОЛЬНОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРОВОЇ 
ЗАЛЕЖНОСТІ. Виводить із запою, змен-
шує зайву вагу,  лікує енурез, заїкання, 
гіпертонію, невроз. Прийоми: 30 червня, 
1, 2, 14, 15, 16 липня 2012 р. Тел. 401-25-
42, 401-20-19, 067-7992465. (Ліц. МОЗУ  
№ 492005 від 14.12.2009 р.).

№ 742. Київський лікар-психотера-
певт галиноВСький В.М. лікує за 
один сеанс алкоголізм, тютюнопалін-
ня, ожиріння. Після сеансу 6 місяців 
гарантовано обслуговування безплат-
но. Прийом 29 червня у ПК «Будівель-
ник», зуп. «1 дільниця». Тел. 408-04-79, 
74-49-72, 068-4160768, 096-2617564. Ліц. 
МЗОУ АГ № 602609 від 21.07.2011 р.

№ 687. ПРиеМ ВРачаЭндокРи
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.

№ 778. ПСоРІаЗ. МагнІПСоР – лі-
кування не гормональне, ефективне. 
Тел. 406-92-89, 098-9307140, Карєва 
Наталія Миколаївна.

№ 679. кРиВоРІЗька СПеЦІалІ
ЗоВана ЗагальнооСВІТня Школа  
№ 20 оголоШуЄ додаТкоВий на
БІР МайБуТнІХ ПеРШоклаСникІВ. 
Довідки за тел. 90-27-73.

№ 737. Курси кравця одягу. Тел. 067-
5691471.

№ 779. До уваги підприємців! 
21.06.2012 р. о 14.00 у виконкомі місь-
кої ради (кімн. 510, пл. Радянська, 1) 
відбудеться засідання міської галузе-
вої ради з питань виробництва про-
дуктів харчування, діяльності ринків. 
Запрошуються члени галузевої ради 
та суб’єкти господарювання, які здій-
снюють виробництво продтоварів та 
організацію ринкової торгівлі.

№ 786. В мастерскую по перетяжке 
мягкой мебели требуется мастер по об-
бивке мягкой мебели. Зарплата высокая, 
сдельная. Тел. 401-90-06, 096-5217626.

№ 661. Требуется зам. директора, со-
трудники. Обучение бесплатно. Оплата 
1799-2539 грн. Тел. 096-5541400.

№ 662. Требуется администратор, ме-
неджер. Доход от 1069 грн. до 7906 грн. 

Совмещение, гибкий график, соц. пакет, 
карьера. Тел. 098-4966343.

№ 663. Требуются менеджеры. Веде-
ние деловых переговоров, отчетности. 
Можно без опыта работы. Обучу сама, 
карьерный рост, доход 2137 – 9741 грн. 
Тел. 098-4966373.

№ 664. Требуется диспетчер на те-
лефон. Прием входящих звонков, за-
полнение заявок. Можно без опыта 
работы, обучу сама. Доход 1981 – 3745 
грн. Тел. 097-5785005.

№ 669. Требуется сотрудник с тех. 
образованием. Тел. 095-5400684, 098-
2752496.

№ 666. Срочно требуются сотрудни-
ки для работы в офисном складском 
помещении. Оформление документов, 
ответственность, стабильный зарабо-
ток. Тел. 097-5604805, 067-1508174.

№ 667. У зв’язку з розширенням фі-
ліалу, для роботи в офісі терміново по-
трібні працівники. Готовність постійно 
вчитися та удосконалювати свої нави-
чки. Тел. 067-1508174.

№ 741. Требуется диспетчер, охран-
ник, трудоустройство официальное. 
Тел. 066-9174961.

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

№ 718. Требуется дежурный админи-
стратор, муж./жен., с 9.00 до 17.00, суб. 
и воскр. – выходной. Тел. 063-2418758.

№ 719. ТРеБуеТСя оФиСконСуль
ТанТ. ВХодяЩие ЗВонки, Ведение 
делоВЫХ ПеРегоВоРоВ. доХод РаС
ТуЩий. оБучение. Тел. 067-5865108.

№ 651. Требуется ассистент руково-
дителя. Срочно! Без продаж. Тел. 097-
3052016.

№ 780. СРочно ТРеБуЮТСя: ад
МиниСТРаТоР, ПоМоЩник Руко
ВодиТеля, МенедЖеРЫ. доХод 
19993990 гРн. Тел. 063-1011854.

№ 781. В новый офис требуются сотруд-
ники, мужчины/женщины, стабильный 
доход. Тел. 067-2433150, 067-2433151.

№ 782. Развивающемуся предприятию 
срочно требуются: помощник руководи-
теля, диспетчер, помощник бухгалтера, 
помощник экономиста, помощник юрис-
та, помощник психолога. Оплата своевре-
менная. Тел. 771-38-91, 095-2733977.

№ 783. Требуются для работы на част-
ной конюшне конюх и разнорабочие. 
Тел. 067-9939097.

№ 784. Требуются рабочие на свино-
ферму. Тел. 067-9939097.

№ 785. Требуется помощник админи-
стратора. Срочно. Работа с персоналом, 
ведение документооборота, прием 
входящих звонков. Можно без опыта. 
Обучение. Оплата высокая. Тел. 067-
5865391.

№ 787. Требуется сотрудник с опытом 
работы секретаря. Тел. 095-5401151.

№ 788. ТРеБуеТСя диСПеТчеР. Тел. 
096-2555323.

№ 789. Работа военным и членам их се-
мей. Договорной отдел. Перспектива до-
хода более 4500. Возможно совмещение, 
бесплатная подготовка. Тел. 098-2077499.

20 червня –  
рік світлої пам’яті  

близької людини

БулАтовА  
валерія  

Дмитровича.

Вічна пам’ять, земля пухом.

Близькі,  
родичі,  друзі.

ИзготовИм И установИм 
металлические двери, решетки, оградки, 

заборы, гаражные ворота и др.
Тел. 4012436, 4014487, 0676645943.

Управління освіти і науки виконкому міськради має намір провести санацію 
будівлі Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14, капітальний 
ремонт будівлі з застосуванням утеплення огороджуючих конструкцій і за-
міну дерев’яних вікон термозберігаючими за адресою: вул. Мелешкіна, 34-Б.

Ціль запланованої діяльності полягає у зменшенні теплових втрат при теплоза-
безпеченні будівлі школи.

Для зменшення теплових втрат передбачається утеплення огороджуючих кон-
струкцій будівлі мінераловатними плитами з улаштуванням декоративної штука-
турки фасаду, встановлення теплозберігаючих вікон та дверей.

Потреби в земельних, енергетичних, водних, сировинних ресурсах під час екс-
плуатації не потребує.

В період будівництва будівельними машинами і обладнанням в атмосферне по-
вітря будуть утворюватись викиди 0,165 т забруднюючих речовин (оксид заліза, 
марганець і його сполуки, діоксин азоту, сажа, сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, 
вуглеводи граничні).

Негативна дія на грунт та повітряне середовище в період експлуатації не очіку-
ється. Стан флори і фауни в районі діяльності не зміниться. Вплив на стан здоров’я 
мешканців житлових масивів відсутній. Умови проживання населення не порушу-
ються. Рівень дії на промислові, сільськогосподарські та житлово-цивільні об’єкти, 
наземні та підземні споруди відсутній. Замовник будівництва об’єкта – управління 
освіти і науки виконкому Криворізької міської ради зобов’язується забезпечити 
здійснення проектних рішень відповідно до екологічних законодавчих актів Украї-
ни на всіх етапах будівництва об’єкта планової діяльності. Громадські обговорення 
проекту відбудуться 22.06.2012 о 10.00 за адресою: пр. Металургів 36а, каб. 9.

З пропозиціями щодо запланованої діяльності, пов’язаної з проведенням 
санації будівлі Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14, ка-
пітального ремонту будівлі з застосуванням утеплення огороджуючих кон-
струкцій і заміни дерев’яних вікон термозберігаючими за адресою: вул. Ме-
лешкіна, 34-Б, можна звертатись до управління освіти і науки виконкому 
Криворізької міської ради за тел.: 92-27-49.

g Заява про наміри

40 дней  
светлой  
памяти

ГречАной  
нины 

васильевны
(19.02.1926 – 13.05.2012),

ветерана 
Великой  

Отечественной 
войны.

Добрые воспоминания о ней 
навсегда останутся в сердцах и 
душах родных и близких покой-
ной.
Вечная память!

Родственники,  
соседи, друзья.

Ремонт и пеРетяжка
мягкой мебели

изготовление
РассРочка 10 мес.

Телефоны: 406-28-77, 097-4958268
http:\\gordienko.uaprom.net

4014508, 0974186708
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ГЧ СУПЕРПОДАРУНКИ

20.06.2012  21.06.2012

станом на 19.06.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

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

Спека
За даними Українського гід-

рометцентру, у четвер очіку-
ється ясна погода. Температу-
ра вночі до 22 градусів тепла, 
вдень до 31 градуса тепла. Ві-
тер північний, 2-4 м/сек. Ат-
мосферний тиск 749…750 мм 
рт. ст.     

g Погода

долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,25 24,874 1008,4937

УкрСиббанк
805,00 24,20 1005,00
812,00 25,20 1030,00

ПриватБанк
805,00 24,30 1000,00
811,00 25,50 1030,00

Промінвест-
банк

806,30 24,40 1009,00
810,40 25,30 1027,00

Райффайзен 
Банк Аваль

807,00 24,00 1005,00
812,00 25,50 1040,00

Форум
806,00 24,50 1008,00
810,00 25,70 1033,00

Південком-
банк

804,90 23,70 1010,00
810,00 25,30 1035,00

Укрексімбанк
806,00 24,50 1010,00
808,90 25,10 1027,00

куПІВля ПРодаЖ

06 23 37 39 41 47

20 та 21 червня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
13 200 000 гривень

g лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1168 
виграшні номери 16.06.2012 

джек-пот 13 100 000

g курси валют

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

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

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 4 6356.00
4 144 247.00
3 2773 22.00
2 23525 6.00
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Овен (21.03-20.04)
Майбутнiй тиждень стане для вас 

випробовуванням iз багатьох питань, 
причому домашнi проблеми вийдуть 
на перший план. Не кидайте слiв на 
вiтер i не забувайте про обов’язки.

Телець (21.04-21.05)
Зiрки обiцяють вам вдалий i на-

сичений тиждень. Вiрогiдно, що 
у вас з’явиться можливiсть про-
явити свої лiдерськi якостi та 
органiзаторський талант.

Близнюки (22.05-21.06)
Звернiть увагу на свiжi iдеї, вони 

можуть надихнути вас на новi 
вiдкриття i досягнення. Наприкiнцi 
тижня зiрки радять присвятити 
себе домашнiм справам.

Рак (22.06-23.07)
У першiй половинi тижня сприят-

ливий перiод для вирiшення побу-
тових питань, облаштування будин-
ку. Справи родичiв виявляться на 
першому планi, будьте готовi жерт-
вувати вiльним часом.

Лев (24.07-23.08)
Присвятiть сили досягненню 

задуманого. Вiрогiдно, що зараз 
вашої допомоги потребує дехто з 
колег. Вихiднi — чудовий час для 
змiни iнтер’єру вашої оселi.

Діва (24.08-23.09)
Якщо ви вiдчуваєте, що готовi до 

нових подвигiв у будь–якiй сферi 
життя, то приступайте до них при 
першiй же можливостi. У службо-
вих справах доведеться поверну-
тися до вирiшення забутих питань.

Терези (24.09-23.10)
У першiй половинi тижня можли-

ва апатiя i хандра, що часто трапля-
ється, коли енергiї не вистачає. Не 
плануйте складних справ i придiліть 
увагу улюбленим заняттям.

Скорпіон (24.10-22.11)
У понедiлок вашi плани можуть 

змiнитися з точнiстю до навпаки. На 
перший план вийдуть проблеми i 
люди, про яких ви недавно й не зна-
ли. Наприкiнцi тижня ви залишите-
ся задоволенi собою.

Стрілець (23.11-21.12)
У серединi тижня ви впевнитеся, 

що все нове — добре забуте ста-
ре. У цей час можуть повторити-
ся пройденi уроки життя. Вихiднi 
проведiть iз родиною.

Козеріг (22.12-20.01)
У вас з’явиться можливiсть по-

їхати у вiдпустку. Але спочатку 
завершiть те, що почали. З четверга 
удача буде знову на вашому боцi. 

Водолій (21.01-19.02)
Першу половину тижня ви за-

йматиметеся робочими проблема-
ми, доведеться навiть скористати-
ся сторонньою допомогою. Зараз 
ви спроможнi на рiзкi й не дуже 
результативнi дiї. 

Риби (20.02-20.03)
Для вас тиждень буде по–

справжньому спекотний. Стосува-
тиметься це, в першу чергу, службо-
вих справ. Зараз робота приверне 
всю вашу увагу. У досягненнi цiлей 
будьте наполегливi.Тарас ЗаТульний. Фото олександра ПоРТнягІна.

на 25червня- 1 липня

Пробудження  
в підземеллі

Трактатами мислителів оформ-
лювач Роман Лупашко ніколи не 
переймався, з гумором оцінював 
спроби інших знаходити нове ба-
чення нібито очевидних речей. І був 
сам приречений обставинами пере-
родитись душею.

Така собі фірма уклала з ним угоду 
на виготовлення дуже великої кіль-
кості рекламних щитів. Забезпечили 
всім необхідним, навіть комфорт-
ною майстернею в підвалі. Роман 
дав обітницю не покидати погреба 
до повного виконання завдання. 
Щодо провіанту не турбувався, хар-
чі завозились миттєво після дзвінка 
в службу доставки – непокоїла від-
сутність телевізора, обов’язкового 
супутника сучасної людини і без-
жального поглинача її часу.

Ех, чому б і не покинути цивілі-
зацію тижнів на два, зважився Ром-
ця… Робота проковтнула: постійно 
виникали нові ідеї, вже створене 
докорінно переінакшувалось, заду-
ми виходили на вищий рівень, за-
мовник безвідмовно підтримував 
молодого майстра. Вечорами, хоча 
в підземеллі без вікон день-ніч пе-
ретворились у відносні поняття, 
хлопцю лишалось тільки мізкувати 
над буттям.

Чотири місяці провів у вигнанні 
– благодатному, як збагнув згодом. 
Переоцінив своє існування, духовні 
цінності, сенс погоні за матеріаль-
ними вигодами і скороминущими 
насолодами. Місія рекламіста, до-
сить відомого і обласканого ще-
дрими гонорарами, набула вигляду 
дратівливої омани. Переживання 
самі просились бути вихлюпнути-
ми фарбою на полотно.

Паломництво за ескізами
Роман віддався творчості. Си-

тість успішного оздоблювача біг-
бордів змінилась хлібом-водою. І 
чергове кардинальне перероджен-
ня. Вродлива поціновувачка його 
картин знайшла в них також і част-
ку себе, одружились, доня наро-
дилася. Потроху самобутня мане-
ра полотен з підписом «Лупашко» 
здобула визнання у шанувальників 
живопису та психоделічних сюже-
тів.

Така елегія, звісно, будь-кого вті-
шить, лише не бунтівну душу мит-
ця, жадаючого пізнати явища види-
мі й втаємничені. У пориві відкрити 
нову сторінку стосунків з оточую-
чими, у тім числі – дружиною, Ро-
ман фактично задарма спродав свої 
роботи, аби накопичити потрібну 
суму. Майнув сріблястим крилом 
повітряний лайнер, і подружжя зі-
йшло на індійську землю. Дитя від-
правили на короткі канікули до ба-
бусі, може, і в неї онука пробудить 
друге дихання.

Три тижні паломниками брели 
вдалині від туристичних стежин. 
Контрасти невідомої країни вража-
ли й шокували, емоції лягали штри-
хами в начерки та ескізи. Тендітне 
дівча з бруднющими босими нога-
ми, зате унизане золотими брасле-
тами, несе на голові кількапудову 
ношу. Зачалмовані жерці. Оскопле-
ні змалку хлопчики найнижчої кас-
ти. Премудрі йоги у вічній медита-
ції. Катастрофічна антисанітарія 
пресмачної, по суті безкоштовної 
вуличної кухні. Хаотичний, без 
найменшого натяку на правила, ав-

томобільний рух – і ніяких аварій 
чи зіткнень.

Вся енергія – натхненню
Приголомшило мандрівного 

митця ставлення індійців до смерті. 
Крематорії поблизу культових спо-
руд, розташованих у самісіньких 
центрах населених пунктів, поши-
рюють незносний сморід, проте це 
нікого не обурює. Буденною спра-
вою є, коли по священній річці, де 
здійснюються ритуальні омовіння, 
пропливе труп; як і те, що для рід-
них померлого такий спосіб про-
щання – прадавня традиція. Індуси, 
можна сказати, очікують кончини, 
бо це переродження в щось краще, а 
під час нинішнього втілення педантич-
но піклуються про очищення карми.

– Черговий раз переконався у 
власному невігластві, – заявляє Ро-
ман. – Як смерть сприймають хрис-
тияни? Заради чого варто жити? 
Мені легше передати свої роздуми 
барвами й образами, замальова-
ного в Індії досить для обміркову-
вання на довгий час. До речі, раджу 
всім розпочинати подорожі плане-
тою саме звідси.

Вештання далекою стороною 
дивним чином вплинуло на Рома-
на, він геть відмовився від вжи-
вання м’яса, каже, так організм ви-
трачає менше енергії, відповідно, її 
більше лишається для орудування 
пензлем. Як на те, попереду в ньо-
го далекосяжні плани відвідин різ-
них сакральних місць Землі, хтозна, 
якими наступними радикальними 
трансформаціями вони обернуться 
для його душі та тіла.

Пензель замість м’яса
на відміну від математичної, крива долі не прорахо
вується строгими формулами, проте здобути секрети 
підняття на її пік, до так званого моменту просвітлен
ня, пропонує багато філософських доктрин.

✓  2 путівки у Ворохту ✓ дитяча путівка на азовське море(Карпати)

Продовжується передплата на єдине оперативне видання Криворіжжя – газету «Червоний гірник» на ІІ півріччя 2012 року. 
Передплатіть газету та візьміть участь у традиційній акції

«ПодаРунки ВІд «чг»

ЩЕДРА ПЕРЕДПЛАТА!
g Передплата – 2012: друге півріччя

• 2 фотосесії • 6 уЗд-обстежень • 2 енциклопедії та інші
Передплата триває до 28 червня
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