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g Увага, акція!

g Реклама

Шановні мешканці міста, 
прилеглих районів та селищ!

В Кривому Розі працює ЦЕНТР 
БЕЗВІДСОТ КОВОГО КРЕДИТУВАННЯ за 
національною програмою енерго-
збе ре ження.

Безвідсоткові кредити надаються 
виключно на металопластикові вік-
на та двері з високо якісних профілів 
VEKA, DECEUNINCK та REHAU вироб-
ництва Німеччини та Бельгії з під-
вищеним коефіцієнтом енергозбе-
реження. Можливе оформлення без 
першого внеску, без комісії та пере-
плати, строком до одного року.

За детальною інформацією звер-
тайтесь до консультантів кредитного 
центру за адресою: м. Кривий Ріг, 
вул. Мелешкіна, 1а, магазин «ТВОЯ 
КІМНАТА», 2-й поверх (район площі 
Артема, зупинка «Вул. Філатова»), 
або за багатоканальним телефоном 
гарячої лінії у м. Кривий Ріг: 401-33-

44 (моб. тел. 097-309-00-99), з по-
неділка по суботу з 9 до 18. При за-
мовленні вікон за даною програмою 
доставка, монтаж та демонтаж ви-
сококваліфікованими спеціалістами 
підприємства «ВІКНОПЛАСТ» вико-
нується БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам 
та пенсіонерам надається додаткова 
знижка 2%.

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

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

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

 Телефони для довідоК: 92-97-18, 92-70-70.

Передплати «ЧГ»  
на четвертий квартал 

2012 року 

та виГрай 
Путівку  

до Ялти. 

В Ялту разом з «Гірником»Дванадцятий  
«Дитячий континент»

g скоро в школу

сьогодні закінчує свою роботу виставка-ярмарок «дитячий континент». Про-
тягом чотирьох днів понад 60 суб’єктів господарювання пропонували тут 
криворізьким батькам зібрати школярів до школи.

Разом з криворіжцями свої експозиції представ-
ляли підприємці з Дніпропетровська, Запоріжжя, 
Комсомольська, Кременчука та інших міст. Крім яр-
марки, на дітлахів чекала весела розважальна про-
грама, а 15 майбутнім першокласникам з дитячого 

притулку №1 у рамках благодійної акції вручили 
портфелі та інші подарунки. До того ж, міською асо-
ціацією перукарів за традицією заготовлено запро-
шення для цих першокласників на відвідування са-
лонів-перукарень на благодійній основі.

Читайте 3 стор.  ____________________________________________ фото Андрія ТРУБіЦинА.
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g  вітанняg  новини країни та області

Подробиці

Шановні працівники  
будівельної галузі  

Дніпропетровщини!
Щиро вітаємо вас із професійним святом!
Будівництво відноситься до тих ключових 

галузей, які визначають стабільність соціаль-
ного та економічного розвитку області. Від 
будівництва в першу чергу залежать темпи 
та ефективність розбудови регіону й країни, 
зміцнення економіки, покращення якості жит-
тя жителів Дніпропетровщини та всієї України.

Завдяки високому професіоналізму, май-
стерності та наполегливій праці будівельників 
у нашій області створена одна з найпотужні-
ших в Україні соціальна і виробнича інфра-
структура.

Будівництво визначене як один із пріори-
тетних кластерів розвитку Дніпропетровщини. 
За ініціативи обласної влади та за підтримки 
нашого Президента Віктора Федоровича Яну-
ковича розпочаті масштабні проекти з модер-
нізації та розбудови інфраструктури області, 
будівництва соціального та доступного житла, 
інженерних комунікацій. У регіоні будуються 
нові дороги, відкриваються дитячі садки, шко-
ли та лікарні. Відновлено будівництво Дніпро-
петровського метрополітену. Минулого року 
здана в експлуатацію перша черга об’їзної 
дороги навколо Дніпропетровська – наймас-
штабнішого інфраструктурного проекту регіо-
ну за всю історію незалежності України. Цього 
року буде здана друга черга об’їзної навколо 
Дніпропетровська. Будуються правобережні 
з’їзди з Кайдацького мосту, які також розван-
тажать обласний центр від транзитного тран-
спорту.

У реалізації цих проектів на будівельників 
області покладається велика відповідаль-
ність, адже разом з вами ми будуємо нову 
Дніпропетровщину й нову Україну.

Злагоди, миру та добра!
Зі святом!
З повагою

Голова облдержадміністрації  
о. вілКУл.

Голова обласної ради Є. Удод.

Шановні будівельники Кривбасу!
Щиро вітаю з професійним святом усіх, хто присвятив своє життя про-

фесії будівельника!
Сьогодні, коли країна проходить шлях глибокої модернізації, капітальне 

будівництво є одним з тих пріоритетних напрямів, який дозволить у най-
ближчому майбутньому зробити рідне місто по-європейському розвину-
тим, сприятиме підвищенню рівня добробуту, створенню умов для гідного 
життя кожного мешканця Кривого Рогу.

 Завдяки злагодженим діям влади та працівників будівельної галузі міс-
то розбудовується. Кількість об’єктів, проектування та будівництво яких 
здійснюється за рахунок бюджетних коштів, у 2012 році значно збільши-
лася порівняно з минулим роком. У дію вводяться об’єкти, що забезпечу-
ють життєдіяльність міста. Висока якість їх спорудження має позитивний 
вплив на комфортність проживання мешканців.

 Ви докладаєте максимум зусиль для збереження кращих будівельних 
традицій і з наполегливістю, притаманній вашій професії, творчо викону-
єте свою нелегку справу.

 Високий професіоналізм, відповідальне ставлення до роботи, віра в свої 
сили й готовність до трудових звершень – саме ці ознаки завжди були ва-
шими незмінними рисами.

 Упевнений, що й у подальшому ваша невичерпна енергія, високий фа-
ховий рівень та ініціативність будуть основою невпинного зростання об-
сягів будівництва Кривбасу.

 Бажаю вам міцного здоров’я, сімейного затишку, стабільності, злагоди, 
нових трудових здобутків і щасливої долі!

 Спасибі за вашу натхненну працю, завдяки якій світ стає кращим!
Зі святом!

Криворізький міський голова Ю. вілКУл.

Шановні працівники ветеринарної служби міста!
Прийміть щирі привітання з професійним святом – Днем працівників 

ветеринарної медицини!
Ваше сумлінне служіння обраній професії, наполеглива повсякденна 

робота сприяють охороні епізоотичного благополуччя, підвищенню якості 
та безпеки продовольства й, головне, збереженню здоров’я жителів Кри-
вого Рогу. У ваших руках – складна й відповідальна справа профілактики, 
діагностики та лікування домашніх тварин, гарантування якості й безпеки 
агропромислової продукції.

Завдяки вашій щоденній кропіткій праці в місті підтримується високий 
рівень ветеринарно-санітарної безпеки.

Нехай і надалі ваш високий професіоналізм, самовідданість та почуття 
громадянської відповідальності будуть запорукою нових вагомих здобут-
ків.

Сердечно бажаю вам щастя та міцного здоров’я, радості й благополуччя, 
добробуту та достатку й нових професійних досягнень.

Криворізький міський голова Ю. вілКУл.

g Завтра – день будівельника

Будувати – значить жити
Радонова лікарня й перинатальний центр, 
станція аерації та очищення річки сакса-
гань, нові житлові будинки та об’єкти біз-
несу – це далеко не повний перелік ново-
будов, які з’явилися з часу минулорічного 
професійного свята будівельників і прикра-
шають місто.

– А попереду ще більше 
значущих для всього міс-
та об’єктів – реконструкції 
проспектів Карла Маркса 
й Південного, міського те-
атру та зведення «Льодової 
арени», – зауважив учора 
заступник міського голови 
Андрій Гальченко зі сцени 
Палацу культури імені Ар-
тема, вітаючи зодчих з їх-
нім професійним святом. 
– Місто гордиться вами, а 
тому від імені губернатора 

Дніпропетровщини, голо-
ви обласної ради, міського 
голови хочу щиро приві-
тати будівельників з їхнім 
професійним святом. І по-
бажати подальших звер-
шень, котрі будуть належ-
ним чином оплачуватись, 
несучи у ваші родини за-
тишок і достаток.

Андрій Гальченко вру-
чив відзнаки кращим з 
кращих будівельників, 
нагородивши загалом 

близько тридцяти 
кри ворізьких пред-
ставників цієї про-
фесії. Зокрема, на-
грудного знака «За 
заслуги перед міс-
том» ІІ ступеня був 
удостоєний заступ-
ник голови ПАТ 
«Криворіжіндустр-
буд» Олександр Бере-
зовський, а Почесні 
грамоти виконкому 
міськради отрима-
ли директор ТзОВ 
«Ал Інвестбуд» Ан-
дрій Кодинець та ди-

ректор ТзОВ «Будівельне 
управління Аглобуд-4» 
ПАТ «Криворіжаглобуд» 
Олександр Салогуб. Низка 
інших працівників отри-
мала відзнаки обласного 
та міського рівнів.

Свої щирі поздоровлення 
присутнім та їхнім колекти-
вам учора висловив і вла-
дика Єфрем, який, з-поміж 

іншого, зазначив, що саме 
завдяки міським будівель-
никам Кривий Ріг стає 
справжньою духовною й 
матеріальною коштовністю 
для всієї України.

Слова привітання вчо-
ра ще довго лунали в сті-
нах Палацу культури, пе-
ремежаючись виступами 
творчих колективів.

________________________________________________________ едуард БілиК. фото влада ХоменКА.

Закладено першу плиту площі імені 
80-річчя Дніпропетровської області

Губернатор Олександр Вілкул, міський голова Дніпро-
петровська Іван Куліченко та начальник Придніпров-
ської залізниці Олександр Момот заклали першу плиту 
площі імені 80-річчя Дніпропетровської області у Дні-
пропетровську в районі вул. Комсомольської та парку 
імені Лазаря Глоби.

Як повідомили в управлінні преси та інформації облдерж-
адміністрації, ця площа об’єднає славну історію регіону, сучасні 
перемоги та майбутнє нашої області. На площі будуть встановлені 
стели, присвячені видатним особистостям та визначним подіям 
Дніпропетровщини, фонтан, лавки для відпочинку, будуть виса-
джені ялинки та кущі ялівцю. Площа ім. 80-річчя Дніпропетров-
ської області буде з’єднана з парком ім. Л. Глоби новими довгими 
сходами, утворюючи ще один зручний вхід до парку. А відкриють 
її до Дня міста Дніпропетровська.

«Наразі вже існують ключові місця, де жителі Дніпропетров-
ська відпочивають, проводять свій вільний час. Це Набережна, 
Театральний бульвар, парк ім. Леніна, які ми вже облаштували. 
Вони стали візитною карткою та елементом бренду нашого ре-
гіону. Ці місця відпочинку полюбили не лише жителі міста, а й з 
задоволенням відвідують гості з різних регіонів України та світу. 
Ще одним знаковим місцем обласного центру стане площа ім. 
80-річчя Дніпропетровської області», – сказав Олександр Вілкул.

Скасування оплати за оформлення  
національних віз

На засіданні уряду прийнято Постанову «Про затвер-
дження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Республіки Польща про скасування оплати за оформлен-
ня національних віз».

Положеннями міжнародного договору передбачено звіль-
нення громадян України та Республіки Польща від оплати за 
оформлення національних довгострокових віз для перебування 
на території держав понад три місяці.

На даний час Україною укладено подібні угоди з Латвією, Лит-
вою та Словаччиною.

Концепція програми підвищення  
безпеки дорожнього руху

Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію Держав-
ної цільової програми підвищення рівня безпеки дорож-
нього руху в Україні на період до 2016 року. 

Як повідомили в прес-службі МВС, документом визначено 
основні засади та напрямки, на основі чого буде розроблено 
комплексну Програму, що дозволить у період до 2016 року ре-
алізувати заходи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

«Головною метою програми є зниження рівня аварійності та 
тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, створення 
безпечних та комфортних умов руху транспортних засобів на ву-
лично-дорожній мережі, а також удосконалення системи держав-
ного управління безпекою дорожнього руху», – зазначив перший 
заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Черних.

Спеціалісти вважають, що в результаті реалізації програми 
вдасться досягти зменшення на 25-30 відсотків числа потер-
пілих, які загинули внаслідок дорожньо-транспортних пригод, 
тим самим наблизивши рівень безпеки дорожнього руху в 
Україні до середньоєвропейського.

«На лікування «чорнобильців»  
виділено в 6 разів більше коштів»

Про це повідомив голова Дніпропетровської облдерж-
адміністрації Олександр Вілкул на нараді з підбиття під-
сумків реалізації в області Соціальних Ініціатив Прези-
дента України Віктора Януковича, яка пройшла за участі 
віце-прем’єр-міністра – міністра соціальної політики 
України Сергія Тігіпка.

«В області створена система медико-санітарного забезпе-
чення для потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
Функціонують реабілітаційні відділення в Дніпропетровську 
(обласна клінічна лікарня імені Мечникова, Дніпропетровська 
міська багатопрофільна лікарня № 4, обласна дитяча клінічна 
лікарня), а також по 20 ліжко-місць у госпіталі інвалідів Вели-
кої Вітчизняної війни в Дніпродзержинську та міській лікарні 
№ 3 Кривого Рогу. Всі відділення оснащені сучасною технікою і 
спеціалізованим діагностичним обладнанням. В області реалі-
зується програма з комплексного медико-санітарного забез-
печення «чорнобильців», у тому числі й лікування онкологічних 
захворювань за допомогою дорогих медичних технологій. Обсяг 
фінансування на 2012 рік – 645 тис. грн. Це в 6 разів більше, ніж 
у минулому році», – сказав Олександр Вілкул.
____________ Підготував володимир сКідАнов.
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Подробиці

g  «майданс-3»

«Від «Інтера» можна чекати чого завгодно!»
вівторок, 7 серпня. Біля входу до спортзали 
головного корпусу КнУ – шалений натовп. 
діти в строкатих футболках, на які начепле-
но білі картки з номерами, про щось  
гомонять між собою. Після недовгого  
затишшя свої репетиції знову поновлює 
проект «майданс-3 – Кривий Ріг».

– У суботу, 18 серпня, на 
Майдані відбудеться пре-
зентація міст. Це буде номер 
за участю двохсот танцю-
ристів, – розповідає один з 
хореографів, які працюють 
з криворізькою командою, 
Тарас Копил. – Нашим но-
мером «Люди в чорному» 
покажемо Кривий Ріг, по-
кажемо, що ми з Миколою 
– веселі хлопці. Це буде за-
водний, веселий номер на 3 
хвилини, тому що там буде 
12 міст і треба кожному міс-
ту встигнути показати себе. 
Єдине, що зараз вирішуєть-
ся, так це питання, чи буде 
парад. З цими дітьми дуже 
просто працювати, навіть 
простіше, ніж нам працю-
валося в Одесі у другому 
сезоні.

Доки хореографи Коля 
і Жора, вони ж – Микола 
Коваль і Тарас Копил, від-
повідають на запитання 
журналістів, для величез-
ного натовпу «майдансерів» 
розпочинається реєстрація. 
Сюди прийшли не тільки ті, 

хто пройшов кастинг і по-
трапив в омріяну двохсотку 
танцівників, які 18 серпня 
вийдуть на Майдан, але й ті, 
хто ще має змогу потрапити 
до криворізької команди. 
«Майданс-3 – Кривий Ріг» 
оголосив додатковий кас-
тинг. 

– Не хочеться ображати 
Одесу, але Кривий Ріг пі-
дійшов до організаційних 
питань набагато краще – є 
і «швидка», і міліція, нада-
ються зали, з нами працює 
адміністрація. Сподіває-
мося, що це все виправдає 
результат, – продовжує Та-
рас Копил.

– Така організація дуже 
радує, іншим містам можу 
побажати такого ж, – пого-
джується Микола Коваль.

Нарешті спортивна зала 
наповнюється галасом 
юних танцюристів. У ви-
значеному порядку стають 
двісті учасників, котрим 
скоро випаде їхати до сто-
лиці. Вибухом оплесків 
вони зустрічають своїх ке-

рівників – Колю, Жору, а та-
кож їхніх двох помічниць.

– Яке в нас перше прави-
ло? – гукає до них Коля.

Діти шаленими децибе-
лами відповідають: «Тиша». 
І замовкають.

– Ось так, – задоволений 
хореограф нарешті розпо-
чинає репетицію, але пе-
ред тим – розповідає про 
плани. – Сьогодні будемо 
відбирати ще 240 чоловік. 
Крім того, перевіримо ту 
двохсотку, яку вже набрали.

Він нагадує, що перший 
день не вважається кон-
курсним, але гідно пред-
ставити своє місто – місія 
неабияка.

– До того ж, досвід пока-
зує, що від «Інтера» можна 
чекати чого завгодно! – під-
сумовує Коля. Репетиція 
розпочинається з розмин-
ки. До речі, уже й вибрано 
тему другого ефіру – «Як 
козаки у футбол грали».

– Вболівали за наших? 
Ця тема пов’язана з Євро-
2012 і з мультиком «Як ко-
заки у футбол грали». З ан-
глійцями. Пригадуєте, їм 
ще там гол не зарахували! 
– жартома говорить хоре-
ограф, на що зал емоційно 
реагує – той матч дивилися 
всі.

Окремі частини цієї по-
становки «майдансери» теж 
повинні вивчити в цей день. 
Помічниці хореографів по-
казують начебто нескладні 
рухи, але примусити двісті 
чоловік робити їх синхрон-
но й чітко вдається не одра-
зу. Однак раз за разом похи-
бок стає менше. Це збоку все 
здається простим, переко-
нує учасниця Дана Дуднік, 
а от спробуй станцювати – і 
зовсім інше буде враження. 

Хоча Дана танцями не за-
ймалася раніше, їй все-таки 
вдалося пройти кастинг.

– Пройти кастинг було 
важко морально. Претен-
дентів багато, і треба, щоб 
тебе помітили, виділитися 
якось, – ділиться враження-
ми Дана. – «Люди в чорно-
му» – шикарний танець, але 
дуже складний. Треба зна-
ти, на якому місці ти стоїш, 

хто з тобою поруч. «Ма-
люнки» просто вражаючі. 
На Майдані не буде орієн-

тирів, тому хореографи нам 
одразу кажуть: орієнтуйте-
ся тільки по сусідах.

А от тринадцятирічному 
Михайлові  Дорошенку ще 
треба довести, що він може 
танцювати не гірше за ін-
ших. Головне, каже, не со-
ромитися.

– Я ходив на танці п’ять 
років – хіп-хоп і бальні тан-
ці, – розповідає він. – Ра-
ніше я вболівав за Харків. 
Вони яскраво танцювали. 
Думаю, ми будемо танцю-
вати не гірше.

Тим часом все менше й 
менше залишається часу 
на підготовку, адже вже на-
ступної суботи наші «май-
дансери» зможуть довести, 
що Кривий Ріг – місто не 
тільки промислове, але й 
танцювальне.

*   *   *
Інтерв’ю з хореогра-

фами Миколою Ковалем і 
Тарасом Копилом (Коля і 
Жора) читайте в наступ-
ному номері «ЧГ».

_____________________________________________________________________________________________________ Анна РодіЧКінА. фото Андрія ТРУБіЦинА.

g скоро в школу

Дванадцятий «Дитячий континент»
(Закінчення. Початок на 1 стор.)
– У нашому місті проводиться біль-

ше 30 виставок різного плану, але най-
яскравіші, мабуть, – це ті, що стосу-
ються дітей, – зазначила на відкритті 
«Дитячого континенту» заступник 
міського голови Валентина Бєрлін. – 
Цього року більше 6 тисяч дітей упер-
ше сядуть за шкільні парти. Гадаю, що 
і батьки, і діти знайдуть тут для себе 

багато цікавого. А для дітей з дитячих 
будинків і притулків, як завжди, про-
водиться благодійна акція.

 Шкільна форма, взуття, одяг, шкіль-
не приладдя – від такого асортименту 
очі розбігаються навіть у найпримхли-
віших. Та як же вибрати не тільки гар-
не, але й якісне?

– Дійсно, зараз дуже багато під-
робок, тому треба звертати увагу на 
маркування й запитувати сертифі-
кати якості, – радить Олена Наумен-
ко, менеджер фірми СПД Бердник. 
– Хоча і це теж часом не показник. 

Ціна навряд чи може бути гарантією 
якості. Ми віддаємо перевагу фірмо-
вій продукції київського виробника 
– фабрики «Перше вересня». Якісну 
продукцію приємно взяти в руки  – 
нема запаху пластику, пластилін не 
в’їдається в руки, виробник взагалі 
дуже дбає, щоб дітям не нашкодити.

Організатори зазначають: ті, хто 
збирався до школи на першому тако-
му ярмарку, ще минулого року закін-
чили школу, адже «Дитячий конти-
нент» проводиться вже дванадцятий 
рік поспіль.

9 серпня – день народження  
Почесного громадянина  

міста Кривого Рогу

Кучми Леоніда Даниловича
Шановний  

Леоніде Даниловичу!
Прийміть щирі вітання  

з нагоди дня народження!
За час діяльності на чолі дер-

жави Ваша багаторічна послі-
довна та наполеглива праця 
зробила вагомий внесок у роз-
будову й розвиток незалеж-
ної України і, зокрема, Кривого 
Рогу. Ви і зараз залишаєтеся 
людиною, для якої працелюб-

ність і відповідальність є найціннішими людськими 
рисами. Ваші мудрість, принциповість і справедли-
вість відомі кожному, хто хоч раз мав нагоду спілку-
ватися чи працювати з Вами. Ви зуміли в повній мірі 
розкрити та реалізувати свої таланти керівника, 
науковця, державного й політичного діяча.

У цей святковий день бажаю, щоб доля й надалі 
була щедрою на успішні звершення та приємні дарун-
ки. Нових Вам здобутків. Нехай Ваші творчі енергія 
та організаторський талант і надалі слугують на-
шій державі. Довгих і щасливих Вам років, міцного 
здоров’я, злагоди та натхнення!

Криворізький міський голова  
Ю. вілКУл.

Голосувати за хореографів можна прямо зараз. На офі-
ційному сайті «Майдансу» – www.maydans.com.ua –  вже 
розпочалося визначення кращих.
– Якщо раптом за якихось форс-мажорних обставин 
постане питання про те, що наша команда може вибути із 
проекту, будуть звертати увагу на результати саме цього 
голосування, – коментує Микола Коваль.
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g Справи комунальні

Е. МіСцЕвий.

g У виконкомі міськради

Захист прав споживачів залежить і від споживачів
8 серпня відбулось засідання виконкому 
Криворізької міської ради, яке провів місь-
кий голова Юрій вілкул. Основним питан-
ням порядку денного була проведена остан-
нім часом робота щодо захисту прав спо-
живачів у Кривому Розі. З доповіддю з цієї 
теми виступила начальник відділу з питань 
захисту прав споживачів апарату міськради 
і виконкому Ніна Савенко.

Ніна Валеріївна розпо-
віла, що рішенням місь-
кої ради №134 «Про за-
твердження Програми за-
хисту прав споживачів у 
м. Кривому Розі на 2011-
2015 роки», яке було при-
йнято півтора року тому, 
визначено комплекс відпо-
відних заходів.

– Співпраця виконав-
ців Програми дозво-
ляє вирішувати пробле-
ми насичення споживчо-
го ринку міста конкурен-
тоспроможною, якісною 
й безпечною продукці-
єю (товарами, роботами, 
послугами), – повідоми-
ла Ніна Савенко. – На сьо-
годні забезпечено функ-
ціонування системи вза-
ємного обміну інформа-
цією щодо звернень гро-
мадян, виявлення товарів 
(робіт, послуг) неналежної 
якості, фальсифікованих, 
небезпечних для життя, 
здоров’я, майна спожива-
чів і навколишнього при-
родного середовища, фак-

тів порушень законодав-
ства про захист прав спо-
живачів, правил торгівлі 
та надання послуг.

Останнім часом органа-
ми місцевого самовряду-
вання було вжито низку 
випереджувальних захо-
дів для недопущення по-
рушення прав спожива-
чів. Зокрема, обстежено 
понад 1300 об’єктів бізне-
су сфери торгівлі, ресто-
ранного господарства та 
послуг, надано практичну 
інформаційно-методичну 
допомогу понад 2 тисячам 
суб’єктів господарюван-
ня з питань, пов’язаних 
з дотриманням вимог за-
конодавства про захист 
прав споживачів. Орга-
нами виконавчої влади, у 
ме жах наданих повнова-
жень, шляхом проведення 
перевірок суб’єктів госпо-
дарювання та застосуван-
ня до правопорушників 
штрафних санкцій ужито 
заходи щодо недопущен-
ня надходження на спо-

живчий ринок продукції, 
яка не відповідає вимо-
гам законодавчих актів та 
нормативним докумен-
там. Так, з ринку було ви-
лучено 14 тонн продуктів, 
які не відповідали хар-
човим нормам, а підпри-
ємців-порушників було 
оштрафовано на 190  000 
гривень.

Продовжується в Кри-
вому Розі і робота щодо 
протидії тіньовому вироб-
ництву, обігу фальсифіко-
ваної алкогольної та тютю-
нової продукції, впорядку-
вання ринкової торгівлі й 
торгівлі лікарськими засо-
бами тощо. Проте не менш 
проблемним залишається 
питання стихійної торгівлі 
в місті, що законодавством 
про захист прав спожива-
чів не регулюється. За по-
відомленням Ніни Савен-
ко, у Кривому Розі про-
водиться роз’яснювальна 
робота щодо підвищен-
ня громадської свідомос-
ті мешканців міста, у тому 
числі серед молоді, в час-
тині підтримки дій влади 
та правоохоронних орга-
нів, спрямованих на недо-
пущення на території міс-
та торгівлі продукцією з 
рук у непередбачених для 
цього місцях.

– У таких умовах вкрай 
необхідними є підвищен-

ня рівня гарантій прав 
споживачів стосовно 
якості продукції, отри-
мання ними доступної, 
достовірної та своєчас-
ної інформації про то-
вари (роботи, послуги), 
їхню кількість, асорти-
мент, а також про їхньо-
го виробника (виконав-
ця, продавця), – розпо-
віла доповідач. – За пері-
од дії Програми за віднов-
ленням споживчих прав, 
отриманням консульта-
тивної допомоги до відді-
лу з питань захисту прав 
споживачів апарату місь-
кої ради і виконкому звер-
нулося понад 2 тисячі гро-
мадян. На користь спо-

живачів було вирішено 
й задоволено понад 95% 
порушених питань. За ре-
зультатами розгляду звер-
нень суб’єктами господа-
рювання повернуто спо-
живачам кошти, замінено 
та відремонтовано неякіс-
ні товари, виконано робо-
ти (послуги) на суму по-
над 850 тисяч гривень.

Проте, зауважила Ніна 

Савенко, аналіз звернень 
громадян свідчить, що 
причинами їх виникнення 
є недостатній рівень пра-
вової обізнаності спожи-
вачів, відсутність або не-
достатність їхньої соціаль-
ної активності.

– Вищенаведене дово-
дить необхідність ство-
рення системного підхо-
ду до вирішення існую-
чих проблем у сфері за-
хисту прав споживачів, 
визначення пріоритет-
них цілей, забезпечення 
чіткої координації дій ор-
ганів виконавчої влади, 
місцевого самоврядуван-
ня, правоохоронних ор-
ганів, громадських орга-

нізацій та засобів масової 
інформації, – підсумува-
ла свій виступ Ніна Вале-
ріївна.

У свою чергу, міський 
голова Юрій Вілкул від-
значив, що переважна 
більшість скарг спожива-
чів надходить на неякісне 
встановлення металоплас-
тикових вікон і дверей, 
продаж поганого взуття і 

несправної побутової тех-
ніки. Водночас буває, що й 
самі криворіжці виступа-
ють... проти ліквідації сти-
хійних ринків.

– Випадки отруєння 
криворіжців при вживан-
ні різноманітних продо-
вольчих товарів відбува-
ються в першу чергу після 
їх придбання на стихійних 
ринках, – наголосив Юрій 
Вілкул. – І що цікаво: коли 
місцева влада дієво займа-
ється ліквідацією таких 
місць стихійної торгівлі, а 
їх у нас по місту нарахову-
ється понад 130, мешканці 
обурюються. А потім вони 
ж висувають нам звинува-
чення – чому влада допус-
кає функціонування то-
чок, де відбувається про-
даж неякісної продукції? 
Тому без високої свідомос-
ті самих людей дуже часто 
важко вживати якісь дієві 
заходи.

Усього на засіданні було 
розглянуто 23 питання. З 
усіх прийнято відповід-
ні рішення. Зокрема, щодо 
надання матеріальної до-
помоги окремим групам і 
мешканцям міста, внесен-
ня змін до кількох рішень 
виконкому міськради, ви-
ділення коштів для прове-
дення урочистого вечора з 
нагоди 21-ї річниці Неза-
лежності України. 

Андрій РОйКО.

Гідранти проти пожеж
Відповідно до проектних рі-

шень, під час створення бага-
топоверхових будинків були 
передбачені й протипожеж-
ні гідранти, що повинні допо-
магати пожежникам у подо-
ланні полум’яного лиха. Таким 
чином, у місті свого часу було 
встановлено близько трьохсот 
гідрантів. Але з плином часу 
частина з них вийшла з ладу, а 
частину, попросту кажучи, ро-
зікрали надто «хазяйновиті» 
господарі помешкань, тим са-
мим значно збільшивши не-
безпеку для себе і своїх осель. 
Фахівці МНС, здійснивши від-
повідне обстеження, дійшли 
невтішного висновку, що в разі 
чого при гасінні пожежі до-

помогти такі гідранти або по-
вністю неспроможні, або їхня 
здатність проводити необхідну 
кількість дійсно життєво важ-
ливої в такому разі води міні-
мальна.

Тому КП «Кривбасводока-
нал» отримало доручення від-
новити працездатність усіх 
протипожежних гідрантів. 
Упродовж одного тижня во-
допровідниками ревізується 
близько п’яти-шести гідрантів 
із заміною необхідних комп-
лектуючих, а частково – один-
два на тиждень – їх доводить-
ся й повністю міняти. З тим 
розрахунком, аби до кінця ни-
нішнього року завершити таку 
роботу.

Зі свого боку, комуналь-
ники сподіваються, що після 
цього нове чи відремонтова-
не водопровідне устаткування 
не стане більше об’єктом спе-
цифічної уваги доморощених 
хитрунів. Адже воно призна-
чене для подолання чи уне-
можливлення поширення по-
жежі, тобто – для збережен-
ня життя й здоров’я мешкан-
ців висоток.

Операція «Пішохідний перехід»
У нашому місті налічується більше чотирьох-

сот пішохідних переходів, прокладених переваж-
но в місцях масового скупчення людей, які до-
лають проїжджу частину вулиць або проспектів. 
Для убезпечення пішоходів від травмування в 
місті діє спеціальна програма «Пішохідний пере-
хід», спрямована як на встановлення необхідних 
дорожніх знаків, так і нанесення розмітки у відпо-
відних місцях.

– Зважаючи на наближення нового навчаль-
ного року, який розпочнеться вже за кілька тиж-
нів, потрібно значно пришвидшити роботи з ре-
алізації запланованих програмою заходів, – на-
голосив заступник міського голови Григорій Вер-
бицький під час чергової оперативної наради з 
керівниками підприємств комунальної сфери. 
– Таким чином, аби вже до 1 вересня всі пішо-
хідні переходи насамперед поруч закладів осві-

ти були відповідним чином обладнані як необ-
хідними дорожніми знаками, так і нанесеними 
на проїжджу частину «зебрами». Адже діти – це 
наше майбутнє, про яке, ми, дорослі, маємо по-
турбуватись уже сьогодні.

Їм аплодувала Болгарія
На базі центру дитячої та юнацької творчо-
сті «Дружба» на чолі з директором Тетяною 
василівною Філімоновою з часу заснуван-
ня працює зразковий театр естрадної пісні 
«Сузір’я мрії».

Його засновник, керів-
ник, автор пісень та педа-
гог – Ольга Василівна Гри-
цай. Різноманітність ре-
пертуару, яскраві костю-
ми, хореографія, пластика, 
висока професійна май-
стерність виконання да-
ють колективу змогу бра-
ти участь у міських, облас-
них, республіканських та 
міжнародних конкурсах і 
фестивалях.

Нещодавно театр ест-
радної пісні «Сузір’я мрії» 
повернувся з Болгарії, де 
взяв участь у Міжнародно-
му фестивалі «Новая вол-

на идей», який справив на 
дітей велике враження. Як 
розповідає Ольга Васи-
лівна, проводився він на 
дуже високому професій-
ному рівні, а журі було ви-
могливим і компетентним. 
Незважаючи на виснажли-
ву поїздку, задуху та спе-
ку, діти одразу відчули від-
повідальність та бажання 
перемогти, і результат за-
довольнив: на фестивалі 
колектив посів ІІ місце та 
одержав диплом «Серебря-
ная волна».

 Відзначились і соліс-
ти-вокалісти. Лауреатами 

фестивалю стали: ІІ міс-
це – Ліза Оксенюк, ІІІ міс-
це – Валерія Береза, Даша 
Грицай, шоу-група «Атас». 
Дипломанти фестивалю: 
І місце – Олена Олексієн-
ко, ІІ місце – шоу-група 
«Жуки», ІІІ місце – Євге-
нія Павленко.

 Тепер у юних талантів 
– море яскравих вражень, 
нових знайомств, нових 
пісень і ще більше твор-
чих задумів та планів на 
новий навчальний рік.

 Тетяна ГАйДУК.

g Літо фестивальне

Більшість звернень криворіжців стосувалася незадовіль-
ної якості непродовольчих товарів (63% від усієї кількості), 
32% – якості наданих робіт чи послуг, 4% – поганого 
обслуговування, хамства та недбалості з боку продавців чи 
виконавців робіт і 1% звернень стосувався поганої якості 
продовольчих товарів.
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Нижнему Тагилу – 290

Как принято среди добрых 
друзей, криворожане не оста-
лись в стороне в эти радост-
ные дни. В праздновании 
юбилея города-побратима 
приняли участие мэр Кривого 
Рога Юрий Вилкул и руково-
дители районов нашего города. 
Кроме того, порадует тагиль-
чан своим выступлением чу-
десный творческий коллектив 
– шоу-группа «Мистер Норд».
Галерея Почетных 
граждан города 

В канун празднования в 
общественно-политическом 
центре была открыта галерея 
«Почетные граждане города 
Нижний Тагил».

В торжественной церемонии 
приняла участие Глава города 
Валентина Исаева. На стенде, 
обновленном к 290-летию Ни-
жнего Тагила, разместилось 95 
фотографий.

Звание «Почетный гражда-
нин города» присваивается с 
1992 года за особые личные за-
слуги в различных сферах дея-
тельности, получившие широ-
кое общественное признание в 
городе и за его пределами. Еже-
годно до 2009-го звание при-
сваивалось трем кандидатам, 
а затем – одному, на основании 
решения Нижнетагильской го-
родской Думы.

Сейчас в Нижнем Тагиле 
проживает 38 человек, удосто-
енных звания «Почетный гра-
жданин города».

Подведены итоги 
смотра-конкурса  
ко Дню города

Оргкомитет по подготовке и 
проведению Дня города-2012 
подвел итоги традиционно 
проводимого в связи с этим 
событием смотра-конкурса 
среди районов, предприятий, 
организаций, учреждений, ор-
ганов внутренних дел, моло-
дежных формирований, тер-

риториальных общественных 
самоуправлений Нижнего Та-
гила. Собственно говоря, не 
осталось ни одной сферы жиз-
ни городского хозяйства, кото-
рая не оказалась бы в центре 
внимания конкурсных номи-
наций. Назовём, на наш взгляд, 
наиболее значимые.

В связи с 290-летием Ни-
жнего Тагила оргкомитетом 
принято решение за большой 
вклад в подготовку ко Дню го-
рода признать победителями в 
смотре-конкурсе и наградить 
дипломами Администрации 
города и памятными знаками 
все три района – Ленинский, 

Дзержинский и Тагилстро-
евский. Среди сельских насе-
ленных пунктов первое место 
присуждено Серебрянской 
территориальной администра-
ции.

Кроме того, лидером среди 
градообразующих промыш-
ленных предприятий стало 
ОАО «Научно-производст-
венная корпорация «Уралва-
гонзавод». Оргкомитет отме-
тил также активное участие в 
подготовке ко Дню города кол-
лектива ОАО «ЕВРАЗ Нижне-
тагильский металлургический 
комбинат». Среди ведущих 
промышленных предприя-
тий первое место присуждено 
ОАО «Уралхимпласт».

Всем коллективам (а это до-
суговые и театрально-зрелищ-
ные учреждения культуры, 
учреждения здравоохранения, 
организации жилищно-ком-
мунального хозяйства, пред-
приятия розничной торговли и 

т.д.), занявшим в смотре-кон-
курсе первое место, вручены 
дипломы Администрации го-
рода и памятные знаки.

Разные  
национальности – 
один город

По данным статистики, в 
Нижнем Тагиле живут пред-
ставители 127 национально-
стей. Среди тагильчан есть 
татары, башкиры, немцы, ев-
реи, азербайджанцы, армяне, 
таджики, чуваши, удмурты, 
марийцы, казахи… Многие со-
здают общественные органи-
зации, чтобы сохранить свои 
традиции, культуру, язык. В 
2004 году такие организации 
вошли в единый Совет наци-
онально-культурных объеди-
нений.

В Нижнем Тагиле уже ста-
ли традиционными нацио-
нальные праздники: мусуль-

манские Сабантуй и Навруз, 
еврейский Песах, немецкий 
День урожая. Ежегодно в го-
роде проводится Фестиваль 
национальных культур. В 2012 
году общественной организа-
цией армянской общины «Ар-
мения» впервые был проведен 
концерт, посвященный Дню 
материнства и красоты.

В целом, отмечают специ-
алисты, Урал был и остается 
территорией мира. 

Глава города Валентина 
Исаева, на недавнем заседа-
нии консультативного совета 
по взаимодействию с нацио-
нальными общественными и 
религиозными организация-
ми, предложила включить в 
юбилейную программу празд-
нования Дня города-2012 от-
дельный блок «Тагил многона-
циональный», чтобы показать 
тагильчанам культуру народов, 
представители которых живут 
в городе.

g Историческая справка
Промышленный 
и культурный центр

Нижний Тагил – один из крупнейших и ста-
рейших горнозаводских центров России. Здесь 
процветали и кустарные 
промыслы, связанные с 
обработкой металла. Осо-
бой известностью пользо-
вались производства сунду-
ков и расписных подносов. 

В первой половине XIX в. 
рост Нижнего Тагила был 
связан, прежде всего, с 
развитием медной и зо-
лотоплатиновой промыш-
ленности, одной из веду-
щих отраслей на Урале в 
то время. Превосходя по 
числу жителей многие губернские города Рос-
сии, а в Пермской губернии уступая только Перми 
и Екатеринбургу, Нижнетагильский завод, находясь 
в посессионном владении Демидовых, оставался на 
положении горнозаводского поселения или поселка. 
Нижний Тагил имел многие черты городского посе-
ления. Демидовы дали свое «добро» на присвоение 
Нижнему Тагилу статуса города и его переименова-
ния в Александровск в 1861 году, но, по всей види-
мости, в общероссийской бюрократической нето-
ропливости и неразберихе дело застопорилось.

Новое рождение города связано с постановле-
нием ЦК ВКП(б) от 15 мая 1930 г. о создании на 
востоке страны второй угольно-металлургической 
базы. В 1920 гг. реконструируются Нижнетагиль-
ский металлургический завод им. В. Куйбышева, 
Высокогорский механический завод. В 1930-е гг. 
шло строительство новых заводов: огнеупорного, 
коксохимического, химического Новотагильского 
металлургического, Уральского вагоностроитель-
ного заводов, полигона и т.д. Рудник имени III Интер-
национала начинает разрабатываться с 1926 года. 

Созданная в предвоенные годы индустриаль-
ная база Нижнего Тагила дала возможность раз-
местить здесь десятки эвакуированных предпри-
ятий, обеспечивших вместе с Уралвагонзаводом 
выпуск танков Т-34. Начал действовать печально 
известный «Тагиллаг». В военное время, кроме 
новых предприятий, были открыты такие учре-
ждения культуры, как Театр кукол, Уральское 
училище прикладных искусств, Промышлен-
но-художественное училище, городской музей 
изо бразительных искусств и др. В городе создан 
уникальный музей-заповедник «Горнозаводской 
Урал» на базе старейшего провинциального му-
зея, открытого в 1841 году, и старого демидов-
ского завода. Коллекция музея в настоящее вре-
мя насчитывает около полумиллиона музейных 
предметов. В его составе: Нижнетагильский исто-
рико-краеведческий музей, завод-музей, музей 
природы и окружающей среды, историко-техни-
ческий музей «Дом Черепановых», музей быта и 
ремесел горнозаводского населения в «Господ-
ском доме», музей истории подносного промы-
сла в дому Худояровых, минералогический музей 
им. А. Ферсмана в п. Мурзинка, два литератур-
но-мемориальных музея – писателей А. Бондина  
(Н. Тагил) и Д. Мамина-Сибиряка (п. Висим), а так-
же краеведческий музей г. Нижняя Салда.

Из Нижнего Тагила вышла целая плеяда талан-
тливых открывателей и изобретателей: Е. и M. 
Черепановы – основатели российского паровозо-
строения; С. Козопасов – гидротехник, создатель 
штаговой машины; Е. Кузнецов – машинострои-
тель, автор уникальных астрономических часов и 
музыкальных дрожек; Ф. Шептаев и др.

По материалам сайтов города Нижний Тагил и газеты «Тагильский рабочий» подготовил Владимир СКИДАНОВ.

Своё 290-летие отмечает город-побратим Кривого Рога – Ни-
жний Тагил. И это событие обещает стать незабываемым 

для тагильчан и их гостей. Вся текущая неделя жизни этого 
уральского города насыщена разнообразными мероприя-

тиями, посвящёнными знаменательной дате. Культурная 
программа подготовлена по высшему разряду: начиная от 
гала-концертов, соревнований, конкурсов и заканчивая 
праздничным концертом и народными гуляниями. А девизом подготовки 

к празднику стало: «Родному городу – красивые улицы, чистые дворы».

Гости из Кривого Рога побывали  
на приеме у Главы города

Накануне Дня города в Нижнем Тагиле традиционно подводят ито-
ги конкурса «Молодая семья». В этом году он празднует свое 10-ле-
тие и приобретает статус фестиваля.

На минувшей неделе в Нижнетагильском драматическом театре 
прошел гала-концерт, посвященный этому событию. В празднике 
приняли участие финалисты районных этапов конкурса, победители 
прошлых лет, а также гости из Кривого Рога – семья Баля. С криворо-
жанами встретилась Глава города Валентина Исаева.

Сергей, Светлана и их дочь Марина в 2011 году стали победителями 
конкурса молодых семей под названием «Злагода в родині – багатст-
во України». Глава семьи – горный мастер, его супруга – комендант 
общежития, ребенок учится во втором классе. Все они – люди актив-
ные и талантливые. Мама генерирует идеи и вдохновляет родных на 
творчество, папа с дочкой посещают цирковой кружок. С одним из 
номеров они и выступили на тагильской сцене.

Город-побратим отмечает свой юбилей
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Інформація. Оголошення

Вітаємо!

Любимую жену, дорогую маму и бабушку

Тесленко Татьяну Петровну

поздравляем  с юбилеем!
Спасибо за чудесную улыбку,
За нежный взгляд, за рук твоих тепло…

За то, что нам всегда с тобой светло…
Нет ничего сильнее и прекрасней
Твоей любви и доброты твоей.
И для всех нас во всем огромном мире

Нет никого любимей и родней!
С любовью твои муж, дети, внуки.

30-й юбилей 

Малыш Александр Петрович
Желаю насыщенной жизни,
Надежных и верных друзей,
Здоровья и личного счастья,
Практичных полезных идей!
Желаю любимому сыну
Удачи, успехов в делах,
Уметь все, что должен мужчина,
И крепко стоять на ногах!

Отец.

Шановні працівники та ветерани ветеринарної  
медицини! Щиро вітаємо вас 

з професійним святом – Днем працівників  
ветеринарної медицини

Ви охороняєте територію Кривого Рогу від занесення збудників інфекцій-
них хвороб тварин, зміцнюєте профілактику, державний нагляд за якістю та 
безпекою продукції тваринного та рослинного походження. Про високу 
якість і професіоналізм виконання цих завдань засвідчує епізоотичне 
благополуччя міста.

Нехай благословенними будуть ваші дороги, нехай завжди супрово-
джують успіхи, радують друзі, колеги, надихають нові справи, окри-
ляє любов, зігріває родинне тепло!

Хай усе добре, зроблене з душею і натхнен-
ням, повертається до вас сторицею!

Служба  
ветеринарної медицини міста.

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» повідомляють, що для 
проведення ремонтних робіт в період з 20.08.2012 р. по 23.08.2012 р.   можливі тимчасові  (з 
9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях:
Правди,82-96, 87, 95, Громової, Аглобудівська, Ангарська, Лумумби, Тинка, 31, 32, 33, Мелешкіна, 42, 
Криворізький дитячий будинок-інтернат вул. Мелешкіна, 42а, ЧП Филяк  вул. Мелешкіна, 42/1, Магазин 
«АВТОЗАПЧАСТИНИ» вул. Мелешкіна, 42, Магазин «АССОЛЬ» вул. Мелешкіна, 42, Перукарня «МІЛЛА» 
вул.Мелешкіна, 42, Аптека вул. Мелешкіна, 42, Магазин «АРТЕМОВСЬКИЙ» вул. Мелешкіна, 42, Собор, 
Мелешкіна, 29, 29а, 29б, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 64, Гамарника, 2, Дитячий садочок № 32, 
ТРП № 6 вул. Мелешкіна, ТРП № 6 вул. Мелешкіна, ОЩАДБАНК № 8366 вул. Мелешкіна 37, Магазин № 64 
вул. Мелешкіна, Перукарня «КОКЕТКА» вул.Мелешкіна, 31а, Магазин «ПРОДТОВАРИ»  вул. Мелешкіна, 
37,  Мудрьонівська,1; 2; 4, 6-38; 3-47, Давидова, 1-37, 2-32, Шулейкіна, 1-32;  2-30, Довгорукого,1, 3-33;  
2-10, Чижевського, 1-19;  2-30, Андерсена, 1-17;  2-16а, Узбецька, 1-11;  2-22, Самойлова, 66-76, 78-82, 
Чорногорська,2-48, Ширван-Заде,1-49; 2-18, Азіна,1-37; 2-18, Ольховського,3-45; 2-34, Паровозна,1, 
Павлоградська, 38-а; 38; 90; 41-103, Янки Купали,106;  108;  110;  111;  115, Львівська,1-37, Лугова,32-48; 
123, Муромська,40-64; 57-79, Кубинська,110-134; 105-131, Літке,94, Чорноморська,36а-80; 35а-79, 
Ст.Більшовиків,36а-38а, Чебишева,1-25; 2-22, Цитрусова, 42-62; 35-65, Вольтера,35-49; 40-56, 1-35; 
2-34, Петриківська,11а-65; 14-42а, 42;  6а, Достоєвського,1-37; 18-60;  Лобачевського,2-38;  Іванівська,4; 
8; 22-24, 26-46;  Кириленка,29,35, Малоархангельська,4а;  7а, 9а;  25-51;  26-50, Янки Купали,27-51; 
20-44; 55; 59/2; 48-50, Літке,43; 15-41; 12б-46; 54а; 42а, Хетагурова,1-35;  Ванди Василевської,2-38, 
Нобелівська,2-30, Вільна,67, Бердянська,51-55; 47; 49, Курганська,3-23; 31; 37; 39; 10-30; 40; 2-6; 2б, 
Світлогірська,1-67;  Гірничорятувальна,13; 14, Тольятті 2-8; 3-11, Кузнечна,2-18; 3-19, Перова,1-56;  Пі-
чугіна,2-7;  Оленецька,1-36;  Рубльова,19; 20, 7-22, Світлогірська,84-114;  Магнітогорська; 22; 23; 24; 
25; 27; 28; 30, Паркова,1-13; СШ-58, Упіта,51, 74-80;  53, Мелешкіна,2-6, 8-10;  Лугова,50-72; 125-173;  
Кубинська,136-158; 133-157, Янки Купали,110а-162; 113-161;  Малоархангельська,133-135; 119; 126;  
Літке,122-136; 113-129, Криничанська,2-24; 1-25;  Щукіна,4-24; 25-45а; 1-19;  25-річчя Жовтня,26-46; 
27-47,4-20; 3-21;  Іскрівська,48-106,1-37;  Транзитна,2-24; 12а, Кишинівська,2а-16; 1а-17;  22-42; 21-41, 
57-91; 56а-92,  Тімірязєва,1, 2, 3,  магазин, гаражі,  пункт приймання вторинної сировини,  Войчиши-
на,6,8, 10,12, 14, вул. Войчишина, «ремонт взуття», вул. Войчишина, магазин, базова станція «Астеліт», 
вул. 23-го Лютого,6,8;  СШ №61, Єреванська,36-44,33-65, Федьковича,21-35.
   Вибачаємося  за викликані незручності.

ПАТ  «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»   
ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО УСІХ ЖИТЕЛІВ МІСТА КРИВОГО РОГУ!

Якщо ви помітили обірвані дроти на лініях електропередач або відкриту трансформаторну під-
станцію, побачили роботи по демонтажу ліній електропередач або обладнання трансформаторної підстанції 
людьми, що не є працівниками Дніпрообленерго (це легко розпізнати по спецодягу), – негайно повідомте 
про це міліцію (102), МНС (101), районний виконком, міськвиконком, район електричних мереж (РЕМ) або 
диспетчерську службу Криворізьких міських електричних мереж за телефонами, що наведені нижче.

ЩОБ УНИКНУТИ СМЕРТЕЛЬНИХ ЕЛЕКТРОТРАВМ, КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: Наближа-
тись до обірваних проводів ближче 8 метрів. Залазити на опори повітряних ліній електропередач, 
тим більше намагатись зняти електропровід. Відчиняти двері та проникати в трансформаторні під-
станції. Дозволяти дітям залазити на дерева, що ростуть під проводами ліній електропередач. Зводити 
будь-які будови, складати дрова, солому тощо, розпалювати багаття під проводами електроліній  і 
повітряними вводами будинків. Кидати дріт або будь-які 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 пові-
тряних зміїв поблизу повітряних ліній та гратися біля електричних установок.

Будьте уважні – БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЖИТТЯ!  Диспетчерська служба (Центрально-Міський, Дзер-
жинський райони) – тел. 92-31-19, диспетчерська служба (Саксаганський район) – тел. 440-28-57,                                                                 
Диспетчерська служба (Жовтневий, Тернівський райони) – тел. 66-12-09.

Дзержинська районна у місті рада та 
її виконавчий комітет тепло і сердечно 
вітають голову районної ради ветеранів 

Філоненко Євгенію 

з ювілеєм від Дня нарождення 
і бажають міцного здоров’я, невичерпної енергії, довгих років життя 

і подальшої впевненої і невтомної діяльності у благородній справі – на-
дання допомоги і підтримки ветеранам війни і праці!

З повагою Дзержинська районна у місті рада  
та її виконавчий комітет.

Шановні мешканці  
Жовтневого району!
Відділ ведення Державного реєстру виборців 
виконкому Жовтневої районної у місті ради 
проводить щосереди «День прямого теле-
фону» з питань порядку звернення до відділів 
ведення щодо уточнення своїх персональних 
даних у Реєстрі.
Звертатися з 9.00 до 17.00 за телефоном 440-
32-10.

Додаток
УМОВИ КОНКУРСУ з перевезення пасажирів  на  міських автобусних  маршрутах  загального користування

Номери 
об’єктів   
конкурсу

Номе-
ри

марш-
рутів

Назва маршрутів
Кількість 
графіків 

(автобусів) 
на об’єктах 

конкурсу, од.

Номери гра-
фіків руху 

на об’єктах  
конкурсу 

Маршрут  або 
кількість обо-
ротних рейсів 

на день не 
менше, од.

Рекомендована міст-
кість, пасажирів Клас 

авто-
бусів

Режим руху
міні-

мальна
макси-

мальна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

3
вул. Дніпропетровське шосе — 
КЗ «Криворізька міська клінічна 

лікарня №8» Дніпропетровської об-
ласної ради»  (ч/з мкр. 5-й Зарічний)

7 1-7

50

22 50 І, ІІ, ІІІ Звичайний

27 вул. Дніпропетровське шосе – ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» 2 3, 5 13 22 А,В Маршрутне таксі

201 пл. Визволення – ж/м Східний-3 3 1, 23, 24 13 22 А,В Маршрутне таксі

214 пл. Визволення – мкр. Гірницький 1 4 13 22 А,В Маршрутне таксі

255 мкр. Індустріальний –  ст. Кривий Ріг 1 19 13 22 А,В Маршрутне таксі

262 вул. Тухачевського –Західне кладовище 1 1 22 50 І, ІІ, ІІІ Звичайний
266 пл. Визволення – ВАТ «Південний ГЗК» 1 6 22 50 І, ІІ, ІІІ Звичайний

397 пл. Визволення – мкр. 5-й Зарічний 
(ч/з вул. Спаську) 1 13 13 22 А,В Маршрутне таксі

Примітка: регулярність руху автобусів на об’єктах конкурсу: щоденно;  інтервал руху автобусів на об’єктах конкурсу:  у режимі руху маршрутного таксі – згідно 
з інтервалом руху, затвердженим у паспорті маршруту; у звичайному режимі руху – згідно з розкладом руху, затвердженим у паспорті маршруту;   на об’єкті 
конкурсу, який включає міські автобусні маршрути загального користування, встановлена вимога щодо забезпечення роботи не менш як одного транспортного 
засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;  технічні та екологічні показники автобусів, що пропонуються для ви-
користання на об’єктах конкурсу, мають відповідати вимогам чинного законодавства України;  диспетчерський контроль та управління перевезеннями забез-
печуються на договірних умовах із суб’єктом господарювання, залученим організатором для виконання функцій з організації та управління рухом автобусів і 
підготовки інформації про роботу перевізників. 

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
Виконавчий комітет

Рішення
08.08.2012          м. Кривий Ріг         №247 

Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
міських автобусних маршрутах загального користування 

та затвердження його умов
З метою удосконалення процесу перевезення пасажирів на міських авто-

бусних маршрутах загального користування; відповідно до Закону України «Про 
автомобільний транспорт», Постанови Кабінету Міністрів України від  03 грудня 
2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення  конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування», Наказу Міністер-
ства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року №285 «Про затвердження 
Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання 
за видами сполучень та режимами руху»; керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради вирішив:
1. Провести 27.09.2012 конкурс із перевезення пасажирів на міських    авто-

бусних маршрутах загального користування, визначених рішенням виконкому 
міської ради від 08.04.2009 №125 «Про затвердження міської маршрутної ме-
режі пасажирського автомобільного транспорту».

2. Затвердити умови конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобус-
них маршрутах загального користування (додаються).

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

4. Унести зміни до рішення виконкому міської ради від 08.04.2009 №125 
«Про затвердження міської маршрутної мережі пасажирського автомобільно-
го транспорту», а саме: замінити в п.3 в графі «Назва маршруту» додатка назву 
лікарні з «Міська клінічна лікарня №8», на «КЗ «Криворізька міська клінічна 
лікарня №8» Дніпропетровської  обласної ради».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського   голо-
ви Гальченка А.В.

Міський голова Ю.ВІЛКУЛ.

g Офіційно

Загальні положення
Згідно з Законами України «Про місцеве самовряду-

вання», «Про автомобільний транспорт», керуючись По-
становою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з пере-
везення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування», рішеннями виконкому міської ради від 
08.04.2009 №125 «Про затвердження міської маршрутної 
мережі пасажирського автомобільного транспорту», від 
08.08.2012 №247 «Про проведення конкурсу з перевезен-
ня пасажирів на міських автобусних маршрутах загально-
го користування та затвердження його умов», організатор 
перевезень оголошує конкурс з перевезення пасажирів на 
міських автобусних маршрутах загального користування.

Організатором конкурсу є виконавчий комітет Криво-
різької міської ради.

Організатором проведення конкурсу є відділ транспор-
ту і зв’язку виконкому міської ради.

Плата за участь у конкурсі відсутня.
Порядковий номер, основні характеристики кожного 

об’єкта конкурсу та його умови згідно додатка до рішення 
виконкому міської ради від 08.08.2012 №247.

Конкурс є відкритим для всіх претендентів та відбу-
вається у порядку, встановленому Постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.12.2008 №1081.

Порядок одержання необхідної інформації  
про об’єкт конкурсу

Ознайомитись з характеристикою кожного об’єкта 
конкурсу також можна на веб-сайті виконкому Криво-
різької міської ради в мережі Інтернет (kryvyirih.dp.ua) 
або у організатора проведення конкурсу (м. Кривий Ріг, 
пл.Радянська, 1, к. 155).

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

Для участі у конкурсі перевізник-претендент по-
дає організатору проведення конкурсу (м.Кривий Ріг, 
пл.Радянська, 1, к. 155) окремо на кожний об’єкт конкурсу 
відповідну заяву за формою і такі документи:

– виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

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

– перелік транспортних засобів, які пропонуються до ви-
користання на автобусному маршруті, із зазначенням 
марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою «з міс-
цем водія/без місця водія»), VIN-коду транспортного 
засобу, державного номерного знака, року випуску 
транспортного засобу;

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

– копії ліцензійних карток на кожний автобус, який про-
понується до використання на автобусному маршруті;

 – копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або 
тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що про-
понуються до використання на маршруті;

 – копію документа, що підтверджує проведення проце-
дури санації (за умови проведення санації);

 – перелік транспортних засобів, пристосованих для пере-
везення осіб з обмеженими фізичними можливостями, 
які пропонуються для роботи на автобусному маршру-
ті, або письмова інформація про їх відсутність;

 – анкету перевізника-претендента;
 – копію штатного розпису, податкового розрахунку сум 

доходу, нарахованого (сплаченого) на користь плат-
ників податку, і сум утриманого з них податку (форма 
№1ДФ) за останні повні два квартали.
Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, 

прошиваються, підписуються уповноваженою особою пе-
ревізника-претендента та скріплюються печаткою з позна-
ченням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізни-
ком-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою «№1» містить документи 
для участі в конкурсі.

Конверт (пакет) з позначкою «№2» містить документи 
з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає до-
кументи перевізник-претендент.

Документи на конкурс реєструються у журналі поданих 
документів. Подані несвоєчасно або не в повному обсязі 
документи не реєструються і повертаються перевізнику-
претенденту із зазначенням причин.

Бланки заяви на участь у конкурсі та анкети перевізни-
ка-претендента можна отримати за адресою: м.Кривий Ріг, 
пл.Радянська, 1, к. 155.

Телефони для довідок: 74-24-41, 74-70-49.
Документи подаються організатору проведення кон-

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

Кінцевий строк прийняття документів – 12.09.2012.
Документи, які надійшли до організатора проведення 

конкурсу після встановленого строку, не розглядаються.
Місце, дата та час проведення огляду рухомого 
складу, запропонованого для участі у конкурсі
Огляд рухомого складу, запропонованого для участі у 

конкурсі, відбудеться 21.09.2012 о 13.00  за адресою: вул. 
Аляб’єва, 1, на території КП «Криворіжавтотранс».

Місце, дата та час початку проведення засідання 
конкурсного комітету

Початок проведення конкурсу 27 вересня 2012 року 
о 16.00 за адресою: пл.Радянська, 1, каб.444, початок реє-
страції перевізників-претендентів о 15.45, каб.151.

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

Виконком Центрально-
Міської районної у місті ради 
оголошує конкурс  на  замі-
щення вакантних посад:

 – голови комітету у справах  
сім’ї та молоді;

 – головного спеціаліста сек-
тору по роботі зі зверненнями 
громадян загального відділу;

 – провідного спеціаліста від-
ділу прийому громадян управлін-
ня праці та соціального захисту 
населення.

Вимоги до претендентів: гро-
мадянство України, освіта повна 
вища відповідного професійного 
спрямування, за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем магістра, спе-
ціаліста, вільне володіння дер-
жавною мовою, навички роботи з  
комп’ютером та оргтехнікою.

На посаду голови комітету 
у справах сім’ї та молоді: стаж 
роботи за фахом  на службі в ор-
ганах місцевого самоврядування 
та державній службі, на керівних 
посадах, не менше 3 років або 
стаж роботи за фахом, на керів-
них посадах, в інших сферах  не 
менше  4 років. 

На посаду головного спеціаліста 
сектору по роботі зі зверненнями 
громадян загального відділу: стаж 
роботи за фахом на службі в орга-
нах місцевого самоврядування та 
державній службі на посаді провід-
ного спеціаліста не менше 1 року, 
або стаж роботи за фахом в інших 
сферах  не менше 3 років.

На посаду провідного спеціа-
ліста відділу прийому громадян 
управління праці та соціального 
захисту населення: стаж роботи за 
фахом на службі в органах місцево-
го самоврядування або державній 
службі на посаді спеціаліста I чи II 
категорій не менше 1 року або стаж 
роботи за фахом в інших сферах 
управління не менше 2 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 звертатись за 
телефоном:  90-07-46.

У зв’язку з високим рівнем пожеж-
ної небезпеки та згідно з рішенням 
Державної  комісії з питань техноген-
но-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій, протокол № 1 від 
14 березня 2012 року,  протоколом 
засідання міської комісії з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій  при виконкомі 
міської ради № 13 від 6 серпня 2012 
року переноситься дата відкриття 
полювання на пернату дичину на 
подальший термін в залежності від 
класу пожежної небезпеки.

g Подяка!
Висловлюю щиру подяку першому заступнику голови Дніпропе-

тровської обласної державної адміністрації Задорожному Вячесла-
ву Казимировичу за допомогу у придбанні для мене ноутбука. Хочу 
зазначити, що його допомога була мені вкрай необхідною, оскільки 
я дуже гостро відчуваю потребу у спілкуванні із своїми друзями – 
бойовими побратимами, однак за станом здоров’я обмежений у цьо-
му. Придбаний ноутбук дозволить мені не залишитись осторонь 
життя, отримання необхідної для мене інформації.

З повагою та побажанням успіхів інвалід війни II групи, 
учасник бойових дій в Афганістані І.В. ДЯТКО.

g Розыск
Долгинцевским РО КГУ разыскивается без вести пропавший 

Шатруков Валерий Иванович, 27.04.1960 г.р., проживает по адре-
су: ул. Симонова, д.5, кв. 24, который 24.05.2012 г. ушёл из дома и 
до настоящего времени не возвратился.

Его приметы: на вид 55-60 лет, рост 175 см, худощавого телос-
ложения, волосы темные с проседью, усы седые.

Был   одет:   рубашка  белого   цвета,   брюки черного цвета, 
туфли кожаные черного цвета.

Просьба всех граждан, располагающих информацией о место-
нахождении без вести пропавшего, сообщить на наш адрес: ул. 
Леонида Бородича, 5, Долгинцевский РО КГУ, кабинет № 442 (группа розыска) или 
по телефонам: 71-10-27, 71-00-47, 71-11-42, 71-13-95 или 102.

g Оголошення
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Куплю

Оголошення

Продаю

Загублене

Послуги

Різне

 

Требуется

менеджер по снабжению
Тел. 067-3452685

Доход   
3500 – 4200 грн.

Требуется          З/п 3000 – 3500 грн.

менеджер
по работе с клиентами

Тел. 096-5782827

g Хроніка пригод

Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-3452671

Заява про наміри
З метою дотримання вимог природоохоронного законодавства України ВП « ІЗРД «Промдизель» ПАТ 

«Металургтрансремонт», що знаходиться за адресою: 53742, Дніпропетровська область, Широківський 
р-н, с. Карпівка, вул. Центральна, 203, необхідно отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря. Аналіз результатів розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин, 
утворених викидами підприємства, показав, що на межі санітарно-захисної зони проммайданчика і в 
селітебній зоні перевищень гранично допустимих концентрацій немає. Викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел підприємства складають: залізо та його сполуки (в пере-
рахунку на залізо) – 0,3 т/рік, манган та його сполуки (в перерахунку на діоксид мангану) – 0,021 т/рік, 
хром та його сполуки (в перерахунку на хром) – 0,0008 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид) в перера-
хунку на діоксид азоту – 0,182 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа) – 0,05 
т/рік, ангідрид сірчистий – 0,066 т/рік, оксид вуглецю – 0,506 т/рік, фториди добре розчинні неорганічні 
(фторид і гекс. натрію) – 0,0023 т/рік, фториди погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію і каль-
цію) – 0,0011 т/рік, фториди, газоподібні з’єднання (фтористий водень, 4-фтор. кремній) – 0,0035 т/рік, 
бенз(а)пірен – 0,0000009 т/рік, масло мінеральне нафтове – 0,0012 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 
– 0,099 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0623 т/рік, ртуть та її сполуки (у 
перерахунку на ртуть) – 0,00000004 т/рік, метан – 0,0004 т/рік, діоксид вуглецю – 24,948 т/рік, оксид 
діазоту – 0,00004 т/рік.

Керівництво підприємства і надалі зобов’язується експлуатувати устаткування з дотриманням ви-
мог законодавства. У разі виникнення питань чи пропозицій щодо намірів ВП «ІЗРД «Промдизель» ПАТ 
«Металургтрансремонт» можна звертатись до управління екології виконкому Криворізької міської ради 
за тел. 74-56-41, 92-13-63.

ПАТ  «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»  в особі  
Криворізьких міських електричних мереж  просить
керівників  підприємств, жителів приватних  будинків, голів дачних 

кооперативів, садових товариств та інших землекористувачів  
не допускати спалювання стерні, соломи, сухої трави  в охо-

ронних зонах ліній електропередач, а також провести очищення 
охоронних зон повітряних ліній від спалимих матеріалів.

Просимо врахувати, що «Правила  охорони електричних мереж», затвердже-
ні постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997р. № 209, забороняють 
спалення стерні, соломи, післяжнивних залишків, сухої трави та інших спалимих 
матеріалів в охоронній зоні низьковольтних та високовольтних ліній електропе-
редач з метою запобігання можливих аварійних відключень, які  можуть спричи-
нити перерви в електропостачанні об’єктів  міста та відповідно  значні матеріаль-
ні збитки, а  також можуть призвести до  людських жертв.

№ 955. Будинок у сел. «Победа» (50 
м від школи), у дворі гараж-ангар 100 
кв.м. Ціна 50 тис. євро. Тел. 096-0107979.

№ 1015. Газифицированный жилой 
дом на НКГОКе, приватизированный 
участок 6 соток, фруктовый сад. Дом 
кирпичный 8х9 м, 4 комнаты, кухня, 
ванная, вода в доме. Жилая времянка, 
хозпостройки, гараж. Улица асфальти-
рована. Школа. Продуктовый магазин 
в 100 м. Документы в порядке. Тел. 067-
5642460, 067-2767855.

№ 1029. 1-ком. квартиру на Соцго-
роде,  1/5 эт. кирпичный дом. Тел. 050-
3213250.

№ 1030. Земельну ділянку площею 
7 сот. по вул. Малоархангельській, 79а. 
Тел. 063-3323659.

№ 1035. Газовые баллоны под 
сжиженный газ, раскладушка б/у, мя-
сорубка б/у, велосипед б/у, кастрю-
ли новые 2-х, 4-х-ведровые, кровати 
полуторные с дерев. спинками на пан-
церной сетке, машинка стиральная 
новая «Белка», колеса на автоприцеп 
новые, лобовое стекло на ВАЗ-21061, 
трельяж б/у. Тел. 72-36-71.

№ 1031. Металевий кіоск 2,3х2,4х3,0 
кв.м. Тел. 063-3323659.

№ 1006. Сместитель «Воронеж» для 
изготовления мороженого. Тел. 405-19-
05.

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

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

№ 1033. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. 
Джамбула, 15-3, видане згідно з розпо-
рядженням шахти «Батьківщина» в/о 
«Кривбасруда» від 11.03.1994 р. № 64 на 
ім’я Чернявської Зінаїди Іллівни, вважа-
ти недійсним.

№ 1032. Свідоцтво про загально-
обов’язкове державне соціальне стра-
хування ААЖ 26133 на ім’я Дружиніної 
Любові Григорівни вважати недійсним.

№ 1034. Атестат про повну загальну 
освіту серія № 245272 і додаток до атес-
тату НР № 15476851, виданий 22.06.2001 
р. ЗОШ № 110 міста Кривого Рогу на ім’я 
Рябініна Дениса Олександровича, вва-
жати недійсним.

№ 1028. Военный билет УН № 
0694701 на имя Ермака Ивана Юрьеви-
ча, выданный Центральным райвоенко-
матом, считать недействительным.

№1041. Свідоцтво про загально-
обов’язкове соціальне страхування 
ААЖ 66155, видане 02.04.2002 р. на ім’я 
Москаленко Аліни Вячеславівни, вва-
жати недійсним.

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

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

№ 709. Ремонт ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
МІКРОХВИЛЬОВОК, ТV, КОФЕ-МА-
ШИН, БОЙЛЕРІВ. Тел. 440-18-10.

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

№ 1020. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 870. КОНДИЦИОНЕРЫ. Чистка, 
устранение неприятных запахов, де-
зинфекция. Тел. 050-5346680, Юрий.

№ 949. Ремонт и установка бойле-
ров, колонок, госповерка счетчиков 
тепла, установка автоматов перена-
пряжения. Тел. 66-05-47, 098-4842663.

№ 1038. Реставрация ванн, моек, ра-

ковин, устранение сколов, трещин, па-
утинок. Выбор цвета. Гарантия. Тел. 36-
16-44, 098-5083623.

№ 1011. Перевезу меблі та ін. По-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 710. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо-
лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро-
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. Пенсио-
нерам скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 846. Гранит (каталог – бо-
лее 90 образцов), крошка, бе-
тон; оградки, столики, скамейки. 
Укладка плитки недорого и каче-
ственно. Тел. 440-50-39, 401-17-82, 
098-1229633, ул. Телевизионная, 
1а.

№ 711. ПАМЯТНИКИ. НИКОЛАЕВ-
СКОЕ ШОССЕ, 21. Тел. 401-42-51. РАС-
ПРОДАЖА! АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ! КО-
ЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ ОГРАНИЧЕНО.

№ 1025. Предприятие изготавливает 
навесы, беседки, козырь-
ки, ворота въездные (в 
т.ч. откатные), гаражные, 
ограждения (от элитных 
до сетчатых), предметы 
интерьера, двери метал-
лические (в т.ч. с влаго-
стойкими накладками), 
ковка. Изделия из МДФ: 
арки межкомнатные, 
двери любого размера и цвета. Тел. 401-
04-17, 92-29-98, 050-3213250.

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

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

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

№ 712. ОТДЫХ У МОРЯ! ПГТ Ла-
зурное, ДО МОРЯ 200 м. ТИХИЙ 
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ СО ВСЕМИ УДОБ-
СТВАМИ. ТЕЛ. ХОЗЯЙКИ 098-5922038, 
Анна Борисовна (посредников про-
сим не беспокоить).

№ 758. КПГМЛ (ПТУ № 37) ЗАПРО-
ШУЄ НА НАВЧАННЯ НА БАЗІ 9-11 
КЛАСІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: 
ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК, ЕЛЕКТРО-
СЛЮСАР, АВТОСЛЮСАР, ПРОХІДНИК, 
МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОВОЗА, ЕЛЕКТРО-
МОНТЕР, ПРОДАВЕЦЬ. ПЛАТНІ КУРСИ 
З ЦИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (3-6 міс.). 
СПІВБЕСІДА. СТИПЕНДІЯ. ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННЯ. АДРЕСА: ВУЛ. БИКОВА, 
13. Тел. 64-14-54, 64-33-15.

№ 953. ПРЕСТИЖНАЯ РАБОТА С 
ОБУЧЕНИЕМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ МЕБЕЛЬЩИКА, З/П 
ДОСТОЙНАЯ. Тел. (056)-404-21-28, 067-
5690079.

№ 954. НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 
СТОЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ, РАЗНОРАБО-
ЧИЕ. СОЦПАКЕТ. Тел. (056)-404-21-28, 
067-5396688.

№ 979. Набор сотрудников: диспет-
чер-охранник; секретарь-администра-
тор; помощник руководителя. Требо-
вания – грамотная речь, деловой вид. 
Оплата стабильно. Тел. 098-0418800, 
066-9174961.

№ 884. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. 
СРОЧНО! Тел. 067-9446864.

№ 887. Требуется оператор на теле-
фон, з/п 2300 грн. Тел. 097-3052016, 095-
5401151.

№ 1008. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК в 
ОФИС. ВХОДЯЩИЕ ЛИНИИ, ТЕКУЩИЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ. ДОХОД РАСТУ-
ЩИЙ. Тел. 067-5865108.

№ 1014. Компании срочно требуются: 
диспетчер, помощник руководителя, 
администратор, помощник бухгалтера, по-
мощник экономиста. Оплата высокая и ста-
бильная. Тел. 096-7713891, 095-2733977.

№ 1037. Срочно требуется сотрудник 
в офис с функциями администратора. 
Доход 2500 грн. Тел. 067-5865391.

№ 1036. Срочно! Работа для молодых 

пенсионеров. Офис. Доход 2500 грн. 
Тел. 067-5865391.

№ 1039. Загублені документи на ав-
томобіль, водійське посвідчення, стра-
ховий поліс на ім’я Сліпченка Миколи 
Сергійовича поверніть за винагороду. 
Тел. 067-1431082, 405-38-93.

Подарим умненького котенка на 
выбор – Асика или Васика. Тел. 067-
5679083, 098-3934480.

№ 871. Радиошкола ОСОУ про-
водит набор на платные курсы: 1. 
Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 
2. Оператор 1-С: предприятие. 3. Се-
кретарь руководителя (делопроизв., 
ПК). 4. Радиомеханик по ремонту цвет. 
ТВ. 5. Электрогазосварщик. 6. Электро-
монтер. 7. Машинист холодильного 
оборудования. Для учащихся школ, ву-
зов по выходным дням работает УПК по 
специальностям: 1. Оператор ЭВМ (все 
офисы, Internet). 2. Секретарь руково-
дителя (делопроизв., ПК). Адреса: ул. 
Телевизионная, 10 (ост. «Автовокзал»), 
тел. 71-23-84, 067-6386563. Филиал: 
ул. Щорса, 35 (ост. «Пл. Толстого»), тел. 
36-33-10. Лиц. МО Украины № 582911.

№ 1027. 17 серпня 2012 року о 14.00 
в КЗ «Міський центр здоров’я», що зна-
ходиться за адресою: вул. Орджонікідзе, 
2, відбудеться засідання міської галузе-
вої ради підприємців з питань охорони 
здоров’я.

Довгинцівська районна в місті 
рада та її виконавчий комітет ви-
словлюють щире співчуття Грицен-
ко Ларисі Григорівні, завідувачу 
відділу з питань кадрової роботи ви-
конкому Довгинцівської районної в 
місті ради, з приводу тяжкої втрати 
–  смерті чоловіка

Олександра Петровича

Електрик схибив на смерть
3 серпня на горизонті -300 метрів 

Першотравневого кар’єру ПАТ «Пів-
нічний ГЗК» при проведенні робіт на 
відкритому розподільному пристрої 
трансформатора зазнав смертель-

ного удару електрострумом силою 
6 тис. вольт слюсар 1959 року на-
родження. Слідство триває, голов-
ною версією є власна необережність 
електрика.

Накоїв лиха під лікарнею
У суботу в дворі лікарні №2 авто-

мобіль збив жінку, водій з місця ДТП 
утік. Персонал медичного закладу 
надав допомогу постраждалій, у неї 

діагностовано закритий вивих пле-
чового суглоба. Співробітники ДАІ 
швидко знайшли винуватця, 50-річ-
ного мешканця мкрн. Гірницький.

За секс платив боєприпасами?
Біля магазину «Олівія» в Тернівсь-

кому районі дільничний інспектор 
затримав для перевірки особи пі-
дозрілу жінку, яка почала панікува-
ти при його появі. У сумці 33-річна 
Карина Х. несла велику кількість 
малокаліберних набоїв. Затримана 
пояснила, що таким товаром з нею 

розплатився малознайомий квар-
тирант за кілька днів проживан-
ня в її оселі та ще деякі послуги. Є 
припущення, що мається на увазі 
інтим. У такому випадку цікаво зна-
ти: запротореній до в’язниці мадам, 
з його ж милості, кавалер передачі 
носитиме якою натурою?

День самогубців
О 4-й ранку неділі до 5-ї міськлікар-

ні доставили 27-річного пацієнта з 
розрізаною горлянкою. Парубок на-
магався заподіяти собі смерть біля 
під’їзду колишньої коханки.

Пополудні по вул. Тинка сусі-
ди виявили повішеного 70-річного 
пенсіонера. За словами свідків, після 
інсульту він страждав від тяжкого 
болю голови, спроби суїциду вчиняв 
неодноразово.

Ближче до півночі з даху 
дев’ятиповерхівки по вул. Подбєльсь-
кого вистрибнув 20-річний юнак. За 
кілька хвилин до фатального кроку в 
безодню він залишив повідомлення 
колишній дівчині: просив її забрати 
собі його мобільний телефон. Батько 
самовбивці не приховував, що син 
останнім часом сприймав життя не-
адекватно через зловживання алко-
голем і наркотиками.

g Криворізьке міське управління 
юстиції інформує

Графік
проведення «гарячих ліній» з питань організації роботи та діяльності  
державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів, забезпечення  

населення нотаріальними послугами за телефоном  
у м. Дніпропетровську 0-22-38-55-00 на ІІІ квартал 2012 року

1. Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Ма-
зуренко С.В. – 18.07.2012 з 9.00 до 11.00.

2. Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Рич-
ка К.Ю. – 25.07.2012 з 9.00 до 11.00.

3. Провідний спеціаліст відділу нотаріату Головного управління юстиції у Дніпро-
петровській області Мудрецька І.В. – 8.08.2012 з 9.00 до 11.00.

4. Головний спеціаліст відділу нотаріату Головного управління юстиції у Дніпро-
петровській області Тимцуник О.В. – 15.08.2012 з 9.00 до 11.00.

5. Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу Ви-
ноградова В.Ю. – 22.08.2012 з 9.00 до 11.00.

6. Провідний спеціаліст відділу нотаріату Головного управління юстиції у Дніпро-
петровській області Старикова О.І. – 12.09.2012 з 9.00 до 11.00.

7. Приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу  Пі-
онтковська О.О. – 19.09.2012 з 9.00 до 11.00.

g Офіційно
У прокуратурі міста Кривого Рогу організовано роботу телефону «гаря-

чої лінії» - телефон 90-07-56, по якому приймається інформація про факти 
незаконного втручання у підприємницьку діяльність з боку службових 
осіб органів влади і контролю, правоохоронних органів.

Телефони «гарячої лінії» районних прокуратур:
1. Прокуратура Центрально-Міського району 92-04-57.
2. Прокуратура Жовтневого району 95-88-45.
3. Прокуратура Саксаганського району 404-85-21. 
4. Прокуратура Довгинцівського району 71-10-33. 
5. Прокуратура Дзержинського району 92-87-29.
6. Прокуратура. Тернівського району 38-32-79, 38-23-45.
7. Прокуратура Інгулецького району 21-09-13.
Приймання  повідомлень  на телефон  «гарячої лінії» здійснюється у ро-

бочі дні з 9.00 до 18.00.

Шановні мешканці Жовтневого району!
Виконком Жовтневої районної у місті ради 16 серпня 2012 року проводить 

«День прямого телефону» з питання дотримання правил торгівлі алкогольними на-
поями та тютюновими виробами в об’єктах роздрібної торгівлі.

Відповіді на ваші питання з 9.00 до 17.00 надасть Ніконова Галина Володими-
рівна, завідуюча відділом підприємництва виконкому Жовтневої районної у місті 
ради. Звертатись за телефоном 440-32-26.

Виконком Криворізької міської 
ради з глибоким сумом і скорботою 
сповіщає про смерть колишнього 
працівника 

МОЛОЖОН  
Галини Францівни

Галина Францівна віддала бага-
то років життя роботі у виконкомі, 
обіймаючи посади завідуючої при-
ймальнею міськвиконкому, заві-
дуючої сектором по роботі зі звер-
неннями громадян і виявляючи себе 
досвідченим професіоналом та гли-
боким знавцем своєї справи.

Колеги запам’ятають її як людину 
чесну, добропорядну та мудру.

У цей важкий час висловлюємо 
щирі співчуття близьким і рідним по-
кійної, поділяємо гіркий біль утрати.

Світла й добра пам’ять про Галину 
Францівну залишиться назавжди у 
наших серцях.

Криворізькому міському голові,  
Почесному  

громадянину  Кривого Рогу  
Вілкулу Ю.Г.

Шановний Юрію Григоровичу!
У цей важкий час утрати близької 

людини – двоюрідного брата 

ВІЛКУЛА  
Станіслава Васильовича 

Криворізька міська рада та її ви-
конком висловлюють Вам, усім Ва-
шим рідним і близьким глибоке 
співчуття.

У нашій багатій мові неможливо 
віднайти слова, що зарадили б Ва-
шому горю. У цей скорботний час 
з Вами не тільки близькі, а всі, хто 
знав Станіслава Васильовича, хто 
шанує родинні почуття. 

Світла пам’ять про Станіслава Ва-
сильовича назавжди збережеться в 
серцях його колег, знайомих, усіх, 
хто його знав. 

Нехай Господня благодать огорне 
його душу.

g Оголошення

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.
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g Анонс g Посміхніться

g виставкова зала

Легенди в скляних викрутасах
Як гадаєте, чи може густо подряпане скло 
раптом стати оригінальним витвором ми-
стецтва? ви б одразу викинули? Ну звісно, 
таку передбачувану відповідь може дати 
лише людина, яка жодного разу не відвіда-
ла виставки робіт василя Пилки – ручного 
гравірування на склі в художньому стилі. 

А от не полінуйтесь, 
зазирніть найближчими 
днями до міської вистав-
кової зали, і вас приємно 
здивують ті різнокалібер-
ні подряпини, майстер-
но скомпоновані в ілю-
страції до творчості Го-
голя, Шевченка, пейзажі, 
зображення рідних кри-
ворізьких та світових ар-
хітектурних пам’яток, ли-
ків святих та романтич-
них персонажів, вигід-
но висвітлені зсередини 
світлодіодами.
«Запилений» 
запал

Це вже не перша ви-
ставка Василя Йосипови-
ча в рідному місті. Граві-
руванням на склі колиш-
ній металург займається 
п’ятий рік. «Перехідний» 
період з мартенівсько-
го цеху на пенсію озна-
менувався для чоловіка 
«внутрішньоскляним пе-
реворотом» (так сам ав-
тор пояснює свій рапто-
вий потяг до оригіналь-
ного заняття). І резуль-
татом цього металургій-
но-мистецького кульбіту 
стали міжнародні й місь-
кі виставки робіт, анало-
гів яким в Україні годі й 
шукати (якось гравіру-
вання Пилки навіть було 
конфісковано на таможні, 
бо такого виду мистецтва 

в митному реєстрі Украї-
ни не знайшли).

На сьогодні майстер 
має в запасі кілька варі-
антів новітніх розробок: 
3D, зображення з ефек-
том надтріснутого скла 
тощо. Зазвичай він почи-
нає свій витвір з легких 
ескізів чорним маркером 
на прозорому склі, розра-
хунку габаритів і акурат-
ного нанесення штрихів-
подряпин, а потім бере 
до рук алмазно-стрижне-
вого бора (річ доволі не-
дешева) та гравірувальну 
машинку високого обер-
тання (40 тисяч обертів), 
яку замовляє за кордо-
ном. Скло теж викорис-
товує дороге, імпортне – 
біле італійське. Вітчизня-

не, зізнається, гір-
шої якості. У се-
редньому робота 
обходиться май-
строві в 3700-4000 
гривень. Та, крім 
високої собівар-
тості, захоплення 
Василя Йосипо-
вича має ще один 
вагомий недолік – 
небезпечний скля-
ний пилок осі-
дає на обличчі, гу-

бах, потрапляє в дихальні 
шляхи (у масці художник 
працювати не може).
Скло на всяк смак

– Я ним дихаю, я знаю 
його смак – кисленький, 
як лимонна шкірочка, – 
ділиться Пилка, – але то 
нічого, будь-яке мисте-
цтво вимагає жертв. Зате, 
спілкуючись зі склом, я 
усвідомив, що воно живе, 
має свої відчуття, не про-
щає помилок – лопається, 
коли зробиш щось не так. 
Похибку маркером ще 
можна поправити, а ось 
якщо вже бором дряпнув, 
то не так легко виправи-
ти. Але й у такому разі не 
поспішаю викидати скло. 
Пофантазувавши, можна 

й помилочку зробити не-
обхідним штрихом в зо-
браженні. Зі склом тре-
ба говорити, плекати, як 
живу квітку. Простіше 
кажучи, це копітка робо-
та, яку роблять руками і 
мозком, а не на станку чи 
конвеєрі, копіюючи чужі 
бренди, як, приміром, у 
Китаї. Щоправда, прикро 
дивує сучасний підхід до 
сприйняття прекрасно-
го. Так, нещодавно відо-
мий скульптор Олег Пін-
чук порадив мені зобра-
жувати не красу, а по-
творність, тобто епатува-
ти глядача. Мовляв, таке 
більшим попитом корис-
тується...

За зізнанням Василя 
Йосиповича, попиту на 
його філігранні роботи 

й так не бракує: він пре-
зентує їх у соціальних ме-
режах і отримує числен-
ні пропозиції (95% робіт 
продано за межі Украї-
ни, 2 з них – у США, над-
ходять замовлення з Ав-
стрії, Німеччини, Ту-
реччини). Але майстро-
ві не дає спокою думка 
про проведення широ-
комасштабної виставки, 
яка б зробила наше Кри-
воріжжя відомим у між-
народних мистецьких ко-
лах. Пилка натхненно на-
магається відшукати не-
байдужу людину, мецена-
та, який би допоміг йому 
в організації такої екс-
позиції. Адже майстрів 
скляних справ, здатних 
створювати такі доробки, 
зовсім небагато…

Тетяна ДРєєвА. Фото Андрія ТРУбіциНА.

Хто рано встає... 
той, зараза, усіх дра-
тує, грюкає дверима, 
гримить чайником 
та тупотить. 

***
Викладач літера-

тури – студентці:
– Якби ви могли 

поспілкуватися з 
будь-яким письмен-
ником, живим чи 
мертвим, – якого б 
ви вибрали?

– Мабуть, живо-
го...

***
– Лікарю, я весь 

час бачу перед очима 
мерехтливі крапки, 
– скаржиться хво-
рий окулісту. 

Лікар прописав 

окуляри. Через де-
кілька днів хворий 
знову приходить.

– Краще вам? – 
довідується лікар.

– Звичайно, те-
пер я бачу мерехт-
ливі крапки набага-
то виразніше.

***
Існує стародавня 

легенда, що є такі 
жінки, які, відкри-
ваючи шафу, зна-
ють, що вдягнути.

***
Хлопець знайо-

миться з дівчиною 
в Інтернеті.

– Опиши себе.
– Блондинка.
– Ясно... А очі?
– Є!!!

11.08.2012    12.08.2012

станом на 10.08.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

Хмарно, опади 
За даними Українського гід-

рометцентру, у неділю очіку-
ється хмарна погода, з прояс-
неннями. Можливі опади. Тем-
пература вночі до 19 градусів 
тепла, вдень до 27 градусів те-
пла. Вітер східний та північно-
східний, 1-4 м/сек. Атмосфер-
ний тиск 745…759 мм рт. ст. 

g Погода

Долар Рубль євро

Курс НБУ 799,30 25,39 983,22

УкрСиббанк
808,00 24,40 984,00
813,00 25,60 1008,00

ПриватБанк
809,00 25,00 988,00
813,00 26,00 1015,00

Промінвест-
банк

808,00 25,10 987,00
812,40 26,00 1005,00

Райффайзен 
Банк Аваль

808,00 24,50 979,00
813,00 26,10 1015,00

Форум
807,50 24,90 980,00
812,00 26,00 1000,00

Південком-
банк

808,00 24,00 980,00
812,00 25,30 1010,00

Укрексімбанк
807,00 24,50 982,00
811,00 25,50 1002,00

КУПівЛЯ ПРОДАж

03 22 26 27 44 45 

11-12 серпня

Геомагнітний прогноз  
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного  
розіграшу 
5 500 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1183  
виграшні номери 8.08.2012  

джек-пот 5 300 000.00

g Курси валют

0:00 2 2
3:00 2 2
6:00 2 2
9:00 2 2
12:00 2 2
15:00 2 2
18:00 2 2
21:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 3 6006.00
4 96 262.00
3 2376 18.00
2 20226 6.00
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