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Опалювальний сезон на порозі: пристрасті вирують Що пов'язує цінний будинок

О

сінь. Похолодало.
Вже подіставали з
шаф светри й куртки. Синоптики прогнозують ще один тиждень бабиного літа на
початку жовтня, потім
очікують похолодання.
Тож все частіше в
розмовах жителів новомосковських багатоповерхівок чується
занепокоєння: а чи
включать тепло в оселях?
Підставою для тривог
городян став скандаль-

ний проект рішення
Новомосковської міської ради щодо намірів
не подавати теплоносій
у ті будинки, де найбільша заборгованість
мешканців за послуги з
теплопостачання.
З одного боку, заборгованість є, і вона
чимала – понад 15
мільйонів гривень. З
іншого боку – більшість
неплатників
просто
не спроможні осилити
суми в платіжках. Вибір
для них стоїть саме так:

або оплати комуналку
й помри з голоду, або
купи собі щось поїсти і
ліки, бо навіть субсидія
спасає не всіх.
Задля об’єктивності
треба зазначити, що
серед неплатників чимало й цілком заможних громадян, які просто ігнорують оплату
комунальних
послуг.
Роками ігнорують. Серед них і державні
службовці, і адвокати,
і медики, і успішні підприємці. Є навіть пра-

цівники виконкому, і
серед них (уявіть!) начальники управлінь,
які мають борги по 30
тисяч. Отакий приклад
«добросовісності» показує городянам новомосковська
влада.
Можливо, премії у посадовців малуваті, не
вистачає на комуналку?
Якщо раніше прізвища хронічних боржників
вивішували
на
білбордах по всьому
місту, то після прийняття закону про захист
персональних даних це
робити заборонено.
Шарахання
керівництва міста з відмовою
від
централізованого
опалення стало однією
з причин погіршення
ситуації з проплатами населення. Можливо, хтось із городян
вирішив, що під шумок
у цій плутанині борги
забудуться. А плутанина була викликана
якраз безладом у головах наших посадовців,
які розпочали важливу,
масштабну і, можливо, й необхідну справу
по переведенню міста
на альтернативні види
опалення, але без належних розрахунків і
планів – на авось.
Закінчення
на 2-й стор.

Слово і діло

О

сь, для прикладу, звіт першого заступника мера міста Ірпінь Дмитра Христюка,
розміщений в мережі Інтернет. Звертаємо
увагу на те, що в Ірпені у 2013 році проживало
42 тисячі жителів, тобто місто було меншим за
Новомосковськ, а зараз чисельність населен-

В будівлі почалися ремонтні роботи і
жителі Дніпра бояться, що місто назавжди може втратити ці прекрасні інтер’єри

Я

к стало відомо сайту Деньги.Информатор,
красива будівля з ліпниною на вулиці Старокозацькій, 48 у Дніпрі цілком може стати
партійним офісом. Хто його новий власник - читайте в матеріалі на 3-й сторінці.

Безпека

Усе пізнається в порівнянні

Три роки минуло з часу останніх
виборів мера і депутатів Новомосковська. Що зроблено для людей із того,
що вони обіцяли в якості кандидатів?
Невідомо, адже, як писала "Новомосковська правда", в.о. міського голови
С.Г.Горошко публічних звітів уникає.
Натомість маємо з чим порівнювати
рівень
відповідальності
посадовців,
бо з нагоди 3-річчя в багатьох містах
керівники оприлюднюють свої здобутки. Оприлюднюють ті, кому є чим похвалитися.

на Старокозацькій у Дніпрі
і нардепа Нестеренка

ня (увага!) подвоїлася. Очевидно, ірпінці бачать
розвиток свого міста і тому впевнені в завтрашньому дні. Отже, сам звіт:
«Три роки тому ми зібрали команду однодумців,
яка щиро вірила, що з Ірпеня можна створити сучасне європейське місто. За цей період ми змогли збільшити бюджет міста – уявіть - у 40 разів!
Раніше ці гроші йшли у кишені корупціонерів,
тепер працюють на громаду Ірпеня. За це
корупційна система порушила проти нас десятки
кримінальних справ, але, не дивлячись на тиск і
погрози, ми продовжували працювати.
Ось лише невелика частина того, що нам
вдалося зробити. Облаштували 17 зелених
зон, це парки, сквери, площі, алеї. Першими в
Україні побудували Алею слави Героям АТО.
Відкрили 15 закладів медицини та культури.
Побудували два нових комунальних дитячих садочка, новий міський стадіон європейського
рівня, нові багатофункціональні спортивні майданчики у кожній школі нашого міста. Провели комплексну реконструкцію спортивних
майданчиків ДЮСШ. Відкрили надсучасний
Ірпінський ліцей інформаційних технологій, шаховий клуб, центр дитячого розвитку. Одні з перших в Київській області відкрили Центр надання
адміністративних послуг за системою «Прозорий
офіс». Відремонтували під’їзди та теплові мережі
у 37 житлових будинках міста. Забезпечили 14
службових квартир працівникам соціальної сфери. Видали 50 квартир родинам учасників АТО.
Побудували одну з найкращих в Україні центральних площ міста з гарними фонтанами та зонами відпочинку.
Закінчення на 6-й сторінці

Поліція посилила режим забезпечення публічного порядку

П

очинаючи з 4 вересня, поліція міста Новомосковська у посиленому режимі забезпечує
охорону публічного порядку та безпеки у
громадських місцях, найбільш уражених злочинністю. До здійснення піших патрулювань
залучений особовий склад груп реагування
патрульної поліції Новомосковського відділу
поліції, працівників сектору превенції, а також
підрозділів Національної гвардії України та три
службових собаки.
За два тижні за час патрулювання з 18.00 до
22.00 годин поліцейськими спільно з працівниками НГУ на території житлового масиву Кулебівка було виявлено 150 адміністративних
правопорушень. На 24 жителів житлового масиву складено постанови за розпиття або появу в громадських місцях у п'яному вигляді, 7
новомосковців притягнуто до адміністративної
відповідальності за керування автомобілем у
стані алкогольного сп’яніння, стільки ж власників
автотранспорту понесли відповідальність за
перетин залізничного переїзду на червоне
світло світлофору. Взагалі, за час проведення відпрацювання, поліцією було винесено 100
постанов про накладення адміністративного
стягнення по справах про адміністративне
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, та 50 за скоєння інших
адміністративних правопорушень.
За виявленими адміністративними правопорушеннями
поліцією
прийняті
рішення
у відповідності з чинним законодавством.
Профілактичні заходи тривають.
За матеріалами міськвідділу поліції
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Опалювальний сезон на порозі: пристрасті вирують
Закінчення. Початок на 1-й сторінці
Причому, планів немає й досі! Цим рукотворним хаосом можновладці лише розбалансовують
мережі теплогосподарства.
Після багатьох набитих на лобі гуль і протестів
населення влада вирішила відключити цієї
осені поки що тільки одну котельню – по вулиці
Спаській на Кулебівці. Хоча наміри були і стосовно Площадки, і Великої Ковалівки. Якщо жителі
Кулебівки зиму переживуть, то наступного року
географію «дослідів» розширять на інші райони
міста.
Вакуум у владних головах вилився в те, що це
рішення про непідключення котельні вони розглядають… за тиждень до початку опалювального сезону! Ось вам, людоньки, подарунок від
влади під самі заморозки!
Мабуть, при грамотному підході рішення треба
було б прийняти хоча б весною, після закінчення
опалювального сезону. Але досі була лише балаканина й суперечливі заяви посадовців. Тепер у
жителів Спаської і Космонавтів ситуація як у тій
казці про бабу з розбитим коритом. Але кого це
хвилює? Головне для наших обранців – запрацювали фірми «Електроопалення під ключ».
І що смішно, оповістити кулебівчан про згадане рішення повинна не влада і не депутати. Бо
бояться, що станеться те, чого лякаються учасники хлібозаводівських сесій – можуть побити.
Пам’ятаєте «Двенадцать стульев»: «Здесь Паша
Эмильевич, обладавший сверхъестественным
чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может
быть, даже ногами».
Тож у проект рішення сесії записали:
«1. Надати дозвіл КП «Новомосковськтеплоенерго» на виведення з експлуатації котельні
«ПМК-36» з 15.10.2018 року.
2. Директору КП «Новомосковськтеплоенерго» довести до відома жителів будинків, які опалюються від котельні вказаної в пункті 1 цього
рішення, інформацію про те, що котельня буде
виведена з експлуатації».
Директора тепломережі їм, мабуть, не так шкода.
Так що ж з не підключенням до тепла будинків
із заборгованістю? А проект рішення звучить так:
«Враховуючи незадовільний стан розрахунків
за послуги теплопостачання та критичну суму
заборгованості населення м. Новомосковська
(понад 15,5 млн. грн.), з метою оптимізації витрат на теплопостачання та раціонального використання теплової енергії, враховуючи лист
директора
КП
«Новомосковськтеплоенерго»
Федорченко В.А. від 10.09.2018р. № 863 щодо
розмірів заборгованості за спожиту теплову
енергію, керуючись ст. 25, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13
Закону України «Про теплопостачання», п.5 ч.1
ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Новомосковська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл КП «Новомосковськтеплоенерго» в разі непогашення, заборгованості
за спожиту теплову енергію не підключати в
опалювальний період 2018 року до системи
централізованого опалення багатоквартирні будинки м. Новомосковська, згідно Додатку».
І знов-таки, «під танки» кидаються не самі.
Читаємо пункт 2:
«Директору КП «Новомосковськтеплоенерго» довести до відома жителів будинків, вказаних в Додатку до цього рішення, інформацію
про не підключення будинків до системи
централізованого опалення в разі непогашення
заборгованості за спожиту теплову енергію».
Чи законне це рішення - не підключати будинки до тепла через заборгованість окремих
жильців? А як же законні права добросовісних
платників? І як взагалі такий документ могли
завізувати юристи?
За коментарями ми звернулися до відомого
правозахисника, юриста Тетяни Перепеткевич
(м.Київ).
«Згідно з ч. 4 ст. 26 Закону України «Про
житловокомунальні послуги», виконавець
комунальної послуги (крім послуг з постачан
ня та розподілу електричної енергії та при
родного газу) має право обмежити (припини
ти) надання відповідної комунальної послуги
її споживачу незалежно від обраної моделі
організації договірних відносин у разі непо
гашення в повному обсязі заборгованості
за спожиті комунальні послуги протягом 30
днів з дня отримання споживачем поперед
ження від виконавця. Таке попередження
надсилається споживачу не раніше наступ
ного робочого дня після спливу граничного
строку оплати комунальної послуги, визначе
ного законодавством та/або договором про
надання відповідної комунальної послуги.
Співвласники, управитель чи об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку,

які
здійснюють
управління
бага
токвартирним бу
динком, а також
особа, яка здій
снює
технічне
обслуговування
внут ріш ньо бу дин 
кових систем ба
гатоквар тир ного
будинку, що за
безпечують надан
ня
відповідної
комунальної пос
луги, зобов’язані
забезпечити дос
туп виконавця до
таких систем для
реалізації
пра
ва на обмеження
(припинення) на
дання відповідної
комунальної послуги споживачу.
Такий доступ надається виключно в межах,
необхідних для здійснення обмеження (при
пинення) надання відповідної комунальної
послуги КОНКРЕТНОМУ СПОЖИВАЧУ.
Інша річ, що на сьогодні немає технологічної
можливості здійснити обмеження (припинен
ня) надання відповідної комунальної послу
ги конкретному споживачу. Тому виконавці
вдаються до таких незаконних маніпуляцій
із законом, видаючи у публічну площину для
обговорення відверто НЕЗАКОННІ ПРОЕКТИ
РІШЕНЬ МІСЦЕВИХ РАД, що начебто законом
передбачено поголівне, у вигляді кругової
поруки, здійснення обмеження (припинення)
надання відповідної комунальної послуги.
Але закон передбачає ІНДИВІДУАЛЬНУ
відповідальність за несплату наданих кому
нальних послуг конкретного споживача.
Зазначу, що державна політика у сфері теп
лопостачання базується на принципах опти
мального поєднання систем централізованого
та автономного теплопостачання відповідно
до затверджених місцевими органами ви
конавчої влади схем теплопостачання з пері
одом перегляду 5 років. Це значить, якщо
теплопостачання внаслідок морального зно
су або інших обґрунтованих чинників стає для
міста збитковим, місто повинно переводити
або запропонувати варіанти переходу на ав
тономне теплопостачання. Тому що повністю
залишити місто без теплопостачання  це
означає, що міська рада буде порушувати
принцип державної політики у сфері теплопо
стачання  забезпечення енергетичної безпе
ки держави» - зазначила Тетяна Перепеткевич.
Отже, враховуючи думку юриста, можна констатувати, що посилання на законодавчі норми
у преамбулі проекту рішення Новомосковської
міської ради – це не що інше, як напускання туману в очі городян. Немає підстав для не
підключення будинків до тепла, де живуть люди,
які не мають боргів. Утнути таке влада може,
особливо наша, але має шанс нарватися на лавину позовів до суду.
А ось схеми перспективного розвитку системи
теплопостачання, про яку говорить юрист, у Новомосковську, як ми вже знаємо, досі немає…
До того ж, керівництво Новомосковська не
знає вимог статті 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», де чітко сказано, що в
опалювальний період «виконавець послуги з
постачання теплової енергії повинен забезпечити постачання теплоносія БЕЗПЕРЕРВНО».
Надаємо цей витяг із закону не для заохочення неплатників, а щоб повернути посадовців на
грішну землю і нагадати про права добросовісних
громадян. Бо все у нас в Новомосковську чомусь
робиться не по закону, а по безпредєлу. Працюйте, панове чиновники, організовуйте роз’яснювальну роботу серед неплатників!
Який же законний шлях вирішення проблеми?
З цим запитанням ми завітали до директора КП
«Новомосковськтеплоенерго» Валерія Федорченка.
- Валерію Анатолійовичу, по-перше, проект
рішення, як видно з його преамбули, розробили у виконкомі на підставі Вашої доповідної
записки. Що в ній було?
- Я доповів керівництву міста про критичну ситуацію з проплатами населення. Вказав 19 будинків, де борг перевищує 150 тисяч
гривень – це Гетьманська, 15, 40, 47, 49 і 50,
В.Ковалівка,28,
Зелінського,10,
Головка,22,
Горького, 2 і 8, З.Білої,5, Калнишевського,2, Короленко,3, Леваневського,1, Паланочна, 19 і 41,
Сучкова, 23, 54 і 126. Найбільші борги у жителів
Гетьманської,49 – 371,5 тисяч.

- Ну що ж, проект рішення – на совісті
керівництва міста, а яку ж роботу з боржниками ведете ви, адже договори про теплопостачання у вас укладені не з багатоквартирними будинками, а з кожним конкретним
власником квартири?
- Так, і ми в рамках чинного законодавства ведемо позовну роботу. З початку цього року подано до суду 116 позовів на загальну суму 1 млн
684 тис.грн, в минулому році – 67 позовів на 612
тис.грн. Додам, що ми виграємо понад 90% таких справ.
- Тож кошти від боржників поступають на
ваші рахунки?
- У тому-то й проблема. Рішення суду передається у виконавчу службу, а звідти нам здебільшого надходять постанови про закриття виконавчого провадження по причині відсутності
у боржника майна, на яке може бути накладено арешт. Тобто, майна, яке виконавча служба
може виставити на продаж, у багатьох боржників
немає.
- У цих найелітніших будинках, вказаних у
Вашій доповідній записці, живуть бідняки?
- Не буду коментувати. Зазначу, що з початку цього року всього відшкодовано лише 58 тисяч гривень. А кожен наш судовий позов коштує
підприємству понад 800 гривень. Ось і підрахуйте
співвідношення затрат і ефекту...
- Правління ОСББ допомагає у спілкуванні з
боржниками?
- Є приклади активної життєвої позиції голів
будинкових комітетів. Хотів би подякувати за
співпрацю головам Олені Паливоді (Сучкова,122), В’ячеславу Папсуєву (Гетьманська,43),
Ніні Нечаєвій (Українська,10 і Гетьманська,25),
Володимиру Суслопарову (Гетьманська,44), Ліні
Ширшовій (Гетьманська,46), Тетяні Гринько (Сучкова,30), Людмилі Павловій, (пл.Героїв,6) та багатьом іншим. Але є й такі голови, яким байдуже.
- А хто у вас на підприємстві безпосередньо
займається роботою з боржниками?
- Її ведуть 6 контролерів. Обходять квартири і
у вихідні дні. Працюють у цьому напрямі й майстри при підготовці будинків до опалювального
сезону.
- Чому результати їх роботи не надто
переконливі?
- Бо реакцію затятих боржників на наші законні
вимоги не можна назвати нормальною. Контролерами працюють жінки, і чого тільки вони не зазнають - і цькування собаками, і гарячий чай їм
в обличчя ллють, я не кажу вже про брудні лайки і витівки нетверезих чоловіків. Знаю, скільки
критики лунає на мою адресу стосовно роботи
по стягненню боргів. Принагідно хочу повідомити
читачам «Новомосковської правди», що готовий
взяти на оплачувану роботу по договору з десяток таких «критиків», щоб вони показали кращий
результат. Це піде тільки на користь місту.
- КП «Новомосковськтеплоенерго» вже готове обігрівати місто?
- Так, у нас все готове до початку опалювального сезону.
- Котельню на Спаській уже розбираєте на
металобрухт?
- Ні, ми всі котельні, у тому числі й ПМК-36
на Спаській, підготували до роботи в осіннєзимовий період.
- Як же так?
- Офіційного рішення щодо виведення її з
експлуатації досі немає.
- Коли почнете подавати тепло в оселі?
- Якщо середньодобова температура буде нижчою за +8°C протягом трьох діб, але після відповідного рішення міської влади. Залишається
відкритим питання лімітів на газ, і великі борги
ставлять під загрозу старт опалювального сезону.
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Влада в обличчях

Що пов'язує цінний будинок на Старокозацькій у Дніпрі і нардепа Нестеренка

Є

у Дніпрі на Старокозацький (колишня вулиця Комсомольська) історично цінна будівля.
Не пам'ятник, просто цінна будова. Зовні
непримітна, але всередині ховається справжнє
мистецтво. У соцмережах жителі Дніпра волають
про допомогу. І допомога необхідна саме будівлі,
в якій новий власник почав ремонт. Висловлюються побоювання, що місто може назавжди
втратити ці прекрасні інтер'єри.
КОМУ НАЛЕЖИТЬ БУДІВЛЯ?
За даними реєстру нерухомості, 21 лютого
цього року будівлю на вулиці Старокозацькій, 48
у Дніпрі купив Железняк Євген Володимирович.
За
інформацією
аналітичної
платформи
YouControl, ім'я та прізвище Євген Железняк
зустрічається серед колишніх і нинішніх засновників і керівників фірм, деякі з яких входять
до групи підприємств народного депутата Вадима Нестеренка.
Євген Железняк є одним із засновників підприємства «Агрофірма імені Горького». За
даними Мін'юсту, «Агрофірма ім. Горького»
зареєстрована за адресою: Київ, провулок
Георгіївський, будинок 2, кімната 12.
За цією ж адресою зареєстровані підприємства

нардепа Вадима Нестеренка, які він вказав у
своїй декларації в березні 2018 року: Агрофірма
«Орільська», Орільський об’єднаний елеватор, Агрофірма «Вікторія», «Злагода», «Агроальянс»,
«Дружба-Казначеївка»,
Агрофірма
«Мрія»,
«Агродніпроцентр»,
«Агротандем
– Плюс», Агрофірма «Санрайз», Агрофірма
«Приорільська», АПК «Украгро», «Орелька»,
«Дніпровський тепличний комбінат», «Дніпромлин», Агрофірма «Відродження», «Макроплаза»,
Сільськогосподарське підприємство «Чумаки»,
Сільськогосподарське приватне підприємство
«Чумаки».
ЧИМ ЩЕ ЦІКАВИЙ ЄВГЕН ЖЕЛЄЗНЯК?
У Євгена Железняка є спільний бізнес з членом
виконкому Новомосковської міської ради Володимиром Бобиком - ще одним соратником народного депутата Вадима Нестеренка.
Євген Железняк, фірма «Демаре» і Володимир
Бобик є засновниками підприємства, яке займається орендою нерухомості. Це фірма під назвою
«Центральний парк».
Чим «прославився» «Центральний парк» і чому
Володимиру Бобику може загрожувати до 3 років
позбавлення волі, читайте в матеріалі нижче.

У Дніпрі поліція хотіла заарештувати будівлю партнера новомосковського нардепа

С

лідчий Національної поліції області 23 серпня подав клопотання до Бабушкінського суду
з проханням заарештувати будівлю в центрі
Дніпра за адресою вул. Княгині Ольги, 10/14.
Про це повідомляє Національний антикорупційний портал «Антикор».
Будівля належить ТОВ «Центральний парк» і
слідчий вважає, що його керівництво підробило
сертифікат Інспекції державного архітектурнобудівельного управління в Дніпропетровській
області, на підставі якого «Центральний парк» і
заволодів будівлею.
Це підтвердила сама інспектор, чий підпис
стоїть на сертифікаті.
Проте, суд відмовився заарештувати майно,
вважаючи, що будівля не є речовим доказом злочину.
Крім того, що будівля знаходиться практично
в центрі міста, ця історія цікава ще й тим, що
ТОВ «Центральний парк» належить... члену Новомосковського виконавчого комітету Володимиру
Бобику. Він, у свою чергу, працює директором
в «Новомосковському РВП «Агротехсервіс», яким
володіє Вадим Нестеренко - народний депутат
України.
Сам же Володимир Бобик, житель Піщанки,
в 2015 році балотувався до Новомосковської
міської ради від БПП, але не пройшов. Проте,
нинішні керманичі Новомосковська своїх не кидають – Бобика після виборів включили до складу
виконкому міської ради, і зараз дружна команда
членів виконкому ділить бюджетні гроші, як Попандопуло награбоване майно у відомій комедії.
Але повернімося до будівлі в центрі Дніпра.

Новий депутатський значок
Вона належала ВАТ «Дніпромлин», яке ще в 2009
році було визнане банкрутом.
Що цікаво, у 2013 році Фонд держмайна судився
з Дніпропетровською міськрадою з приводу іншої
будівлі, що раніше належала «Дніпромлину» на
вулиці Свєтлова, 20. З постанови Господарського суду випливає, що ці приміщення на той момент належали ТОВ «Доко». Цікаво, що ця фірма
зареєстрована за тією ж адресою - Княгині Ольги
10/14. А це підприємство, в свою чергу належить
Валерію Бикову, який також є співзасновником
компаній Вадима Нестеренка, вищезгаданого
парламентарія від Новомосковська.
В законності оформлення будівлі буде розбиратися Бабушкінський суд. Якщо провину

Тендери

власників «Центрального парку» доведуть, то за
законом їм загрожує звинувачення в підробці
документів, яке тягне за собою позбавлення волі
до трьох років. Хоча, судячи з історії будівлі на
вулиці Княгині Ольги 10/14, питання вирішиться
зовсім нескоро і на поліцію чекає багато роботи.
Тісна зв’язка Нестеренко-Бобик працює результативно. У червні «Новомосковська правда»
писала про те, як комунальне підприємство
«НККП» через систему Prozorro закупило бензин і дизельне пальне для автомобілів. Тендер
розіграли між собою два учасники - Новомосковське РВП «Агротехсервіс» і ТОВ «Фармфорвард». Тендерний комітет КП «НККП» переможцем визнав «Агротехсервіс». На перший
погляд, начебто нічого особливого у цій новині
немає. Але власник «Агротехсервісу» – Вадим
Нестеренко, директор – Володимир Бобик.
ТОВ «Фармфорвард» теж у цій хитрій схемі - не
«ліва» фірма, бо її директором працює Володимир Фінько – депутат Новомосковської міської
ради від Опозиційного блоку, учасник сесій на
хлібозаводі. Та й директором КП «НККП» працює
племінник першого зам мера. Всі свої…
А скільки ще подібних витрат з міського бюджету проходить повз увагу громадськості! З усього
видно - кожен член виконкому, кожен депутат,
що входить до негласної аграрної «коаліції», отримує своє за слухняність. В результаті міська
казна спустошується, її не вистачає ні на ремонт
водоводу, ні на утеплення будинків, ні на ремонт
доріг, ні на створення нових робочих місць. Отак
і живемо. Зате радіємо, що на центральній площі
відкриють красивий фонтан - і заживемо краще!

Історія

Фірма з Новомосковська отримала третину Стали відомі переможці
мільярда
на
коштовну
набережну краєзнавчого конкурсу імені
Анатолія Джусова
Дніпра з ліхтарями по 73 тисячі

Д

епартамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 25
червня за результатами тендеру замовив ТОВ «СМД-Інвест» капітальний
ремонт елементів благоустрою Набережної Перемоги у Дніпрі за 347,52
млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
На ділянці вулиці від Мерефо-Херсонського мосту до вулиці Космічної
перевлаштують інженерні мережі, опорядкують покриття доріжок із плитки
та граніту, відремонтують та облицюють гранітом сходи, влаштують майданчики та дитячий водний атракціон, встановлять туалет, лави та урни,
висадять дерева, кущі тощо.
За відомістю ресурсів, природний пісок коштував 389 грн/куб.м (тут і далі
тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Це в півтора рази дорожче від
ціни на інших тендерах, яка становить у середньому 250 грн за кубометр.
Бетон В25 М350 10-20 мм придбали по 2514 грн/куб.м. Нещодавно на
тендері КП «Спецжитлофонд» він коштував майже в півтора рази дешевше
– 1728 грн/куб.м.
Гарячекатана арматурна сталь різних класів коштувала 23-24 тис.грн/т.
На багатьох інших тендерах її ціна зараз не перевищує 20 тис.грн/т.
Модульний туалет Euromodul 704655 Automatic (Хорватія) обійшовся у
10,84 млн грн!
Прилади освітлення на опорі Шаффл замовили по 73 тис.грн за штуку. Їх
виробник та детальні характеристики невідомі.
ТОВ «СМД-Інвест» зареєстроване за адресою: місто Новомосковськ, вул.
Гетьманська, 35, його власником є Дмитро Демченко.
Загалом із 2009 року «СМД-Інвест» отримало підрядів на 708,77 млн грн.
За матеріалами nashigroshi.org

Т

радиційно напередодні Дня міста у Новомосковську
підвели
підсумки конкурсу краєзнавчих робіт імені Анатолія Джусова – дослідника історії нашого краю,
Почесного громадянина міста Новомосковська.
Перше місце присуджено археологу з Дніпра
Дмитру Філімонову за дослідження «Містечко
біля Вільного броду: Новосергіївська фортеця 1689-1711рр.» Ця робота присвячена історії
козацької фортеці, залишки якої знаходяться
неподалік села Вільного.
Друге місце посіла робота аспіранта Олександра Сухомлина з Дніпра, присвячена містечку Самарчик (колишній Новомосковськ).
Третє місце зайняв громадянин Ізраїлю Міхаель
Зільбербрант з детальним описом виникнення
та розвитку у Новомосковську професійної фотографії.
Як повідомив організатор конкурсу, в.о. директора міського історико-краєзнавчого музею
ім.П.Калнишевського Костянтин Мешко, щороку
в збірках «Історичне Присамар’я» публікуються
краєзнавчі дослідження новомосковців, які посіли
перше, друге та третє місця.

На часі

Не витрачайте
гроші на кашель

ослідники з КоролівДриджу
ського коледжу Кембповідомили, що

не існує доказів ефективності засобів від
кашлю, які продаються
в аптеках. Вони не радять купувати подібні препарати. Краще
користуватися
перевіреними
домашніми
методами - пити гарячий чай з лимоном і
медом.
«Немає ніякого швидкого способу позбавлення від кашлю, викликаного
вірусною
інфекцією. Зазвичай він
проходить сам після того як імунна система перемагає вірус. Але домашні засоби від кашлю
можуть дещо допомогти
їй у цьому. Однак ніякі
ліки не позбавлять від
кашлю
за
короткий
термін», - йдеться на
сайті коледжу.
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Команда
Команда «Barlions»
«Barlions» відсвяткувала
відсвяткувала своє
своє
5-річчя
5-річчя грандіозним
грандіозним шоу
шоу

Ювілей

Н

а воркаут-майданчику у дворі будинку №32
по вулиці Гетьманській 15 вересня пройшли
відкриті змагання з Street Workout, присвячені
п’ятій річниці з дня заснування команди атлетів
«Barlions».
Нагадаємо, воркаут – це відносно новий напрямок у силових вуличних тренуваннях на свіжому
повітрі, що проходять на турніках чи брусах.
Основною ідеєю воркауту є пропаганда здорового способу життя і можливість отримання
сильного, здорового і красивого тіла без ніяких
фінансових вкладень, тобто без відвідування
фітнес-клубів.
За 5 років, що минули, наші спортсмени досягли такого рівня, що тепер застати їх удома
просто нереально – їх постійно запрошують для
виступів в інші міста України.
Привітати команду «Barlions» з першим ювілеєм
приїхали атлети зі Львова, Запоріжжя, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда, Тернівки.
Протягом чотирьох з половиною годин глядачі із
захопленням спостерігали за унікальними показовими виступами і напруженими змаганнями за
звання кращого в номінаціях.
Участь у змаганнях змогли також узяти всі охочі
з числа глядачів, незалежно від віку і спортивної
підготовки, чим у повній мірі скористалися, в
першу чергу, найменші (а тому й найамбітніші)
мешканці міста.
Отже, переможцями серед юнаків стали:
- фристайл (індивідуальні показові виступи): 1
місце – Антон Міщенко, 2 місце – Антон Устенко,
3 місце – Владислав Шеховцов;
- підтягування на турніку з гирею 16 кг:
1 місце – Максим Нестеров (24 рази), 2 м –
В’ячеслав Ковальов і Владислав Терновський (20
раз), 3 м – Олександр Загинайло (18 раз);
- віджимання на брусах з гирями вагою 32
кг: 1 місце – Владислав Шеховцов (32 рази), 2 м
- Владислав Терновський (27 раз), 3 м – Максим
Шершун (23 рази);
Серед дівчат:
- утримання «планки» (стійка на землі при
напруженому пресі з упором на пальці ніг і
передпліччя): 1 місце – Анастасія Надашкевич (7
хв), 2 м – Валентина Муштан (5 хв 10 с), 3 м –
Ніса Теймурова (5 хв);
- утримання «стільчика» (стійка, начебто ви
сидите на стільцеві, п’яти притиснуті до землі,
спина пряма): 1 місце – Ніса Теймурова (2,30 хв),
2 м - Валентина Муштан (2,28 хв), 3 м – Дар’я
Єршова (2,20 хв);
Workout рекорди:
- виходи силою на турніку на дві руки: 1
місце – Олег Кравець (18 раз), 2 м – Максим Нестеров (15 раз), 3 м - Максим Шершун (14 раз);
- утримання переднього вису (зависання
на турніку з триманням всього тіла паралельно
землі): 1 місце – Антон Устенко (14 секунд), 2 м

Ну справжні
атлети!

Сергій Рєзнік:

- Ми стали свідками яскравого шоу і
змагань, в яких переможцями стали усі,
хто займається спортом і власним прикладом пропагує здоровий спосіб життя
– Максим Шершун (9 с), 3 м – Тимур Воробйов
(6 с);
- віджимання від землі вертикально в стійці
на руках: 1 місце – Богдан Марченко (11 раз), 2
м – Кожушко (7 раз); 3 м – Олександр Загинайло
і Антон Міщенко (6 раз);
- утримання «прапора» (зависання корпусу
тіла в горизонтальному положенні щодо землі
при утриманні руками за вертикальну трубу): 1
місце – Данило Набігус (24 секунди), 2 м – Влад
Шеховцов (20 с), 3 м – Віталій Кожушко (10 с).
Оцінюючи результати виступів, треба брати до
уваги, що багато хто зі спортсменів брав участь
чи не в усіх номінаціях.
Присутніх розважали своїми захоплюючими
виступами фіналісти телешоу «Україна має талант» - естрадно-циркова студія «Меланж-Арт».
Гостем шоу став і екс-чемпіон світу з боксу по
версії WBC International Silver (2016-2017) у важкій вазі Андрій Руденко з Дніпра, який теж закликав новомосковців до ведення здорового способу життя. З видатним боксером із задоволенням
фотографувалися усі бажаючі.
Команда «Barlions» презентувала свій новий
номер «ХХL», а лідер команди Віталій Кожушко
вразив гирьовим жонглюванням, у тому числі з
двома гирями із зав’язаними очима.
Знятий під час змагань за допомогою квадрокоптера флешмоб «За здоровий спосіб життя», в
якому взяли участь спортсмени і глядачі, наразі
можна переглянути в соцмережах.
Переможців у номінаціях нагородив спонсор
змагань, лідер громадської організації "Наш Новомосковськ" Сергій Рєзнік, який, до речі, погодився на пропозицію атлетів і вперше в житті
спробував виконати віджимання на брусах з 32кг гирею. Результат – 9 разів. А вам слабо?

На двох пальцях!

На перший погляд, повиснути в такому положенні секунд на 20 - легко...

Показові
Показові виступи
виступи команд
команд вражали
вражали

Виступи дівчат приголомшували
не менше, ніж хлопців

Підростає
юна зміна,
яка бере
приклад
зі старших

Сила духу, сила волі
А так ніхто з вас не пробував стояти?
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До Дня міста

Головний приз у змаганнях рибалок дістався команді «Сушіть весла»

З

ранку в суботу, 22 вересня, на набережній в парку ім.Сучкова пройшли
традиційні змагання з ловлі риби на поплавкову вудочку, присвячені
Дню міста. Два десятка команд виборювали право стали володарем
головного призу – надувного човна.
Організатором проведення змагань виступила громадська організація
"Наш Новомосковськ" за партнерства міського осередку політичної партії
«За життя».
Призери визначалися за результатами зважування улову. Щоб наловити
найбільше, одні з рибалок налаштували вудки на карася, інші – на хижу,
але в цей день правильною виявилася зовсім інша тактика. Найбільше риби
настьобали ті, хто віддав перевагу ловлі верховодки. Команда «Сушіть весла» у складі Євгена Тереніна і Андрія Гаврикова за три години «наскирдувала» аж 1 кг 440 г цієї дрібної рибки. І якщо минулого разу надувний
човен дістався кулебівчанам, то на цей раз новенький плавзасіб з’явився і
у рибаків із центру міста.
Учасників змагань привітали голови обласної та міської організацій партії
«За життя» Марія Пустова і Володимир Арутюнов, а також лідер ГО "Наш
Новомосковськ" Сергій Рєзнік. Вони вручили рибалкам приємні призи і
подарунки.
Марія Пустова принагідно привітала новомосковців з Днем міста і
75-річчям його визволення від нацистських загарбників, побажала миру,
щастя й добробуту кожній родині. «Я хочу, щоб ви ходили по чистим,
освітленим вулицям, щоб діти отримували достойну освіту, щоб наші
батьки були забезпечені в старості, - сказала вона. – Ми – за життя, за
європейське життя у власній країні».
Приз за друге місце дістався команді «Багор» у складі Ігоря Копчева і
Мар’яна Мурсекаєва – 840 г, третє – у Сергія і Руслана Філіпських з команди «Кривий карась» – 380 г.
Журі традиційно визначило переможців у номінаціях. Так, приз за
найбільшу впійману рибину отримала команда «Щаслива щука» у складі
Марії Богомол і Ігоря Ракитянського – тарань вагою 167 г, за найменшу
рибку вагою 1 грам (вид рибки встановити не вдалося) – команда «Рибаки»
- Саша Корнієнко і Світлана Томілова. Вся риба відпущена в річку.
Не лише переможці, а й кожен з рибалок отримав призи – пакунки з
наборами гачків, оснасткою, фідером, планктоном, прикормом для різних
видів риби, пінотістом, бойлами, маслом для катушок і ще купою іншого
необхідного кожному рибалці дріб'язку, наданого спонсорами заходу –
риболовним магазином FishTime, офіційним дилером надувних човнів
«ШТОРМ» компанією Aqua-Storm, торговою маркою Fly-fish.
Тож все на змаганнях було кльово, навіть у тих, у кого зовсім не клювало.
Приємно, що у складі доброї половини команд були заявлені діти.

Євген Теренін і Андрій Гавриков, щоб виграти, зробили ставку
на ловлю великої кількості дрібної риби і не прогадали: вони
настьобали 1,5 кг верховодів - і тепер мають новенького човна
Єднання з природою, вдихання свіжого, не забрудненого викидами
автомобілів повітря, приємне відчуття азарту і радості від кожної упійманої
риби, спілкування зі старшими – ось де переваги риболовлі над просиджуванням перед комп’ютером чи втупившись у смартфон.
Вся малеча, яка під час заходу гуляла парком, отримала морозиво,
повітряні кульки і прапорці від партії «За життя».
Кілька років поспіль в якості головних призів розігрувалися човни і ехолоти. Що запропонують організатори наступного року? Точимо гачки!

Призи і гарний настрій отримали
всі учасники змагань

Здорове харчування

Можливо, ви будете здивовані, але існують фрукти, які шкодять фігурі

В

ся справа в тому, що в деяких фруктах занадто багато цукру. То які з них краще прибрати
з раціону або обмежити їх вживання? Якими
корисними «родичами» їх краще замінити? Тож
який вибір між фруктами зробити?
АБРИКОСИ ЧИ ПОЛУНИЦЯ? Абрикоси досить важкі для травлення. Крім того, вони легко призводять до розладу шлунка. Також варто пам'ятати про те, що в абрикосах присутній
амигдалін, який сприяє виробленню синильної
кислоти в шлунку. А це отрута, яка може викликати нудоту. Тому дієтологи не рекомендують
з'їдати більше трьох абрикосів за раз. Звичайно,
і користь в абрикосах є, але не для тих, хто худне.
А ось полуниця і суниця дуже корисні для фігури.
Вони допомагають боротися з целюлітом. В них
дуже багато води, вітаміну С, клітковини, а цукру
- мінімальна кількість.
ГРУШІ ЧИ ДИНІ З КАВУНАМИ? Напевно,
важко виділити з цієї групи щось шкідливе для
фігури. Груші прекрасні і дуже корисні, але є в
них недолік для тих, хто худне: вони можуть ви-

кликати кишкові розлади і запори. У дині і кавуні
досить багато цукру, але також там міститься велика кількість клітковини. А через великий вміст
води вони володіють відмінним сечогінним ефектом і здатні очистити організм від токсинів. Також
дині й кавуни радять вживати при акне і каменях
у нирках.
АВОКАДО ЧИ ЛІСОВІ ЯГОДИ? Безперечно, авокадо дуже корисний. Але це найбільш
калорійний фрукт, який можна зустріти на прилавках наших магазинів. Тому тим, хто знаходиться в стані боротьби із зайвими кілограмами,
ми радимо або вживати його вранці, або на час
дієти прибрати з раціону. А ось лісові ягоди - ваші
вірні друзі. В них низький рівень вмісту цукру, багато вітамінів і антиоксидантів. А найприємніше вони допомагають організму виробляти колаген і
сприяють спалюванню жиру.
ВИНОГРАД ЧИ ЯБЛУКА? Яблука - це знахідка
для тих, хто дотримується правильного харчування.
Вони добре втамовують голод, в них багато цінних
мікроелементів, клітковини і антиоксидантів. У

тих, хто їсть багато яблук, набагато пізніше
з'являється целюліт. На відміну від яблук, виноград - справжній шкідник.
У ньому багато цукру і його шкірка дуже важко
перетравлюється. Крім того, кислоти винограду
руйнують зубну емаль.
БАНАН ЧИ ГРЕЙПФРУТ? Грейпфрут - це фрукт
№1 в боротьбі із зайвою вагою. Він відмінно спалює жир, допомагає позбутися целюліту. Якщо
ви з'їли щось важке ввечері, слід з'їсти грейпфрут, щоб совість перед сном була чиста. А ось
банани довго перетравлюються і сприяють набору маси. Так що якщо хочете тримати себе в
формі, їжте не більше одного банана в день.
Пам'ятайте, що всі фрукти корисні, але в
помірних дозах. Не варто щось виключати зі свого життя назавжди. Просто відмовтеся від важких
плодів на час дієти або їжте їх тільки в першій
половині дня.

стор.
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Слово і діло

Усе пізнається в порівнянні

Закінчення. Початок на 1-й сторінці
Відкрили сучасну привокзальну площу з комунальним торговим майданчиком, який відповідає усім санітарним нормам. Побудували
новий автовокзал для маршрутного пасажирського транспорту. За цей час Ірпінь став
лідером розвитку соціальної сфери та міської
інфраструктури. Проклали 25 км нових тротуарів,
відремонтували дороги 52 вулиць міста, встановили 45 зупинок громадського транспорту,
облаштували 120 відеокамер вуличного спостереження, що допомагають забезпечити безпеку і порядок у місті. Реалізували ще багато
інших важливих соціальних та інфраструктурних проектів. Дякую всім, хто допомагав створювати мрію про новий Ірпінь. Дякую всім, хто
був поруч».
Коротко і по суті. Погодьтесь, здобутки вражають. А місяць тому мер Ірпеня Володимир Карплюк склав із себе повноваження міського голови.
Він оголосив, що весною має намір балотуватися до Верховної Ради. «Я залишаю після себе
яскраві зміни та сильну команду, яка їх збереже
і в подальшому розвиватиме регіон. За три роки
ми показали на загальнодержавному рівні, що
зміни в Україні можливі, коли щиро хочеш змін»,
- заявив він. Цілком очевидно, що у виборчій
кампанії йому не треба буде роздавати гречку,
смажити безкоштовні крильця чи створювати
«липові» Благодійні фонди для задобрювання
виборців - населення й так бачить, у кого слово не розходиться з ділом. Щиро віриться, що
подібні керівники і в парламенті будуть працювати для людей, а не опікуватимуться лише примноженням власних мільярдів.
Можна навести й інший приклад, уже з Дніпропетровщини. Нещодавно радник губернатора
області Юрій Голік навів зразок "адекваності
місцевої влади в невеликих населених пунктах, і,
як результат, незворотні позитивні зміни в них".
Саме такими словами він почав свою розповідь
про місто Покров (колишній Орджонікідзе) і його

мера Олександра Шаповалова.
«Город на юге области с декоммунизированным названием. В 2015-м году на местных выборах мэром здесь избрали молодого и прогрессивного человека, до этого работавшего в мэрии
замом. За 3 года город изменился до неузнаваемости.
В принципе, мэр не сделал ничего невозможного, что не в состоянии сделать любой другой
мэр. Мэр просто на 101% сделал свою работу.
Именно то, зачем его избрали. Сделал хорошо,
качественно и логически выверенно.
Главное, что он сделал - это синхронизировал
свои действия с обладминистрацией, областными депутатами, городскими депутатами, и каждый планируемый шаг своего развития логично
объяснял всем. Получилось, что мэру удалось
создать команду из многих людей на всех уровнях власти, которые играли в унисон на развитие
этого города.
За 3 года в городе сделано 80% дорог. Каждая,
кстати, с ливневками. Восстановлен центральный парк, ставший точкой сбора всех горожан, в
этом году заканчивается реконструкция школы,
строится новый детский садик. А из невидимого
сделаны две краеугольные вещи - реконструирована фильтровальная станция местного водоканала и КНСка там же.
Синхронизация действий проявляется и в логичном разделении того, что делает область и
что делает город. Область - это инфраструктурные объекты. Город - это более мелкие объекты.
Например, город сам занимается внутрикварталкой и небольшими улицами, параллеля свои
работы с тем, что делаем мы.
Кроме того, в 2016-м город отказался от централизованного отопления и за счёт инвестора
перешёл на котельные на альтернативных видах
топлива. В городе стало тепло, школьники перестали сидеть зимой на уроках в куртках, а частные квартиры, перешедшие на газовые конвекторы, стали меньше платить за отопление.

Вік живи  вік учись

Корисно знати

Як нас дурять в магазинах

Ми давно не дивуємося обдурюванню
в кіосках і на ринках,
коли мають місце випадки
обважування
та обрахунку. Однак
експерти наголошують і на інших схемах
обману, які властиві
навіть гіпермаркетам.
ПОВЕРНЕННЯ
ВИРОБНИКУ
Якщо магазину не
вдалося продати продукт
до
закінчення
терміну
придатності
або видимих процесів
розпаду, то його часто повертають виробникові. Але щоб не
втрачати гроші, багато фірм переробляють
продукти
повторно,
роблячи їх частиною
нових продуктів. Наприклад, сосиски і ковбаси стають «свіжим»
фаршем. Ковбасу відмивають від нальоту
миючими засобами, а
пакети з кисломолочної
продукцією, що здулися, проколюють шпилькою тощо.
ФРУКТИ І ОВОЧІ
Експерти не рекомендують купувати заздалегідь розфасовані
продавцями фрукти і
овочі. Справа в тому,
що цей товар має
властивість всихати, у
зв'язку з чим його завбачливо фасують по
пакетах, щоб не втрачати гроші.
ЗАМОРОЖЕННЯ
Напевно, ви і не
здогадувалися,
що

свіжоморожену
рибу часто роблять із
зіпсованої, так як ознаки цього можна приховати під льодом. Також шар льоду на рибі
або тих же креветках
часто досягає 30-40%
від ваги товару, і цей
лід покупець купує за
ціною продукту.
МАГАЗИНИ
ЕЛЕКТРОНІКИ
Практично всі імениті
бренди, помітивши заводський брак своєї
техніки,
відкликають
всю партію з магазинів.
А після усунення дефектів повертають назад, але вже зі знижкою до 50%. Але деякі
магазини
збувають
цей товар під виглядом розпродажі. А ми
радіємо знижкам.
МАГАЗИН ЕЛІТНОЇ
НИЖНЬОЇ БІЛИЗНИ
Продавщиці
таких
магазинів грішать таким: вони купують на
ринку дешеву нижню

Когда в этом городе мы начали программу реконструкции школ, мы запланировали сделать их
три: 1-я, 2-я и лицей, плюс их школьные стадионы. Неумные люди были уверены, что первым
будет реконструироваться именно лицей - здесь
учится сын мэра. А мы начали с СШ №1. Просто
потому, что она первая по списку. Как в анекдоте: иногда банан - это просто банан.
Сейчас в этом городе мы реконструируем ещё
два парка и заканчиваем капитальные ремонты
двух больших улиц и двух переулков в частном
секторе.
Вот скажите, в каком ещё городе вы можете
увидеть женщин старшего возраста, собирающихся каждые выходные утром в парке на зарядку под ироничным названием «Спортивная
бабушка»? В каком ещё городе из 40 тысяч его
населения тысяча человек приходят вечером в
парк посидеть на траве и посмотреть фильм на
большом экране?
Ещё 2-3 года, и этот город будет самым комфортным для проживания в области. Маленькая
модель того, каким должен быть каждый город.
У мэра этого города нет охраны, он спокойно
гуляет по городу. Идти с ним по городу, на самом деле, непросто - его узнаёт каждый житель,
каждый с ним здоровается, с каждым здоровается он.
По версии Минфина Покров вошёл в ТОП-10
городов Украина в рейтинге "Е-data". По версии
Transparency International Украина Покров - №2 в
Рейтинге прозрачности 100 крупнейших городов
страны.
Каждая реконструкция в этом городе, которую мы делаем - это безоговорочная поддержка
жителей, отсутствие соплей, слёз и истерик, и
спасибо от горожан каждый раз, когда мы приезжаем в этот город.
Это Покров. И его мэр Александр Шаповал.
Именно про него, как героя, на форуме Yes сказал Юрий Луценко: «Пожалуйста, думайте над
тем, кого вы избираете. Сама по себе окружающая вас среда не изменится. Но грамотный менеджер во главе громады её точно изменит!»
Що ж стосується Новомосковська...
Порівнювати з іншими містами і робити висновки ми пропонуємо нашим читачам самостійно…

білизну і підкладають
її
серед
фірмової
білизни за ціною трохи
нижчою, ніж значиться
на інших етикетках. І
модниці в захваті розбирають цю недорогу
«брендову» білизну.
ВАГОВИЙ ТОВАР
При продажу вагового товару часто використовують такий фокус: на електронні ваги
нібито
в
гігієнічних
цілях кладеться пакетик. Фішка в тому,
що його краєчок приклеєний скотчем до
корпусу ваг, а коли
на ваги щось кладуть,
пакетик
натягується
сам або його підтягує
касир. Вага товару
збільшується.
На касі вас можуть
теж обдурити, наприклад «пробити» один
товар кілька разів. А
якщо ви це помітите,
касир
посилатиметься на збій в системі
комп'ютера.

Злочинність

Маловідомі пільги для українців У Новомосковську

З

а платне навчання через податкову можна повернути частину грошей. Це можуть зробити
не лише батьки та самі студенти, а й чоловік
або дружина тих, хто навчається. Головне мати офіційне працевлаштування та вчасно подати декларацію про доходи. Решту документів
підкажуть фахівці в податковій.
Отримати податкову знижку за навчання тепер
можна не тільки у ВУЗах. Так, з 28 липня цього року дозволено включати у податкову знижку
освітянські послуги, які сплачені позашкільним,
дошкільним, вищим та середньопрофесійним
закладам.
Окрім можливості повернення частини грошей, витрачених на навчання, існує ціла низка податкових знижок та пільг: пільги на житло, на транспорт, лікування, відпочинок. Одні з
найпопулярніших - на страхування та пільги на
житло.
Якщо берете іпотечний кредит на будівництво
чи купівлю житла, то відсотки, які сплачуєте,
можна повернути. Наприклад, якщо за минулий
рік ви сплатили 30 тис грн за відсотками іпотеки,
то повернути зможете трохи більше, ніж 5 тисяч.
Головна умова - житло повинне бути не більшим,
ніж 100 кв.м, і господар повинен мати прописку.
Ціла низка різноманітних бонусів як від держави, так і від самих роботодавців є для вагітних.
Кожна майбутня мама має право на переддекретну оплачувану відпустку у 70 календарних днів
до пологів і 56 після. До того ж, може попросити
санаторне лікування, скорочений робочий день
та жодних затримок на роботі.
Доглядати за старенькими родичами також
можна без зайвих клопотів та ще й отримати компенсацію. Існує відпустка по догляду за
інвалідами, по догляду за пенсіонерами. Вона
компенсується у грошовому еквіваленті державою. Хоч і не дуже велика, але вона є.
Для автомобілістів також є пільги: переобладнання автомобілів під газові установки,
репродуктивні технології.
От тільки більшість українців і гадки не мають
про те, що такі пільги та знижки існують. А ті, що
знають, не вірять у можливість повернути гроші.
Експерти ж радять не нехтувати своїми правами,
бо навіть тисячу повернутих гривень можна чудово освоїти в сімейному бюджеті.
Джерело: kanalukraina.tv

виявлено схов
зі зброєю
та боєприпасами

С

лужба безпеки України спільно зі співробітниками Національної поліції виявили
схованку зі зброєю та
боєприпасами в Новомосковську, повідомляє прес-центр СБУ.
«Під час обшуку, в
рамках раніше розпочатого кримінального
провадження, в гаражному приміщенні жителя Новомосковська
правоохоронці
вилучили 8 ручних протитанкових гранатометів
РПГ-18 і РПГ-26, автомат
Калашникова
АК-47, 9 гранат РГД5, РГО-3 і Ф-1, два
реактивні двигуни до
протитанкових гранат
і понад тисячу патронів
різного
калібру»,
йдеться в повідомленні
на сайті СБУ.
Виявлені
зброю
і
боєприпаси направлено на криміналістичну
експертизу.
Відкрито
кримінальне провадження,
перевіряється інформація про надходження вилучених зразків
зброї і боєприпасів з
району
проведення
ООС.
Тривають
слідчооперативні
дії
для
встановлення
кола
осіб,
причетних
до
протиправної
діяльності.

25 вересня
2018 року

Ко Дню города
Новомосковск

У берегов реки прекрасной
Цветёт наш город, не грустит,
Живёт мечтой большой и разной
И племя новое растит.
В нём концентрат веков достойных,
Свободный от былых оков.
Здесь было всё: и глад, и войны,
Но выжил город казаков.
Здесь храм, достойный списка мира, Душа и мысль Погребняка.
Был самоучка - стал кумиром
И нас прославил на века.
Потомки наши не забудут,
Как героический народ
Создал техническое чудо —
Могучий трубный наш завод.
Природа всё дала для жизни:
Бери, работай - сыт и горд,
Включай крутые механизмы
И строй народу свой курорт.
Он заслужил великой доли,
Как говорится, жить в раю.
Хозяином на хлебном поле
Творить историю свою.
Здесь всякий сердцем будет молод
И не печалить свод бровей.
Новомосковск - красивый город
И, верю, станет красивей!
Валентин КОТОВ

Інформує міськвідділ поліції

Для тих,хто хоче стати поліцейським

З

17 вересня по 9 жовтня 2018 року оголошено
конкурс на службу в поліції і заняття вакантних
посад середнього та молодшого складу поліції
ГУНП в Дніпропетровській області. Бажаючі можуть прийняти участь у конкурсі, заповнивши
он-лайн анкету на веб-сайті Національної поліції
України за посиланням: http://nabir.np.gov.ua/
Перелік вакантних посад, на які оголошено конкурс у Новомосковському ВП ГУНП в
Дніпропетровській області:
- дільничні офіцери поліції, Новомосковський
ВП – 2 посади;
- Магдалинівське ВП Новомосковського ВП –
1 посада;
- Перещепинське ВП Новомосковського ВП –
2 посади;
- Царичанське ВП Новомосковського ВП – 2
посади.

Цифра

На Дніпропетровùині мешкають
65 довгожителів

У

Дніпропетровській області цьогоріч свій день
народження відзначають 65 довгожителів. Це
люди віком 100 років і старші.
Найстарша довгожителька області проживає у
Кам’янському, у липні їй виповнилося 108 років.
Довгожителі області отримують соціальні стипендії з обласного бюджету у розмірі 1435 грн.
Як ми вже повідомляли, у Новомосковську 21
липня свій 103-й день народження відсвяткувала
Марія Григорівна Шинкаренко. У грудні ряди
місцевих довгожителів ще повинні поповнитися.

На замітку

Â яких продуктах більше вітаміну С,
ніж в цитрусових?

Я

к відомо, добова доза вітаміну С для дорослих
складає 45 - 70 мг, для дітей - 40 - 50 мг. Він
необхідний, щоб протистояти хворобам, стресам, негативній реакції на зміну погоди. В яких
«рідних» нам продуктах багато вітаміну С?
Шипшина. У 100 грамах сушених ягід міститься
1200 мг вітаміну С. Крім цього, шипшина надзвичайно багата на антиоксиданти. Корисні
властивості шипшина зберігає як в сухому, так і
у свіжому вигляді.
Перець. В одному червоному перці міститься в
4 рази більше аскорбінової кислоти, ніж в апельсинах, а в зеленому - в 2 рази більше. Додатковий бонус - вітамін А і антиоксиданти.
Обліпиха. У 100 грамах обліпихи 200 мг
вітаміну С.
Яблука. У 100 грамах яблук міститься 165
мг аскорбінової кислоти, а також залізо, калій,
магній, кальцій, вітаміни Е, В1, В2, В6.
Петрушка кріп. Петрушка і кріп містять в
100 грамах 150 і 100 мг вітаміну С, вони багаті
вітамінами групи В, РР, К, провітамінами А,
містять фолієву кислоту. У петрушці багато
кальцію, калію, натрію, магнію, заліза і фосфору.

стор.
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ОГОЛОШЕННß, РЕКЛАМА
Оголошення можна подати за тел. 096-497-10-84,
або в приміщенні редакції чи на електронну адресу
ШУКАЮ РОБОТУ

ПОТРІБНІ

•Ищу работу няни, неполная занятость, 2 половина дня, опыт работы
есть, в/о. 0967187235

•На постійну роботу потрібен СТОЛЯР.
0966099551.

ЗДАМ
•Сдача билбордов под
Вашу рекламу на любом
из въездов в г. Новомосковск. Тел. 095 716 08
12. Светлана.
•Сдам помещение 275
кв.м в аренду (или продам недорого), пл. Ленина, 5. Тел. 098-133-36-20.
•Дом. 0685463251.

ЗНІМУ
•Возьму в аренду помещение под продмагазин
в Новомосковском р-не
на длительный срок. Тел.:
050-029-03-38, 067-16131-91.

ЗНАÉОМСТВО
•Познак. с женщ. без в/п
приятной внешн. с г.Новска или пригородн. поселка 50-56л. Козерог,
Телец, Лев, Рак, Дева,
Стрелец. Мне 61г., 176,
78, веду здор. образ жизни. 0507343971.
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

•Загублений військовий
квиток
серія
УН
№0476511,
виданий
Бабушкінським
РВК
м.Дніпропетровська
на
ім’я Морозов Едуард Борисович, 11.05.1970р.н.
•Загублений
студентський квиток серія НР
№11326601,
виданий
01.09.2016р.
НККЕП
ім.С.В.Литвиненка на ім’я
Гашок Леонід Вадимович.
•Загублений
дублікат
посвідчення
ветерана
праці серія АА №585636,
виданий
15.05.2017р.
УПСЗН м.Новомосковська
на ім’я Попова Валентина
Дмитрівна.
•Загублену довідку взамін військового квитка
№1943, видану Новомосковським ОМВК на ім’я
Березняк Сергій Олександрович.
•Загублене посвідчення
учасника бойових дій
серія
УБД
№047051,
видане
в/ч
А-0105
29.01.2016р. на ім’я Бондар Ігор Ігорович.
•Загублений
атестат
про повну загальну середню освіту серія НР
№15558542, виданий СШ
№7
м.Новомосковська
22.06.2001р. та додаток
до нього №057894 на
ім’я Семидоцька Ганна
Миколаївна.
•Загублене посвідчення
ветерана військової служби серія АА № 300207,
видане
08.02.2008р.
Новомосковсько-Маг далинівським ОМВК на ім’я
Двигало Михайло Миколайович.
•Загублене посвідчення
учасника бойових дій
серія
АБ
№448312,
видане
в/ч
А-1314
30.05.2015р. на ім’я Пантус Андрій Миколайович.

•Срочно требуется повар и работники кухни в
г.Днепр на больш. предпр.
0950936707, 0985972821.
•Предприятию требуется
сварщик
аргонно-дуговой, полуавтоматической
сварки. 0676347530.
•Швейный цех приглашает на постоянную работу швей. 0963842414,
0954152773.
•Строительной организации на постоянную
работу требуются разнорабочие. Оплата еженедельно. Строительные
площадки находятся в
г.Подгороднее в районе SunRay и подстанции.
0678691888. Роман.
•Требуются
упаковщики и разнорабочие. М/ж
18-47 лет. Предоставляем жилье. Оплата еженедельно. (099) 164 09 09;
(068) 553 09 09.
•На постоянное место
работы г. Новомосковск
требуются зав.маг, продавцы. Удобный, гибкий график, з/плата от
330-350 грн/смена. Тел.:
097-135-61-29, 099-46777-95.
•В сеть магазинов требуются продавцы (Песчанка, пгт. Губиниха,
Черкасский). Тел.: 097135-61-29, 099-467-7795.
•В торговую сеть требуется ревизор (350грн.
ревизия) обучаем. Тел.:
097-135-61-29, 099-46777-95.
•Требуется провизор в
сеть аптек «Чаша Мирро», з/п высокая. Тел.:
097-135-61-29, 099-46777-95.
•Требуется системный
администратор.
Тел.:
097-135-61-29, 099-46777-95.
•Требуется пекарь, охранник,
грузчик,
пгт.
Гвардейский, 350 грн/
смена. Тел.: 097-135-6129, 099-467-77-95.
•Требуются повара и кух.
рабочие в школьные столовые. Тел.: 097-135-6129, 099-467-77-95.
•Требуется
управляющий по школьным столовым. Тел.: 097-135-61-29,
099-467-77-95.
•Требуются
продавцы
в пгт. Гвардейский, 400
грн./смена + доставка
домой. Тел.: 097-135-6129, 099-467-77-95.
•Требуется водитель с
личным легковым авто
для перевозки офисных сотрудников. Тел.:
0995293129, 0968191360.
•Требуется
ýкспедитор. Тел.: 0995293129,
0968191360.
•Требуется грузчик на
склад. Тел.: 0995293129,
0968191360.

ГК «ЛАДА
06.10.
2018 р.
о
16 годині на території
ГК „Лада» відбудуться
загальні
збори.
Присутність
всіх членів ГК
„Лада» обов’язкова.
Черга денна:
1. Звіт про виконану роботу.
Доповідач: Голова кооперативу Ніколенко М.М.
2. Про стан сплати
членських внесків.
Доповідач:
Скарбник
Скирда М. Я.
3. Поточні питання.
Правління

ПРОДАМ
•Дом. Кулеб. 0975759924.
•Дом Знаменовка, центр,
все удобства, уч. 30 сот.
0971204265, 0994283507.
•Срочно недорого новый
дом, ул.Вузенька,56, 20 соток. Рассмотрю варианты
обмена. 0932651849.
•Дом, с.Голубовка, хоз.постройки, газ. 0962639129.
•Дім на 3 кімн., с.Піщанка,
уч. 30 сот., поруч ліс, річка,
магазин.
0973997419,
0667102314, 0504807901.
•Дом срочно, Кулебовка.
0989610556.
•Дом. 0685463251.
•Хату не жилу в с.Піщанка, недалеко від центру, траса поруч, 30 сот.
городу, є ставок, док-ти є.
0678424827, 0972135496.
•Дом 11 сот., ул.Чкалова,
без посредн. 0960381072.
•4-х
комн.
кв-ру.
0977953651.
•Продам или обменяю
на две 1-комн. кв-ры дом
со всеми удобствами, р-н
клуба Кирова. 0969925555.
•Дачу, поруч Новомосковськ, річка, озеро, ліс.
0973870048.
•Дачу
на
Перевале.
Т.:097-553-89-57,
095939-81-21.
с.Хащевое,
•Участок,
40 сот., есть жилой дом,
вода (колодец и колонка), рядом лес и речка.
0966011391.
•Земельный
участок
0,20 га в с.Вольное.
0684155961,
0965405789.
•Гараж по ул.Сучкова, напротив главной проходной, кооп. «Западный».
0965735522.

ПОСЛУГИ
•Підприємство,
що
знаходиться
у
м.Новомосковську,
надасть послуги по:
- холодній штамповці металу;
- фрезерувальні роботи;
- плоскошліфувальні роботи;
- гаряче пресування виробів;
- послуги волочильного
стану.
Т.095 234 61 27.
•Сварочные
работы:
ремонт,
изготовление.
0980805420.
•Печки, барбекю, камины. 0963089801.
•Он-лайн
за 15 мин.
0676394525.

кредиты
на карту.

ФЛОРИНА

потомственнûй
«таролог» (гадалка)
•Снятие сглаза
•Порчи
•Сниму венец безбрачия
•Помогу с бизнесом и
решением
финансовых
проблем
0664039335, 987377903
•Поможем
устроить
судьбу, найти спутника
жизни. 0964130829.

КУПЛЮ
•Куплю постоянно дорого радиодетали, советскую ýлектронику, измерительные
приборы,
рации и т.д. 0686156875.
•Куплю постоянно дорого награды, значки,
игрушки периода СССР,
фотоаппараты,
часы.
0686156875.
•Закупівля корів, биків,
телиць живою вагою.
0501684302, 0969165545.
•Биків,
корів
живою вагою на м’ясо.
0985900300, 0507103907.
•Куплю
оборудование
б/у для продмагазина.
Тел.: 050-029-03-38, 067161-31-91.

•Дрова лесхоз. 0688911152.
•Дрова колотые. 0989862400.

•Книги, вещи. 0975759924.
•Опель Комбо. 0676334641.
•ЗИЛ самосвал недорого.
0961982956, 0981221660.
•Стенку меб., шифоньер, шкаф, в хор.сост.
0679521130.
•Мини-циркулярку
со
строгальным и точильным
устройств. 0974764214.
•Мебель разную б/у,
дешево. Полдома, Подол, ул.Сагайдчная, 41. 9
тыс.у.е. 098 386 01 02.
•Мебель разную, палас,
коляску «Мальвина», ходунки, графины. 098 478
46 56.
•Телевизор DAEWOO б/у.
0666020286.
•Зимний
комбинезон,
курточку и др. детс. вещи
на девочку 5-7 лет, недорого. 0978677084.
•Великі кімнатні квіти.
0980906474.

НОВОМОСКОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
книжную и журнальную продукцию, бланки, флаеры, папки, удостоверения, печати и штампы, визитные и дисконтные карты, все виды
переплетных работ, нумерация, ламинирование, дизайнерская студия, печать газет и журналов.
Ул. 195 стр. дивизии, 5, тел.: 0677142555, 0664193855

Свідоцтво про реєстрацію
ЗМІ: ДП №62 від 13.12.1993
Співзасновники - Новомосковська міська рада і
трудовий колектив редакції.
Індекс по передплаті 61190.
Телефон: 0964971084.
E-mail:
nmvkpravda@gmail.com
Періодичність виходу: два
рази на місяць (2-й, 4-й чтв).
Адреса для поштових
відправлень:
м.Новомосковськ,
вул. Калнишевського, 4.
Þридична адреса:
вул. Гетьманська, 12.
Редактор В.М.Червоноштан
За зміст наданої рекламної
інформації відповідальність
несе рекламодавець.
Рекламні матеріали
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ТОВ «Видавничий будинок
Кераміст», м.Запоріжжя,
вул. Сєдова,16.
Тираж: 10 000 прим.
Замовлення № 1884818.
Підписано до друку
25.09.2018
Відповідальний за випуск:
В.М.Червоноштан
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Календар

Що відзначаємо у жовтні
1 - День ветерана, Міжнародний день людей похижовтень
лого віку, Всесвітній день
2018
архітектора,
Міжнародний
день лікаря, Міжнародний
день музики
2 - Міжнародний день соціального педагога,
День уролога
5 - День працівників карного розшуку
7 - Український день вчителя
8 - День юриста України
9 - Всесвітній день пошти
10 - День працівників стандартизації і метрології України
14 - Покрова Пресвятої Богородиці, День
Українського
козацтва,
День
захисника
України, День працівників державної санітарноепідеміологічної служби, День художника України
16 - Всесвітній день анестезіолога, День алерголога, День шефа (боса)
20 - Всесвітній день статистики, Міжнародний
день кухаря і кулінара
21 - День працівників харчової промисловості
22 - Міжнародний день шкільних бібліотек
24 - Міжнародний день ООН
28 - День визволення України від фашистських
загарбників, День автомобіліста, перехід на зимовий час.

Поради однією фразою

Готуємо сезонний гардероб

•Щоб почистити замшеву сумочку, потрібно
плями і місця, де замша залоснилася, потерти наждачним папером, після чого кілька разів
провести по поверхні жорсткою волосяною
щіткою.
•Білі сумки, взуття, пояси збережуть свій
колір, якщо їх чистити сумішшю молока і збитого
яєчного білка.
•Шкіряні сумки добре чистяться розрізаною
цибулиною. Плями з шкіряної сумки видаляють
сумішшю оцту з водою (в рівних частинах).
•Бруд і жир на сумках зі штучного хутра видаляють скипидаром, а потім розчісують хутро
жорсткою щіткою.
•Тампоном з вовняної або фланелевої ганчір-

ки, наповненим злегка вологою кавовою гущею,
добре чиститься потемніла шкіра сумок, портфелів, туфель.
•Якщо замки «блискавки» забруднилися або
важко застібаються, потрібно почистити їх старою зубною щіткою і злегка змастити вазеліном.
•Щоб модні прикраси з металу не залишали
темних плям на одязі, потрібно пофарбувати їх зі
зворотного боку лаком для нігтів.
•Платяна щітка з м'якою щетиною знову стане жорсткою, якщо потримати її в розчині галунів
(рос. – квасцов).
•Перш ніж користуватися новою щіткою для
одягу або взуття, потрібно покласти її на 10 хвилин в теплу солону воду (1/2 столової ложки солі
на 1/2 л води) - це зміцнить щетину, і вона не
буде вилазити і ламатися.

Маленькі секрети

Господині на замітку
•Якщо лимони опустити в теплу воду на 20
хвилин, вони виділять більше соку.
•Запах риби або цибулі від посуду можна усунути, протерши її кавовою гущею.
•Іржаві плями на нікельованих предметах зчищаються, якщо потерти їх гумкою для чорнил.
•Збираючись варити картоплю, попередньо
оберніть кришку каструлі щільною ганчіркою. Так
картопля вийде смачнішою.
•Жорстке м'ясо швидко стане м'яким, якщо під
час варіння додати у воду одну ложечку чистого
спирту.
•Заварюючи чай, покладіть в чайник шматочок
цукру - чай не потемніє і буде смачнішим.
•Щоб на молоці не утворювалася пінка, відразу
ж після того, як воно скипить, щільно закрийте

мікрорайон

Кулебівка
29 вересня
16.00

29 вересня о 16.00 запрошуємо жителів
мкрн. Кулебівка на концерт Заслуженого
артиста України, Почесного громадянина
міста Новомосковська Олександра Мирошниченка, присвячений Дню ветерана.
Захід відбудеться за адресою: вулиця Кулебівська, 29 (майданчик біля магазину «Продукти» на перехресті вулиці
Кулебівської та провулку Малютіна).
Організатор концерту – громадська
організація «Наш Новомосковськ», Сергій
Рєзнік.

Позитивчик
період з 7 по 21
у пологовоЗмуавересня
відділенні міської

лікарні
народилося
17 малюків, з них 14
дівчаток та 3 хлопчиків.
Найбільший з карапузів - хлопчик 4050 г,
55 см, найменший - дівчинка 1830 г, 44 см.

Юридична допомога
його кришкою.
•Якщо спечений виріб з тіста не виймається з
форми, переверніть його ще гарячим на блюдо,
покрийте зверху рушником, змоченим у холодній
воді, і дайте так постояти. Від пари, що утвориться, виріб легко відокремиться від стінок форми.
•Щоб зберегти сире м'ясо свіжим, змастіть
його прованським маслом і загорніть в тонку
ганчірочку, злегка просочену оцтом.
•Дві склянки, які поставили один в інший і вони
злиплися, легко розділити, зануривши їх у теплу
воду, причому верхню склянку слід наповнити холодною водою.
•Яйце, що лопнуло, можна зварити, якщо обережно проколоти його тупий кінець тонкою голкою.
•Алюмінієві каструлі почнуть блищати як нові,
якщо зварити в них шкірку від яблук.

Цікаві думки

Якùо...

Запрошуємо
на концерт

•Якщо вам сказали,
що ваш поїзд пішов,
пам'ятайте - є ще й
літаки.
•Якщо план «А» не
спрацював, у тебе є ще
32 літери, щоб спробу-

вати...
•Якщо є мрія, біжи до
неї! Не виходить бігти?
Іди до неї! Не виходить
йти? Повзи до неї! Не
можеш повзти до неї?
Ляж і лежи в напрямку
мрії!
•Якщо вас демон-

стративно не помічають, значить, вами
серйозно цікавляться.
•Якщо ви бажаєте
досягти успіху, ви повинні
шукати
нові
шляхи, а не ходити
стоптаними дорогами
досягнутого успіху.

•Якщо
ретельно
працювати 8 годин на
день, можна вийти в
начальники і працювати 12 годин на день.
•Якщо в школі є вчитель праці, повинен
бути, напевно, і вчитель відпочинку.

- Тату, а ти в
якій школі вчився?
- Та в тій же, що й ти,
тільки 30 років тому.
- Ааа, ну Марія Іванівна так і каже, що років
30 тому востаннє бачила такого дебіла, як я.
***
Поросята граються,
веселяться.
Раптом
з’являється вовк. Всі
завмерли. Вовк:
- Ассаламалейкум.
Всі полегшено зітх-

нули: - Ну, слава
Богу, мусульманин.
***
Учора
подзвонив
якийсь
незнайомець
і
запропонував
зустрітися опівночі на
кладовищі. Придурок
якийсь. Він так і не
прийшов.
***
Отже, мої молоді
господині, сьогодні ми
з вами навчимося варити суп з фрикадель-

ками. Почнемо з того,
що очищаємо куплені
пельмені від шкірки...
***
- Поглянь, дідусю,
яку чудову шпаківню я
зробив!
- А де ж дірка? Як
туди птах потрапить?
- А він уже там…
***
- Лікарю, а який
ідеальний зріст при
моїй вазі?
- Чотири метра.

Мама,
вкладаючи
дітей спати, так гримнула на них, що сусіди
теж розстелили постіль
і лягли.
***
Випивати
в
день
склянку
вина
вважається корисним. Так
от я сьогодні зроблю
купу корисних справ.
***
Найпотужніша організація в світі - це дебіли,
у них скрізь свої люди.

В

приймальні лідера
громадської організації «Наш Новомосковськ» Сергія
Рєзніка надаються

БЕЗКОШТОВНІ

Þðèäè÷í³
êîíñóëüòàö³¿

Наступні консультації:
10, 24 жовтня

Консультує адвокат
Петро Романенко
Час прийому: з 13.00 до 17.00
Попередній запис за телефоном:
0972811308

вул.Калнишевського,4

У

Яка жінка найсолодша

давні-давні часи Господь зліпив десять
Адамів. Один з них орав землю, інший пас
овець, третій ловив рибу. Через деякий час
прийшли вони до Отця свого з проханням:
- Все є, але чогось не вистачає. Нудно нам.
Господь дав їм тісто і мовив:
- Нехай кожен зліпить собі дружину, кому
яка подобається: повна, худа, висока, маленька. А я вдихну в них життя.
Після цього Господь виніс на блюді цукор і
сказав:
- Тут десять шматочків. Нехай кожен візьме
по одному шматочку і дасть дружині, щоб
життя з нею було солодким.
Всі так і зробили. Але тут Господь розгнівався:
- Серед вас є шахрай, бо на блюдо я поклав одинадцять шматків цукру. Хто взяв два
шматки?
Всі мовчали. Господь забрав у них дружин, перемішав їх, а потім роздав, кому яка
попалася. Відтоді дев'ять чоловіків з десяти
заглядаються на чужих дружин, бо думають,
що чужа солодша за свою, адже це вона з'їла
зайвий шматок цукру. І тільки один з Адамів
вважає, що та дружина, яка з ним - єдина і неповторна, а всі інші однакові. Бо зайвий шматочок цукру з'їв він сам.
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Притча

Увага!

Вам невчасно
принесли газету?
Телефонуйте

0972811308
На батьківських зборах
першокласників
батька
Вови
Сидоренка спитали, ким
він працює і що може
зробити для школи.
Тато відповів: «Прокурором». Виявилося, що
школа взагалі нічого не
потребує.
***
В дитинстві було якось
простіше: закінчилися
гроші – пішов, нарвав
ще і граєшся далі.

Осінь, +13 градусів:
"Жах, як холодно! Де
моє пальто, чоботи,
шарф, светр, шапка?"
Весна, +13 градусів:
"Клас, піду в шортах!"
***
Осінь. Відпочивши і
набравшись сил і здоров'я на дачах, пенсіонери повертаються
в поліклініки.
***
Автомобіль – не розкіш, розкіш – бензин.

