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Криворізька міська комунальна газета виходить з 7 грудня 1924 року

№25
(21350)

ВІВТОРОК, 2 КВІТНЯ 2013 Р.

АНОНС
Пряма лінія «ЧГ»:
Єдиний податок 
для платників
У середу, 
3 квітня, 
на зв’язку 
з читачами 
буде 
начальник 
управління 
Пенсійного фонду України 
в Довгинцівському районі 
Лариса Сітанська. 

Пряма лінія буде присвячена пи-
танням оплати єдиного внеску до ПФУ 
– строків, розмірів, переліку платників 
тощо. Тож запрошуємо до розмови у 
середу, 3 квітня, з 11 до 12 години за 
редакційним телефоном 92-77-90.

Онкодиспансер «озброївся» надсучасним 
променевим апаратом «Мультисорбс»

Для ефективного лікування городян

НАЙБІЛЬШИЙ ТИРАЖ –
НАЙЕФЕКТИВНІША
РЕКЛАМА
НАЙЕФЕКТИВНІША

110000
У ТИЖ ДЕНЬ

  

Акція «Червоного гірника»

Приберемо територію «Виходів амфіболітів»

ФРОНТ РОБІТ
1. На території «Виходів амфіболітів» (березі річки Саксагань) збираємо та 

вивозимо сміття, сухі повалені дерева.
2. У заповідному парку «Веселі Терни»  збираємо та вивозимо сміття. Лісів-

ники розчищають алеї від повалених дерев.
3. Висаджуємо біля кургану Могила-Баба  близько 100 ясенів, лип, кленів. 

Впорядковуємо  територію.

 Усіх, хто щиро бажає приєднатися до благородної справи, 
запрошуємо телефонувати в штаб журналістської акції за 

номерами: 92-84-09, 097-69-15-727.

Прочитайте і друзям передайте! У четвер, 11 квітня, по-
чинаючи з 10.00, журналісти Кривого Рогу знову збира-
ють своїх кращих друзів на традиційну щорічну акцію 
«Озеленимо і впорядкуємо рідне Криворіжжя». 

Цього дня щонайменше 
800 криворіжців: школярів, 
студентів, робітників про-
мислових і комунальних під-
приємств, представників гро-
мадських організацій, у тому 
числі об’єднання «Просвіта», 
– будуть працювати на терито-
ріях, які стали знаковими, сим-
волічними для Криворіжжя: у 
32-гектарному мальовничому, 
але вкрай занедбаному парку 
«Веселі Терни», поблизу свя-
того для кожного жителя краю 
місця – кургану Могила-Баба, 
звідки починалося визволен-
ня Криворіжжя від німецько-
фашистських окупантів 82-м 
стрілецьким корпусом, і на 
правому березі річки Сакса-
гань, де знаходиться геологіч-

на пам’ятка природи «Виходи 
амфіболітів». (Амфіболіт – це 
метаморфічна гірська порода, 
яка складена, головним чином, 
з мінералів груп амфіболів та 
плагіоклазів.)

 – Якщо точніше, то «Вихо-
ди амфіболітів» знаходяться в 
Саксаганському районі, побли-
зу шахти «Батьківщина», – го-
ворить організатор екологічної 
акції, журналіст «Червоного 
гірника» Микола Крамаренко. – 
Їх загальна площа – 5 гектарів. 
Не дивлячись на те, що «Вихо-
ди» є геологічною пам’яткою і 
занесені до природного запо-
відного фонду України, вся те-
риторія там занедбана, у смітті. 
Тому і прийнято рішення на-
вести там лад.
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Актуальна тема

За грошима – до боржника
Попри всі намагання підприємств – надавачів комунальних послуг та 
роботу відповідних районних комісій, борги населення продовжують 
зростати – упродовж лютого вони виросли ще на більш як 12 млн. 
грн., досягши нині астрономічної суми в 556,2 млн. грн. 

Про це йшлося під час нещодавньо-
го засідання тимчасової міської комісії 
з питань забезпечення своєчасних роз-
рахунків споживачів міста за житло-
во-комунальні послуги та енергоносії, 
яке проводив голова комісії, заступник 
міського голови Олександр Світличний 
разом із заступником міського голови 
Григорієм Вербицьким.

У своїй доповіді заступник началь-
ника управління економіки виконкому 
міськради Тетяна Підпалько зазначила, 
що внаслідок неплатежів споживачів 
насамперед у підприємств комуналь-
ної теплоенергетики склалася критич-
на ситуація з оплатою використаних 
для надання послуг енергоносіїв. Від-
повідно до розроблених графіків що-
денної оплати за природний газ у бе-
резні має бути сплачено 143 млн. грн., 
а фактично відшкодовано майже вдвічі 
менше. Не кращим чином здійснюєть-
ся й оплата за використану електро-
енергію, оскільки в цілому завдання 
виконано тільки на 69 відсотків.

– Такий стан справ неприпустимий і 
вповні може поставити під загрозу по-
дальше газопостачання підприємств 
комунальної теплоенергетики, – заува-
жив О. Світличний. – Тож попереджаю 
їх керівників про персональну відпові-
дальність за здійснену оплату за енер-
гоносії. Бо нинішня оплата використа-
них енергоресурсів – занизька, потрібно 

значно збільшити рівень розрахунків, 
використовуючи для цього всі наявні ре-
сурси і можливості. Ось комунальники 
бідкаються, що люди не йдуть платити. 
Ну то йдіть ви до них, приїздіть на під-
приємство, де є боржники, розгортайте 
пункт оплати і тут же, на місці, приймай-
те платежі. Бо це ваші гроші, і передусім 
ви маєте про них турбуватись.

– Тільки не завжди помітно, що тур-
буються, – долучився до розмови Г. Вер-
бицький. – Ось днями вийшла чергова 
урядова постанова щодо компенсації 
різниці в тарифах. Там є практично всі 
постачальники послуг нашого регіону, 
окрім, чомусь, Криворізької теплоцен-
тралі. Тобто саме того підприємства, 
що підпорядковане Мінпаливенерго 
України, яке серед інших і готує цей 
документ. Усі є, а ось теплоцентралі, 
керівнику якої контракт на роботу за-
тверджує особисто міністр, немає. Як 
це можна пояснити, чому теплоцен-
траль не турбується про свої ж кошти 
та не пробиває їх в урядових кабінетах?

Як виходило з подальших слів Т. Під-
палько, загальноміський рівень утри-
мань із заробітної плати працюючих 
– одного з найбільш дієвих методів 
відшкодування заборгованості – зали-
шається на низькому рівні, становлячи 
на загал тільки 42,5 відсотка. Причому 
один із найнижчих показників – у Дзер-
жинському районі, в якому налічується 

тільки 18,1%, де при цьому розташова-
ний і найбільший комбінат регіону. І на 
ньому – ось такий збіг – заборгованість 
працюючих перевищує 30 млн. грн., 
що складає 55 відсотків від загальної 
заборгованості працюючих міста. При 
цьому тільки тисяча комбінатців охо-
плена безготівковими розрахунками, 
а сума утримань – у середньому лише 
160 грн., що вдвічі менше від мінімаль-
но потрібного показника.

Представник «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» на запитання, чи має намір комбінат 
якось впливати на таку негативну ситу-
ацію, запевнив, що необхідні заходи уже 
вживаються і, зокрема, літній відпускний 
сезон розпочнеться тільки для ретельних 
платників, тоді як боржники відпочива-
тимуть в інший час.

Натомість на інших підприємствах 
пішли зовсім іншим шляхом. Скажімо, 
на ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» працівни-
кам без боргів виплачується премія до 
10 відсотків від тарифної ставки, а на 
ПАТ «Кривбасзалізрудком» працює по-
ложення про надання безвідсоткових 
цільових позик працівникам саме для 
відшкодування житлово-комунальних 
боргів. На сьогодні таких позик видано 
65 працюючим на суму більш як 400 тис. 
грн., а бізнес-планом на поточний рік на 
такі цілі передбачено ще 300 тис. грн.

– Подібні підходи варто запозичити 
й іншим підприємствам, у тому числі й 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», – підсу-
мував зустріч О. Світличний. – Бо якщо 
гірники можуть, то й інші також на по-
дібне здатні.

Едуард БІЛИК

Вартість передплати «Червоного гірника» з урахуванням поштових послуг по доставці та прийому передплати:

Телефони для довідок з передплати: міського поштамту – 92-43-41, редакції «Червоного гірника» – 92-81-60

ЗВИЧАЙНА, індекс 37385:
 

на 3 місяці 40,20 грн.,
на півроку 78,75 грн.,
на весь рік 156,30 грн.

ПІЛЬГОВА, індекс 61621
(для інвалідів усіх груп і категорій, для чорнобильців, 
а також для учасників війни та пенсіонерів):

на 3 місяці 37,20 грн.,
на півроку 72,75 грн.,
на весь рік 144,30 грн.

ВІДОМЧА, індекс 37386
(для підприємств, установ  
та організацій):

на 3 місяці 46,80 грн.,
на півроку 91,95 грн.,
на весь рік 182,70 грн.

Передплата на 

 
не закінчується  

ніколи! ОФОРМИТИ ПЕРЕДПЛАТУ НА «ЧГ» МОЖНА В КОЖНОМУ ПОШТОВОМУ ВІДДІЛЕННІ

Мають честь!

Бережуть правопорядок 
і спокій криворіжців
У піднесеній, святковій обстановці пройшли в Па-
лаці культури імені Артема урочистості, присвячені 
21-й річниці створення внутрішніх військ Міністер-
ства внутрішніх справ України.

Як усім відомо, з 60-х 
років минулого століття в 
нашому місті їх гідно пред-
ставляють солдати, сержан-
ти, прапорщики та офіцери 
військової частини 3011. 
Ми не раз писали про них, 
але й сьогодні нагадаємо, 
що вони відмінно несуть 
службу не лише на вули-
цях Кривого Рогу. Особли-
во відзначилися їхні стар-
ші колеги в найгарячіших 

точках планети. Це й коли 
перебували в складі миро-
творчих загонів Організації 
Об’єднаних Націй, у зруй-
нованому землетрусом Спі-
таку, на ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС... Зга-
даємо принагідно колиш-
ніх славних батьків-коман-
дирів військової частини 
Миколу Мішакіна, Олексан-
дра Голякова, нинішнього 
її очільника Олександра 

Радієвського. Ось хто беріг і 
береже честь частини, дбає 
про повсякденну виучку 
особового складу.

 Про все це сказав у сво-
їй вітальній промові вико-
нуючий обов’язки міського 
голови – секретар міської 
ради Сергій Маляренко. Він 
побажав доблесним захис-
никам правопорядку, їхнім 
родинам здоров’я, щастя і 
добра на довгі літа.

Кращим з кращих Сергій 
Васильович вручив Почесні 

грамоти і грамоти викон-
кому Криворізької міської 
ради.

Від імені голів районних 
у місті рад воїнів в/ч 3011 
сердечно поздоровив ви-
конуючий обов’язки голо-
ви Саксаганської райради 
Юрій Красножон.

У цілому, цього дня сол-
дати і офіцери почули ба-
гато добрих слів і подяк за 
сумлінну службу.

Микола КРАМАРЕНКО. 
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Новини країни та регіону

Вілкул опікуватиметься 
техногенною безпекою

Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул 
очолив Державну комісію з питань техногенно-еколо-
гічної безпеки та надзвичайних ситуацій, основним за-
вданням якої є організація та керівництво робіт з лік-
відації наслідків надзвичайних ситуацій. Таке рішення 
було прийнято на нещодавньому засіданні Кабінету Мі-
ністрів 27 березня 2013 року.

«Завдання комісії забезпечити безпеку життєдіяль-
ності громадян, захист території від надзвичайних ситу-
ацій. Для цього необхідно посилити координацію діяль-
ності центральних та місцевих органів влади, підвищити 
швидкість оперативного реагування та залучення ре-
сурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій», – сказав 
О. Вілкул.

Автомобіль інваліда 
Уряд вніс зміни до порядку забезпечення інвалідів 

автомобілями. 
Метою прийняття відповідної постанови є приве-

дення у відповідність Порядку забезпечення інвалідів 
автомобілями до Закону України «Про гуманітарну до-
помогу». Зокрема, передбачено, що після смерті інваліда 
автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, яким 
інвалід був забезпечений через головне управління со-
ціального захисту і користувався менше ніж 10 років, 
може бути переданий у власність одному з членів сім’ї 
інваліда за умови дотримання відповідної процедури за 
рішенням Мінсоцполітики. 

Взаимодействие  
с общественными  
организациями

В марте в Киеве состоялся 3-й съезд Союза потре-
бителей Украины, в котором принял участие народный 
депутат Украины от Компартии, член комитета Верхов-
ной Рады по вопросам предпринимательства, регуля-
торной и антимонопольной политики, председатель 
подкомитета по защите прав потребителей, член по-
стоянной делегации ВРУ парламентской ассамблеи ЕС 
– Восточное партнерство Сергей Баландин.

На съезде были подведены итоги деятельности 
общественных организаций по защите прав потреби-
телей за последние 5 лет. Участники съезда выразили 
надежду, что народный депутат Сергей Баландин как 
постоянный делегат ВРУ в парламентской ассамблее ЕС 
– Восточное партнерство будет представлять интересы 
Всеукраинской общественной организации «Союз По-
требителей Украины» на международном уровне.

В завершении съезда было избрано правление, чле-
ном которого стал и Сергей Баландин, а также принята 
Резолюция съезда, которая была направлена Президен-
ту Украины, в Верховную Раду, в Кабинет Министров и в 
Международную организацию потребителей Consumer 
International.

За весомый личный вклад в защиту потребителей 
Украины Всеукраинская общественная организация 
«Союз потребителей Украины» наградила Сергея Балан-
дина «Відзнакою «За захист споживачів України».

Збільшено заповідний фонд
Уряд збільшив площу природно-заповідного фонду 

у Волинській, Дніпропетровській, Київській, Херсон-
ській та Черкаській областях. Створено новий заказник 
у Дніпропетровській області площею 2819 гектарів та 
гідрологічні заказники «Болото Перевід» у Київській та 
«Озеро Соляне» в Херсонській областях. Про це повідо-
мив Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул.

Новий заказник у Павлоградському районі – це цін-
ний ландшафтний комплекс, який розташований між 
річками Самара і Вовча. До складу заказника входять: 
«Новомосковське лісове господарство» (732,5 га), «Пав-
лоградське лісове господарство» (787,5 га), а також землі 
державної власності (1299 га), які знаходяться у корис-
туванні Булахівської,  Вербківської, В’язівоцької  і  Ме-
жиріцької сільських рад.

Підготував Володимир СКІДАНОВ
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До уваги споживачів!

Посилення контролю за якістю  
та безпечністю продукції
Міська влада започаткувала серйозну роботу щодо 
поліпшення якості і безпеки харчової продукції – 
посилення контролю за тим, як і що виробляється та 
реалізується у місті.

22 березня 2013 року проведе-
но чергове засідання міської робо-
чої групи з питань функціонування 
об’єктів бізнесу, на якому були роз-
глянуті питання щодо забезпечення 
контролю за якістю та безпечністю 
продукції, що виробляється та реалі-
зується у місті.

У засіданні брали участь виконко-
ми районних у місті рад, фахівці спеці-
ально уповноваженого органу у сфері 
захисту прав споживачів та органів, 
що здійснюють державний санітар-
но-епідеміологічний та ветеринарний 
нагляд, керівники торговельних ме-
реж, засоби масової інформації. Також 
на засідання були запрошені суб’єкти 
господарювання, які порушили зако-
нодавство України.

Заступник міського голови Світ-
личний Олександр Вікторович за-
значив: систематичний моніторинг 
продукції, яку виробляють і реа-
лізують суб’єкти господарювання у 
місті, – це необхідний процес, який 
забезпечує стабільну якість та без-
печність харчових продуктів. Так, 
за період з 22 лютого по 22 берез-
ня 2013 року відстежено понад 60 
об’єктів торгівлі продовольчими то-
варами, у тому числі на ринках.

Аналіз стану споживчого рин-
ку свідчить про те, що деякими 
суб’єктами господарювання не до-
тримуються вимоги законодавства 
про захист прав споживачів, правил 
торгівлі і послуг. І це особливо непо-
коїть.

Виявлено 154 випадки різного 
роду порушень законодавства Укра-
їни: продаж неякісних товарів та то-
варів з простроченим терміном, по-

рушення умов маркування продукції, 
відсутність документів, що засвідчу-
ють якість і безпеку продукції, від-
сутність реєстраторів розрахункових 
операцій, відсутність платіжних тер-
міналів, відсутність у продавців то-
варних чеків, наявність неповірених 
або несправних засобів вимірюваль-
ної техніки, відсутність контрольно-
вимірювальних приладів, відсутність 
«Кутка споживача», Книги відгуків і 
пропозицій та інші.

Основними причинами 
порушень є невиконання 
вимог законодавчих актів 
та нормативних документів, 
необізнаність підприємців і 
їхніх продавців щодо норм 
законодавства України, актів 
про якість і маркування 
продукції та правил 
торгівлі. Турбує поведінка 
продавців деяких суб’єктів 
господарювання, які 
ризикують своїм бізнесом і 
добрим ім’ям.

Споживач має право на те, щоб 
продукція була якісною і безпечною 
для його життя, здоров’я. Продавець 
зобов’язаний надати споживачеві до-
стовірну і доступну інформацію про 
продукцію. Тримаємо ці питання на 
контролі. Необхідно звернути осо-
бливу увагу на продукцію дитячого 
харчування, на температурний ре-
жим збереження продукції.

Непокоїть міську владу анти-
санітарний стан приміщень об’єктів 
торгівлі, у тому числі і на ринках міс-
та, що є джерелом забруднення про-

дуктів харчування і несе загрозу для 
життя і здоров’я населення.

Зовнішній вигляд магазину, вну-
трішній стан приміщення – це одна 
з первинних візуальних інформацій 
для споживача, яка впливає на рішен-
ня покупця (клієнта). Помічено також, 
що перше враження у покупця справ-
ляє реклама магазину, вивіска про ре-
жим роботи, об’яви, а потім внутрішній 
стан приміщення – великий, чистий, 
красивий, просторий. Тому необхід-
но постійно звертати увагу суб’єктів 
господарювання на вигляд магазину, 
інтер’єр приміщення, викладку това-
рів, оформлення цінників, стимулю-
ючи тим самим інтерес покупців та 
підвищення рівня їх задоволеності.

О. Світличний зауважив, що тіль-
ки спільними зусиллями можна 
розв’язати цю нагальну проблему. 
Важливу роль у цій відповідальній 
справі визначено органам держав-
ного нагляду (контролю), які чи не 

найбільше можуть зробити 
для підвищення якості ви-
робів та захисту прав спожи-
вачів. За офіційними даними 
спеціально уповноваженого 
органу у сфері захисту прав 
споживачів та органів, що 
здійснюють державний са-
нітарно-епідеміологічний та 
ветеринарний нагляд, накла-
дено штрафних санкцій на 54 

особи на загальну суму 31 тис. грн.
Державне підприємство «Крив-

басстандартметрологія» повідоми-
ло про визначення деяких зразків 
вершкового масла неякісними за 
результатами їх тестування випро-
бувальною лабораторією «Продтест» 
та відповідно вжиті заходи: було по-
відомлено про результати тестування 

виробників вершкового масла, яке 
визначене неякісним за результата-
ми тестування, органи державного 
нагляду (контролю), мешканців міста.

Результати тестування розміщені 
у Криворізькій міській комуналь-
ній газеті «Червоний гірник» (№18 
(21343) від 7.03.2013, стор. 16-17).

Рекомендовано виконкомам до-
вести до відома усіх суб’єктів госпо-
дарювання цю інформацію, з метою 
вилучення з продажу неякісного 
вершкового масла і повернення його 
виробникам та постачальникам.

Підбиваючи підсумки, заступник 
міського голови О. Світличний зазна-
чив: рівень життя та стан здоров’я на-
селення міста багато в чому залежать 
від сумлінного ставлення виробників 
харчової промисловості до своєї 
праці, а також продавців продукції.

Маємо надію, що суб’єкти госпо-
дарювання відповідально постав-
ляться до своїх обов’язків, не до-
пустять випадків надходження до 
продажу неякісної продукції.

Споживачі продукції що-
дня мають відчувати турботу про 
себе. Тому, виконуючи державні 
обов’язки та захищаючи права гро-
мадян-споживачів, міська влада 
буде продовжувати виконувати 
функції державного контролю, у 
межах наданих повноважень, за 
якістю та безпекою харчових про-
дуктів.

На часі
Новосілля

Криворіжців буде обслуговувати 
новий Центр енергетиків
Минулого тижня в Саксаганському районі на вулиці 
Мелешкіна, 57а справили новосілля. Тільки цього разу 
героями події стали не родини криворіжців, а енер-
гетики з Криворізьких міських електричних мереж 
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». У розташованій за цією 
адресою будівлі, що добре відома багатьом абонен-
там КМЕМ, вони відкрили сучасний Центр обслугову-
вання клієнтів.

Як переконані господарі, подія 
стане чудовим подарунком усім 
криворіжцям. Адже головною пе-
ревагою нового центру є обслуго-
вування клієнтів за принципом 
«єдиного вікна»: усі сервісні під-
розділи, що взаємодіють з клієн-
тами, розміщені в одному примі-
щенні. Це дозволить споживачам 
економити час. Відвідувачі цен-
тру зможуть в одному місці опла-
тити рахунки за спожиту елек-
троенергію, укласти договори на 
її постачання, оформити звіти, 
отримати розрахунки й технічні 
умови, вирішити інші питання з 
електропостачання.

«Турбота про зручність клі-
єнтів – один із ключових прин-
ципів роботи енергопостачаль-
них підприємств ДТЕК. Ми буду-
ємо комфортні, партнерські від-
носини зі споживачами, скоро-

чуємо дистанцію між ними 
та обленерго», – зазначив 
директор по дистрибуції та 
збуту електроенергії ДТЕК 
Ігор Маслов.

Одним із елементів такої по-
літики і стануть подібні до кри-
ворізького центри, що відкри-
ються в межах території обслу-
говування підприємств, які вхо-
дять до ДТЕК. До речі, ниніш-
ній – по-справжньому пілотний. 

Тож криворіжці перши-
ми в області зможуть 
оцінити переваги но-
вих підходів енергети-
ків до роботи з клієнта-
ми. Саме на базі щой-
но відкритого центру 
буде повністю відпра-

цьована нова схема співпраці зі 
споживачами. І в подальшому – 
розповсюджена на ще понад три 
десятки аналогічних структур, 
що планується відкрити тільки в 
Дніпропетровській області.

В.о. міського голови – секре-

тар міської ради Сергій Маля-
ренко нагадав, що Кривому Рогу 
не звикати бути пілотною пло-
щадкою для позитивних но-
вацій, що змінюють життя лю-
дей на краще. Зокрема, і в сис-
темі так званих «єдиних вікон» 
ми були одними з перших. На-
разі ж муніципальний центр по-
слуг, розташований у приміщен-
ні міськвиконкому, надає по-
над дві сотні різноманітних по-
слуг. Тож міська влада підтримує 
і кроки енергетиків у цьому на-
прямі, сподіваючись, що ниніш-
нє новосілля стане першим, але 
не останнім.

Відтак, традиційна урочиста 
стрічка перерізана, центр почи-
нає працювати. І першим його 
клієнтом став в. о. міського голо-
ви – секретар міської ради Сер-
гій Маляренко.

Надалі, сподіваємось, нова 
структура виправдає надії енер-
гетиків: споживачам доведеться 
менше витрачати часу на вирі-
шення всіляких формальностей 
з енергетиками, а саме спілку-
вання буде комфортнішим.

Володимир СКІДАНОВ.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Справи комунальні

Гербо-люк
Для нашого міста більш ніж ак-

туальною залишається проблема 
відкритих люків каналізаційних 
колодязів, таких собі пасток багато-
метрової глибини. Скажімо, тільки 
в КП «Кривбасводоканал» у всіх 
районах міста налічується близько 
шестисот незакритих колодязів.

– Це недопустимо з будь-якої 
точки зору, – коментує ситуацію 
заступник міського голови Григо-
рій Вербицький. – Бо це дуже не-
безпечно для городян і вже маємо 
дуже прикрі випадки, коли до від-
критих колодязів втрапляли люди, 
у тому числі діти, й травмувалися. 
Тому необхідно найближчим часом 
кардинально поліпшити ситуацію, 
встановивши люки на колодязі. При-
чому надано доручення встановити 
не прості люки, які доволі легко зня-
ти, а спеціальні, що закриваються на 
замок, тим самим унеможливлюючи 
викрадання. Також на люках має 
бути зображений герб нашого міста, 
що є додатковою окрасою для місь-
кого благоустрою. Вирішувати, у кого 
постачальники послуг їх купува-
тимуть, – то право самих постачаль-
ників, але вимога із замком та гер-
бом є обов’язковою до виконання.

Е. МІСЦЕВИЙ

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА! 
У разі виявлення фактів продажу неякісних продовольчих товарів, 

порушень суб’єктами господарювання правил торгівлі, нетактовної по-
ведінки продавців, просимо вас повідомляти про це відділ з питань за-
хисту прав споживачів апарату міської ради і виконкому за адресою: пл. 
Радянська, 1, каб. 115. Прийомні дні: понеділок, четвер з 9.00 до 12.00 
та з 13.00 до 16.00, тел. 493-04-76.

Відділ з питань захисту  
прав споживачів апарату міської ради і виконкому
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Для ефективного лікування городян

Онкодиспансер «озброївся» надсучасним 
променевим апаратом «Мультисорбс»
У Криворізькому онкодиспансері нещодавно відбулась 
значуща й приємна подія: встановлено й здано до експлу-
атації нове надсучасне імпортне обладнання. А саме: про-
меневий апарат «Мультисорбс», за допомогою якого мож-
на проводити на сучасному рівні операції переважно гіне-
кологічного спрямування у пацієнтів, котрі мають пухлини.

– Це обладнання було при-
дбано для потреб наших хворих 
за кошти державного бюджету 
за ініціативи та дієвої допомо-
ги Віце-прем’єр-міністра Укра-
їни Олександра Вілкула, – гово-
рить головний лікар міського он-
кодиспансеру Євген Сідак. – Про-
меневий апарат «Мультисорбс», 
безумовно, зарядили й необхід-
ним джерелом. Аби навчити наш 
персонал ефективно користува-
тись апаратом, до онкодиспан-
серу приїхали представники ні-
мецької фірми «Бебік» («Вевіc»). 
Та для того, щоб встановити цю 
унікальну апаратуру, потріб-
но ще й реконструювати примі-
щення. Що й було зроблено за 
кошти, котрі виділила міськра-
да за сприяння міського голови 
Юрія Вілкула. Вони використані 
цілеспрямовано для забезпечен-
ня цього рідкісного, єдиного, до 
речі, в нашому регіоні апарата. 
За що ми дуже вдячні.

Варто додати: апарат гінеко-
логічного спрямування дорогий 
і коштує майже 7 мільйонів гри-
вень. Він стане в нагоді насампе-
ред для лікування жіночих хво-
роб.

– Використовуватимемо його 
як для комплексного, комбінова-
ного, так і для самостійного виду 
лікування, – запевняє завідуюча 
радіологічним відділенням місь-
кого онкодиспансеру Жанна Та-
рілка. – Контактний вид проме-
невої терапії полягає в тому, що 
джерело опромінювання безпо-
середньо вводиться в пухлину 
при мінімальному впливі на су-
сідні тканини й критичні орга-

ни. Унікальність апарата полягає 
в тому, що його можна експлуа-
тувати в комплексному лікуван-
ні спільно з дистанційною гамма-
терапією. Опромінюються пухли-
ни шийки матки, тіла матки, піх-
ви, а також пряма кишка, перед-
міхурова залоза, рак молочної 
залози та шкіри. На відміну від 
дистанційної терапії, коли доза 
терапії проходить через здорові 
органи. При контактній терапії, 
свідомо повторюсь, опромінен-
ня проводиться безпосередньо до 
пухлини. І навколишні тканини 
майже не зачіпаються.

– Чим усе-таки цей диво-апа-
рат заряджений?

– Кобальтом-60, радіоактив-
ним джерелом. Між іншим, по-
вний розпад кобальту – п’ять ро-
ків. Тому це ефективно й еконо-

мічно вигідно, оскільки є апара-
ти, де джерело слід міняти вже 
через 3-4 місяці.

…Коли з колегами з ТРК «Ру-
дана» бесідуємо зі спеціалістами 
новенького радіологічного від-
ділення, вже готують до першої 
операції пацієнтку, в якої захво-
рювання шийки матки.

– Про такий апарат ми мог-
ли тільки мріяти, – продовжує  
Ж. Тарілка. – Раніше мали шлан-
говий апарат моделі «Агат», але 
він вийшов із ладу. Та в порів-
нянні з новим – це небо і земля. 
Віднині за допомогою сучасної 
системи ми можемо ефектив-
но розрахувати дозу до пухлини. 
Адже все – комп’ютеризовано. 
До речі, у нашому радіологічно-
му відділенні будуть трудитися 
близько десяти осіб обслуговую-

чого персоналу: від санітарки до 
інженерів-фізиків.

Вдалося нам поспілкуватися 
з іноземними фахівцями фірми 
«Бебік», які налагодили апарат 
і навчали персонал цього відді-
лення онкодиспансеру.

– Ми привезли з Німеччини 
апарат, котрий можна викорис-
товувати в гінекологічних цілях, 
– зазначив Антоніо Шпіллер, фа-
хівець-фізик фірми «Бебік» (її 
центральний офіс знаходиться в 
Берліні, там фірма зареєстрова-
на). – Уже правильно встановили 
цей унікальний апарат, протес-
тували його й навчили ваш пер-
сонал, як ефективно ним корис-
туватись. Таких дороговартіс-
них апаратів у всьому світі – 300, 
в Україні – лише в Києві, Оде-
сі, Херсоні й, віднині, у Кривому 
Розі.

– Зараз усе в порядку, – по-
сміхається представниця фірми 
«Бебік» Марйолайн Ідрес (вона 
теж спеціаліст-фізик, але мешкає 
в Голландії, на відміну від свого 
колеги, який живе в німецькому 
містечку Любек, – авт.). – Свою 
справу ми виконали добросовіс-
но, тож вирушаємо до Берліна. 
Було приємно співпрацювати зі 
спеціалістами онкодиспансеру. 
Все дуже добре. Нехай ваші па-
цієнти лікуються й поправляють 
своє здоров’я.

Віталій ТКАЧУК.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Благодійність

Добру треба допомагати
Так, напевно, вирішили учні однієї з криворізьких шкіл та вла-

штували благодійну акцію «Помічники добра».
– Дитина заслуговує на тепло й увагу, – говорить семикласниця 

Аліна та додає: – Навіть якщо в неї немає батьків…
На такі серйозні роздуми дівчинку, очевидно, надихнула поїздка до 

міського будинку малюка. Аліна разом з іншими учнями КЗШ №7 бере 
участь у шкільному загоні волонтерів «Надія». Весна в школі розпочала-
ся традиційним ярмарком. Традиційним та особливим водночас.

– Кожен клас представляв кухню якоїсь країни. Хтось витягнув 
жереб представляти французькі круасани, хтось – смаколики англій-
ських леді та джентльменів чи італійські, шведські, датські, німецькі 
страви. На виручені гроші ми купили солодкі соки для малят, яких 
доля обділила батьківською увагою. Учні розважали малюків іграми 
та конкурсами, – пояснює куратор акції «Помічники добра», вчитель 
Криворізької загальноосвітньої школи №7 Олена Парадєєва. – Але 
цим малятам було не так важливо, що ми принесли, а з якими емоці-
ями ми до них завітали.

Анна РОДІЧКІНА

Лист до редакції

...Нагород не вимагають
 Один мудрець якось сказав: «Живи, добро звершай, та нагород 

не вимагай. Нехай оживає істина стара, хай людина починається з 
добра». Саме такі слова можна віднести до медпрацівників відді-
лення для інвалідів Великої Вітчизняної війни комунального закла-
ду «Криворізька міська лікарня № 5» Дніпропетровської облради». 
Про це у своєму листі до редакції «ЧГ» пише учасниця Великої Віт-
чизняної війни, ветеран праці Надія Микитівна Кучеренко. Виконую-
ча обов’язки завідуючої відділенням Наталя Вікторівна Мороз уміло 
керує медколективом, згуртовує й надихає на роботу. Тож заслужила 
повагу й довіру колег та людей похилого віку, котрих тут лікується 
понад 30. У приміщенні порядок, чистота, затишок. Добре виконують 
свої обов’язки молоді медсестри Ірина Решетун, Марина Хатмуліна, 
Олександра Панченко та їхні колеги.

В їдальні доброзичлива атмосфера й калорійне харчування. Швид-
ко тут спливає 21 день лікування для інвалідів війни. Як сказав під-
полковник у відставці Валентин Кривошея (який знаходився в одній 
палаті разом зі своїми товаришами Анатолієм Михайлуцою та Степа-
ном Самарою), медколектив відділення по-справжньому демонструє 
високий професіоналізм, тож заслуговує на повагу й високу оцінку. 
Медики повертають людей до життя та праці, творять добро. Під-
тримуйте й надалі стареньких, аби вони відчували себе справжніми 
людьми і теж могли ще творити добро для ближніх.

Антоніо Шпіллер навчає наших фахівців

Шляхетна справа

Рятувальники розширили коло  
«кровних» братів і сестер

«Донорська кров дарує шанси на одужання ти-
сячам людей, і потреба в ній ніколи не меншає», – 
рефреном лунають заклики лікарів проявляти ді-
єве співчуття до пацієнтів відділень реанімації, 
травм, онкохворих, новонароджених. 

«Кровних» братів і сестер, котрих спіткало лихо, 
людина після відповідального кроку поділитись 
здоров’ям, як правило, так ніколи й не зустріне. На-
віть не здогадується, у чиєму тілі далі циркулювати-
ме здана кров. Від того гідний вчинок лише набирає 
ваги.

Особовий склад Криворізького міського управлін-
ня Державної служби з надзвичайних ситуацій здій-
снив свій вклад у шляхетну справу. Рятувальники не 
вперше масово здали кров для 3-ї міськлікарні, де за-
звичай долають недуги ліквідатори аварії на Чорно-
бильській АЕС. Медичним працівникам приносить 
задоволення обслуговувати рятувальників: дійсно, як 
на підбір чоловіки міцні, дисципліновані, привчені 
до саможертовності як неодмінної фахової складової. 
До того ж, здача крові їм навіть корисна: окрім дове-

деної наукою профілактики ішемічної хвороби серця 
та інфаркту, донорство представників «професій ри-
зику» гартує і допомагає вціліти при справжній втра-
ті крові.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото автора

Знадобиться в роботі та житті

Водіїв навчають зупиняти кровотечу
У Дніпропетровській облас-

ті проводились курси для во-
діїв «швидкої» з надання пер-
шої медичної допомоги. Кур-
си, які тривали тиждень, відбу-
вались за програмою, затвер-
дженою Міністерством охорони 
здоров’я України.

Водіїв навчали, як зупиняти 
кровотечу, перев’язувати рани, ро-
бити штучне дихання, включати 
медобладнання в «швидкій» та ін-
шим навичкам. Такі знання, як за-
певняють фахівці, важливі не лише 
для роботи, але й знадобляться в 

житті. Зараз на Дніпропетровщині 
на каретах швидкої медичної до-
помоги трудяться понад тисячу во-
діїв, третина з яких уже пройшла 
необхідний курс занять і здала за-
лік. Повторювати програму водіям 
доведеться раз у три роки.

– Для нас це справа не нова, – 
пояснює головний лікар Криво-
різької міської станції швидкої 
допомоги Анатолій Бійовський. 
– Щороку проводимо кваліфікова-
не навчання з водіями щодо Пра-
вил дорожнього руху. І одним із 
розділів цього навчання якраз є 

надання в екстреній ситуації воді-
ями необхідної медичної допомо-
ги потерпілому. Звичайно, дії воді-
їв чітко контролюються фельдше-
рами або лікарями бригад швидкої 
допомоги. Загалом, наші медпра-
цівники завжди інформують воді-
їв, як оперативно надавати долі-
карняну допомогу, на навчальних 
курсах з Правил дорожнього руху. 
Сьогодні карети міської швидкої 
допомоги обслуговують понад 360 
водіїв.

Віталій ТКАЧУК

Головлікар Євген Сідак:
«Зараз променевий апарат 
«Мультисорбс» повністю 
приведений в робочий стан і 
вже працює на благо криво-
різьких пацієнтів». 
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Актуальна тема

Від хаотичного латання «дірок» –  
до клієнтоорієнтованості
Згідно з результатами конкурсу, 
оголошеного на початку року управлінням 
благоустрою та житлової політики 
виконкому міської ради, з 1 квітня на 
житломасивах 44-го та 129-го кварталів, 
ХХ Партз’їзду, Ставків, рудника Суха Балка 
(на території колишнього КП «ЖЕО-31») 
до виконання обов’язків управителя 
багатоквартирних будинків приступає 
ТОВ «Керуюча компанія «Дом.Ком». Її 
директор, депутат Жовтневої районної 
у місті ради Іван Карий міркує над 
близькими та далекими перспективами.

– Іване Олександровичу, до 
цього «Дом.Ком» мав під ору-
дою кілька десятків будинків, 
тепер – кілька сотень. Чим по-
значений кількісний перехід?

– У Кривому Розі відбува-
ються глобальні, рішучі кроки 
з реформування комунального 
господарства. Особисто я не чув 
про щось подібне ще в якихось 
містах України.

Дійсно, раніше ми мали 
справу з шістнадцятьма ОСББ, 
трьома житлово-будівельними 
кооперативами і кількома уста-
новами за довгостроковими до-
говорами. Якби не накопичили 
достатньо досвіду, не претен-
дували б ще на 417 будинків. 
Зараз триває кардинальне роз-
ширення персоналу, бо такий 
фронт наші тридцять, хоч і су-
перкваліфікованих, працівників 
не осилять. Самих двірників для 
наведення порядку на мільйо-
ні квадратних метрів території 
потрібно, за діючими норма-
тивами, більше ніж 100 осіб. До 
останнього часу, зауважу, КП 
«ЖЕО-31» мало 78 двірників. 
90% штату КП «ЖЕО-31» бере-
мо до себе, прихід приватного 
домоуправителя – зовсім не 
привід збільшувати кількість 
безробітних, а якраз навпаки. 

Кількість лінійно-
го персоналу зросте 
майже до двох сотень 
робітників, маються 
на увазі слюсарі, сан-
техніки, електрики.

– Техніки виста-
чає?

– Майно КП «ЖЕО-
31» перебуває у власності тери-
торіальної громади, на нього 
не претендуємо жодним чином. 
Близько мільйона гривень за-
плановано витратити на при-
дбання нового спецтранспорту.

– Перед подачею заявки на 
тендер, напевно, прискіпли-
во вивчався технічний стан 
об'єктів. Які намічено першо-
чергові заходи?

– Сказати по правді, нам діс-
талися вельми проблемні спо-
руди. Стара післявоєнна забу-
дова житломасивів Сухої Балки, 
Ставків, XX Партз'їзду... Спливає 
в пам'яті минулорічний обвал 
карнизу по вулиці Симбірцева, 
1. На інших будинках – схожа си-
туація із «пафосними» елемен-
тами, що розсипаються від часу. 
Погані покрівлі, міжпанельні 
шви, зношені системи водопос-
тачання та опалення вимагають 
суттєвого втручання. Проте це 
не стало прикрим відкриттям, 

цілеспрямовано й свідомо ми 
брали на себе такий клопіт, а це 
зайве свідчення, що компанія 
прийшла в житлово-комунальну 
сферу всерйоз та надовго.

– Компанії два роки. По-
вертаючись від витоків у те-
перішнє, скажіть, які розра-
хунки не здійснились?

– На початку існували стій-
кі кепські прогнози, із радістю 
оголошу: вони не справдились, 
населення вітає якісно виконані 
завдання та йде назустріч.

– Чого мешканцям «ваших» 
будинків слід очікувати най-
ближчим часом?

– На громадських зібраннях 
постійно лунали запитання: «То 
коли ж настануть зміни на кра-
ще?!» 3аявляю відповідально: 1 
травня, як і 1 червня, вони ще 
не відчуються. Щонайменше 
потрібно чекати до кінця літа. 
Погодьтесь, у порівнянні з попе-
редніми десятиліттями безладу, 

термін цілком прийнятний для 
такого важкого, іноді невдяч-
ного заняття. Разом із тим, уже 
за перший тиждень гарантую 
стійке покращення ставлення до 
споживачів послуг.

– Де розташовується ваш 
офіс?

– По вулиці Томського, 22а, у 
приміщенні колишнього ЖКГ-16. 
Оперативні звернення громадян 
приймаються за телефонами: 
401-41-48, 401-41-90, 401-02-83, 
401-03-83, (093)369-59-79.

– Плата за житло підви-
щиться?

– «Дом.Ком» не має права під-
вищувати тариф. Існує поняття 
«нормативний тариф», його роз-
мір формується під конкретний 
будинок. Якщо закласти мен-
шу вартість – відповідно, зали-
шиться обмаль коштів на інші 
роботи, виникне загроза через 
брак фінансування недовикона-
ти щось нагальне. Нині постав-
лено завдання при існуючих 
нормативних тарифах як най- 
 ефективніше їх відпрацьовувати. 
Проте! Якщо мешканці того самі 
прагнутимуть. У розлогі подро-
биці наших виробничих розра-
хунків особливо не вдаватимусь, 
але маю стійке оптимістичне 
переконання: від діяльності при-
ватних домоуправителів грома-
дянам слід очікувати лише пози-
тивних зрушень.

– Що вимагається від лю-
дей? Створення ОСББ?

– Минулого року в Жовтнево-
му районі ОСББ народжувалися 
кволо. Навряд чи скажу щось 
нове, закликавши населення ак-
тивніше долучатися до громад-
ських ініціатив. Їхній життєвий 
простір ніяк не обмежується 
стінами квартир, варто розпо-
чинати хоча б із колективного 
облаштування своїх будівель. 
Чимало робіт неможливо роз-

почати без згоди жильців, їхня 
згуртованість є запорукою на-
ступного досягнення добробуту. 
Так, домоуправителі позбавлені 
права самостійно приймати рі-
шення про капітальні ремонти, 
у тарифи закладається вартість 
поточного обслуговування. Кін-
цевий кошторис, приміром, 
після оновлення покрівлі, нале-
жить розподілити поміж усіма 
мешканцями; у випадку чиєїсь 
незгоди, виникне зайва морока. 
Практика свідчить, що одно-
стайності вдається досягнути 
вкрай рідко, у будь-якому разі не 
лишається іншого шляху, окрім 
зустрічей, консультацій, пере-
конування. І результати таких 
дворових чи під'їздних форумів 
повністю залежать від конструк-
тивної позиції громадян. Звісно, 
в ідеалі найпростіше співпра-
цювати з активістами ОСББ.

На противагу представникам 
попередніх форм господарю-
вання, приватні домоуправителі 
націлені жорстко дотримува-
тись законодавчих рамок.  Від-
носини із споживачами наших 
послуг перебуватимуть у чітких 
рамках правового поля.

– Від чого з хазяйського 
«арсеналу» попередників від-
мовитесь?

– Від хаотичності. Аврального 
латання «дірок». Головні зусил-
ля комунальників не повинні 
спрямовуватись на позапланові 
аварійні роботи, слід не допус-
тити такого розвитку ситуації. 
Також не відкрию великої та-
ємниці, коли скажу, що «Дом.
Ком» переслідує амбітну, цілком 
досяжну мету перетворитись на 
найкращого криворізького до-
моуправителя європейського 
зразка. Клієнтоорієнтованого!

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

Іван Карий:
«Відносини із споживачами наших 
послуг перебуватимуть у чітких 
рамках правового поля».

Публічна інформація

Переможці конкурсу
Управління комунальної власності міста повідомляє, 

що переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності – суб’єктів господарювання, які будуть залучені 
для проведення незалежної оцінки об'єктів приватизації 
шляхом продажу через викуп, що відбувся 26 березня 
2013 року, визнані: 

ТзОВ «Інвест-Кривбас-Експерт». 
Приміщення, яке орендує фізична особа-підприємець 

Гудзікевич В.О., м. Кривий Ріг, вул. Косигіна, буд.3, прим.7.
ТзОВ «Мамульчик і К». 
Приміщення, яке орендує фізична особа-підпри-

ємець Куліненко О.В., м. Кривий Ріг, вул. Лісового, буд.22а, 
прим.1.

ТзОВ «ПромЕксперт». 
Приміщення, яке орендує фізична особа-підприємець 

Червоний В.М., м. Кривий Ріг, б-р Маршала Василевсько-
го, буд.27, прим.110.

 Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності – суб’єктів господарювання, що буде залуче-
ний для проведення незалежної оцінки приміщення № 2 
з підвалом загальною площею 771,3 кв.м, вбудованого в 
прибудовану будівлю літ.А-1 н/ж, розташованого за адре-
сою: 50025, м. Кривий Ріг, вул. Миколаївське шосе, 12а, 
для здійснення заходів, пов’язаних з поверненням об'єкта 
приватизації у комунальну власність та на балансовий 
облік управління, на підставі рішення Дзержинського ра-
йонного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 
від 07.11.2011 по справі № 2-6/11/0408, що відбувся 
26 березня 2013 року, визнано ТзОВ «Оціночна фірма 
«Погляд».

Управління комунальної власності міста  
виконкому міської ради

Справи комунальні

Опалювальний сезон   
завершується
Розпочався другий місяць весни. 
Відтак, невдовзі очікується 
завершення нинішнього 
опалювального сезону.

Як нагадує «Криворіжтепломере-
жа», опалювальний сезон, як це пе-
редбачено чинним законодавством, 
завершується за однієї з двох умов 
– при настанні упродовж трьох і біль-
ше діб середньодобової температури 
+80С чи коли настане 15 квітня, залеж-
но від того, що трапиться раніше. Тож 
якщо погода й надалі налагоджувати-

меться, то подача тепла припиниться 
вже найближчими днями.

Утім, не варто забувати, що скільки 
б днів у квітні тепло не подавалось, але 

за нього однаково потрібно буде роз-
рахуватись у травні, коли й буде здій-
снено остаточний перерахунок тепло-
вих платежів.

Без «бананів» на дорогах
Деякий час тому було внесено досить суттєві зміни до державних 
стандартів щодо обладнання автодоріг, у тому числі стосовно 
розміщення рекламної продукції над асфальтобетонним полотном і 
вздовж нього. 

Вимоги, зокрема, передбачають 
сувору заборону на перекриття ре-
кламними чи будь-якими іншими ві-
зуальними конструкціями дорожніх 
знаків, адже це безпосередньо впли-
ває на безпеку дорожнього руху. Тож 

нині відбувається звільнення вулиць 
і проспектів міста від надлишкової 
інформації передовсім рекламного 
характеру.

– Банери про різні там банани або 
апельсини не повинні заважати воді-

ям контролювати ситуацію на дорозі, 
– переконаний заступник міського 
голови Григорій Вербицький. – Тим 
паче, якщо це прямо заборонено дію-
чими ДСТУ. Тому відповідним струк-
турам надано доручення найближчим 
часом звільнити дорогу від усього 
зай вого, а існуючі рекламні конструк-
ції відсунути від дороги на встановле-
ну законодавством відстань.

Е. МІСЦЕВИЙ

На часі
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Річний звіт галузі «Охорона здоров’я» 
м. Кривий Ріг за 2012 рік

Реформування системи охорони здоров’я у 
м. Кривому Розі здійснюється на підставі Зако-
ну України «Про порядок проведення реформу-
вання системи охорони здоров’я у Він ницькій, 
Дніпропетровській, Донецькій областях та м. 
Києві» та у відповідності зі зведеним планом-
графіком реалізації пілотного проекту щодо 
реформування системи охорони здоров’я.

За рахунок коштів міського бюджету у 2012 
році утримувалось 8 установ охорони здоров’я, 
у тому числі: 7 центрів первинної медико-са-
нітарної допомоги та міський центр здоров’я. 
Центри первинної медико-санітарної допомо-
ги створювались шляхом реорганізації існую-
чих закладів, є їх правонаступниками, пройшли 
державну реєстрацію та їх дані внесені до Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців. Такий шлях дозво-
лив у повному обсязі використовувати усі до-
звільні документи лікувально-профілактичних 
закладів, на базі яких створювалися центри. На 
теперішній час до складу центрів входять 27 
амбулаторій. Також було створено 435 дільниць 
для лікарів загальної практики.

Загальний фонд
Загальний обсяг видатків на утримання за-

кладів охорони здоров’я в міському бюджеті 
склав 115 117,4 тис.грн.

Із загальної суми видатків 93,1% скла-
дають видатки на захищені статті, а саме  
107 151,0 тис.грн., в т.ч.:

– на виплату заробітної плати з нарахуван-
нями працівникам закладів галузі спрямовано 
71 972,4 тис.грн.

У липні минулого року розпочато виплату 
надбавки за обсяг виконаної роботи медпра-
цівникам, на яку спрямовано цільові кошти 
у сумі 7 007,8 тис.грн. У зв’язку з цим середня 
заробітна плата медичних працівників первин-
ної допомоги зросла: у лікарів до 3,1 тис.грн.; у 
середнього персоналу до 2,4 тис.грн., та пере-
вищила рівень зарплати медиків у вторинному 
рівні;

– на медикаменти та відшкодування витрат, 
пов’язаних з відпуском лікарських засобів гро-
мадянам безоплатно та на пільгових умовах, 
видатки склали 23 334,5 тис. грн.

У 2012 році установами галузі проведено  
2 994,3 тисячі лікарських відвідувань.

Видатки на лікарські відвідування склали 
14 337,2 тис. грн. з вартістю на 1 відвідування – 
4,79 грн. при запланованих 3,0 грн.

Кількість ліжок денного стаціонару на кі-
нець року становить 484 ліжка, які з метою 
вдосконалення медичного обслуговування на-
селення міста передані від закладів, які нада-

ють вторинну медичну допомогу.
Для забезпечення медикаментами пільгової 

категорії населення направлено 8714,1 тис.грн.
За сприянням міського голови та обласного 

депутатського корпусу на виконання міжгалу-
зевої комплексної програми «Здоров’я нації 
2002-2012 рр.» для 23 дітей та 128 ветеранів 
війни придбано слухові апарати на загальну 
суму 196,0 тис.грн.

Вже протягом 8 років проводяться заходи 
щодо виконання міської міжгалузевої про-
грами Здоров’я нації, основною метою якої є 
збереження і зміцнення здоров’я населення, 
підвищення якості та ефективності медико- са-
нітарної допомоги. У минулому році за рахунок 
збільшення фінансового потоку було спрямова-
но 31 млн.грн., що більше, ніж 2011 року, на 10 
млн.грн.;

– на продукти харчування спрямовано 
311,0 тис.грн., на забезпечення 69 дітей віком 
до 2-х років з малозабезпечених сімей дитя-
чим харчуванням та 151 дитину, народжену 
ВІЛ-позитивними матерями, молочними сумі-
шами;

– на обов’язкове страхування 785 медичних 
працівників закладів, що зазнають ризику інфі-
кування ВІЛ при виконанні службових обов’язків, 
та обов’язкове страхування добровільної по-
жежної дружини спрямовано 5,9 тис.грн.;

– окремі заходи з реалізації державних 
програм – 375,1 тис.грн., з них на навчання 46 
лікарів за фахом «сімейна медицина» витраче-
но 229,8 тис.грн.;

– на оплату комунальних послуг та енерго-
носіїв спрямовано 11 150,5 тис.грн.

Станом на 01.01.2013 року кредиторська та 
дебіторська заборгованість по загальному фон-
ду погашена в повному обсязі у сумі 2,1 тис.грн.

Видатки по незахищених статтях бюджету 
виконані в сумі 8 341,5 тис.грн., що складає 
6,9% від виконання загального фонду бю-
джету, в тому числі направлено на:

– предмети, матеріали, обладнання та інвен-
тар – 5 100,2 тис.грн.;

– оплату послуг (крім комунальних) – 2650,4 
тис.грн., в т.ч. за рахунок дотації з державного 
бюджету 690,9 тис.грн. на поточний ремонт 
приміщень амбулаторій центрів первинної ме-
дико-санітарної допомоги;

– інші видатки – 131,5 тис.грн. (податки);
– видатки на відрядження – 84,3 тис.грн.
Міська влада вживає багато заходів для за-

лучення до роботи лікарів загальної практики 
– сімейної медицини.

Так, управлінням охорони здоров’я викон-
кому міської ради розроблено та надано на 
затвердження виконкому міської ради проект 

соціальної угоди з медичними працівниками 
загальної практики – сімейної медицини, де 
передбачено забезпечення тимчасовим жит-
лом (гуртожитком), щорічним безоплатним 
оздоровленням медичних працівників та їх 
дітей, мобільним зв’язком під час виконання 
посадових обов’язків, безоплатного проїзду в 
комунальному транспорті, безкоштовної вак-
цинації проти інфекцій та соціально небез-
печних хвороб, безоплатне утримання дитини 
працівника у дитячому дошкільному закладі та 
надання одноразової грошової допомоги.

На сьогоднішній день, за ініціативи та спри-
яння міського голови Вілкула Ю.Г. забезпечена 
житлом 71 родина медичних працівників у 
реконструйованому гуртожитку під житловий 
будинок для медичних працівників (вул. Куста-
найська, 6).

На базі Криворізького училища підвищення 
кваліфікації підготовлено 119 медичних сестер 
загальної практики – сімейної медицини, які 
разом з сімейними лікарями покращать якість 
медичної допомоги населенню.

Ще однією важливою особливістю рефор-
мування охорони здоров’я у нашому місті є той 
факт, що зміну місця прийому мешканців міста 
лікарями ми здійснюємо тільки після того, як 
значно покращимо умови цього прийому, тобто 
або відкривши нову амбулаторію, або відре-
монтувавши існуючу.

Так, за рахунок спеціального фонду (бю-
джету розвитку) міського бюджету проведе-
но капітальних ремонтів та придбано облад-
нання на загальну суму 10857,0 тис.грн.

Проведено робіт з капітального ремонту 
приміщень та будівель центрів первинної ме-
дико-санітарної допомоги на загальну суму 
7521,0 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів 
додаткової дотації з державного бюджету – 
2458,6 тис.грн.

За рахунок сприяння міського голови та 
депутатського корпусу в центри придбано 
комп’ютерну техніку, медичне обладнання та 
меблі на суму 3139,0 тис.грн.

За кошти субвенції з обласного бюджету у 
сумі 197,0 тис.грн., на соціально-економічний 
розвиток регіону у 2012 році, придбано 59 но-
утбуків для сімейних лікарів та крісло-каталку 
для надання допомоги інвалідам.

Також слід відзначити, що за останні 10 ро-
ків ми не отримували стільки автомобілів та 
високоспеціалізованого сучасного медичного 
обладнання за рахунок державного бюджету, 
як наприкінці минулого року. Так, центри отри-
мали 680 одиниць медичного обладнання та 
40 легкових автомобілів майже на 8 млн.грн.

Кредиторська заборгованість у сумі 4,8 

млн.грн. по спеціальному фонду – капіталь-
них видатках (бюджет розвитку) погашена на 
початку 2013 року.

Слід зазначити, що, незважаючи на досить 
стрімкий темп проведення реформування, лі-
кувально-профілактичні заклади міста збере-
гли на досить високому рівні та не зменшили 
результативні показники бюджетних програм. 
Так, зросли показники:

– на 9,7% охоплення жінок скринінгом раку 
шийки;

– на 3,9% охоплення прикріпленого насе-
лення скринінговими обстеженнями для вияв-
лення на туберкульоз;

– на 3% стабілізація повноти охоплення 
диспансерним наглядом хворих з окремими 
захворюваннями;

– на 0,8% забезпечення повноти охоплення 
туберкулінодіагностикою дитячого населення.

Окрім цього, в минулому році завдяки ді-
яльності центрів первинної медико-санітарної 
допомоги нам вдалося досягнути: зниження 
показника малюкової смертності, інваліднос-
ті дитячого населення, збільшення показника 
народжуваності, зменшення показника смерт-
ності від хвороб системи кровообігу, зниження 
показника загальної захворюваності та за-
хворюваності дітей до 14 років, зменшення 
показника занедбаних випадків туберкульозу. 
Не допущено спалахів особливо небезпечних 
хвороб, інфекційних захворювань у дитячих 
колективах.

Спеціальний фонд  
(власні надходження)

У 2012 році загальний обсяг надходжень до 
спеціального фонду галузі склав 500,2 тис.грн. 
з урахуванням залишку на початок року, у тому 
числі по видах надходжень:

250101 «Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з функціональ-
ними повноваженнями» (проведення медич-
них оглядів) – 166,5 тис.грн.

250103 «Плата за оренду майна бюджетних 
установ» – 191,2 тис.грн.

250104 «Кошти, що отримуються бюджетни-
ми установами від реалізації майна» – 7,9 тис.
грн.

250201 «Благодійні внески, гранти та дарун-
ки, отримані бюджетними установами» – 61,6 
тис.грн.

250202 «Суми за дорученнями» – 73,0 тис.
грн.

Видатки спеціального фонду у поточному 
році склали 176,3 тис.грн.

Управління охорони здоров’я виконкому 
Криворізької міської ради

Повідомлення про ліквідацію комунально-
го підприємства «Ритуал»

Криворізька міська рада ухвалила рішен
ня від 27.02.2013 №1806 «Про ліквідацію кому
нального підприємства «Ритуал», згідно з яким 
ліквідується комунальне підприємство «Риту
ал» (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 
Отто Брозовського, 79а, код ЄДРПОУ 03341871, 
р/р 26006060109671 в КФ ПАТ КБ «ПриватБанк», 
МФО 305750). Заяви кредиторів приймаються 
протягом двох місяців з дня публікації даного 
повідомлення за адресою: 50071, м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, вул. Мелешкіна, буд. 
32, каб. 314, голові комісії з ліквідації КП «Ритуал» 
Красножону Юрію Леонідовичу.

Повідомлення про ліквідацію Криворізь-
кого міського комунального підприємства 
«Міськліфт»

Криворізька міська рада ухвалила рішення 
від 27.02.2013 №1807 «Про ліквідацію Криво
різького міського комунального підприємства 
«Міськліфт», згідно з яким ліквідується Криво
різьке міське комунальне підприємство «Міськ
ліфт» (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 

Подбєльського, 42а, код ЄДРПОУ 13427102, р/р 
26000150154980 в Криворізькій філії АТ «Банк фі
нанси та кредит», МФО 305835). Заяви кредиторів 
приймаються протягом двох місяців з дня публіка
ції даного повідомлення за адресою: 50071, м. Кри
вий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Мелешкі
на, буд.2, каб. 314, голові комісії з ліквідації КМКП 
«Міськліфт» Красножону Юрію Леонідовичу.

Виконком Центрально-Міської районної у 
місті ради оголошує конкурс  на заміщення ва-
кантної посади головного спеціаліста відділу з 
питань благоустрою та житлової політики.

Вимоги до претендентів: громадянство 
України, освіта повна вища відповідного про
фесійного спрямування, за освітньокваліфі
каційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне 
володіння державною мовою, навички роботи 
з  комп’ютером та оргтехнікою. Стаж роботи за 
фахом на службі в органах місцевого самовряду
вання та державній службі на посаді провідного 
спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за 
фахом в інших сферах  не менше  3 років.  Заяви до 
конкурсної комісії приймаються протягом 30 днів з 
дня опублікування оголошення за адресою: м. Кривий 
Ріг, вул. Леніна, 27, каб. 419. За інформацією зверта
тись за телефоном:  900746.

Криворізьке гірничопромислове територіальне управління Держгірпромнагляду 
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
– головний державний гірничотехнічний інспектор на рудниках з підземними роботами – 3 од.; 
– головний державний інспектор з охорони праці (будівельна галузь) – 1 од.;
– головний державний інспектор з охорони праці (котлонагляд) – 1 од.

Вимоги до претендента: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за 
освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи за фахом не менше 5 
років; вільне володіння державною мовою; знання основних програм роботи на комп’ютері; 
комунікабельність. 

Звертатися за адресою: вул. Коротченка, 1к, відділ кадрів (каб. № 315) або за тел. 4044882.

Офіційно
Про планування діяльності міської ради  
з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2013 рік

 Відповідно до Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
рішенням міської ради від 27.03.2013 №1842 до плану ді
яльності міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2013 рік за пропозицією управлінь земельних ре
сурсів, містобудування і архітектури виконкому міської 
ради:

– включено на І півріччя підготовку регуляторного акта – 
проекту рішення міської ради «Про ставки податку за 
земельні ділянки на території м. Кривого Рогу».

Мета прийняття рішення – визначення ставок земель
ного податку за користування земельними ділянками від
повідно до вимог Податкового кодексу України для земель 
міста, грошова оцінка яких не проведена.

       Розробник проекту рішення міської ради – управлін-
ня земельних ресурсів виконкому міської ради (50101, 
м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 36б, каб. 216, тел. 742433, 
електронна адреса: v.ground@kryvyirih.dp.ua); 

– викладено в новій редакції мету прийняття регулятор
ного акта – рішення міської ради «Про внесення змін 
до Тимчасового порядку розміщення об’єктів містобу
дування та надання вихідних даних для їх проекту
вання», а саме: удосконалення процедури розробки 
та погодження документації для розміщення об’єктів 
містобудування й надання вихідних даних для їх про
ектування. Строк підготовки проекту – І півріччя.

Розробники проекту рішення міської ради – управління 
містобудування і архітектури виконкому міської ради 
(50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, каб. 520, тел. 92
1381, електронна адреса: u.architecture@kryvyirih.dp.ua), 
земельних ресурсів виконкому міської ради (50101, 

м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 36б, каб. 216, тел. 742433, 
електронна адреса: v.ground@kryvyirih.dp.ua). 

У зв’язку зі зміною мети проекту, оприлюдненого 
05.03.2013 в міській комунальній газеті «Червоний гірник» 
та розміщеного на офіційній сторінці виконкому місь
кої ради в мережі Інтернет, проект рішення міської ради 
«Про внесення змін до Тимчасового порядку розміщення 
об’єктів містобудування та надання вихідних даних для їх 
проектування», аналіз його регуляторного впливу доопра
цьовується розробниками – управлінням містобудуван-
ня і архітектури, земельних ресурсів виконкому місь-
кої ради. Доопрацьований проект регуляторного акта, 
аналіз його регуляторного впливу буде розміщено в місь
кій комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційній 
сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет.

 Додаткову інформацію можна отримати в управлін-
ні розвитку підприємництва виконкому міської ради 
(50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, каб. 505, тел. 7412
03).

Про наслідки відстеження результативності дії 
регуляторного акта

Відповідно до Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
на засіданні постійної комісії міської ради з питань регулю
вання земельних відносин, планування та забудови міста, 
міської комунальної власності 27.03.2013 ухвалено звіт про 
повторне відстеження результативності дії регуляторного 
акта – рішення міської ради від 22.02.2012 №978 «Про за
твердження Тимчасового порядку розміщення об’єктів 
містобудування та надання вихідних даних для їх проекту
вання».

Зі змістом звіту можна ознайомитись на офіційній сто
рінці виконкому міської ради в мережі Інтернет у підроз-
ділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна 
база» (www.kryvyirih.dp.ua).

Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради
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ПАТ  «ДТЕК Дніпрообленерго»  звертається 
до усіх жителів міста   Кривого Рогу!

Якщо ви помітили обірвані дроти на лініях електропередач або відчинену трансфор
маторну підстанцію, побачили роботи з демонтажу ліній електропередач або обладнання 
трансформаторної підстанції людьми, що не є працівниками Дніпрообл енерго (це легко 
розпізнати за спецодягом), – негайно повідомте про це міліцію (102), МНС (101), район
ний виконком, міськвиконком, район електричних мереж (РЕМ) або диспетчерську служ
бу Криворізьких міських електричних мереж за телефонами, які наведені нижче.

ЩОБ УНИКНУТИ СМЕРТЕЛЬНИХ ЕЛЕКТРОТРАВМ, КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬ-
СЯ: наближатись до обірваних проводів ближче 8 метрів. Залазити на опори повітряних 
ліній електропередач, тим більше намагатись зняти електропровід.  Відчиняти двері та 
проникати в трансформаторні підстанції.  Дозволяти дітям залазити на дерева, що ростуть 
під проводами ліній електропередач. Зводити будьякі будови, складати дрова, солому тощо, 
розпалювати багаття під проводами електроліній  і повітряними вводами будинків. Кидати 
дріт або будьякі інші предмети на проводи повітряних ліній електропередач. Встановлювати 
металеві стояки для телевізійних антен поблизу ліній електропередач. Розташовувати ігрові 
майданчики, а також проводити ігри під повітряними лініями, запускати повітряних зміїв по
близу повітряних ліній та гратися біля електричних установок.

Будьте уважні – БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЖИТТЯ!
Диспетчерська служба (ЦентральноМіський, Дзержинський райони) – тел. 923119. 

Диспетчерська служба (Саксаганський район) – тел. 4402857. Диспетчерська служба 
(Жовтневий, Тернівський райони) – тел. 661209.

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» 
повідомляють, що для проведення ремонтних робіт в період 
з 8.04.2013 р. по 12.04.2013 р.   можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) 
відключення ел. енергії на вулицях:
Тополина,  4,  14,  16,  18,  20; 3,  13,  15; сарай; гараж; прод. маг.,  ФОП Іванчук; пром. маг.; маг. «Косяк»; перукарня; 
ТЗК; котельня; вул. Журавського,  1-11,  2-12; ЗОСШ №104; магазин продовольчих товарів ТОВ «Інвест»,  вул.
Леніна,  10а; вул.Рубіжна,  51, 20, 32; молочний кіоск по вул.Леніна,  вул.Леніна,  8, 10; д/з №306; Новий Рітейл 
«Сімейка» по вул.Леніна; насосна №38,  ФОП Сеченко по вул.Артилеристів,  3/10; кафе «Мішель»; тир,  кафе «Ко-
лумбус»; вул.Артилеристів,  11-19, 21-23, 2-8; вул.Павленка,  3-11,  8,  4,  7,  15,  23,  23а,  2-10,  15-21; вул.Перекоп-
ська,  14-22; вул.Погребняка,  2-8; дитячий приймальник,  Міська лікарня №3 (морг,  водолікарня,  «Медиком»,  
новий харчоблок,  головний корпус,  поліклініка,  котельня,  хірургія,  гараж,  пральня),  Дренажна насосна по 
вул.Вахтангова, 1; офіси ФОП Колчанова І.В.; Салон краси «Діва»; пр.Карла Маркса, 58, 60; вул.Вахтангова,  6а 
«UMC»,  вул. Димитрова,  будівля туалету,  вул. Димитрова,  44,  46а,  вул. Димитрова,  ЗОСШ №7,  ЗОСШ №75,  вул. 
Димитрова,  магазин «Будапешт»,  вул. Димитрова,  50 ФОП Курило,  вул. Димитрова,  50 ПрАТ «Київстар»,  вул. 
Постишева,  «Южкомбанк»,  Центр мистецтв для дорослих та підлітків №16 вул. Постишева,  вул. Постишева,  1 
стоматологія,  прокуратура,  ГО,  гуртожиток,  зубопротезна лабораторія,  «Торгово-промислова палата»,  вул. 
Орджонікідзе,  24,  26,  ДНЗ №13,  Нахімова,  46-50,  101-145,  101б,  145а,  Смольна,  100,  102а-128,  93,  93а,  95а-
111,  Савельєва,  25-35,  Солов`їна,  92-110,  95-103,  пер. Європейський,  11-21,  14-18,  вул.Партизанська,  70-104,  
83-93а-105а-107,  вул.Інтернаціональна,  1-73,  6-72,  Каховська,  2а,  2б,  2,  1,  1а,  4,  6,  Вітчизняна , 1-61а,  2-68,  
Пролетарська,  2-30,  1-23,  Вокзальна,  81,  83,  91,  Кошута,  52а,  52б,  вул. Залізоводська,  1-79,  12-80,  Інтер-
національна,  2,  4,  Салтикова-Щедріна,  3-39,  43, 45, 46, 55-63,  56-62,  2-38,  Уткіна,  1-15,  Пісочна,  1-43,  53,  55,  
61-65,  2-22,  26-40,  44-56,  62-66,  КПГМЛ № 37 (учбовий корпус,  полігон,  майстерня),  вул. Бикова 18,  вул. Ба-
лакіна 1,  18, 20,  ДНЗ № 194 вул. Балакіна,  ТРП № 83,  Ветеринарна лікарня «Айболіт» вул. Балакіна,  Оздоровчий 
центр «Таіті» вул. Балакіна,  Котельня,  Овочева база ,  Поліклініка № 13 вул. Колійна 26,  Водолікарня вул. Колійна 
26,  Обнорського, 1-9; 6-52; 56-64,  70; 2-4; 4а,  Серафимовича, 14, 2-38, 40, 42,  Вернадського,  46-64,  68-90,  1-59,  
6-44,  Тамбовська, 42-44,  2,  31/3,  31/4,  1-29,  2-40,  Лепешинської,  64, 66, 66а, 68,  37-55,  2-62,  1-35,  Гуцульська,  
1-19,  2-18,  Тюменська,  7/1,  7/2,  7/3,  5/1,  1-7,  2-8,  8а,  Жигулівска,  42-48,  1-21,  2-40,  Теміртауська,  2-24,  
1-25,  Володимирівська,  6,  магазин «Жигулівський» вул. Жигулівська,  44а,  Упіта.1-33; 2-52; 68; музична школа,  
Льотчиків, 15-27; 14:70; 71; 72; ; 74; 1-13; 2-12,  Харцизька, 5,  Філатова, 2-12,  Севастопольська, 2-46; 1-47,  Вах-
рушева, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 12, 13, 17, 24, 28, 15, 29,  Аптека №16,  амбулаторія,  ощадна каса,  магазин «Тетяна»,  
Карпенка-Карого, 15-27; 12-32; 1-13; 2-10,  Живописна, 1-7; 9/1; 9/2; 2-14,  Молодіжна, 2-34; 4а; 1а,  Буніна, 1-9; 
4-10,  Попова, 1-39; 2-58,  Слов'янська, 1-23; 2-30,  Потєряєва, 1-5; 13; 2-8; 14; 16,  Горбаченка, 2-6; 1-9,  Басова, 
1-7; 2-12; 11; 19,  Буніна, 2,  Кацалапа, 1-13; 1а; 2-12,  Клімова, 1-21; 2-24,  Безсонова, 1-23; 2-14,  Кокотіна, 1-15; 
19; 2-20,  4-й Зарічний,  ТК «Дивоцвіт»,  торговельний центр,  магазин «Атлант»,  банк «Аваль»,  4-й Зарічний,  32, 
магазин «Байлик», «Іграшки»,  ПП Міхеєва «Друк»,  ПП Міхеєва «Зупиночний комплекс»,  магазин «Чай-кофе»,  
ПП Кушнарьов «Пончики»,  торговельний комплекс «Швейна майстерня»,  ПП Столяренко «Хліб»,  Прохолода 
ПП ,  кіоск «Молочко»,  ПП Ротковський магазин «Пані»,  ПП Артеменко «Окна двери»,  ПП Романова магазин 
непродовольчих товарів,  ПП Гаркуша «Зупиночний комплекс»,  4-й Зарічний,  31,  32,  4,  15,  16,  9, 11,  13,  8,  
17,  4-й Зарічний,  насосна,  вул. Стадіонна,  1-27, 2-26,  28-70, 29-75,  15,  вул.П`ятихатська, 1-37,  вул. Зореносна,  
2-68,  вул. Кропивницького,  профілакторій,  вул. Кропивницького,  оздоровче містечко, 1,  вул. Кропивницького,  
59а,  вул.Якушкіна, 1, 2, 4, 6, 8; Кальмана, 1-12; Малинова, 1-17, 2-22; Шухова, 1-31, 2-40; Шапошникова, 2-24, 
1-19; Гомельська, 1-7; Кисловодська, 26-52, 41-71; пров. Барановицький,  3-27,  2-30,  вул.Цандера, 1-9; 10-16.

ПРОСИМО  ВИБАЧЕННЯ  ЗА ВИКЛИКАНІ НЕЗРУЧНОСТІ.

Заява про наміри (реконструкція котельні ПАТ «НАДЄЖДА»)
1. Замовник: ПАТ «НАДЄЖДА». Поштова адреса: м. Кривий Ріг, вул. 27 Партз’їзду, 

10. 2. Характеристика діяльності: парова котельня з тепловим навантаженням 6,5 т/
год. (3,575 Гкал/год.) для технологічних потреб. 3. Потреба в ресурсах: земельні – не 
потребується; енергетичні – витрати біогазу складатимуть 265 нм.куб/год.; водні – 
витрати технічної води на заповнення та підпитку системи теплопостачання. 4. Від
ходи виробництва: не передбачається. 5. Участь у суспільстві: публікація в засобах 
масової інформації Товариства Заяви про наміри та екологічні наслідки, проведення 
публічних слухань.

Заява про екологічні наслідки діяльності котельні. В результаті експлуатації 
парових котлів будуть утворюватися викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря в обсязі 38,708 т/рік в т.ч.: азоту двоокис – 5,32 т/рік, вуглецю окис – 1,005 т/рік, 
ангідрид сірчаний – 32,324 т/рік та ін. Аналіз результату розрахунку приземних кон
центрацій забруднюючих речовин показав, що перевищення граничнодопустимих 
концентрацій (ГДК) по всіх видах забруднюючих речовин відсутні. Забруднення ат
мосфери на межі житлового комплексу складе: азоту двоокис – 0,11 ГДК (з урахуван
ням фонових концентрацій), вуглецю окис – 0,026 ГДК (з урахуванням фонових кон
центрацій). ПАТ «НАДЄЖДА» планує отримати дозвіл на викиди від запроектованого 
обладнання. З пропозиціями звертатись до управління екології Криворізького 
міськвиконкому (тел. 74-56-41). Публічні слухання будуть проводитися 9 квіт-
ня 2013 р. о 14.00 в залі засідань ПАТ «НАДЄЖДА» за адресою: м. Кривий Ріг, 
вул. 27 Партз’їзду, 10. За довідками щодо публічних слухань громадяни мо-
жуть звертатися до приймальні ПАТ «НАДЄЖДА» тел. (056) 493-66-30.

Наименование Кол-во Сумма 
с НДС

Торговый прилавок 2 м 1 600,00
Торговый прилавок 4 м 1 360,00
Торговый прилавок 4 м 1 360,00
Торговый прилавок 4 м 1 240,00
Торговый прилавок 4 м 1 240,00
Торговый прилавок 2 м 1 600,00
Торговый прилавок 4 м 1 180,00
Торговый прилавок 4 м 1 180,00
Торговый прилавок 4 м 1 180,00
Всего: 2940,00

Висловлюємо глибоке співчуття 
і скорботу з приводу передчасної 
смерті

ШАТАЛОВА
Миколи Васильовича,

який трагічно загинув 20 берез
ня 2013 року.

Микола Васильович народився 
3 червня 1949 року в Кривому Розі. 
Трудову діяльність він присвятив 
розвитку технологій у сфері теле
комунікацій. Пройшов складний 
життєвий шлях від радіомеханіка 
до директора криворізького під
приємства «Ремпобуттехніка». 
Став засновником товариства 
з обмеженою відповідальністю 
«ЕлектронСервіс». У 1999 році він 
очолив одну з провідних компаній 
кабельного телебачення й надан
ня послуг Інтернету в місті. Ство
рив мобільну систему з ремонту 
телевізійної апаратури.

Микола Васильович – таланови
тий організатор і керівник, людина 
з позитивним мисленням й актив
ною життєвою позицією. Займався 
громадською роботою – був ак
тивним членом міської (галузевої) 
ради з питань розвитку підприєм
ництва. Він завжди користувався 
повагою колег і був людиною авто
ритетною, думка якої мала значен
ня для оточуючих.

За життя його знали як людину 
цілеспрямовану, віддану справі, 
справжнього патріота міста. На 
усіх посадах його завжди виріз
няли такі риси, як порядність, ви
сокий професіоналізм, вимогливе 
ставлення до себе та до людей.

За видатні заслуги Микола Васи
льович нагороджений відзнаками 
виконкому міської ради – грамота
ми й нагрудним знаком «За заслуги 
перед містом» ІІІ ступеня та інши
ми визначними нагородами.

Висловлюємо щирі співчуття 
близьким і рідним покійного, поді
ляємо гіркий біль утрати.

Світла пам’ять про Миколу Ва
сильовича Шаталова назавжди 
збережеться у пам’яті мешканців 
міста Кривого Рогу.

Виконком 
Криворізької міської ради

ООО «Мега-Маркет» 
реализует следующее 
оборудование:
По вопросам приобретения 
обращаться по тел. 4095751.

Администрация

№ 359. Дом 9х8 на РУ им. Ленина, пос. 
Романовка, 4 комнаты, саман обложен 
кирпичем, печное отопление (газ ря
дом по улице), усадьба 10 сот. (гос. акты, 
кадастровый номер). Удобное месторас
положение для ведения хозяйства. Цена 
45000 грн. Или меняю на 1комн. квартиру, 
или автомобиль. Тел. 365221, 0632157694.

№ 328. 3комн. квартиру «хрущевку» 
по ул. Революционной, 33, 2/4, теплая, 
новые окна, двери, бойлер, кондиционер 
и др. Цена 180000 грн. Тел. 742261, 097
4193740.

№ 188. А/м СААБ9000 1993 г. Тел. 050
3215111.

№ 360. Ксерокс А3 Canon ir2016, ме
бель черную для канцтоваров. Тел. 067
5998506.

№ 361. Пристенный стол на хромиро
ванных ножках, подставку метал. под ТВ, 
весы: циферблатные, товарные на 200 
кг; стекла б/у, дешево. Тел. 533390, 067
5998506.

№ 362. Тренажер Юминова (наклон
ная доска), 1200 грн. Тел. 0966565927, 
Сергей.

№ 363. Телочку, возраст 3 мес., хоро
шей породы. Тел. 0671407536.

№ 346. Пчелосемьи. Тел. 0673151185.
№ 44. КРЫМСКИЙ БЛОК РАКУШ-

№ 249. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
ВДОМА. Гарантія. Тел. 956668, 067
3165901, 0505614766. Ремонт праль
них машин. Тел. 4403810, 4015712. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 4018263, 
0673981097.

№ 342. Перевезу мебель и др. Услу
ги грузчиков. Недорого. Тел. 4013105, 
0675671948.

№ 287. Врезка замков, утепление, 
обшивка дверей, балконов, лоджий 
пластиком. Тел. 4013515, 0982413969, 
659852.

№ 19. Спил деревьев. Порезка, вывоз, 
корчевка, обрезка кустов. Тел. 0970341978.

№ 356. РУЧНАЯ ЧИСТКА СЛИВНЫХ 
ЯМ и КАНАЛИЗАЦИИ. Тел. 0973406107.

№ 110. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо
лее 80 образцов). Профессиональное ху
дожественное оформление. Беспроцент
ная рассрочка. Срочные заказы от трех 
дней. Хранение бесплатно. Благоустрой
ство места на кладбище. Пенсионерам 
скидки с 1.01.2013 по 31.12.2013. Пл. АР-
ТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 098-0421494.

№ 372. СНИМЕМ КВАРТИРУ. Тел. 410
0177, 0974810162.

№ 373. КУПЛЮ ГАРАЖ. Тел. 4013919, 
0677659992.

№ 316. Криворізький Жовтневий ліцей 
проводить набір учнів у 5 клас (підготов
че відділення), 8 клас (економічний, істо
ричний, хімікобіологічний напрямки), 10 
клас (хімікобіологічний, історичний на

прямки). Зарахування проводяться за ре
зультатами конкурсних випробувань, які 
відбудуться 27 квітня 2013 року о 10.00. 
Тел. 531300.

№ 336. До уваги мешканців м. Кри
вий Ріг! Комунальне підприємство 
«Криворіж автотранс» надає послуги по 
проведенню обов’язкового технічного 
контролю стану транспортних засобів для 
підприємств та суб’єктів підприємницької 
діяльності за адресою: вул. Аляб’єва, 1 (ра
йон 173 кв.). Телефони: (0564) 663061, 66
1017.

№ 371. До відома суміжних землевлас
ників і землекористувачів! 11.04.2013 р. 
о 10 годині будуть виконуватись роботи 
по встановленню меж земельної ділянки 
за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Антонова
Овсієнка, 32. Збір відбудеться біля домо
володіння № 32 по вул. АнтоноваОвсієн
ка. Заперечення та претензії щодо меж 
земельної ділянки надаються в усній або 
письмовій формах.

№ 338. Энергичные пенсионеры, 
безработные! Работа в офисе, дружный 
коллектив. Доход постоянный. Тел. 098
1915905.

№ 302. Помощь в трудоустройстве. Тел. 
0677835074.

№ 286. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР-КОН-
СУЛЬТАНТ, 2600 грн. Тел. 0671169608.

№ 350. РУКОВОДИТЕЛЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК. 
Тел. 0987894818.

№ 351. Работа в офисе. Различные ва
кансии молодым пенсионерам. Тел. 098
2689532.

№ 372. Продуктовому магазину требу
ются продавцы (рн СТ «Пл. Артема»), бр 
Вечерний. Тел. 0679274800.

Колектив факультету післядипломної 
освіти ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України» глибоко сумує з 
приводу смерті кандидата медичних наук, 
доцента

БАРИЛА
Володимира

 Степановича
та висловлює співчуття рідним і близь

ким.

Адміністрація, колектив ви
кладачів, співробітників та сту
дентів Гірничоелектромеха
нічного технікуму Державного 
вищого нав чального закладу 
«Криворізький національний 
університет» глибоко сумують і 
співчувають рідним та близьким 
з приводу тяжкої втрати – смерті

КІНЗЕРСЬКОЇ
Людмили Олександрівни
(2.11.1944 – 23.03.2013),

ветерана педагогічної праці, кавалера відзнак 
«А.С. Макаренка», «Відмінник освіти України», та
лановитого викладачафілолога, досвідченого 
методиста, творчого організатора навчальноме
тодичної роботи, чуйної й щирою серцем і душею 
людини, яка понад 45 років життя присвятила нав
чанню і вихованню молоді.

Добра і світла пам’ять про неї залишиться в на
ших серцях.

ГИЦЕЛЮК
 Нина Даниловна

Тебя уж нет, а мы не 
верим.
В душе у нас ты на-
всегда.

И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Пусть душа твоя будет в мире и покое.

Все, кто знал и помнит Нину Данилов
ну, помяните добрым словом.

Царство небесное  тебе и вечная свет
лая память.

Вечно скорбящие муж, сын, внуки, 
родственники, сотрудники

2 апреля 2013 г. – 
4 года, 

как ушла в вечность

Продаю

НЯК, ДОСТАВКА. СУПЕРЦЕНА! Тел. 067
5581550.

№ 329. ВАЗ2108 в отличном состоя
нии. Тел. 0675225789.

№ 343. Автомобиль ГАЗель 2006 г., тер
мобудка, газбензин, оплата договорная. 
Тел. 0974712135, Станислав.

№ 364. А/м М2141 с прицепом «Кре
мень», после ремонта, цвет – красный, 
газбензин, резина и АКБ новые, ц. 2000 
у.е. Тел. 0988229862.

№ 372. Очень дорого! Цена дого-
ворная. Старинные награды, зна-
ки, документы на них. Кинокамеру 
«Красногорск-3», объективы, фото-
аппараты, монеты, иконы, фарфо-
ровые статуэтки, картины, часы, 
статуэтки, военную форму до 1960 
г., знамена, столовое серебро, ко-
рал. бусы, старин. книги, мебель, лю-
стры, бивни мамонта, моржа, каша-
лота (изделия), ТВ, радио до 1955 г. 
Нивелир, теодолит, бинокль, микро-
скоп. Тел. 4011742, 0637670807, 066
1761807, 0970422903.

№ 373. Фотоаппараты: «Нарцисс» 
– 500 грн., «Горизонт» – 350 грн., «Ле-
нинград» – 150 грн., «Спорт» – 3000 
грн., «Спутник» – 200 грн., «Геодезия» 
– 2000 грн., «Репортер» – 1500 грн., 
«Киев-88» – 300 грн., «Лейка» – от 
1000 грн., «Друг» – 200 грн., «Искра» 
– 200 грн., «ФЭД» – 100 грн., «Зор-
кий» – 100 грн., «Киев-5» и «Алмаз» 
– 200 грн. ОБЪЕКТИВЫ: «Зодиак» 
– 400 грн., «Руссар» – 250 грн., «Ка-
лейнар-3» – 300 грн., «Вега-28» – 300 
грн., «Гелиос-40» – 300 грн., «Юпитер» 
(3, 9, 11, 12) от 150 до 650 грн., «Карл 
Цейс», «Пентакон», «Пан Колор», 
«Волна» и «Мир» – 350 грн. и др. Тел. 
4011742, 0637670807, 0661761807, 
0970422903.

№ 357. Посвідчення дитини з багато
дітної сім’ї АЕО 12086, видане 20.09.2010 
р. виконкомом Довгинцівської районної 
в місті ради на ім’я Цикаленко Інни Олек
сандрівни, вважати недійсним.

№ 365. Свідоцтво про неповну серед
ню освіту ПАСС 009880, видане СШ № 94 
10.06.1996 р. на ім’я Максимова Олексан
дра Олександровича, вважати недійсним.

№ 366. Аттестат о среднем образо
вании № 313066, выданный в 1982 г. 
средней общеобразовательной шко
лой № 11 г. Кривого Рога на имя Красно
щековой Ирины Анатольевны, считать 
недействительным.

№ 367. Студентський квиток № НР 
08577132 від 1.09.2011 р., виданий Кри
ворізьким економічним інститутом Ки
ївського національного економічного 
університету ім. В. Гетьмана на ім’я Во
ронкової Наталії Олександрівни, вважати 
недійсним.

№ 358. Студентський квиток студентки 
Політехнічного коледжу ДВНЗ «КНУ» на 
ім’я Пасічник Любові Юріївни вважати не
дійсним.

№ 355. Диплом НР № 13427308 (реєстр. 
А 007320), гр. МНАС96.1/9, технікелек
тромеханік, виданий на ім’я Максимова 
Олександра Олександровича, вважати 
недійсним.

№ 368. Свідоцтво про право власності 
на квартиру за адресою: пр. Миру, 3146, 
видане згідно з розпорядженням УЖКГ 
№ У 109 від 3.02.1998 р. на ім’я Демірової 
Христини Олександрівни та Демірової 
Наталі Святославівни, вважати недій
сним.

№ 370. Свідоцтво про право власності 
на квартиру за адресою: вул. Космонав
тів, буд. 27, кв. 124, видане згідно з роз
порядженням УЖКГ № С185 від 5.01.1999 
р., № 424 від 19.10.2005 р. на ім’я Нагібіна 
Миколи Пантелійовича, вважати недій
сним.

№ 13. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 4010285, 
0977795606. Дешево.

Жовтнева районна рада та її вико
навчий комітет, районна організація вете
ранів глибоко сумують з приводу перед
часної смерті голови Жовтневої районної 
спілки ветеранів Афганістану «Шураві» 

САХНЕНКА 
Володимира 
Павловича,

поділяють гіркий біль утрати та вислов
люють щире співчуття близьким і рід
ним покійного.

Управління розвитку підприємництва виконкому міськради, керівники підпри
ємств харчової промисловості, об'єктів роздрібної та оптової торгівлі, ресторанно
го господарства, ринків міста висловлюють рідним та близьким співчуття з приводу 
передчасної смерті директора РІА ТОВ «Кривбасторгбізнес» 

ПОПОВА  Анатолія Абрамовича,
 який вніс значний вклад у розвиток виставковоярмаркової діяльності, налаго

дження взаємовигідних ділових контактів між суб'єктами господарювання, наси
чення споживчого ринку міста якісною конкурентоспроможною продукцією.

Послуги
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Курси валют

ÑÏ²ÂÏÀËÈ ÑÒÀÂÊÈ ÑÓÌÀ

6 0 0.00
5 3 7554.00
4 102 311.00
3 2429 22.00
2 21466 6.00

номер розіграшу 1250
виграшні номери 30.03.2013

джек-пот 10 700 000.00

ДЖЕК ПОТ
наступного
розіграшу
10 800 000 гривень

Лотерея

1. Нема помітних збурень.  2. Невели-
кі збурення.  3. Слабка геомагнітна 
буря.  4. Мала геомагнітна буря.  5. 
Помірна геомагнітна буря.  6. Сильна 
геомагнітна буря.  7. Жорсткий геомаг-
нітний шторм.  8. Екстремальний шторм.

03.04.2013 04.04.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ
ПРОГНОЗ
по Кривому Рогу
3-4 квітня

Магнітні бурі

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,715 1023,5037

УкрСиббанк
810,00 25,50 1027,00
815,00 26,50 1053,00

ПриватБанк
810,00 25,70 1026,00
814,50 26,40 1056,00

Промін вест-
банк

811,10 25,80 1031,00
815,40 26,50 1054,00

Райффайзен 
Банк Аваль

810,00 25,70 1020,00
815,00 26,70 1060,00

Форум
811,00 25,80 1020,00
814,80 26,80 1051,00

Південком  -
банк

810,30 25,40 1030,00
814,50 26,10 1060,00

Укрексімбанк
811,00 25,70 1030,00
814,50 26,30 1048,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

16 21 32 44 47 49 

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

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

Погода
Середа, 3 квітня

 +4…+6°С +14°С

Східний, 4-6 м/сек
Четвер, 4 квітня

 +9…+11°С   +14°С

Східний, 4-6 м/сек

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍ² ²ÍÄÅÊÑÈ «×Ã»: 37385 (звичайна); 61621 (пільгова); 37386 (відомча) 92-89-01 ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÄÎÂ²ÄÎÊ ÏÎ ÏÅÐÅÄÏËÀÒ² «×Ã»
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Вітаємо!

Щоб ювіляру хоч  рядком
Прилюдно передать привіти,
Дружи, земляче, з «Гірничком»,
Ми надрукуємо й у квітах,
Ми допоможем написать –
Хай адресат од щастя сяє,
Й по совісті за те узять,
Що сотня тисяч прочитає.

Відділ   реклами «ЧГ».

Ñåðäå÷íî â³òàºìî

Жука Олександра 
Олександровича

ç þâ³ëåºì!

Зичимо міцного здоров’я, 
бадьорості духу, щастя й уда

чі на довгі роки.

Твої люблячі 
дружина Оля 
і син Кирило.

Посміхніться
1 квітня можна говорити все 

що завгодно, навіть правду. Все 
одно ніхто не повірить.

***
Свіжокуплений сир буде 

зберігатися набагато довше, 
якщо не з'їсти його в перший же 
день.

***
Я вчора випрала джинси. Те-

пер у мене є чисті джинси, чи-
стий телефон і невеликий досвід 
у відмиванні грошей.

А
Ф

ІШ
А

Від шести до шістнадцяти – усі скульптори

Так можна сказати про юних митців, яких зі-
брав наприкінці березня в стінах Криворізької 
художньої школи №1 перший міський конкурс 
скульптури «Скарби Криворіжжя». Охочих по-
мірятися творчими силами в такому конкурсі 
нарахували аж сто десять . 

Про це «ЧГ» повідомив 
Олександр Степаненко. 
Наймолодші ліпили на-

родні іграшки, а старші 
працювали над рельєфом 
медалі «Я – юний митець 

Криворіжжя». Багатообі-
цяючий початок, правда? 
Організатори зізнаються: 
до ідеї проведення тако-
го заходу підштовхнула 
проблема. Скульптурою 
в місті займається багато 
хто, але до вершин май-
стерності їм ще далеко, 
зазначають в оргкомітеті. 
Влаштовувати конкурс, 
до речі, взялися виклада-
чі скульптури художньої 
школи №1 Світлана Бу-
крєєва та Лариса Дяченко, 
а також директор Тама-
ра Савейкіна. Тільки два 
професійні скульптори 
нині працюють у нашому 
місті –  Олександр Вася-
кін та Олександр Фурман. 
І вони, звичайно, ввійшли 
до складу журі.

Підбити конкурсні під-
сумки було легко тільки в 
молодшій групі. Щоправ-

да, і тут не обійшлося без 
приємного здивування. 
Маленька вихованка ди-
тячого садочка виліпила 
просто розкішного коня. І 
це попри те, що шестилітня 
дівчинка спізнилася і часу 
на виконання роботи в неї 
було менше, ніж в інших. А 
от найдовше шукали істи-
ну представники журі серед 
«найстарших» робіт. Тут пер-
ше місце заслужено дістало-
ся Дар’ї Вихрест. Переможці 

отримали грамоти та призи, 
а наймолодші – ще й солод-
кі «додатки». Несподіванкою 
для дітей виявилося те, що 
додому ніхто не пішов з пус-
тими руками. Учасникам по-
дарували керамічні сувеніри, 
звісно, ручної роботи та з 
ручним розписом. Тепер 
юні таланти знають, чого 
прагнути, а організатори 
запевнили: «Скарбам Кри-
воріжжя – 2» – бути.

Конкурс

Оголошення

А
Ф

ІШ
А Увага! Здійснюється прийом 

на службу в органи внутрішніх справ у I півріччі 2013 року
Криворізьким МУ ГУМВС України в Дніпропе

тровській області на роботу в органи та підроз
діли внутрішніх справ на посади молодшого і се
реднього начальницького складу приймаються 
цивільні особи.

У відповідності до державної освіти, фізич
ної підготовки, стану здоров’я та психологічної 
спрямованості, кандидатам на службу пропо
нується робота в підрозділах слідства, карного 
розшуку, боротьби з незаконним обігом нар-
котиків, кримінальної міліції у справах дітей, 
дільничних інспекторів міліції, в стройових 
підрозділах патрульно-постової служби.

 На службу в органи внутрішніх справ можуть 
претендувати громадяни України, які відпові
дають наступним вимогам: вік від 18 до 30 ро
ків; мають повну загальну середню освіту; про
йшли службу в Збройних силах України, або які 
одержали військову підготовку на військових 
кафедрах вузів; офіцери запасу Збройних сил 
України, які мають відповідний рівень освіти; до 
кримінальної відповідальності не притягались; 
згодні пройти професійний відбір.

Новоприйняті працівники у місячний тер
мін направляються для проходження курсів 
початкової підготовки відповідно до спеціаль

ності в Дніпропетровський державний універ
ситет внутрішніх справ, Одеський державний 
університет внутрішніх справ, на Криворізький 
факультет Дніпропетровського державного уні
верситету внутрішніх справ. Під час навчання 
курсанти забезпечуються проживанням на ка
зарменому положенні, харчуванням, одержу
ють заробітню платню у розмірі 2100 грн.

Для оформлення необхідних документів 
звертатись безпосередньо до кадрових підроз
ділів районних відділів внутрішніх справ міста та 
відділу кадрового забезпечення міського управ
ління. Додаткову інформацію щодо умов при
йняття і оформлення на службу можна одержати 
за телефонами: Криворізьке міське управлін-
ня – (0564) 924781 – проспект Карла Маркса, 71; 
Дзержинський РВ – (0564) 712112 – вул. Стрєль
никова, 2; Довгинцівський РВ – (0564) 716256 – 
вул. Леоніда Бородича, 5; Жовтневий РВ – (0564) 
4403273 – вул. Шурупова, 7; Інгулецький РВ 
– (0564) 211027 – вул. Мануїльського, 16; Сакса-
ганський РВ – (0564) 645156 – вул. Балакіна, 2а; 
Тернівський РВ – (0564) 355049 – вул. Бірюзова, 
2; Центрально-Міський РВ – (0564) 902262 – 
вул. Первомайська, 14; Батальйон патрульної 
служби – (0564) 261562 – вул. Ціолковського, 15.

Виконком Інгулецької районної у місті ради оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади посадової особи місцевого самоврядування (на час соціальної відпустки основно-
го працівника):  спеціаліста І категорії сектору прийняття рішень відділу грошових виплат і 
компенсацій управління праці та соціального захисту населення.

Вимоги до претендента: громадянство України; базова вища освіта відповідного професій
ного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавра, вільне володіння державною 
мовою, знання основних програм роботи на комп’ютері. Без вимог до стажу роботи. Складаєть
ся письмовий іспит. Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 30 днів з дня опубліку
вання оголошення за адресою: 50026, м. Кривий Ріг, пл. 60річчя СРСР, буд. 1, кімн. 415. Довідки 
за телефонами: 211024, 210963.

Анна РОДІЧКІНА 
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