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g Новини

Створюються
нові ліси

Традиційно у тре
тю неділю вересня
працівники лісового го
сподарства відзначають
своє професійне свято.
У Дніпропетровській
області їх від імені Олек
сандра Вілкула привітав
заступник голови ОДА
Олександр Любович.
Як повідомило управління преси та інформації ОДА, на Дніпропетровщині здійснюються системні заходи з охорони, збереження та розширення лісових територій. Наразі в регіоні реалізується
обласна програма «Ліси Дніпропетровщини». Мета програми –
збільшити лісовий фонд області
та зберегти ті зелені ресурси, які
вже створені на Дніпропетровщині. В рамках програми «Ліси
Дніпропетровщини» для лісових
господарств області закуповується нове обладнання та техніка.
Так, лісові господарства області
вже отримали 7 лісопожежних
модулів на базі автомобілів УАЗ3309 на суму 1 млн. 750 тис. грн.
Щорічно в регіоні висаджується
від 2 до 2,5 тис. га нових лісів. Для
забезпечення потреби області в
посадковому матеріалі в лісових
розсадниках щорічно вирощується більше 12 мільйонів сіянців і
саджанців основних лісоутворюючих порід. (Читайте 8 стор).
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Мужні чоловіки – гірничі рятівники
Читайте 5 стор. ___________________________________________________________________ Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g З перших вуст

g Реклама

По 26 жовтня дивіться «Криворіжжя» Шановні мешканці міста, прилеглих районів та селищ!
В Кривому Розі працює ЦЕНТР тайтесь до консультантів кредитного та пенсіонерам надається додаткова
з 19.00 до 21.00
БЕЗВІДСОТКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ центру за адресою: м. Кривий Ріг, знижка 2%.

Городяни, які слідкують за вечірніми інформа
ційними випусками, програмами державної
телерадіокомпанії, помітили, що з 10 вересня вони
подовшали аж на годину.
«Чому?» – адресуємо це запи- тів у народні депутати. Для нас це
тання генеральному директору не так і погано, адже вечірній час
«Криворіжжя» Івану Галамасюку. більш рейтинговий, ніж враніш– Пов’язано це з початком пе- ній. Якщо бути конкретнішим, то
редвиборної кампанії, – відповідає повідомляю, що з 19.00 до 19.25 буІван Васильович. – Відповідно до дуть виходити наші інформаційні
діючого законодавства державні випуски, потім транслюватимемо
телерадіокомпанії мають віднахо- інформацію Української всесвітдити час для проведення перед- ньої служби новин, далі – передвиборної агітації кандидатів у на- виборні програми кандидатів у
родні депутати України, що ми й депутати українського парламензробили. Отож з 10 вересня по 26 ту та передачі власного виробнижовтня ми транслюватимемо свою цтва, а на завершення – о 20 годипродукцію з 19.00 до 21.00, куди ні 45 хвилин повторимо основні
входитимуть і виступи кандида- новини дня у вигляді дайджесту.
________________________________ Микола Крамаренко.

g Увага, акція!

В Ялту разом з «Гірником»
Передплати «ЧГ»
на четвертий квартал
2012 року

та виграй
путівку
до Ялти.
Телефони для довідок: 92-97-18, 92-70-70.

за національною програмою енерго
збереження.
Безвідсоткові кредити надаються виключно на металопластикові
вікна та двері з високоякісних профілів VEKA, DECEUNINCK та REHAU
виробництва Німеччини та Бельгії з
підвищеним коефіцієнтом енерго
збереження. Можливе оформлення
без першого внеску, без комісії та
переплати, строком до одного року.
За детальною інформацією звер-

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: 401-3344 (моб. тел. 097-309-00-99), з понеділка по суботу з 9 до 18. При замовленні вікон за даною програмою
доставка, монтаж та демонтаж висококваліфікованими спеціалістами
підприємства «ВІКНОПЛАСТ» виконується БЕЗКОШТОВНО. Пільговикам

Зверніть увагу, при монтажі вікон
в зимовий період використовуються
високоякісні герметики Penosil (Німеччина), що гарантують якісний
монтаж при температурі до мінус
18⁰С.
У разі виникнення зауважень
щодо якості обслуговування, ви можете звернутись до контролюючого
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.
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g У виконкомі міськради

g Вітання
Шановні працівники аварійно-рятувальних
підрозділів міста! Щиро вітаю вас з нагоди
професійного свята – Дня рятівника!

Це свято об’єднує людей мужніх професій – пожежних і працівників аварійнорятувальних формувань та служб, які несуть відповідальність за вирішення питань
загальнодержавної ваги – забезпечення
надійного захисту національних багатств,
життя людей від вогню та стихії.
Утверджуючи добро й милосердя, ви –
справжні герої наших днів – з честю викону-

єте покладені на вас завдання. Спасибі вам
за вірність обов’язку, постійну готовність до
боротьби з незваним лихом. Переконаний,
що ви й надалі збагачуватимете кращі традиції професії, віддано та сумлінно служитимете обраній справі.
Бажаю вам щастя, добра та відсутності
тривожних викликів. Нехай мир і злагода
панують у ваших родинах!

Криворізький міський голова Ю. Вілкул.

Шановні працівники та ветерани Криворізького спеціального
воєнізованого гірничорятувального загону Міністерства
надзвичайних ситуацій України! Прийміть щирі вітання
з нагоди 100-річчя з дня заснування загону!

Ваша діяльність пов’язана з гарантуванням безпеки праці гірників, ліквідацією
аварій і рятуванням людей на гірничорудних підприємствах Кривбасу. Ви завжди
першими приходили на допомогу мешканцям міста під час складних аварійних ситуацій природного чи техногенного характеру.
За час існування загону гірничорятувальниками збережено майже вісім з половиною
тисяч людських життів.
В умовах сьогодення, коли типовими є

природні катаклізми, аварії та катастрофи,
від вашої мужності, професійної підготовки
та фізичного гарту нерідко залежать долі
громадян нашого міста.
Нехай відданість справі, готовність захищати національні багатства і, насамперед,
здоров’я та життя людей ніколи не вичерпуються й надихають на нові досягнення у вашій благородній і гуманній справі.
Бажаю вам і вашим родинам міцного
здоров’я, щастя, благополуччя та злагоди!

Криворізький міський голова Ю. Вілкул.

Шановні винахідники й раціоналізатори міста!
Щиро вітаю вас із професійним святом!

Винахідник і раціоналізатор – це не професія, а покликання, це прагнення удосконалити те, що було створено колись, спроба
зробити ще один крок на шляху розвитку
технічного прогресу. Кожне вдале рішення,
винахід, раціоналізаторська ідея роблять
сильнішим не лише наше місто, а й нашу
країну.
З кожним роком кількість винахідників у нашому місті зростає, адже ми
маємо для цього потужну базу – велику
кількість навчальних закладів, науководослідних інститутів, а головне – тала-

новиту, перспективну, амбіційну молодь.
Вітаю всіх тих, хто створює об’єкти промислової власності, займається раціоналізаторством, популяризує здобутки інтелектуальної власності, забезпечує винахідників
і новаторів науково-технічною інформацією, сприяє впровадженню інновацій у
виробництво. Сподіваюся, що ваші цілеспрямовані зусилля неодмінно отримають
належну оцінку.
Сердечно бажаю вам і вашим родинам
міцного здоров’я, достатку, творчого натхнення та невичерпної життєвої енергії.

Криворізький міський голова Ю. Вілкул.

Шановні працівники та ветерани аптечної мережі міста!
Щиро вітаю вас з нагоди професійного свята –
Дня фармацевтичного працівника.

Ваша професія – одна з найблагородніших, оскільки саме ви допомагаєте людям
покращити здоров’я та полегшити біль.
Увесь свій досвід, знання та душевне тепло
ви віддаєте улюбленій роботі, виявляючи
гуманізм і милосердя до тих, хто цього по-

требує. Завдяки вам тисячі людей знову зазнали радість життя.
Бажаю здоров’я, творчої наснаги,
успіхів у невтомній і благородній праці,
добра та благополуччя вам і вашим родинам!

Криворізький міський голова Ю. Вілкул.

У Кривому Розі оцінили
стан професійної освіти
12 вересня відбулося чергове засідання
виконкому міськради. Його провів секретар
Криворізької міської ради Сергій Маляренко.

продовжується набір і підготовка спеціалістів, якими вже
й так перенасичено ринок
праці.
У свою чергу, позитивний досвід співпраці між
навчальними закладами і
підприємствами міста було
представлено на прикладі
ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».
Серед інших 33 рішень, затверджених у ході засідання
виконкому міськради, варто
виділити надання матеріальної допомоги криворіжцям,
яким виповнилося 100 і більше років (нині їх проживає
в нашому місті 20), надання
матеріальної допомоги на
лікування двом Героям Со-

Того дня членами викон- ління освітою та освітніми
кому було розглянуто і при- закладами міста напрацьойнято 34 рішення. З допо- вуються нові форми робовіддю з основного питання ти з питань професійної
виступила начальник управ- орієнтації, удосконалення
ління освіти та науки ви- механізму науково-метоконкому міськради Наталія дичного та навчального
Касимова. Вона розповіла забезпечення. Зокрема, у
про стан роботи з питання більшості навчальних занаступності в професійно- кладів встановлено прому становленні та працевла- грамно-апаратні комплекштуванні учнівської та сту- си «Профорієнтаційні тердентської молоді на сучасно- мінали» для забезпечення
му етапі розвитку міста.
доступу учнівської молоді
Так, для здійснення про- до інформації про наявні
фільного навчання в Криво- робочі місця на території
му Розі задіяно 121 загально- міста і всієї України.
освітній навчальний заклад
Учасникам засіданI-III ступенів, 40 позашкільня
було представлено
них навчальних закладів, 1
новопризначеного
наміжшкільне навчально-вичальника фінансового
робниче об’єднання, 15 проуправління виконкому
фесійно-технічних і 28 виміськради Олену Рожщих навчальних закладів.
ко. Донедавна Олена
Це призвело до того, що в
Василівна обіймала
нашому місті вже 100% старпосаду заступника
начальника цього ж
шокласників охоплено про
таки управління.
фільним навчанням. Най
кращий досвід співпраці з
питань профільності та проВодночас не в повному об- ціалістичної Праці та видіфорієнтації між усіма ви- сязі налагоджена співпраця лення коштів на матеріальну
дами закладів I-IV ступеня між Криворізьким міським підтримку пенсіонерам – коакредитації продемонстро- центром зайнятості та закла- лишнім працівникам відділів
вано в Жовтневому та Сак- дами освіти стосовно про- та управлінь, інших виконавсаганському районах.
фесійного становлення та чих органів міської ради. Під
– Результати ЗНО стар- працевлаштування молоді. час засідання було ухвалешокласників підтверджують Так, за повідомленням пред- но рішення про створення
якість викладання в про- ставника міського центру міської координаційної ради
фільних класах, – повідоми- зайнятості, 55% зареєстрова- «Жінки Придніпров’я».
ла Наталія Касимова. – Свід- них безробітних у Кривому
Також члени виконкому
ченням цього є випускники Розі мають вищу освіту. При погодили проект внесення
Саксаганського, Дзержин- цьому, незважаючи на майже змін до показників міського
ського, Жовтневого, Довгин- повну відсутність місць для бюджету і виділили кошти
цівського районів, які отри- працевлаштування бухгалте- для виплати грошової коммали максимальний бал рами чи юристами і дефіцит пенсації дітям-сиротам та
(200) за результатами ЗНО.
працівників робітничих та дітям, позбавленим батьківНаразі органами управ- медичних професій, у місті ського піклування.
________________________________________________________ Андрій Ройко.

g Гість нашого міста

Герой України подарував автомобіль бойовому побратиму
Нещодавно із приємною місією завітав
до Кривого Рогу голова Української
спілки ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів) Сергій Червонописький.
Це була по-справжньому
Героя України, який прибув
до парку «Ювілейний», зустрі- хвилююча зустріч, адже С. Черчали заступник міського голо- вонописький, котрий був бойови Костянтин Бєліков, голова вим побратимом криворіжця
Довгинцівської райради Ігор Миколи Дробота в ДРА (обиКолесник, керівник міської два служили в одному авіаорганізації УСВА (ветеранів- полку), подарував ветерану«афганців») Юрій Федосенко, «афганцю» зручну автомашину
інші поважні гості, ветерани- з ручним керуванням. А головному лікарю криворізького
«афганці» та їхні родини.

медцентру «Мрія медсервіс»
Миколі Крижову, котрий допомагає «афганцям» у безплатному лікуванні – нагороду
УСВА «Честь і слава».
Присутні поклали квіти до
пам’ятника загиблим криворізьким шураві. Про їхні
подвиги прочитає віднині й
С. Червонописький, котрому
наш
колега-червоногірничанин Володимир Бухтіяров
презентував одну зі своїх книг
«Віват, шураві!».
– Ваша міська «афганська»
організація – одна з кращих в
Україні, – запевнив поважний
гість. – Маєте міцну побратимську дружбу. Я приємно вражений таким теплим прийомом у Кривому Розі. Теж дружу
з вашим земляком Миколою
Дроботом. Разом ми воювали
в повітряно-десантних військах (С. Червонописький має
звання генерала у відставці, –
авт.). Обидва отримали важкі
поранення, йому я дав слово,
що допоможу з авто. Бо добре

знаю, що це значить для
того, хто втратив на війні
ноги. Вдячний усім, хто
мені сприяв у цій справі, у тому числі нашим
колишнім десантникам
Петру Трофимчуку та Василю Петрову. Нехай тобі,
бойовий побратиме, трохи краще житиметься.
– Важке поранення я
отримав, коли служив в
356 військово-десантній
дивізії в Чирикарській
долині, – згадує ветеран-криворіжець. – Після виконання бойового
завдання ми йшли через
кишлак. Я підірвався
на міні, яку поставили
«духи». Загалом, траплялося немало бойових
епізодів під час мого перебування в Афганістані протягом 1986-1988 років. Маю
два ордени Червоної Зірки та
медаль «За бойові заслуги».
Як досі пам’ятаю епізод, коли
ми вийшли з оточення. «Духи»

влаштували нам засідку. Та
виручив, ризикуючи власним
життям, наш кулеметник-татарин. Він витягнув стрічки із
набоями з ящика, з’єднав їх
і пішов на ворога. У повний

зріст, розстрілюючи душманів
направо і наліво. Так відважний боєць і вивів нас із засідки.
Усі «духи» стріляли в сміливця,
але, на щастя, жодна з куль
не влучила. Ми ще з хлопцями після бою, подякувавши
нашому рятівнику, приємно
дивувалися. А наш кулеметник лише посміхався: мовляв,
мене, браття, кулі не беруть, бо
я фартовий. Ця бойова історія,
мабуть, найяскравіша, бо тоді
я лише починав свою військову службу в ДРА. Зараз у мене,
вважаю, все нормально: маю
гарну дружину Надію Олексіївну (вона працює в дитсадку
хореографом), двох доньок,
онуків. Працюю на швейній фабриці, тобто в ТОВ «Полстар».
Щире спасибі за подароване
авто, яке добряче стане мені в
нагоді.
Після цієї щемливої, посправжньому побратимської
зустрічі Микола Дробот одразу
ж і випробував новеньку автомашину.

________________________________________________________________________________________________ Віталій Ткачук. Фото Олександра Портнягіна.
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g На контролі

Будівництво Льодової арени
завершать до 20 жовтня

Наразі, загальна площа забудови становить 1,6 гектара. Трибуни Льодової арени розраховані
на 445 глядачів. У спорткомплексі будуть розміщуватися, окрім
самої спортивної частини, ще 4
роздягальні, кафе та адмінкорпус.
Льодова арена складатиметься з 2
поверхів загальною площею 3380
квадратних метрів.
– Загальний кошторис будівництва становить 35 мільйонів 343
тисячі гривень, – розповів Андрій Гальченко. – На сьогоднішній
день за рахунок коштів міського
бюджету зроблено всі зовнішні

У другій декаді жовтня має бути завершене
зведення Льодової арени в Кривому Розі. Про
хід і деталі будівництва, яке розпочалося ще
23 травня, «Червоному гірнику» розповів за
ступник міського голови Андрій Гальченко.
мережі, такі як каналізація,
водопровід і зливова каналізація. Також за рахунок міських коштів було проведено
роботи з установки електромереж на підстанцію. На все
це було виділено 6 мільйонів
800 тисяч гривень.
Що стосується Льодового
палацу безпосередньо – всі
підготовчі роботи закінчено.
На даному етапі обшиваються теплоізоляційним матеріалом зовнішні стіни будівлі.
Матеріал матиме власний унікальний вигляд.
Заступник Криворізького місь- експлуатацію запланована на 15кого голови проінформував про 20 жовтня. Так що вже цього роте, що незабаром розпочнеться ку криворіжці зможуть відвідати
монтаж обладнання, причому до Льодову арену.
цього часу воно буде доставлене
Водночас зазнає змін і прилев повному обсязі. Здача об’єкта в гла до спорткомплексу територія
парку імені Богдана Хмельницького.
За повідомленням
Андрія
Гальченка, поблизу об’єкта
з’являться
охайні
алеї та лавочки, на
яких
криворіжці
зможуть відпочити
або почекати своїх
дітей з тренування.
За об’єктом буде розташована автостоянка на 75 місць для ав-

томобілів, де зможуть зупинятися
глядачі на особистому транспорті
та автобуси команд. При цьому
трансформаторна підстанція, яка
буде забезпечувати функціонування об’єкта, розміститься позаду парадного входу до Льодової
арени, щоб не псувати її зовнішній вигляд.
Наостанок Андрій Володимирович відзначив, що благоустрій паркової зони, в якій розміщуються найбільші спортивні
об’єкти міста, буде продовжено й
надалі.
– Вважаю, що в парковій зоні
спорт і відпочинок мають бути
об’єднані. Люди тут повинні отримати всі умови для оздоровлення,
– зазначив Андрій Гальченко.

_______________________________________________________________ Андрій Ройко. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
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Громадський рух
«За чесні вибори!»
відкриває «гарячу
лінію» для виборців
Виконуючи
задекларовані
принципи щодо забезпечення
інформування громадськості та
забезпечення контролю за відкритим та прозорим перебігом
виборчої кампанії, громадський
рух «За чесні вибори!» відкриває
«гарячу» телефонну лінію для виборців та Інтернет-сайт.
Зателефонувавши з 10 до 17 години в робочі дні за номером (056) 74515-47 громадяни можуть повідомити
про факти чи події, які можуть бути
порушеннями виборчого процесу.
Повідомлення чи запитання з питань
виборчого законодавства можна
також надіслати за допомогою сайту www.chesnivibori.org.ua. На сайті
також громадський рух «За чесні вибори!» буде публікувати інформацію
з правових питань, що турбують виборців.
Як зазначив координатор громадського руху «За чесні вибори!»
Олексій Лазько, збір інформації безпосередньо від громадян та її ретельний аналіз дозволить отримувати
об’єктивну картину перебігу кампанії
та дій кандидатів на виборах до Верховної Ради України.
Оператор «Гарячої лінії» буде фіксувати повідомлення громадян з питань
перебігу виборчої кампанії, їх запитання, які потім будуть передаватися
юристам-фахівцям. Після ретельного аналізу та правової експертизи
громадський рух «За чесні вибори!»
готуватиме аналітичні матеріали, які
оприлюднюватимуться на сайті та у
ЗМІ. Також у рамках співпраці із Комітетом виборців України громадський
рух «За чесні вибори!» та КВУ будуть
обмінюватись отриманою інформацією щодо перебігу виборчої кампанії
на Дніпропетровщині.

g Гості міста

g Нам відповідають

«Camp Lead» – і чужому научайтесь

Відловлювання бродячих тварин відновлено

Тарас Шевченко казав: «Учітеся, брати
мої, думайте, читайте, і чужому научай
тесь, й свого не цурайтесь…» Під цим
гаслом відбулася кількаденна зустріч 18
волонтерів-викладачів з Корпусу Миру в
студентському таборі «Camp Lead 2012»,
що стало можливим завдяки професору
Сергію Скидану та доценту Ользі Бра
танич з економічного інституту ДВНЗ
«Криворізький національний університет».
Ця помітна для студентів подія відбулася наприкінці літніх канікул, коли
120 хлопців і дівчат, серед яких були студенти та
учні шкіл і гімназій, мали
змогу з першоджерел дізнатися про американців
та їхнє життя, навчитися
співпрацювати з ними за
ті дні, які швидкоплинно
скінчилися.
Наші гості розповіли
про свою культуру та позбавили нас багатьох стереотипів щодо американського способу життя.
Тим самим дозволивши
значно краще зрозуміти
цю націю в цілому та ще
краще усвідомити, що люди різних національнос-

тей, світоглядів і поколінь
зможуть дійти злагоди та
взаєморозуміння, якщо
спілкування (а воно, як
і зазвичай під час таких
зустрічей, відбувалося ан-

глійською та українською)
базується на загальнолюдських цінностях.
Наприкінці
голова
«Camp Lead» Мет Міхаеліс виступив із завершальною промовою,
в якій зазначив, що це
не перший і напевно не
останній «Camp Lead» на
криворізькій землі. Отже, у 2013-му знову чекатимемо наших друзів, з
якими встигли здружитися за цей невеличкий, але
насичений радісними подіями час.

Максим Білик, студент третього курсу
економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

До редакції міської газети «Червоний гірник» надійшов лист Валентини Лобач, мешканки вул. 50 років Жовтня. У ньому, зокрема, йдеться про безпритульних собак, які, за
словами дописувачки, являють загрозу мешканцям її вулиці. Цей лист був направлений
до виконкому Інгулецької районної у місті ради, звідки надійшла така інформація:
«Відповідно до рішення го Рогу, в тому числі й по Інгу- (бродячих) тварин, які були
Криворізької міської ради від лецькому району, до 1.03.2012 проведені згідно з діючим за20.03.2011 № 259 «Про обсяг і року надавало КП «Сансервіс» конодавством, КП «Сансервіс»
межі повноважень районних на підставі договору, укла- у червні поточного року віду місті рад та їх виконавчих деного з управлінням благо- новлено роботи з відлову безорганів», виконкому Інгу- устрою та житлової політики притульних (бродячих) твалецької районної у місті ради виконкому Криворізької місь- рин. За період червня – липня
2012 року підприємством на
делеговані
повноваження кої ради.
Після завершення управлін- території житлового масиву
щодо здійснення контролю за
організацією збирання, тран- ням благоустрою та житлової відловлено 83 безпритульні
спортування та знешкодження політики виконкому Криво- тварини, в тому числі і на дворізької міської ради конкурс- рових територіях будинків,
трупів тварин.
Послугу з відлову бродячих них торгів на закупівлю по- зазначених у зверненні громатварин на території м. Криво- слуги з відлову безпритульних дянки В.О. Лобач.
_______________________ Голова Інгулецької районної у місті ради Є.В. Рижков».

g З вдячністю

«Вклоняюся долі за цих людей...»

До редакції «ЧГ» надійшов лист Олександри Назаренко, мешканки вул. Адмірала Головка, зі словами подяки на адресу людей, які врятували її хворого сина,
підтримали його у важкий час:
«Більше 6 годин тривала
операція, яку в 7-й лікарні
проводили Дмитро Ботвінніков, В’ячеслав Васильєв і запрошений з онкодиспансеру
Олег Яковенко, – розповідає
дописувачка. – Не залишили
сина в біді й колеги по роботі
з Першотравневого кар’єру на
чолі з тодішнім в.о. началь-

ника дільниці Олександром
Гребенніковим і майстром
Володимиром Манилюком –
стали донорами, допомагали,
чим могли, зібрали кошти на
лікування. Добре, що син був
застрахований у компанії «АСКО», яка надала всі необхідні,
дорогі ліки.
Особливо хочу подякувати

Дмитру Ботвіннікову – хірургу
від Бога, Людині з великої літери. Висловлюю щиру подяку
лікарю Ользі Степаненко, всьому персоналу хірургічного та
реанімаційного відділень, який
чуйно й уважно поставився до
Володимира, постійно опікував
його. Вклоняюся долі, що такі
люди живуть серед нас».
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g Компетентний співрозмовник

Дороговказ – на гарні дороги
Ми продовжуємо розмову про важливі аспекти життєдіяльності міста із заступником міського голови
Григорієм Вербицьким. Початок читайте в «ЧГ» від 12
вересня 2012 року.

Системність ремонтів

– Нинішнього року на криворізьких дорогах зроблено немало ремонтів. Цікавить ваша
оцінка виконаних обсягів.
– У 2010-му році в місті було
виконано ремонтних робіт на
автошляхах на суму близько 30
млн. грн., у 2011-му – на 83 млн.
грн. Очікується, що цьогоріч на
дорогах буде виконано обсягів
уже на суму 125 млн. грн. – зростання навіч.
Останніми роками вдалось
створити систему, завдяки якій
колишні проблемні об’єкти нині
перестали ними бути. Скажімо,
вулиця Електрозаводська, що
починається від кінотеатру «Зарічний» і йде далі в бік Коломойцевого. На цій вулиці в минулі роки завжди були складнощі
із цілісністю проїжджої частини, яку постійно відновлювали
ямковим ремонтом. Але потім
від цього відмовились і цю дорогу стали ремонтувати всуціль
– спочатку одну частину, потім
іншу, ще одну й ще одну, і цього року вул. Електрозаводська
завершена аж до міської межі.
Зараз на ній покриття практично зразкове, відремонтоване за
кілька років системної роботи.
За подібною схемою виконано
роботи на вул. Каширській, на
вул. Мусоргського, на вул. Тимірязєва, по об’їзній дорозі, на Божедарівській дамбі й так далі –
прикладів по місту дуже багато.
Окремо варто сказати про автошлях від вул. Волгоградської
до проспекту Миру, що оминає
площу Горького. Нині там чудова дорога, яка користується активним попитом серед автомобілістів. Також можна любуватися
вулицею Пушкіна, вже не кажучи про капітальну реконструк-

цію вулиці Купріна, що на західному в’їзді до нашого міста, де замість двох смуг нині маємо чотири з рухом в обидва боки. Не
можу не згадати про реконструкцію проспектів Південний та Перемоги, що в Інгулецькому районі, – також виконується чималий
обсяг робіт, який швидко наближається до свого завершення.
Продовжується програма асфальтування прибудинкової території об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків – цього року така робота вже виконана на вул. Коротченка, 13, на вул.
Димитрова, 112, тощо й триватиме надалі. Також варто додати, що
роботи проводяться не тільки на
головних магістралях, а ремонтники виконують певні обсяги й на
внутрішньоквартальних дорогах
– на вулицях Димитрова, Співдружності, Доватора тощо.
Про це ще можна багато розповідати, бо зроблено дійсно чимало, що напевне помічено городянами. Причому роботи на
дорогах триватимуть доти, доки
дозволятимуть погодні умови.

Якість – за технологією

– Чи не станеться так, що
цього року ремонтуємо, а наступного, коли зійде сніг, на
місці нового асфальту зяятимуть дірки?
– Під час ремонту вулиці Купріна за технологією верхній
шар асфальту потрібно було
вкладати за певної температури. Натомість, як усі пам’ятають,
влітку спека стояла страшенна, а тому частину робіт, зокрема укладення цього верхнього шару, підряднику доводилось
проводити вночі, коли температура відповідала технологічним
вимогам.

Григорій Вербицький.

Веду до того, що якість насамперед залежить від дотримання технології, що, у свою чергу,
гарантує експлуатаційні терміни покладеного асфальту впродовж 7-10 років без додаткових
втручань. Відтак сподіваємось,
що всі дороги, які були відремонтовані з асфальтоукладальником, витримають такий строк
експлуатації. Крім цього, підприємством – виконувачем робіт власним коштом було придбано й запущено в роботу новий асфальтний завод, а також
значно оновлено парк спеціалізованих механізмів: з’явились
новий асфальтоукладальник з
шириною смуги до 14 метрів та
нові катки із гідроущільнювачами. Це дозволяє виконувати роботи більше й краще в усіх районах міста.

Місто – в об’їзд

– Не так давно уряд затвердив новий класифікатор автодоріг країни. Це якось позначиться на нашому місті?
– Кабінет Міністрів України
дійсно ухвалив постанову, якою
затвердив нову класифікацію
доріг, розподіливши їх на націо
нальні, територіальні та регіональні. Це, звісно, стосується й

нашого міста, по якому рухається чимала кількість транзитного
транспорту, у тому числі й великовагового. Адже Кривим Рогом
проходять дві національні дороги: Дніпропетровськ – Миколаїв та Кіровоград – Запоріжжя.
Тож нині розглядається питання, якими вулицями здійснити
пропуск транзиту з найменшими втратами для міста.
За нашими пропозиціями,
транзитний транспорт варто
пропускати в об’їзд міста за двома напрямками: на південному
боці – у районі селища Широке
та житломасиву Інгулець, кладовища Візірка, а на північному – через Божедарівську дамбу, вулиці Тимірязєва, 23 Лютого та ЦГЗК з виїздом у бік Лозуватки. Таким чином транзитний,
передовсім вантажний, транспорт обминатиме центральну
частину нашого міста його південними чи північними околицями. Це позитивно впливатиме як на екологічний стан, так і
на наші дороги. Бо, скажімо, зараз мусимо витрачати додаткові кошти на підтримання належного стану Дніпропетровського
шосе, яке розбивається насамперед колесами великовагового автотранспорту.
– Як відреагували на наші
пропозиції відповідні державні
структури?
– Буквально днями відбулася нарада з цього приводу, в
якій взяли участь і представники Державної служби автомобільних доріг України. До наших
пропозицій щодо облаштування Криворізької кільцевої автодороги вони поставились з розумінням.
Кількість власного транспорту
в нашому місті постійно збільшується, а тому його центральна частина потребує розвантаження та розширення доріг. Але
розширення із зрозумілих причин можливе не повсюди. Тож
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– Пішохідні переходи – коли
завершиться їх обладнання відповідними знаками з посиленим
світловідбивним ефектом?
– 1200 таких знаків по місту
вже встановлено, залишилось
800. До зими, гадаю, цю програму завершимо.
– Секундоміри на перехресті
– це зручно як для водіїв, так і
для пішоходів. Але допоки не всі
перехрестя мають устаткування зворотного відліку часу.
– У місті із близько сотні перехресть залишився 21 світлофорний об’єкт без таких секундомірів. Ця програма була розпочата
минулого року, нинішнього вона
продовжилась, а завершиться – у
наступному році.
– Гарна дорога – це добре. Але
з розміткою – ще краще.
– І безпечніше. Тому нанесення розмітки триває, насамперед
на пішохідних переходах, на «лежачих поліцейських» тощо. Ця
робота виконуватиметься доти,
доки дозволятиме погода.
Записав Едуард Білик.

Порядок призначення та виплати
грошової допомоги

Пенсійний фонд України почасти потрапляє до глухого
кута, оскільки не може отримати належні йому поточні
платежі єдиного внеску від платників через блокування
їхніх рахунків Державною виконавчою службою.
точні платежі з єдиного внеску, а також
поновити права застрахованих осіб, Законом України від 22 травня 2012 року
№ 4814-VІ внесено зміни до розділу VІІІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування». Відповідно до нього платникам надається право на розстрочення сум заборгованості зі сплати страхових внесків, яка
виникла за період до 31 грудня 2010
року. Але – підкреслю – за умови відсутності заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування. Суми
заборгованості по страхових внесках
розстрочуються та підлягають сплаті
рівними частинами протягом 24 календарних місяців, починаючи з місяця подання платником заяви до відповідно-

Насамкінець – коротко
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Розстрочка для пенсійного боржника
Держвиконавці вживають ці заходи
якраз з метою стягнення заборгованості
зі сплати страхових внесків, накопичених
платниками до набуття чинності законом про єдиний внесок. Тобто підприємства не можуть сплатити заборгованість
і за страховими внесками, і за єдиним.
– Потерпають від такого стану речей
і наймані працівники, адже Пенсійний
фонд не може зараховувати їм страховий стаж за цей період, оскільки за них
роботодавець не сплачує страхові внески, – коментує ситуацію перший заступник начальника управління
ПФУ в Довгинцівському районі Олена Ліннікова. – Тепер, коли збільшено
мінімальний страховий стаж, для майбутніх пенсіонерів це особливо важливо. Тож, аби зменшити заборгованість
зі сплати страхових внесків і стимулювати страхувальників сплачувати по-

мешканці вулиць Кобилянського, Толстого та деяких інших
уже висловлюють свою стурбованість насиченістю транспорту, що проходить цими неширокими дорогами. Тому й докладаються зусилля для зменшення кількості транспорту, передовсім – у центральній частині
міста.
– Коли розпочнеться практична реалізація цього, поза
всяким сумнівом, важливого
проекту?
– Згадана урядова постанова набуває чинності з початку
наступного року, а для повної
реалізації таких планів потрібно буде кілька років, упродовж
яких місто активно працюватиме в цьому напрямі, готуючи відповідні документи, а також проводячи безпосередні практичні роботи. Адже задля втілення
такої ідеї необхідно чимало зробити як щодо облаштування дорожніх знаків, так і по самих дорогах. На це потрібен час, певні
кошти, робота відповідних фахівців тощо.

го органу Пенсійного фонду.
У разі виконання цих умов з такого
боржника списуються всі суми штрафів
і пені, які було накладено на нього і які
він не сплатив. Тому, шановні платники,
віднайдіть ресурси для погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску
та подайте заяву до відповідного органу Пенсійного фонду. Опісля укладіть
договір про розстрочення сум заборгованості зі сплати страхових внесків
і не допускайте виникнення нової заборгованості зі сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У вас ще є час до 22
листопада поточного року.
Е. Місцевий.

З 1 жовтня 2011 року передбачено виплату допомоги, яка не
підлягає оподаткуванню, у розмірі 10 місячних пенсій освітянам,
медикам, спортсменам та артистам у разі призначення їм пенсії
за віком.
Грошова допомога надається за вою Кабінету Міністрів України від
23.11.2011 № 1191.
таких умов:
Страховий стаж, який дає пра– пенсія за віком відповідно
до Закону України «Про загаль во на виплату грошової допомонообов’язкове державне пенсій- ги, враховується у календарному
не страхування» призначена після обчисленні.
При цьому допускається підсу1 жовтня 2011 року;
– на день досягнення пенсійно- мовування страхового стажу за пего віку, передбаченого ст. 26 зазна- ріоди роботи, які дають право на
ченого Закону, особа працювала в призначення пенсії відповідно до
закладах та установах державної пунктів «е»-«ж» ст. 55 Закону Украї
або комунальної форми власнос- ни «Про пенсійне забезпечення».
Для визначення розміру гроті на посадах, робота на яких дає
право на призначення пенсії за ви- шової допомоги враховується міслугу років відповідно до пунктів сячний розмір пенсії, обчислений
«е»‑«ж» ст. 55 Закону України «Про згідно зі ст. ст. 27 і 28 Закону Украї
пенсійне забезпечення»;
ни «Про загальнообов’язкове дер– страховий стаж на зазначених жавне пенсійне страхування», стапосадах: 35 років для чоловіків, ЗО ном на день її призначення.
років для жінок;
Виплата грошової допомоги
– до цього вони не отримували здійснюється органами Пенсійного
будь-якої пенсії.
фонду України одноразово у розміПорядок обчислення страхо- рі 10 місячних пенсій за рахунок кового стажу, що дає право на при- штів державного бюджету України
значення грошової допомоги та її одночасно з першою виплатою пенвиплати, затверджений постано- сії, яку призначено до виплати.
Управління праці та соціального захисту населення
Саксаганського райвиконкому.

Читайте нас на сайті:

www.girnyk.com.ua
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«Усе – заради життя інших!»
Минуло століття відтоді, як на Криворіж
жі з’явились перші професійні гірничо
рятувальники. Змінювались умови й за
вдання їхньої роботи, проте їхня служба
завжди була уособленням мужності й
самовіддачі.

Віхи історії
Формальним
приводом заснування гірничорятувальної станції стала
масштабна затяжна пожежа з масовою загибеллю людей у найглибшій
на початок століття кривбасівській шахті (тепер –
«Дільниця «Більшовик»
шахти «Октябрська» ПАТ
«КЗРК»). Для подолання
аварії власникам копальні в авральному порядку,
за величезну плату довелось кликати рятувальників з Донбасу. Висновок
про необхідність постійно
мати біля залізорудних
розробок таких підготовлених фахівців напрошувався однозначний, тим
паче, що, поряд зі значними збитками, рударі дедалі частіше відмовлялися
спускатись до надр.
Російсько-бельгійські
та французькі акціонерні товариства розпочали
споруджувати в районі
сучасної Техбази Шмаківську гірничорятувальну
станцію, почала вона діяти у вересні 1912 року. До
штату входили командир,
інструктор, конюхи на
трьох фургонах – а осіб з
необхідною кваліфікацією
якраз і не знайшлось, при
надзвичайних ситуаціях
залучались добровольці.
Існувала величезна ймовірність загибелі як потерпілих під землею, так і волонтерів. Отож за кілька
місяців шмаківці отримали респіратори іноземного виробництва і розпочали виснажливі тренування. Уже наступного року
особовий склад розширився до 15 вишколених
чоловік; у 1913-му Кривий
Ріг дав 6,3 млн. тонн руди,
це становило понад 70%
видобутку Російської ім-

ної потреби не так мати
змогу дієво долати наслідки аварій, як їх попереджувати. Створились служби контролю безпеки при
проведенні вибухів, профілактичних обстежень,
пилогазового режиму, газоаналітична лабораторія;
взвод повітряно-депресивних зйомок у наступному
щорічно обстежував до 10
шахт регіону, вдосконалюючи системи вентиляції підземних горизонтів.
Неодноразово відбувались реорганізації загону,
змінювалась належність
до різних відомств. Востаннє таке трапилось на
початку 2012 року, відтоді звитяжці, котрі звикли керуватись непорушним гаслом «Усе – заради
життя інших!», отримали
назву Криворізький спеціальний воєнізований

перії, проте Перша світова
війна звела нанівець поступ індустрії, відпала потреба і в станції.
Ще до завершення громадянської війни розпочалося відродження шахт.
У липні 1922-го Всеросійський центральний виконавчий комітет прийняв
спеціальну
постанову
«Про гірничорятувальну
і випробувальну справу в
РРФСР», документ у тім
числі передбачав і поновлення Шмаківської станції. Стрімкий розвиток

За офіційною статистикою, з 1912 р. врятовано 8500
людей, ліквідовано 5000 аварій. У середньому,
підрозділи КВГРЗ здійснюють близько 20 екстрених
виїздів на рік. Разом з тим, свідчить Ігор Євстратенко,
не менше півсотні співробітників щодня піклуються
про безпеку технологічних процесів на об’єктах ГМК.

гірничодобувної
галузі
суттєво збільшив аварійність під землею, це обумовило створення нових
рятувальних підрозділів.
У 1925-му виник Криворізький гірничорятувальний загін, що обслуговував
і кар’єри НікопольськоМарганецького басейну.
Враховуючи своєрідність
тяжкої праці та фахової
підготовки, постійні професійні ризики, неухильне
виконання наказів, згодом
вийшов наказ про переве-

5 грудня 1978 р. при визволенні з-під завалу гірника шахти ім. Фрунзе підрозділ у складі помічника
командира загону Івана Філіпова, командира відділення Костянтина Ільїна, респіраторників Адольфа
Іванова, Анатолія Піскового, Сергія Совпенка загинув
під раптовим обвалом залізорудної камери. Рятувальники добре усвідомлювали смертельний ризик,
пересуваючись під тоннами навислої породи, проте
без вагань кинулись на виручку.

Кінний виїзд на ліквідацію аварії. 1927 рік.

дення рятувальної служби
на воєнізоване положення.
Підвищення статусу відкрило можливість залучати молодих гірничих інженерів та подолати відставання рятувальної справи
від темпів розбудови промисловості.
Перед окупацією Кривбасу німцями кістяк особового складу загону відбув на Урал в евакуацію
– обслуговувати добувні підприємства Свердловської та Челябінської
областей. Одразу по вигнанню загарбників, загін повернувся і активно
прилучивсь до відновлення роботи затоплених чи
зруйнованих шахт. Останньою з 28 шахт поновила
роботу влітку 1947 р. шахта ім. ОГПУ, тоді ж повністю поновив потужність і
гірничорятувальний загін.

Якісно іншу сторінку
життєпису КВГРЗ перегорнув у 1968 році, коли
настало розуміння нагаль-

Відділення 2-го Дзержинського взводу. 1956 рік.

гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін
Міністерства надзвичайних ситуацій України.

За надскладних умов
відбудови спустошеного
гітлерівцями краю,
гірничорятувальникам
протягом кількох років
випала жахлива місія
розшуку в штольнях
трупів розстріляних
карателями підпільників,
скинутих до вертикальних
виробіток шахти «КІМ»
та шурфу №5
рудоуправління ім. Ілліча.

Що притаманне
сьогоденню?

– Займаємось тим же, що й
сторіччя тому, – без зайвого пафосу розповідає командир загону
Ігор Євстратенко. – Перебуваємо на повному госпрозрахунку.
В першу чергу, переймаємось
забезпеченням безпеки гірничодобувних технологій, власне, за
це підприємства і сплачують кошти. Разом з ними розробляємо
плани ліквідації ймовірних аварій
з урахуванням їхнього обладнання та деяких своєрідностей.
Тісний зв’язок з адміністраціями
об’єктів, спільні заходи з посилення охорони праці, навчання є
запорукою протистояння лиху.
Слід визнати: гірничодобувна
промисловість ніколи не стане
абсолютно безпечною галуззю,
значить, і наше покликання завжди буде затребуване. Наш
навчальний взвод перетворено
на філію кафедри аерології та
охорони праці Криворізького національного університету.
За покликом держави щомиті готові прийти на поміч
будь-кому, будь-де, як це було
після вірменського землетрусу в 1988 році, а в «ближчі» дні
– при вибуху будинку по вулиці
Тухачевського в Кривому Розі,
руйнуванні багатоповерхівки
у Дніпропетровську та інших
техногенних трагедіях, але найголовніше завдання – уберегти
гірників.
– Тобто вашою візиткою
має бути факт зменшення
кількості надзвичайних ситуацій, а не їх героїчне долання?
– Саме так. Аварії виникають
через чиїсь хиби, необачність чи
внаслідок стихій.
– Який відсоток при тому
природних факторів?
– До 15%. У людській натурі
закладено поступово втрачати
почуття небезпеки, норми самозбереження бувалі трударі, вважаючи себе заледве не корифеями професії, інколи розглядають
як марний тягар. Невдячний,
знаєте, обов’язок – щодня нагадувати, у тім числі й собі, про
сумлінне виконання інструкцій.
Великих чи маленьких трагедій не буває, загибель чи травмування навіть однієї людини є
непоправною втратою. У складі
наших оперативних відділень
є медики для надання якісної
першої допомоги, часто доля
постраждалих вирішується в
перші хвилини після сумного випадку.
– Яку роль відіграє сторічний досвід?
– Неоціненну! Настала, можливо, нова технічна епоха, люди
ж ті самі – й помилки роблять
такі ж. Нині особовий склад загону становить 354 співробітники, обслуговується 214 техногенно небезпечних об’єктів (35 з
них – підземні), діють підрозділи
у м. Комсомольськ та в Криму.

____________________________________________________________________________________________ Тарас Затульний. Фото Олександра Портнягіна.
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2012 року

відповідно до розпорядження міського голови від 13.08.2012 № 188-р «Про
проведення публічних слухань» у єдиному дозвільному центрі м. Кривого Рогу
(50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1)
25.09.2012 о 16.00 відбудуться публічні слухання з питання обговорення періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення міської ради від 23.07.2008 № 2639 «Про затвердження Порядків виявлення, взяття на облік, збереження, використання

Запрошуємо до конкурсу!

Управління комунальної власності міста виконкому міськради запрошує
суб’єктів господарювання всіх форм власності взяти участь у конкурсі на право
укладення договорів оренди об’єктів комунальної власності міста:
– нежилі приміщення загальною площею 339,0 м2, вбудовані у 1 поверх в підвал та у прибудову до житлового будинку
на вул. Недєліна, 28, балансоутримувач –
управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради.
Істотні умови конкурсу:
– найбільший відсоток розміру орендної
плати до вартості об’єкта, визначеної експертним шляхом, порівняно зі стартовим;
– ефективне використання об’єкта
оренди за цільовим призначенням від-

безхазяйного та відумерлого нерухомого
майна у м.Кривому Розі». Вказане рішення міської ради було розміщено в міській комунальній газеті «Червоний гірник»
від 27.05.2008 № 79 (20513) та на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет www.kryvyirih.dp.ua.
Консультацію з питання проведення публічних слухань можна отримати у виконкомі міської ради за адресою:
50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, як
в управлінні розвитку підприємництва

(каб. №505, тел. 74-12-03), так і у розробника проекту рішення – управління комунальної власності міста (каб. №№ 244,
245, тел. 74-71-92, 74-38-40).
Запрошуємо громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднання, представників громадських організацій міста, комунальних підприємств та консультативнодорадчі органи відповідно до процедури
здійснення державної регуляторної політики взяти участь в обговоренні зазначеного проекту рішення міської ради.

повідно до видів діяльності;
– належне утримання об’єкта оренди;
– найбільший розмір загальної вартості робіт з відновлення експлуатаційного
стану об’єкта;
– створення та збереження нових робочих місць;
– ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання
екологічних норм експлуатації об’єкта;
– створення безпечних та нешкідливих
норм експлуатації об’єкта і умов праці;
– своєчасне і у повному обсязі внесення
орендної плати з урахуванням індексу інфляції;
– забезпечення страхування об’єкта
оренди на весь період оренди, пожежної
безпеки та його охорони;
– оформлення документів про сплату за

землю, на якій розташований об’єкт оренди;
– без права передачі в суборенду.
Кінцевий термін прийняття заяв та конкурсної документації – 01.10.2012 року.
Дата, час та місце проведення конкурсу –
03.10.2012 року о 15.00, кімната 246 виконкому міськради (пл. Радянська, 1).
Учасникам конкурсу необхідно надати до конкурсної комісії заяву на участь
у конкурсі, пропозиції щодо використання об’єкта, запечатані у конверті з написом «На конкурс», та належним чином
оформлену конкурсну документацію. Довідки щодо оформлення конкурсної документації можна отримати в управлінні
комунальної власності міста виконкому
міської ради (пл. Радянська, 1, кімн. 361,
360, тел. 74-49-29, 74-43-97).

Поздравляем

Милюшко
Виктора Федосеевича!

Желаем на все годы
безоблачной погоды,
Ни капельки ненастья,
Любви, здоровья, счастья.
Женя, Светлана, дети, внуки.

Управління комунальної власності міста виконкому міськради.

Конкурсна комісія.

g Криворізький міський центр зайнятості інформує

На ринку праці міста – стабільність
Відповідно до чинного законодавства
про зайнятість служба зайнятості м. Кривого Рогу надає комплекс соціальних послуг у сприянні зайнятості населення особам, що звертаються до служби зайнятості,
з працевлаштування, професійної орієнтації та професійної перепідготовки, тимчасової зайнятості шляхом участі в громадських роботах, організації підприємницької діяльності, виплати допомоги по безробіттю з Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на
випадок безробіття на час пошуку роботи.
Основним документом, який визначає
пріоритети та діяльність міської служби
зайнятості, є Програма зайнятості населення міста на 2012-2014 роки, яка була
затверджена рішенням сесії міськради
від 21.12.11 №767, змістом Програми є
проведення державної соціальної політики сприяння зайнятості населення.
Заходи та показники Програми за 2011
рік та за 8 місяців 2012 року відповідно
до компетенції служби зайнятості були
реалізовані.
Протягом 2012 року в міському та районних центрах зайнятості на обліку перебували і отримали соціальні послуги щодо
вирішення проблеми зайнятості 15,9 тисяч
незайнятих громадян та безробітних.
Серед тих, хто потребував допомоги у

www.girnyk.com.ua
g Вітання

g Офіційно
Публічні слухання

Читайте нас на сайті:

працевлаштуванні, більшу частину складали жінки – 59%, 57% – особи віком до
35 років. За соціальним статусом 45% –
робітники, 44% – службовці.
Кількість осіб, працевлаштованих за
направленнями центрів зайнятості з початку року, склала 6,0 тис. чол., рівень
працевлаштування 37%.
Для підвищення конкурентоздатності безробітних на ринку праці міською
службою зайнятості організована професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних. Протягом року перенавчались 1,5 тис. чол., перенавчання
здійснювалось за 27 професіями та 11 напрямками підвищення кваліфікації, які
користувались попитом на ринку праці.
З метою матеріальної підтримки безробітних на час пошуку роботи та соціально-трудової реабілітації осіб, які тривалий час перебувають у стані безробіття, службою зайнятості організовані громадські роботи, в них взяли участь 1,4
тис. чол. з числа безробітних.
Станом на 1 вересня 2012 року на обліку в міському та районних центрах зайнятості перебували 4,6 тисяч незайнятих громадян, з них 4,4 тисяч мали статус
безробітного.
Для забезпечення додаткових гарантій у працевлаштуванні окремих катего-

рій безробітних, що потребують соціального захисту на ринку праці, відповідно
до Закону України «Про зайнятість населення» рішеннями районних у м. Кривому Розі рад на 2012 рік було заброньовано 328 робочих місць.
У 2012 році здійснено працевлаштування на додаткові робочі місця, за які
роботодавцю надається дотація з Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, 176 безробітних. Для 59 безробітних здійснена одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.
Середній розмір допомоги по безробіттю у серпні зріс до 1370 грн. (у серпні 2011
року – 1168 грн.).
Станом на 01.09.12 роботодавцями міста до центру зайнятості надані 1006 вакансій для незайнятого населення, в тому числі 65% для робітників, 30% – для службовців. Середній розмір заробітної плати на
заявлених вакансіях близько 1,6 тис. грн.
Міська служба зайнятості використовує
всі можливості для стабілізації ситуації на
ринку праці, зростання обсягів працевлаштування, забезпечення соціальних гарантій, легалізації трудових відносин та заробітної плати, запобігання соціальній напрузі на ринку праці міста.

14 сентября Публичное акционерное общество
«ХайдельбергЦемент Украина» отмечает свой юбилей –
60-летие со дня запуска предприятия
и 10-летия создания компании

Администрация, учительский, родительский и ученический коллективы
КОШ № 65 от всей души поздравляют работников-цементников с юбилеем!
Много лет связывают дружеские партнерские шефские связи предприятия с подшефной школой. Мы сердечно благодарим вас за активную
помощь в развитии учебного заведения. Усовершенствование материально-технической базы школы, поддержка инновационных
проектов, поздравление детей – это бесценное проявление внимания к детям.
Примите самые искренние слова благодарности и сердечные поздравления в день юбилея.

С уважением директор
КОШ № 65 Суворова А.Г.

g Офіційно
Про відстеження результативності дії
регуляторних актів

З метою залучення суб’єктів господарювання, членів територіальної громади до участі у здійсненні регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування, розробниками
(структурними підрозділами виконкому міської ради) здійснюються заходи з відстеження результативності дії регуляторних актів.
З 17.09.2012 по 17.10.2012 проводиться базове відстеження
рішення виконкому міської ради від 14.03.2012 №79 «Про Порядок встановлення режимів роботи об’єктів бізнесу» за показниками: кількість встановлених та скасованих подовжених чи цілодобових режимів роботи об’єктів бізнесу; звернень
громадян з питань дотримання режимів роботи, порушення зручностей проживання від цілодобового функціонування
об’єктів бізнесу; складених правоохоронними органами протоколів про адміністративні правопорушення, передбачених
статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення (розробник – управління розвитку підприємництва виконкому міської ради, каб. 510, 504а, тел. 74-3972, 92-13-76).
Зазначене рішення опубліковано в міській комунальній газеті «Червоний гірник» 17.03.2012 та розміщено на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Законодавство».
Управління розвитку підприємництва
виконкому міськради.

Шановні мешканці Жовтневого району!

Відділ ведення Державного реєстру виборців виконкому Жовтневої районної у місті ради проводить щосереди
«День прямого телефону» з питання порядку звернення до
відділів ведення щодо уточнення своїх персональних даних
у Реєстрі.
Звертатися з 9.00 до 17.00 за телефоном 440-32-10.

З 17 вересня по 17 жовтня ПАТ «Криворіжгаз» проводить «Місячник безпечного та економного використання газу»

Перед початком опалювального сезону ПАТ
«Криворіжгаз» звертає увагу споживачів природного та скрапленого вуглеводневого газу на необхідність бути обачними при користуванні газовими приладами, особливо приладами з відведенням продуктів згоряння у димовий канал.
За вісім місяців 2012 року при користуванні газом у побуті сталося 1 нещасний випадок, у
т.ч. із смертельними наслідками 1 випадок, при
цьому загинуло 3-є споживачів.
Основні причини настання нещасних випадків – це відсутність тяги у димовому каналі, самовільне втручання абонентів у конструкцію газових приладів, використання газових плит для
опалення приміщень.
Для запобігання можливим нещасним
випадкам та з метою дотримання вимог
безпеки під час експлуатації газового обладнання:
– не допускається виявлення витоку газу за
допомогою запаленого сірника, користування
пошкодженими газовими приладами або використання їх не за призначенням;
– не можна залишати працюючі газові прилади без нагляду, адже згасання одного з пальників може призвести до загазованості повітря та
вибуху. Необхідно стежити, щоб рідина під час

кипіння не залила вогонь пальників або порив
повітря не загасив полум’я. Не дозволяється над
працюючою плитою сушити білизну.
У зв’язку з тим, що проточні газові водонагрівачі (колонки) та ємнісні малометражні котли і
печі мають велику теплопродуктивність у порівнянні з газовими плитами і, відповідно, під час їх
роботи виділяється значно більша кількість продуктів згоряння газу, вони повинні обов’язково
бути підключені в окремі димові канали.
Димові та вентиляційні канали підлягають періодичній перевірці. Відповідальними за їх стан
є власники будинків. У випадку несвоєчасної перевірки, ремонту і надання спеціалізованим підприємством актів на їх очищення, прилади підлягають відключенню від газопостачання.
У зоні обслуговування ПАТ «Криворіжгаз» роботи з перевірки та чищення димових та вентиляційних каналів виконують наступні спеціалізовані підприємства: КП «Подіс»; ТОВ «Поліінвестбуд», ПП «Газсервісмонтаж», ЛВ УМГ «Харківтрансгаз», ПП «Джерело», КП ЖЕО №№ 31, 45,
35, 8, 14.
Пам’ятайте, що перед розпалюванням пальників газових приладів і періодично під час їх
роботи необхідно перевіряти наявність тяги. Для
цього потрібно піднести запалений сірник чи

смужку паперу до тягопреривача в газовій колонці, в ємнісних водонагрівачах або до оглядового отвору в газопальникових приладах. Якщо
полум’я або смужка паперу втягується всередину – це свідчить про наявність тяги, якщо залишається нерухомою – тяга відсутня, якщо відхиляється від газового приладу у бік приміщення
– тяга зворотна.
При відсутності або зворотній тязі, а також під
час сильного вітру, дощу, різкому перепаді температури зовнішнього повітря, користуватися
газовими приладами з відводом продуктів згоряння в димохід категорично забороняється.
Важливою умовою безпеки при користуванні
газовими приладами є також контроль за повнотою згоряння газу. При повному згорянні полум’я
має блакитно-фіолетовий колір, при неповному –
темно солом’яний. Неповне згоряння газу викликає інтенсивне виділення у приміщення чадного
газу, який діє на організм як отрута.
Повне згоряння газу забезпечується:
– правильним регулюванням газопальникових приладів, яке виконується працівниками газового господарства;
– постійним потраплянням зовнішнього
повітря через відчинені кватирки;
– утриманням димоходів та вентиляційних

каналів у справному стані;
– наявністю достатньої тяги;
– утриманням газових приладів у справному
стані і чистоті;
– використанням конфорок з високими ребрами при встановленні на газову плиту посуду
з широким дном.
Для мінімізації ризику при користуванні газовими приладами завжди відкривайте кватирку.
При користуванні газом не можна забувати, що
його властивості при певних обставинах можуть
заподіяти шкоду. Досить 5% вмісту природного
газу в приміщенні – і найменша іскра спровокує вибух.
Якщо ви відчули запах газу, негайно припиніть користуватися газовими приладами, перекрийте крани до приладів і на приладах, відкрийте вікна (кватирки, фрамуги) для провітрювання приміщення, не користуйтеся електроприладами, не паліть. Терміново викличте аварійну газову службу за телефоном 104 (працює
цілодобово, без вихідних) і обов'язково виконуйте всі вказівки диспетчера аварійної служби.
Ні в якому разі не старайтеся самі знайти місце
ушкодження і джерело газу за допомогою відкритого вогню або полагодити прилад. Це повинні робити тільки фахівці ПАТ «Криворіжгаз».

Адміністрація ПАТ «Криворіжгаз».

Читайте нас на сайті:

www.girnyk.com.ua

•Червоний гірник•

19.10.2012 о 15.00 в залі засідань виконкому Жовтневої районної в місті ради
відбудуться громадські слухання з обговорення детального плану території «Реконструкція комплексу (літ. А-1, А-2 – будівля-офіс, № 1, 3 – паркани, № 2 – хвіртка, ІІ, ІІІ – замощення на вул. Нарвська, 11а у Жовтневому районі м. Кривий Ріг
під станцію технічного обслуговування автомобілів». Містобудівна документація розроблена ТОВ «ЮПК ЮРПРОЕКТ», ліцензія АВ № 557502, діє до 9.11.2015.
Підставою для розроблення детального плану території є рішення Криворізької
міськради № 981 від 22.02.2012.
Територія проектування (площею 3402,0 кв. м) знаходиться в сельбищній зоні
Жовтневого району м. Кривого Рогу із забудовою змішаного типу (багатоквартирні будинки двоповерхові та п’ятиповерхові, а також будинки садибного типу).
Згідно з даними ДП «Центр державного земельного кадастру», територія проектування повністю розташована на землях, на які не оформлені правоустановчі
документи. Позитивні висновки про погодження детального плану території є у
повному обсязі.
З проектом містобудівної документації, у тому числі графічним матеріалом,
можете ознайомитись у відділі промислової інфраструктури управління містобудування і архітектури виконкому міської ради – каб. 530, тел. 74-45-46, пл. Радянська, 1, 50101 та на сайті Криворізької міської ради в мережі Інтернет.
Пропозиції та зауваження щодо обговорення містобудівної документації пропонуємо надавати в управління організаційно-протокольної роботи виконкому
міськради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Радянська, 1, 50101) до 18.10.2012.

ЗАО фирма
«Криворожстроймеханизация»
сообщает о своем переименовании.
Наши новые реквизиты:

Публичное акционерное общество
«Фирма «Криворожстроймеханизация»
ул. Домостроительная, 6,
г. Кривой Рог, 50005,
тел./факс 404-28-40,
р/счет 26005053504239
в Криворожском филиале «ПриватБанка»,
ОКПО 012394504842,
МФО 305750,
ИНН 012394504842.
Св-во 200062948.
Генеральный директор –
Грузинский Юрий Петрович.

К сведению владельцев
частных домов

На основании приказа Министерства
регионального развития № 91 от 24.06.
2011 г. появилась возможность ввода в
эксплуатацию и узаконения самовольно построенных жилых домов, хозяйственных построек и общественных зданий,
через ГАСК. Действие приказа до 30.01.
2013 г. Спешите узаконить свои постройки
без суда. ЧП «Архитектурное бюро «Брама» выполняет все виды проектных работ.

Обращаться по адресу:
ул. Харитонова, 1, офис 226.
ЧП «Архитектурное бюро «Брама»,
тел. 409-61-98, 097-3298478.

Рекламний
відділ «ЧГ»
понеділок-четвер з 9.00 до 18.00;
п’ятниця з 9.00 до 17.00
Тел. 92-97-16, 067-743-79-02
e-mail: reklama@rminer.dp.ua
Требуется

менеджер по снабжению

Рассмотрим б/о, но с образованием.
Доход 3800-4500 грн. Обучение.

Тел. 096-5783177.

Требуется з/п 3000 – 3500 грн.

менеджер

по работе с клиентами

Тел. 096-578-2827.

Песок. Щебень. Отсев.
Камень – бум.
Доставка. Любой тоннаж.
Тел. 067-4863468, 097-0727286.

Криворізькі міські електричні мережі
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
повідомляють, що для проведення ремонтних робіт в період з
24.09.2012р. по 28.09.2012р. можливі тимчасові (з 9.00 до 17.00)
відключення ел. енергії на вулицях:

Татарська, 2-42; 1-31; Саранська,1-73, Стерлітамацька, 2-34, 1-25, Пехотинська, 1-51, 55, 2-48, Чудська, 20а, 22-50,13-41, 41а, 26а, 32; пров. Гоголя, 1а,1-17, 2-24; вул. П. Ангеліної, 1-13, 2-14, Шевченка, 136; Бєлгородська, 48-54, 85-95; Мойсеївська 23-57; 32-62, 32а, Брянська, 77, 79, вул. Добролюбова, Радонова лікарня, вул. Революційна, 20, спальний корпус інтернату №1, столова інтернату №1,
вул. Косіора, 20, головний корпус інтернату №1, церква, вул. Революційна, 20, котельня, вул. Революційна, 15, д/сад № 15, вул. Косіора, 20а, Гімназія № 95, Воліна, 1-19, 2-34, 19-43, 36,38, Тельмана,
86-96, 101, 86-104, 97, 99, Маміна Сибіряка, 68-104, 85-139, Нижньотагільська, 11-53, 2-54, Я. Купали,
106; 108; 110; 115; 111, Львівська, 1-37, Лугова, 32-48;123, Муромська, 40-64; 57-79, Кубинська, 110134; 105-131, Літке, 94, Черноморська, 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, Серафимовича, 163-229; 228-338; 340/2;
340/1; 231-247; 215а-219а; 225а-231а; 231б, Тупикова, б.8; 2-92; 3-33, Хохломська, 2-10; 1-12; 12, Грозненська, 115а; 119, Паркова, 1-5; СШ №58; 1-3, Упіта, 74-80; 53; 51, Мелешкіна, 8-10; 2-6, Нобелівська,
10;2-30, Хетагурова, 1-35, В.Василевської, 2-38, Бердянська, 51-55;47;49, Вільна, 67, Курганська, 21;
31; 37; 39; 10-30; 40; 2-6; 2б, Карбишева, вул. Слобідська,4-7, вул. Грекова, 8-19, Будапештська,1-31,
Таврійська,1-29, Уточкіна,1-23, М. Раскової,1-34, Народна,1-24, Костюшка, 8-25.
В період з 11.09.2012р. по 30.09.2012р. у зв’язку з реконструкцією лінії від ТП-65 буде відключення ел. енергії на вулицях: Октябрська, Бєлгородська, Мойсеївська, Гоголя, Ангеліної,
Чудська.

Вибачаємося за викликані незручності.

Криворізьке регіональне відділення
Українського союзу промисловців і підприємців
при підтримці Криворізької міської організації Партії регіонів
пропонує підприємцям нашого міста отримати безкоштовні
юридичні консультації, які надаються досвідченим
адвокатом – Юрченком Дмитром Миколайовичем
кожної п’ятниці з 17.00 до 18.00 за адресою:
вул. Якіра, 5, м. Кривий Ріг, тел. 096-5398026.

Заява про наміри та екологічні наслідки

Управління державної пенітенціарної служби України в Дніпропетровській області планує спорудження транспортабельної
опалювальної котельні «ВИТОК-ГЖ» з встановленням двох водогрійних котлів потужністю 3 МВт у виправній колонії №80 за
адресою: вул. Шиферна, З в м. Кривий Ріг.
Витрати природного газу складають 615 тис. м3/рік. Витрати води на господарчопобутові потреби - 0,24 м3/год.
В результаті експлуатації котлів в атмосферне повітря будуть здійснюватися викиди забруднюючих речовин: оксид вуглецю - 5,259 т/рік, оксиди азоту - 1,894 т/рік.
Розрахункові приземні концентрації забруднюючих речовин на межі житлової забудови не перевищують нормативи ГДК.
Відходи, які утворюються при експлуатації об’єкта, підлягають передачі на утилізацію спеціалізованим підприємствам.
З метою дотримання законодавства управління ДПтС планує отримати дозвіл на
викиди забруднюючих речовин. З питаннями та пропозиціями звертатися в управління екології виконкому Криворізької міської ради (пл. Радянська, кімн.402, тел. 9213-63). Громадські слухання відбудуться 17.09.2012 об 11-00 за адресою: м. Кривий
Ріг, вул. Шиферна, 3.
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На території сміттєзвалища Червонянської сільської ради Криворізького району
було знайдено труп новонародженої дитини, який був загорнутий в поліетиленовий пакет чорного кольору. За попередніми даними, труп було завезено сміттєвозами з Жовтневого-Тернівського районів міста Кривого Рогу. Співробітниками Криворізького районного відділу міліції розшукується жінка, яка народила дану дитину, та особи, причетні до скоєння злочину.
Прохання усіх, хто має будь-яку інформацію з даного факту, а також про жінок,
які до 10.09.2012 року знаходились з явними ознаками вагітності, але на теперішній час відсутні за місцем мешкання або знаходяться в післяродовому стані без дитини, повідомити за телефонами: 098-684-20-62, 098-508-12-85, 26-25-71, 2614-62 або 02. Анонімність гарантовано.

Заява про наміри

З метою дотримання вимог природоохоронного законодавства ФОП Септа Оксана
Миколаївна (50015, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 35, кв. 31) має
намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючих джерел магазину «Септима», що знаходиться за адресою: 50015, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Малиновського, 10, в обсязі (т/рік): оксиди азоту – 0,01255;
оксид вуглецю – 0,281; суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом –
0,2245 (у тому числі важкі метали – 0,000336); діоксид вуглецю – 18,389; сірчистий ангідрид – 0,216, метан – 0,0002 та НМЛОС – 0,00055. Підприємство зобов’язується дотримувати вимоги природоохоронного законодавства при експлуатації джерел викидів. З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства можна звертатися до відділу екології міськвиконкому м. Кривого Рогу (пл. Радянська, 1, кімн. 405, тел. 74-56-41).

Продаю
ПРОДАЮ

№ 1150. 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 асфальтирована.
Школа. Продуктовый магазин в 100 м.
Документы в порядке. Тел. 067-2767855,
067-5642460.
№ 1206. 1-кімн. квартиру в центрі Соц
міста, 1/5, під житло, офіс. Тел. 401-04-17,
050-4522502.
№ 1218. Стінку світлу поліровану, довжина 5 м. Торг. Тел. 096-2875007, (д.) 44266-62.
№ 1086. Песок, щебень, шлак, граншлак, цемент, керамзит. Тел. 067-9847171,
067-7300639.
№ 1219. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. КАМЕНЬ - БУМ. ДОСТАВКА. ЛЮБОЙ ТОННАЖ. Тел. 067-4863468, 097-0727286.

Куплю
КУПЛЮ

№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ,
іномарку, «Ставуту», «Таврію», мікроавтобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-9209037,
050-0412760.

Загублене
ЗАГУБЛЕНЕ

№ 1239. Єдиний квиток на ім’я Шпорта
Євгена Юрійовича вважати недійсним.
№ 1240. Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорія 2, серія А №510252, видане Дніпропетровською
облдержадміністрацією
4.03.2004 р. на ім’я Підбуртній Василя Володимировича, вважати недійсним.
№ 1241. Студентський квиток, виданий
1.10.2009 р. КЕІ КНЕУ на ім’я Фісенка Стані
слава Владиславовича, вважати недійсним.
№ 1242. Студентський квиток, виданий
КЕІ КНЕУ 1.10.2009 р. на ім’я Білащука Павла Анатолійовича, вважати недійсним.
№ 1243. Свідоцтво про право власності на житло за адресою: вул. Калантая, буд.
18, кв. 72, видане згідно з розпорядженням органу приватизації УЖКГ № Ж 1647
від 12.08.1993 р. на ім’я Анісімової Віри
Іванівни, вважати недійсним.
№ 1244. Свідоцтво про базову загальну середню освіту НР № 38942550, видане
18.06.2010 р. Криворізькою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 86 на ім’я Єфремової Дар’ї Іванівни, вважати недійсним.

Послуги
ПОСЛУГИ

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 0673165901, 050-5614766. Ремонт пральних
машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. Майстерня - вул. Кремлівська, 28.
№ 16. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ.
Гума. Вдома і майстерні. Тел. 401-02-85,
097-7795606. Дешево.
№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 0673981097.
№ 1216. РЕМОНТ, НАЛАДКА КОМП’
ЮТЕРІВ. Тел. 098-0372986.
№ 1160. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-6278, 097-2824057, Кондратьевич.
№ 1158. Перевезу меблі та ін. Послуги вантажників. Недорого. Тел. 401-3105, 067-5671948.
№ 1227. ПЕРЕТЯЖКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. РАССРОЧКА НА
10 мес. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА, БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. Тел. 410-12-88, 40628-77.
№ 1245. Оббивка м’яких меблів. Тел.
096-1191720.
№ 846. Гранит (каталог – более 90 образцов), крошка, бетон; оградки, столики, скамейки. Укладка плитки недорого
и качественно. Тел. 440-50-39,
401-17-82, 098-1229633, ул. Телевизионная, 1а.

№ 1131. ГИПСОКАРТОН, ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА, КАФЕЛЬ, ОБОИ,
ЛАМИНАТ. СТЯЖКА, УТЕПЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ, ОТКОСЫ, ПЛАСТИК,
МДФ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 401-05-73, 0977631311.
№ 1159. Врезка замков. Утепление,
обшивка металлических дверей, лоджий пластиком. Тел. 401-35-15, 0982413969.
№ 1192. Спил деревьев бензопилами
(с автовышкой). Порезка, вывоз, корчевка.
Продаю дрова круглогодично. Тел. 0986929955.
№ 989. Спил деревьев. Порезка,
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 0970341978.
№ 1094. ЧИЩЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЇ.
Тел. 097-3406107.

Різне
РІЗНЕ

№ 1193. ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ.
ПОГРУЗКА, ПОРЕЗКА, ВЫВОЗ. КУПЛЮ
ГАЗ. КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ б/у.
Тел. 098-1229798. Лиц. АВ № 548802 МППУ.
№ 1194. КУПЛЮ ГАРАЖ МЕТ. ИЛИ
КАПИТАЛЬНЫЙ в КООПЕРАТИВЕ. Тел.
401-39-19, 098-5469967.
№ 871. Радиошкола ОСОУ проводит набор на платные курсы: 1.
Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 2.
Оператор 1-С: предприятие. 3. Секретарь руководителя (делопроизв., ПК).
4. Радиомеханик по ремонту цвет. ТВ.
5. Электрогазосварщик. 6. Электромонтер. 7. Машинист холодильного оборудования. Для учащихся школ, вузов по
выходным дням работает УПК по специальностям: 1. Оператор ЭВМ (все офисы,
Internet). 2. Секретарь руководителя (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.
№ 1137. КПГМЛ (ПТУ № 37) ПРОДОВЖУЄ НАБІР УЧНІВ 9-11 КЛАСІВ ЗА
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИМИ ПРОФЕСІЯМИ. СТИПЕНДІЯ, ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. АДРЕСА: вул. БИКОВА, 13. Тел.
64-14-54, 64-33-15.
№ 378. Предприятие «Криворож
аглореконструкция» СРОЧНО принимает на постоянную работу работников
следующих специальностей: электрогазосварщики, газорезчики, монтажники ж/б и м/конструкций, бетонщики,
штукатуры, каменщики, эл. слесарь,
дежурная – уборщица для офиса
(женщина-инвалид). Опыт работы по
специальности. Информация по тел.
(056) 406-48-43, 406-48-45, 096-2488843,
067-2841984. Адрес: г. Кривой Рог, ул. Г.
Романовой, 1.
№ 1238. ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
бригадиры монтажников; кровельщики;
сварщики; резчики; подсобные рабочие.
Тел. 462-53-20, 097-7797217.
№ 1246. Криворізьке локомотивне
депо Придніпровської залізниці пропонує
працевлаштування інвалідів після проходження медогляду та наявності освіти за
фахом. Контактний телефон (056) 408-3229. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Серафимовича, 97.
№ 1247. Автогаражний кооператив
«Пруди» повідомляє про заборгованість
по членських внесках кооперативу Вяткіна А.А. Якщо протягом місяця за гараж не
буде сплачено, гараж буде продано іншим
особам в рахунок погашення боргу. Адміністрація кооперативу.
№ 1129. Набор сотрудников: секретарь-администратор;
диспетчерохранник;
комплектовщик-упаковщик;
помощник руководителя. Требование –
грамотная речь. Оплата стабильная. Тел.
098-0418800.
№ 1130. Офисная работа для
достойных людей. Доход 800-1000 грн. в
неделю. Оплата своевременно. Тел. 0669174961.

Шановні виборці!

Відділ ведення Державного реєстру виборців виконкому Жовтневої районної у місті ради
запрошує вас для уточнення своїх персональних даних в базі даних Державного реєстру виборців та усунення можливих неточностей в
Реєстрі, а відповідно і в списках виборців.
Це потрібно зробити лише раз, щоб бути
впевненим у правильності внесення ваших
персональних даних до Державного реєстру виборців та для уникнення ускладнень
в день голосування на чергових виборах народних депутатів України, що відбудуться 28
жовтня 2012 року.
Дякуємо виборцям, які вже звернулися до
відділу.
При зверненні потрібно обов’язково мати
при собі паспорт чи тимчасове посвідчення
громадянина України.
Відділ знаходиться за адресою: вул. Шурупова, 2 (зупинка «КРЕС»), виконком Жовтневої районної у місті ради, 4-й поверх, каб. 407,
408. Режим роботи: з понеділка по п’ятницю –
з 8.30 до 17.00 (перерва з 12.30 до 13.00); субота – з 9.00 до 13.00, неділя – вихідний.
Відділ ведення Державного реєстру виборців
виконкому Жовтневої районної у місті ради.

№ 1134. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В
ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ. 2000-2500 грн. Тел. 0675865108.
№ 1135. Требуется помощник бухгалтера на первичную документацию. Тел.
063-3624652.
№ 1136. Требуется делопроизводитель-архивариус. Соцпакет. Тел. 0632418758.
№ 1140. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК В
ОФИС, 2000 грн. Тел. 067-8539123.
№ 1118. Вакансии – секретарь-референт, психолог, рекламный оформитель в
договорной отдел. Тел. 098-2077499.
№ 1141. ТРЕБУЕТСЯ ПОМ. РУКОВОДИТЕЛЯ, 2000 грн. Тел. 098-1566008.
№ 1143. Работа. Молодым пенсионерам. Дружный коллектив. Доход 18002000 грн. Тел. 067-5865391.
№ 1142. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК В
ОФИС ДЛЯ РАБОТЫ ПО ПРИЕМУ ЗВОНКОВ. МОЖНО БЕЗ ОПЫТА. ДОХОД 15001800 грн. Тел. 098-1563602.

Требуется

менеджерконсультант

Обучение. Доход 2800 грн.
Тел. 067-3452671
№ 1070. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК С
ФУНКЦИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА. 3000
грн. Тел. 097-3570757.
№ 1095. Требуется диспетчер. Тел. 0679446864.
№ 1069. Требуется оператор на телефон, 2300 грн. Тел. 095-5401151, 0973052016.
№ 1117. Вакансии – помощник бухгалтера, помощник юриста, кладовщик,
финансист-аналитик - договорной отдел.
Официальное оформление. Тел. 0982077499.
№ 1199. !Ты студент! Ищешь работу
по своему графику? Ты ее нашел. Тел.
067-3452685.
№ 1200. !Подработка! Для активных
пенсионеров. 2000-4000, стабильно. Тел.
067-3452685.
№ 1201. Требуется военнослужащий
для административной работы на рук.
должность. Тел. 096-5783177.
№ 1167. Работа в офисе. Набирается
штат сотрудников для работы с клиентской базой, текущей документацией.
График гибкий. Оплата высокая. Тел. 0972949604, 097-2201112.
№ 1168. Требуется серьезный, толковый молодой человек от 18 лет – личный
помощник в договорной отдел. Обучу карьере сама. Растущий доход от 3420 грн.,
Инесса. Тел. 097-7949313.
№ 1169. РАБОТА ДЛЯ АКТИВНЫХ
ПЕНСИОНЕРОВ. ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. Тел. 067-7835074.
№ 1205. Требуется администратор –
охранник, м/ж, с 9.00 до 18.00, суб., воскр.
– выходной. Тел. 097-2646446.
№ 1215. ПОДРАБОТКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ. ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. Тел.
067-9619843.
№ 1248. ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ.
ОПЛАТА 3000 грн. ГИБКИЙ ГРАФИК,
ВОЗМОЖНО НА ДОМУ. Тел. для справок
067-1499060.

Виконком Інгулецької районної у
місті ради висловлює щире співчуття
Джулай Ірині Анатоліївні, завідувачу
юридичного відділу, з приводу тяжкої
втрати – смерті її батька

Звєряки
Анатолія Володимировича

8
g Курси валют

станом на 14.09.2012 р.
(грн. за 100 од.)
купівля

продаж

долар Рубль Євро

799,30 25,456 1031,8963

Курс НБУ
УкрСиббанк
ПриватБанк
Промінвестбанк
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банк Аваль
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g Лотерея

ДЖЕК-ПОТ
наступного
розіграшу
7 100 000 гривень
номер розіграшу 1193
виграшні номери 12.09.2012
джек-пот 8 000 000.00
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СУМА

Калейдоскоп

•Червоний гірник•

Вересневий ліс – ще не єсенінський. Але вже присмирілий і ночами підфарбовується багряними кольорами осені. Тож, ліричні криворіжці, не пропустіть
вереснево-жовтневих днів і миттєвостей, коли ліс
перед вами постане найурочистішим. Тим більше, що
зелених масивів на території Криворізького лісгоспу
не так і мало – аж 9 тисяч гектарів.
Щодо прози життя, то вона для
наших лісівників така: 2012 рік з
до кінця не перегорнутими листками календаря був тяжким. Надзвичайно тяжким. З ранньої весни до осені мучила пекельна спека, яку просто не змогли перенести молодісінькі деревця. Але,
уявіть собі, і за цих умов лісівники додали листяних насаджень на
44 гектари на територіях Софіївського, Криворізького та Широківського районів. У сприятливі
роки ця цифра була вдвічі більшою. Крім того, головні озеленювачі займалися й доповненням ліВалентина Миронюк.

сових культур в урочищах замість
засохлих та старих дерев на площі
67 гектарів. А в цілому особливий
догляд вели криворізькі лісівники
за 718 гектарами насаджень.
Серед тих, хто особливо старався в плані примноження зелених оаз, – колектив Дзержинського лісництва, очолюваний
Валентиною Миронюк. Він і визнаний напередодні професійного свята кращим серед 4 лісництв
державного підприємства «Кри-

по Кривому Рогу

15-16 вересня
15.09.2012 16.09.2012

1
3
3
3
3
2
2
2

ворізьке лісове господарство».
Мандруємо неспішно по надзвичайно красивому Широківському
урочищу з головним лісничим вищеназваного господарства Вадимом Арнаутом, заворожуємося аж
дзвінкою навколишньою тишею.
– Вадиме Броніславовичу, –
звертаюся до свого гіда, – а скажіть мені: дерева якось уже
пристосовуються до ось таких
аномальних температур?
– Ви знаєте, так. Ті ж каштани
серед жаркого літа скидають листя, а ближче до осені – оживають
і навіть цвітуть. До речі, і дуби
почали пристосуватися: у спеку на них засихає листя, а потім
дивлюсь – у дібровах після дощів
гілки знову починають радувати
свіжою зеленню. Виходить, економили вологу. А от хвойні – у
стадії пристосування.
– А які дерева у вашому лісовому царстві найліпше переносять спеку?
– Тут рівних немає акації!
Втрат практично не існує. Якщо
підсумовувати розпочату вами
тему «Ліс і спека», наголошу, що
й ми почали перебудовувати
свою роботу. Тобто значно більше висаджувати дерев восени.
Отже, нашим практичним досвідом можуть скористатися і криворізькі садівники. Словом, як
природа робить над нами експерименти, так і ми маємо весь час
експериментувати.

Щиро вітаю вас з професійним святом –
Днем працівника лісу!
Бажаю виробничої наснаги, здоров’я,
сімейного достатку.
З повагою директор ДП «Криворізьке
лісове господарство» Цикалов С.П.
Микола Крамаренко. Фото Олександра Портнягіна.

g Посміхніться

Можливі опади

Редакційна колегія

Головний редактор Ольга КАЛИНЮК
Члени редколегії:
Володимир СКІДАНОВ
(заступник головного редактора)
Віталій Ткачук (завідувач відділу)
Тетяна Дрєєва (завідувач відділу).
Анна Родічкіна (редактор).

– Якось почали готуватися
до наступного року?
– Разом зі школярами збиратимемо жолуді, хоч їх не так і багато
цього року, аби потім їх висіяти у
своїх розсадниках – частину восени. Це наша щорічна практика.
– Як мені відомо, на території Кривого Рогу маєте не так і
мало лісу – аж 3 тисячі гектарів. А як з примноженням?
– Поки похвалитися нічим,
оскільки вільних земель у державному лісовому фонді, на яких
можна створювати ліси, у місті практично немає. Але ми працюватимемо, аби зацікавити городян розширювати зелені зони.
Маю на увазі і заліснення гірничих відвалів. Ще років з вісім тому ми тісно співпрацювали в цьому напрямку з підприємствами гірничо-металургійного
комплексу: Південним, металургійним, іншими комбінатами. Та
нині ця робота зупинена. Утім,
може, цю роботу підприємства
самі виконують? Та як би там не
було, а ми не те що готові, а в першу чергу зацікавлені, аби розширювалися зелені легені Кривбасу.

Шановні працівники
лісової галузі та її ветерани!

g Погода
За даними Українського гідрометцентру, у неділю очікується хмарна погода, з проясненнями. Температура вночі
до 18 градусів тепла, вдень до
23 градусів тепла. Вітер північний, 2-4 м/сек. Атмосферний
тиск 747…752 мм рт. ст.

www.girnyk.com.ua

«Каштани й дуби призвичаюються
до аномальних температур»

Геомагнітний прогноз

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.

2012 року

Головний лісничий державного підприємства «Криворізьке лісове господарство»
Вадим Арнаут:
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g Завтра – День працівника лісу

g Магнітні бурі
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Читайте нас на сайті:

Банки-кредитори тепер від нас
вимагають оплати всіх рахунків
боржників-шахраїв...

– Заборгованість за комунальні
послуги та по кредитам є?
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«Червоний гірник»

Злодій залазить у будинок,
а там – папуга.
– А Кеша все бачить!
Злодій накрив рушником
клітку, а папуга:
– А Кеша не я! Кеша – бульдог ...
***
Родичі – це група осіб, що
періодично збираються, щоб
перерахуватися, ситно і
дуже смачно поїсти з приводу зміни їх кількості.
***
Стукіт у двері. Мужик відкриває.
– Здрастуйте, я ваш сусід
знизу, ось приніс вам сіно!
Адреса редакції:

50027, пр. Металургів, 28.
Довідки по редакції: 92-70-70,
відділ реклами: 92-97-16.
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– А на біса нам сіно?
– Для тих коней, що у вас
тупотять!.
***
У всіх свої проблеми: у жінок при повній шафі - нічого
надіти. У чоловіків при пов
ному холодильнику - нічого
пожерти!
***
Зупинки для транспорту спеціально розроблялися для нашої погоди. Дизайнери врахували все. На випадок спеки вони зробили скляні дахи. На випадок вітру –
отвори в стінах. На випадок
морозу - залізні сидіння.
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