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В Кривому Розі працює ЦЕНТР 
БЕЗВІДСОТ КОВОГО КРЕДИТУ-
ВАННЯ за національною про-
грамою енерго збереження.

Безвідсоткові кредити на-
даються виключно на мета-
лопластикові вік на та двері з 
високо якісних профілів VEKA, 
DECEUNINCK та REHAU вироб-
ництва Німеччини та Бельгії 
з підвищеним коефіцієнтом 
енергозбереження. Можливе 
оформлення без першого вне-
ску, без комісії та переплати, 
строком до одного року.

За детальною інформацією 
звертайтесь до консультантів 
кредитного центру за адресою: 
м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 
1а, магазин «ТВОЯ КІМНАТА», 
2-й поверх (район площі Арте-
ма, зупинка «Вул. Філатова»), 
або за багатоканальним теле-
фоном гарячої лінії у м. Кри-

вий Ріг: 401-33-44 (моб. тел. 
097-309-00-99), з понеділка по 
суботу з 9 до 18. При замовлен-
ні вікон за даною програмою 
доставка, монтаж та демон-
таж висококваліфікованими 
спеціалістами підприємства 
«ВІКНОПЛАСТ» виконується 
БЕЗКОШТОВНО. Пільговикам 
та пенсіонерам надається до-
даткова знижка 2%.

Зверніть увагу, при монтажі 
вікон в зимовий період вико-
ристовуються високо якісні гер-
метики Penosil (Німеччина), що 
гарантують якісний монтаж при 
температурі до мінус 180С.

У разі виникнення зауважень 
щодо якості обслуговування, 
ви можете звернутись до конт-
ролюючого керівництва у м. Кри-
вий 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.

Шановні мешканці міста,  
прилеглих районів та селищ!

g У виконкомі міської ради

Студентський погляд  
на екологію

Зробити місто красивішим 
та екологічно безпечнішим – 
завдання надзвичайно важ
ливе, але водночас непросте. 
І для цього є і науковий по
тенціал, і цікаві ідеї, що за
свідчив цьогорічний міський 
конкурс студентських науко
вих робіт з питань екології. 
Проводився він уперше. Не
давно було підбито підсумки 
конкурсу. Його переможці 
отримали нагороди під час 
засідання виконкому міської 
ради.

Криворізький міський го
лова Юрій Вілкул особисто 
вручив відзнаки кращим. Із 
задоволенням перелічуємо 

їх. Диплом переможця кон
курсу виборов студентський 
колектив Криворізького гір
ничого технікуму ДВНЗ 
«Кри ворізький національний 
університет». Дипломами фі
налістів відзначені здобутки 
студентських колективів ав
тотранспортного технікуму, 
гірничоелектромеханічного 
технікуму та ДВНЗ «Криво
різький національний уні
верситет», а також студенти 
Аліна Геращенко, Ганна Жо
рова та Ганна Роговська (усі 
– представниці педагогічного 
інституту), Ганна Галінська з 
Криворізького медичного ко
леджу.

Детальніше про засідання міськвиконкому  
читайте на 3 стор.

Ця симпатична дівчина щодня видає кров та її компоненти 
в різні лікувальні заклади нашого міста. Світлана Артю-
шенко – медсестра ОКЗ «Криворізька міська станція пере-
ливання крові», тому від її оперативності теж залежить, як 
вчасно медики отримують кров для лікування. І ніколи не 
було жодних затримок: Світлана Артюшенко, як, зрештою, 
і її колеги, – гарний фахівець і трудиться сумлінно.

Минулого четверга на міській 
станції переливання крові була 
святкова атмосфера – з нагоди Все
світнього дня донора. Поздоровити 
донорів завітали шановні гості. Та 

першим, на правах господаря, при
вітав їх головлікар Василь Цигиця.

– Коли трансфузіологія виникла 
як наука, мільйонам людей було 
врятовано життя, – сказав керівник 

станції переливання крові. – І нині 
донорський рух розвивається завдя
ки вам, активним помічникам у ліку
ванні хворих, яких ви навіть ніколи 
й не бачили. Але вчасно прийшли їм 
на поміч. У розвитку донорства ми 
маємо підтримку влади. І сьогодні у 
нас налічується вже дві тисячі По
чесних донорів України, троє заслу
жених донорів України. Спасибі всім 
вам за такий вчинок. Бажаю вам бла
гополуччя й довголіття.

...Крапля крові рятує життя

Закінчення на 2 стор.
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g  Вітання

Шановні представники  
галузі  охорони здоров’я!

Щиро вітаю вас із Днем медичного праців-
ника! Це свято людей благородної професії, 
готових прийти на допомогу в найскрутніший 
час. Ви є хранителями людського життя та бла-
гополуччя. Адже людина насправді щаслива 
лише тоді, коли її рідні та близькі здорові. 

Ваша відданість справі поєднується з щи-
росердним співчуттям до людей, милосер-
дям і високою відповідальністю. 

Пріоритетне завдання модернізації медич-
ного обслуговування — зробити медицину 
доступною та якісною для кожної сім’ї. Пере-
конаний, що добрі традиції та новітні здобут-
ки криворізьких медпрацівників знайдуть 
гідне продовження, а їх енергія, знання й 
досвід — ефективне застосування на сучас-
ному етапі розвитку галузі. 

Бажаю вам здоров’я, здійснення заповіт-
них мрій, оптимізму й нових досягнень. Не-
хай життя дарує спокій і добро, тепло й щастя 
у ваших оселях. Зичу благополуччя та насна-
ги, невтомності та глибокого задоволення від 
нелегкої повсякденної праці, високої й почес-
ної місії, яку ви з гордістю несете.

Криворізький міський голова     
Ю. ВІлКУл.

Подробиці

Ця гуманна професія в усі часи була й надалі за-
лишатиметься затребуваною для людей. Бо йдеться 
про найголовніше – здоров’я. Кожен із нас хоч раз у 
житті звертався по допомогу до медиків і отримував 
її. Сьогодні на варті здоров’я криворіжців перебуває 
понад 2 тисячі лікарів та більше 6 тисяч молодших 
працівників медперсоналу. І щодня вони вдень і 
вночі опікуються городянами, надаючи всі види 
медичних послуг. І виявляють при цьому високий 
професіоналізм, душевну теплоту, людську турботу.  

Про це, зокрема, йшлося на урочисто
му прийомі в міськвиконкомі, який провів 
міський голова Юрій Вілкул напередодні 
Дня медичного працівника. Він тепло по
здоровив від імені міськвиконкому, депу
татського корпусу всіх медиків Кривого 
Рогу, побажав їм міцного здоров’я та всіх 
благ. Коротко повідомив про хід реформу
вання охорони здоров’я в нашому місті. 

– Переважна більшість криворіжців його 
сприймають позитивно, – зазначив мер. – 
Адже усвідомлюють, що все це робиться за
для їхнього блага. Багато коштів виділяється 
із обласного бюджету для придбання ліків, 
медобладнання, оновлення транспорту, ство
рюються необхідні умови як для пацієнтів, 
так і медиків. З кожним таким кроком стає 
все краще й краще. Але ще багато треба зро
бити. До вас, медиків, прислухаються, з вами 

консультуються. І вже за
раз ми бачимо поліпшен
ня по всіх напрямках як у 
стаціонарах лікарень, так 
і в Центрах первинної ме
дикосанітарної допомоги. 

Ю. Вілкул, щиро приві
тавши медиків з їхнім професійним святом, 
нагородив кращих з них. Так, за вагомий 
внесок у справу охорони здоров’я населен
ня нашого міста, високий професіоналізм, 
відданість професії нагрудним знаком «За 
заслуги перед містом» ІІІ ступеня було на
городжено доцента кафедри терапії та сі
мейної медицини факультету післядиплом
ної освіти Дніпропетровської державної 
мед академії Володимира Фесенка. Почесну 
грамоту міськвиконкому отримали дирек
тор ОКЗ «Криворізьке училище підвищен
ня кваліфікації і перепідготовки молодих 
та фармацевтичних спеціалістів» Олена 
Мішуренко, головлікар КЗ «Міська лікарня 
№17» Юрій Чорновол та інші. Групу медиків 
відзначено грамотами міськвиконкому. Від 
імені присутніх медпрацівників Володимир 
Фесенко подякував керівництву міста за по
стійну увагу до охорони здоров’я мешканців 
Кривого Рогу та регіону. А отримані нагоро
ди, за його словами, – це висока оцінка й ви
знання сумлінної праці всіх медпрацівників. 
В. Фесенко також побажав колегам благопо

луччя, міцного здоров’я й творчої наснаги 
для того, щоб виконати всі завдання, які по
ставлені перед криворізькими медиками. 

В інтерв’ю «ЧГ» головлікар ОКЗ «Міська 
клінічна лікарня №8» Валерій Федін наголо
сив: після того, як медзаклад став фінансу
ватись із обласного бюджету, ситуація сут
тєво поліпшилась. У лікарні збільшилась 
кількість медикаментів, є необхідна апара
тура для діагностичного обстеження прак
тично всіх дитячих захворювань, суттєво 
поліпшилось і дитяче харчування. 

– Ми з оптимізмом дивимося в майбут
нє, – говорить головний лікар КЗ «Місь
ка лікарня № 16» Ігор Криштопа. – Най
ближчим часом зробимо кардинальні 
кроки не тільки в якості лікувального 
процесу, але й перебування наших па
цієнтів у стаціонарі. За сприяння Партії 
регіонів цього року проведено ремонт, 
вкладені солідні кошти для придбання  
медобладнання. До речі, невдовзі отримає
мо ще один апарат, який суттєво поліпшить 
нашу діагностичнолікувальну базу. 

Шановні  
медичні працівники! 

Сердечно вітаю вас з професійним святом! 
Ваша праця завжди вважалася благородним 
покликанням і високо цінувалася суспіль-
ством. Висококваліфіковані лікарі, середній 
медичний персонал – ви гідно виконуєте 
свій нелегкий професійний обов’язок. Тисячі 
врятованих життів та повернене здоров’я – 
це підсумок вашої повсякденної напруженої 
діяльності.

Від усієї душі бажаю вам професійного 
натхнення, справжнього щастя, яке скла-
дається не лише з трудових успіхів, а і з до-
машнього затишку, щирої родинної любові. 
Благополуччя, добра та нових досягнень!

Костянтин ПАВлОВ, 
голова Криворізької міської  

організації Партії регіонів, депутат 
Дніпропетровської обласної ради.

g Урочистий прийом 

Криворіжці відчувають позитивні  
зміни в реформуванні медицини

Віталій ТКАчУК. Фото Олександра ПОРТнягІнА. 

g 14 червня – Всесвітній день донора

...Крапля крові рятує життя
(Закінчення.  

Початок на 1 стор.)
Від імені першого за

ступника голови обласної 
держадміністрації, депута
та облради Вячеслава Задо
рожного із вітальними сло
вами до донорів звернувся 
В’ячеслав Чернов – його до
вірена особа.

– Приємно, що ви тво
рите добрі справи й допо
магаєте хворим, – зазначив 
він. – А колектив міської 
станції переливання крові 
я знаю давно – ще з 1985 
року. І запевняю: тут пра
цюють справжні профе
сіонали. Цей обласний 
медичний заклад можна 
вважати флагманом до
норства в Україні.

Тепло поздоровивши до
норів зі святом, В. Чернов 
вручив групі найкращих із 

них подарунки та квіти. По
чули привітання присутні 
й від заступника началь
ника управління охорони 
здоров’я міськвиконкому 
Тетяни Сухіної.

– Нині чи не щодня 
розробляються різні нові 
медпрепарати, але ніякий 
не замінить дію живої 
теплої крові, – наголо
сила вона. – А коли про
водиться операція, то не
рідко крапля крові – це 
життя для людини! Тому 
ваш благородний внесок – 
безцінний. Дай вам Боже 
здоров’я та всілякого бла
гополуччя.

За дорученням началь
ника управління охорони 
здоров’я міськвиконкому 
Олександра Світловсько
го, його заступник вручила 
подяки донорам. Серед них 

– Людмила Іванцова, котра 
174 рази здала кров! Вона 
працює бухгалтером на 
міській станції переливан
ня крові, тому добре знає, 
як це важливо для лікарів 
та хворих.

– Кров можна здавати 

до 60 років, – посміхаєть
ся Людмила Василівна. 
– Це роблю із задоволен
ням уже протягом 30 ро
ків. Почуваюся добре, ось 
і наша молодь – дівчатка
колеги теж долучаються 
до донорства. Молодці!

g Міський проект
Зустрічайте, «Марка якості «Криворіжжя»

Як серед теперішнього товарного достатку обрати якісні та безпечні продукти? Справа ця, 
погодьтесь, дуже важка. Незабаром правильному підходу споживача сприятиме спеціальний 
проект «Марка якості «Криворіжжя», що впроваджено в місті.

Суть його полягає в тім, що під логотипом «Марка якості «Криворіжжя» будуть вироблятися продукти з на-
туральної сировини за традиційними рецептурами, і це сприятиме насиченню споживчого ринку міста висо-
коякісними продовольчими товарами. Дізнатися ж, які товари підпадають під таку категорію, досить просто. 
Нещодавно було затверджено зовнішній вигляд логотипа. Обіцяється, що підхід до підбору кандидатів, про-
дукція яких гідна продаватися з таким знаком, буде досить жорстким. Отже, і якість – гарантовано.

Володимир СКІДАнОВ.

Віталій ТКАчУК. Фото Олександра ПОРТнягІнА.

Щиросердечні вітання 
людям в білих халатах 
З нагоди Дня медичного працівника чимало 
пролунало привітань на адресу тих, хто за 
покликанням душі допомагає людям. 

Минулих четверга та п’ятниці у всіх районах нашого міста 
були вшановані люди в білих халатах  лікарі, медсестрички, 
ветерани медичної галузі. До медиків Дзержинського району 
завітав перший заступник голови Дніпропетровської облас
ної держадміністрації Вячеслав Задорожний, котрий палко їх 
привітав з професійним святом. А найдостойнішим вручив 
грамоти від облдержадміністрації та подяки від губернатора 
Дніпропетровщини Олександра Вілкула. На урочистостях 
були присутні заступник міського голови Костянтин Бєліков, 
заступник начальника управління охорони здоров’я міськви
конкому Олександр Лук’яненко, голова Дзержинської райра
ди Сергій Степанюк. 

Вячеслав Задорожний побував також у медиків Інгу
лецького та ЦентральноМіського районів, щиросердеч
но поздоровивши їх зі святом. 

Фото Олександра ПОРТнягІнА. 

g З нагоди свята 
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Оголошення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування
Загальні положення
Згідно з Законами України «Про місцеве само-

врядування», «Про автомобільний транспорт», ке-
руючись Постановою Кабінету Міністрів України 
від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування», 
рішеннями виконкому міської ради від 08.04.2009 
№125 «Про затвердження міської маршрутної ме-
режі пасажирського автомобільного транспорту», 
від 13.06.2012 №197 «Про проведення конкурсу 
з перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування та затвер-
дження його умов», організатор перевезень оголо-
шує конкурс з перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування.

Організатором конкурсу є виконавчий комітет 
Криворізької міської ради.

Організатором проведення конкурсу є відділ 
транспорту і зв’язку виконкому міської ради.

Плата за участь у конкурсі відсутня.
Порядковий номер, основні характеристи-

ки кожного об’єкта конкурсу та його умови згідно 
додатка до рішення виконкому міської ради від 
13.06.2012 №197.

Конкурс є відкритим для всіх претендентів та від-
бувається у порядку, встановленому Постановою Ка-

бінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081.
Порядок одержання необхідної інформа-

ції про об’єкт конкурсу
Ознайомитись з характеристикою кожно-

го об’єкта конкурсу також можна на веб-сайті ви-
конкому Криворізької міської ради в мережі Інтер-
нет (kryvyirih.dp.ua) або у організатора проведення 
конкурсу (м. Кривий Ріг, пл.Радянська, 1, к. 155).

Найменування організації, режим її ро-
боти та адреса, за якою подаються докумен-
ти для участі у конкурсі та кінцевий строк їх 
прийняття

Для участі у конкурсі перевізник-претен-
дент подає організатору проведення конкурсу 
(м.Кривий Ріг, пл.Радянська, 1, к. 155) окремо на 
кожний об’єкт конкурсу відповідну заяву за фор-
мою і такі документи: 

– виписку або витяг з Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 

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

– перелік транспортних засобів, які пропону-
ються до використання на автобусному маршруті, 
із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткос-
ті (з відміткою «з місцем водія/без місця водія»), 
VIN-коду транспортного засобу, державного но-
мерного знака, року випуску транспортного засобу; 

– претендент зобов’язаний надати транспорт-
ні засоби, запропоновані на участь у конкурсі, на 
огляд у термін, визначений в оголошені про про-
ведення конкурсу; 

– копії ліцензійних карток на кожний автобус, 
який пропонується до використання на автобусно-
му маршруті; 

– копії свідоцтв про реєстрацію транспорт-
них засобів або тимчасових реєстраційних тало-
нів автобусів, що пропонуються до використання 
на маршруті; 

– копію документа, що підтверджує проведен-
ня процедури санації (за умови проведення санації); 

– перелік транспортних засобів, пристосованих 
для перевезення осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, які пропонуються для роботи на 
автобусному маршруті, або письмова інформація 
про їх відсутність; 

– анкету перевізника-претендента; 
– копію штатного розпису, податкового розра-

хунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 
користь платників податку, і сум утриманого з них 
податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квар-
тали.

Документи для участі в конкурсі пронумерову-
ються, прошиваються, підписуються уповноваже-
ною особою перевізника-претендента та скріплю-

ються печаткою з позначенням кількості сторінок 
цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються пе-
ревізником-претендентом у двох закритих кон-
вертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою «N 1», містить до-
кументи для участі в конкурсі.

Конверт (пакет) з позначкою «N 2», містить до-
кументи з інформацією про те, на який об’єкт кон-
курсу подає документи перевізник-претендент.

Документи на конкурс реєструються у журналі по-
даних документів. Подані несвоєчасно або не в повно-
му обсязі документи не реєструються і повертаються 
перевізнику-претенденту із зазначенням причин.

Відповідно до ст.46 Закону України «Про автомо-
більний транспорт» до моменту проведення конкур-
су перевізники-претенденти повинні забезпечити 
отримання в органах ДАІ довідки про відповідність 
технічного стану автобусів претендента умовам пе-
ревезень та висновку Державтоінспекції Міністер-
ства внутрішніх справ України про відповідність 
претендента вимогам нормативно-правових актів 
у сфері безпеки дорожнього руху.

Бланки заяви на участь у конкурсі та анкети пе-
ревізника-претендента можна отримати за адре-
сою: м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, к. 155.

Телефони для довідок: 74-24-41, 74-70-49.

Документи подаються організатору проведення 
конкурсу щоденно з 9.00 до 17.00, крім святкових 
та вихідних днів, за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Ра-
дянська, 1, к. 155.

Кінцевий строк прийняття документів – 
27.07.2012.

Документи, які надійшли до організатора про-
ведення конкурсу після встановленого строку, не 
розглядаються.

Місце, дата та час проведення огляду ру-
хомого складу, запропонованого для участі 
у конкурсі

Огляд рухомого складу, запропонованого для 
участі у конкурсі, відбудеться 03.08.2012 о 13.00 
за адресою вул. Аляб’єва, 1, на території КП «Кри-
воріжавтотранс».

Місце, дата та час початку проведення за-
сідання конкурсного комітету 

Початок проведення конкурсу 09 серпня 2012 
року о 16.00 за адресою пл. Радянська, 1, каб. 444, 
початок реєстрації перевізників-претендентів о 
15.45, каб.151.

(З рішенням виконкому міської ради від 
13.06.2012 №197 «Про проведення конкурсу з пе-
ревезення пасажирів на міських автобусних марш-
рутах загального користування та затвердження 
його умов» можна ознайомитись на 4 стор.) 

g  Публічна інформація

g У виконкомі міської ради

«Зобов’язання перед ОСББ виконуються»
Закінчення.  

Початок на 1 стор.

Половина  
міським 
коштом

Об’єднання мешканців 
в Об’єднання співвлас
ників багатоквартирно
го будинку (пробачте за 
тавтологію) залишаєть
ся єдиною перспектив
ною формою управління 
будинками. І нехай цей 
процес комусь здається 
надто повільним, іншого 
шляху для врегулюван
ня ситуації в житловому 
господарстві немає.

Нинішнє законодав
ство досить жорстко 
врегулювало можли
вість допомоги бюджет
ним коштом, обмежив
ши її виключно допо
могою зорганізованим 
житловим структурам. 
Про перспективи та 
проблеми ОСББ йшлося 
на черговому засіданні 
виконкому міської ради, 
яке провів міський голо
ва Юрій Вілкул.

Як відзначив началь
ник управління благо
устрою та житлової по
літики Олександр Катри
ченко, на теперішній час 
у Кривому Розі функціо
нує 117 об’єднань. З них 
шістнадцять створено 
минулого року, ще шість 
– з початку поточного 
року. Тільки впродовж 
минулого року бюджет
ним коштом виконано 
капітальний ремонт кон
структивних елементів 
14 будинків, у яких ство
рено ОСББ, та асфаль
тування прибудинкових 
територій 17 будинків.

Цього року подібна 
практика знайшла про
довження. Відповідно 
до Програми підтрим
ки об’єднань співвлас
ників багатоквартирно
го будинку у м. Кривому 
Розі на 20122016 роки, 
на виконання в 2012 
році капітальних ремон
тів конструктивних еле

ментів житлових будин
ків, де створено ОСББ, 
у міському бюджеті пе
редбачено майже 7,4 
мільйона гривень.

Є можливість у меш
канців таких будинків 
долучитися до енерго
зберігаючих програм, 
суттєво економлячи в по
дальшому свої кошти на 
опаленні осель. Як при
клад, два ОСББ по вулиці 
Коротченка, що облдерж
адміністрацією визнані 
пілотними проектами по 
встановленню автоном
ного опалення. Інший 
напрям – міська програ
ма «Теплий дім», що пе
редбачає співфінансу
вання робіт з утеплення 
зовнішніх стін будинків. 
За словами О. Катричен
ка, міський бюджет у та
кому разі бере на себе по
ловину витрат.

Утім, будемо відверти
ми, про перемогу розу
міння доцільності ство
рення ОСББ говори
ти ще зарано. Незважа
ючи навіть на той факт, 
що роз’яснювальна ро
бота ведеться на серйоз
ному рівні. При кожно
му з райвиконкомів ор
ганізовано робочі групи 
з питань забезпечення 
організаційної роботи 
по створенню об’єднань 
співвласників багато
квартирного будинку. З 
початку року проведе
но загальні збори з меш
канцями 901 будинку, у 
половини з котрих такі 
зібрання відбулися не 
вперше.

Що тоді стоїть на пе
репоні? Окрім побою
вань мешканців, що їхні 
будинки залишать без 
підтримки, елементарна 
нестача ініціативних лю
дей, котрі узяли б на себе 
клопіт ведення спільно
го житлового господар
ства за, в кращому разі, 
мінімальне матеріаль
не заохочення. На цьому 
наголосив голова асоціа
ції ОСББ «Кривбасдом
ком» Василь Ліман. Ця 

структура створена рік 
тому. Нині до її складу 
входить сто ОСББ.

Отже, головним ар
гументом залишається 
практика, що нині ак
тивно береться на озбро
єння. Вона ж – позитив
на. За словами Юрія Віл
кула, міська влада ви
конує всі зобов’язання 
по взаємодії з ОСББ. І 
не збирається відсторо
нятися від їх підтримки 
надалі.

Публічність  
та відкритість

Серед основних пи
тань, винесених на засі
дання виконкому, був і 
стан організації роботи 
з інформаційними запи
тами.

Як відзначила в.о. на
чальника відділу з пи
тань внутрішньої полі
тики та зв’язків з громад
ськістю Наталя Кравець, 
з моменту вступу в дію 
Закону України «Про до
ступ до публічної інфор
мації» діяльність орга
нів місцевого самовряду
вання була спрямована 
на його виконання, по
кращення роботи щодо 
інформування громад
ськості про діяльність 
виконкому міської ради, 
підвищення відповідаль
ності посадових осіб за 
своєчасність і якість роз
гляду інформаційних за
питів.

Відділами, управлін
нями, іншими виконав
чими органами місь
кої ради забезпечується 
здійснення щоденного 
моніторингу надходжен
ня інформаційних за
питів, їх розгляду, на
дання ґрунтовних від

повідей та дотримання 
строків розгляду згідно 
з Законом України «Про 
доступ до публічної ін
формації». За результа
тами проведеного аналі
зу складаються тижневі 
звіти й надаються до від
ділу з питань внутріш
ньої політики та зв’язків 
з громадськістю.

Узагальнений звіт про 
кількість запитів, їх ви
конання щоп’ятниці 
оприлюднюється в ме
режі Інтернет на офіцій
ному сайті Криворізької 
міської ради та її викон
кому. Інтернетівський 
ресурс та засоби масо
вої інформації викорис
товуються повною мі
рою. На офіційному сай
ті виконкому створе
но рубрику «Доступ до 
публічної інформації». 
Крім цього, на ньому ж 
оприлюднюються про
екти актів міської ради 
та її виконкому (рішен
ня міської ради, викон
кому, розпорядження 
міського голови).

Вагомим кроком до 
відкритості та прозо
рості діяльності вла
ди став запуск багато
функціонального про
грамного комплексу 
«Криворізький ресурс
ний центр», який ціло
добово в режимі online 
надає вільний та зруч
ний доступ до бази да
них сайту «Криворізь

кий ресурсний центр» 
та можливостей інтер
активної мультимедій
ної електронної енци
клопедії ресурсів міста, 
що містять ресурси як 
для загального корис
тування (громадянами 
та суб’єктами господа

рювання), так і для вну
трішнього використан
ня посадовими особами 
для оперативного при
йняття управлінських 
рішень, аналітики тощо. 
Сьогодні на сайті під
тримуються в актуаль
ному стані 145 інформа
ційних ресурсів міста.

За словами Ната
лі Кравець, найбіль
ше запитувачів цікави
ла правова інформація 
(48 запитів). Про това
ри, роботи, послуги ці
кавились у 19 випад
ках, довідковоенци
клопедична інформація 
була потрібна 8 запи
тувачам, соціологічна 
– чотирьом, статистич
на – трьом, екологічна – 
трьом, про фізичну осо
бу – трьом.

Як відзначив Юрій Віл
кул, міська влада нала
штована на відкритість 
та публічність у своїй ро
боті. І на вже зробленому 
зупинятися не збираєть
ся. Адже в числі завдань, 
що досягаються такою 
політикою відкритого ді
алогу, є запобігання про
явам корупції, з котрою 
нині ведеться нещадна 
боротьба.

***
З усіх винесених на за

сідання виконкому пи
тань було прийнято 
відповідні рішення. Зо
крема, внесено зміни до 
складу комітету з управ
ління впровадження 
Стратегічного плану роз
витку міста Кривого Ро
гу до 2015 року та скла
ду дорадчих органів, 
підтверджено суб’єктам 
господарювання право 
на експлуатацію об’єктів 
поводження з небезпеч
ними відходами на 2013 
рік, затверджено Поря
док надання одноразо
вої матеріальної допомо
ги сім’ям та громадянам 
міста, які беруть на ви
ховання дитину в при
йомну сім’ю або дитячий 
будинок сімейного типу 
тощо.

Володимир СкіданОВ.

З моменту набуття чинності Законом України «Про 
доступ до публічної інформації» до виконкому міської 
ради надійшло 193 інформаційні запити. З них у 2011 
році – 145, у поточному – 48. Найбільше запитів 
надіслано поштою або надано особисто запитувачами 
інформації – 168 (87,05% від загальної кількості), 
електронною поштою – 22 (11,4%), факсом – 1 
(0,51%), телефоном – 2 (1,04%).

17.07.2012 о 16.00 в залі засідань 
виконкому Тернівської районної в 
місті ради відбудуться громадські 
слухання з обговорення детального 
плану території «Під розміщення 
магазину непродовольчих товарів 
«КВІТИ» під реконструкцію з розши-
ренням на вул. Федоренка, 1л у Тер-
нівському районі м. Кривого Рогу».

Детальний план території розробле-
ний ДП «ДПІ «Кривбаспроект», ліцен-
зія АВ № 488626 від 12.11.2009 р. до 
12.11.2014 р. Підставою для розроблен-
ня детального плану території є рішення 
Криворізької міської ради (ХХХІ сесія VІ 
скликання) від 25.04.2012 № 1091, ор-
ганізувати розробку детального плану 
території під розміщення магазину не-
продовольчих товарів «КВІТИ» під рекон-
струкцію з розширенням на вул. Федо-
ренка, 1л у Тернівському районі.

Детальний план території площею 700 
кв.м «Під розміщення магазину непродо-
вольчих товарів «КВІТИ» під реконструк-
цію з розширенням на вул. Федоренка, 1л 
у Тернівському районі м. Кривого Рогу».

З проектом детального плану, у тому 
числі графічним матеріалом, можете оз-
найомитись у відділі промислової інфра-
структури управління містобудування і 
архітектури виконкому міської ради – 
каб. 530, тел. 74-45-46, пл. Радянська, 1, 
50101.

Пропозиції та зауваження щодо обго-
ворення детального плану пропонуємо 
надавати в управління організаційно-
протокольної роботи виконкому міськра-
ди (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Радянсь-
ка, 1, 50101) до 16.07.2012.

18.07.2012 о 16.00 в залі засідань 
виконкому Жовтневої районної в 
місті ради відбудуться громадські 
слухання з обговорення детально-
го плану території під розміщення 
торговельного комплексу на мкрн. 5 
Зарічний, 11к у Жовтневому районі.

Детальний план території розробле-
ний ТОВ «БІФ Будінвест», ліцензія АВ 
№ 596426 від 28.11.2011 р. Підставою для 
розроблення детального плану території 
є рішення Криворізької міської ради від 
25.04.2012 № 1091 про надання згоди на 
розробку детального плану території.

Детальним планом території обґрун-
тована земельна ділянка площею 11580 
кв.м під розміщення торговельного ком-
плексу.

З проектом детального плану території, 
у тому числі графічним матеріалом, мож-
на ознайомитись у відділі промислової 
інфраструктури управління містобуду-
вання і архітектури виконкому міської 
ради – каб. 530, тел. 74-45-46, пл. Радян-
ська, 1, 50101.

Пропозиції та зауваження щодо обго-
ворення детального плану території про-
понуємо надавати в управління органі-
заційно-протокольної роботи виконкому 
міськради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. 
Радянська, 1, 50101) до 17.07.2012. 

g Громадські  
слухання
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g  Світ освіт

g  Офіційно

Примітка:
- регулярність руху автобусів на об’єктах конкурсу: 

щоденно; 
- інтервал руху автобусів на об’єктах конкурсу:
• у режимі руху маршрутного таксі – згідно з інтерва-

лом руху, затвердженим у паспорті маршруту;
• у звичайному режимі руху – згідно з роз-

кладом руху, затвердженим у паспорті маршруту; 
- на об’єкті конкурсу, який включає міські автобусні 

маршрути загального користування, встановлена вимо-
га щодо забезпечення роботи, не менш як одного тран-
спортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з 
обмеженими фізичними можливостями; 

- технічні та екологічні показники автобусів, що про-

понуються для використання на об’єктах конкурсу, мають 
відповідати вимогам чинного законодавства України;

- диспетчерський контроль та управління перевезен-
нями забезпечуються на договірних умовах із суб’єктом 
господарювання, залученим організатором для виконан-
ня функцій з організації та управління рухом автобусів і 
підготовки інформації про роботу перевізників.

Номери  
об’єктів   

кон-
курсу

Номери 
марш-
рутів

Назва маршруту
Кількість графі-
ків (автобусів) 

на цьому об’єкті  
конкурсу, од.

Номери графіків 
руху на об’єктах  

конкурсу 

Маршрут  або 
кількість оборот-

них рейсів на день 
не менше, од.

Рекомендована міст-
кість, пасажирів Клас  

автобусів Режим рухуміні-
мальна

макси-
мальна

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
9 вул. Ватутіна – ВАТ «Південний ГЗК»  

(ч/з вул. Дишинського) 6 1, 2, 4, 5, 8, 10
50

13 22 А,В м/таксі

11 вул. Ватутіна – ВАТ «Південний ГЗК»  
(ч/з вул. Курчатова) 3 2, 5, 7 13 22 А,В м/таксі

2 211 пл. Визволення – ВАТ «Переробник» 11 1-11 маршрут 13 50 А,В 
І, ІІ, ІІІ звичайний

3

27 вул. Дніпропетровське шосе –
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 6 1, 2, 4, 6-8

50

13 22 А,В м/таксі

35 вул. Дніпропетровське шосе –
ВАТ «Південний ГЗК» 6 1-5, 8 13 22 А,В м/таксі

330 Ринок «Ювілейний» – пл. Толстого 6 7-12 13 22 А,В м/таксі

4
214 пл. Визволення – мкр. Гірницький 15 5-8, 10, 11, 14, 

16, 18-21,  23-25 50
13 22 А,В м/таксі

266 пл. Визволення – ВАТ «Південний ГЗК» 1 5 22 50 І, ІІ, ІІІ звичайний

5 295 вул. Миколаївське шосе – пл. Праці
(ч/з вул. Пісочну, Автовокзал) 33 2-28, 30-35 50 13 22 А,В м/таксі

6

5 пл. Толстого – вул. Сочинська 3 1,2,5

50

13 22 А,В м/таксі
204 мкр. Гірницький – ст. Кривий Ріг- Головний 1 5 13 22 А,В м/таксі

261 вул. Тухачевського – 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 13 1, 3-6, 8-15 13 50 А,В 

І, ІІ, ІІІ звичайний

291 Рудозбагачувальна фабрика №1 – Школа-
інтернат №2 1 13 13 22 А,В м/таксі

293 ж/м Східний-1 – вул. Українська 1 1 13 22 А,В м/таксі

372 Палац спорту ПАТ «Центральний ГЗК» –  
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 2 3, 4 22 50 І, ІІ, ІІІ звичайний

Умови конкурсу з перевезення пасажирів  на  міських автобусних  маршрутах  загального користування

нарешті втихли пристрасті навколо 
зовнішнього незалежного оцінювання, і 
зграйки схвильованих вступників, окрилені 
почуттям виконаного обов’язку, з-під 
дверей пунктів тестування перемістились у 
парки та на дискотеки. Основна сесія ЗнО-
2012, що тривала з 15 травня по 7 червня, 
залишилась позаду, день за днем учасни-
ки ЗнО з персональних сторінок у мережі 
Інтернет дізнаються про результати своїх 
«трудів праведних». Поки ж спробуємо 
підбити перші підсумки початку вступної 
кампанії у нашому місті.

ЗНО в цифрах
Загалом цього року тес

тування було проведено 
з 10 предметів, три з них 
здавали в дві сесії. У цього
річному ЗНО взяли участь 
5273 абітурієнти з Криво
го Рогу, Апостолівського, 
Софіївського, Нікополь
ського, Широківського, То
маківського та Криворізь
кого районів. У цілому явка 
учасників тестування з усіх 
предметів склала 92,4% 
(минулого року 85,8%).

У місті працювало 22 
пункти тестування: 8 на 
базі ВНЗ і 14 на базі загаль
ноосвітніх навчальних за
кладів. Для перевірки блан
ків Б із творчою частиною з 
української мови та літера
тури фахівцями управління 
освіти і науки виконкому 
Криворізької міської ради 
було організовано роботу 
пункту перевірки на базі 
КНТМЛ №16, який пра
цював з 4 по 8 червня. 225 
криворізьких вчителівсло

весників перевірили 10748 
творів абітурієнтів з різних 
регіонів України.

Офіційно
– Зовнішнє незалежне 

оцінювання2012 у Кривому 
Розі пройшло на належному 
організаційному рівні, – за
певнила журналістів голо
вний спеціаліст із середньої 
освіти управління освіти і 
науки виконкому міськради 
Вікторія Полякова. – Персо
нал пунктів тестування був 
підготовлений на високому 
рівні, до проведення проце
дури було залучено близько 
2,5 тисячі осіб. Як і минуло
го року, жодної апеляції на 
процедуру проведення ЗНО 
до відповідальних за пунк
ти тестування не 
надійшло. На жаль, 
не обійшлося й без 
прикрих інцидентів: 
8 учасників тесту
вання були позбав
лені права складати 
тести через спро
би користування 

шпаргалками (ЗНО з мате
матики) і мобільним телефо
ном. Самі учасники визнали 
порушення, тож було скла
дено відповідні документи. 
Шкода, але ці особи цього
річ уже не зможуть стати 
студентами ВНЗ. Також тра
плялись поодинокі випадки 
запізнення на тестування. Та 
все ж на користь випускни
ків зіграв той факт, що най
масовіший, обов’язковий 
предмет «Українська мова 
та література» здавали не 
першим, і майбутні абітурі
єнти мали можливість роз
рахувати і організувати свій 
час, так би мовити, втягтися 
в процес. Доцільною вияви
лась присутність на пунк
тах медичних працівників: 
під час тестування довелось 
надавати першу допомогу 
інструктору і одному з учас
ників. Врештірешт дитина 
змогла повернутись до про
цедури і виконати завдання. 
Для учасників, у яких вини
кали сумніви щодо правиль
ності визначених результа
тів з певного предмета, було 
передбачено подання апе
ляцій протягом 3 робочих 
днів з моменту офіційного 

оприлюднення результату 
на сайті. У разі надходжен
ня апеляційної заяви регла
ментна комісія розглядала 
можливість додаткової пе
ревірки роботи абітурієнта 
вручну. Деякі криворізькі 
абітурієнти скористалися 
цим правом: маємо випад
ки підвищення результату і 
підтвердження попередньо
го. Загалом можна з упев
неністю констатувати, що 
громадськість усвідомила 
значимість ЗНО, питанням 
отримання вищої освіти пе
рейнялися і діти, й дорослі. 
Тож хочеться побажати сьо
годнішнім абітурієнтам ви
соких балів, вступу до омрі
яного навчального закладу 
і отримання якісної освіти, 
а майбутнім – сумлінного 
ставлення до навчання, за
вчасної ретельної підготовки 
до випробувань. Пам’ятайте, 
що найкращою запорукою 
успіху є ваші знання.

До речі
Відповідальні за пункти 

тестування відзначають, що 
цього року вступники більш 
відповідально поставились 
до процедури ЗНО, усвідо
мили її значущість для своєї 
подальшої долі. Це стосуєть
ся як зовнішнього вигляду 
учасників тестування, так і 
їхньої підготовки до іспитів. 
Приємно відзначити тур
боту багатьох батьків, які 
супроводжували дітей на 
пункти тестування, переві

ряли наявність необхідних 
документів і підтримували 
морально.

З 15 червня Український 
центр оцінювання якості 
освіти (УЦОЯО) планує до
вести до відома абітурієнтів 
результати тестування з усіх 
предметів, а вже з 2 липня 
розпочнеться прийом до
кументів до вишів на денну 
форму навчання.

Учасники, які не мали 
змоги взяти участь в осно
вній сесії ЗНО з об’єктивних 
причин, з 18 по 23 червня 
зможуть скласти додат
кову сесію у м. Дніпропе

тровську. Інформація щодо 
місця, дати і часу її прове
дення буде розміщена на 
персональних сторінках. До 
об’єктивних причин нале
жать: техногенна катастро
фа, пожежа, стихійне лихо, 
смерть близьких по крові 
родичів, хвороба. Для скла
дання додаткової сесії слід 
надати відповідні докумен
ти (свідоцтво про смерть ро
дича, медичну довідку про 
хворобу тощо). За інформа
цією Дніпропетровського 
РЦОЯО, серед зареєстрова
них на додаткову сесію є й 
криворізькі вступники.

Актуально

№  
з/п Предмети Роки

2008 2009 2010 2011 2012
1 Українська мова та 

література
9000 7784 7122 3320 5273

2 Математика 5831 4968 4912 2265 3564
3 Історія України 1616 3101 4646 2244 3337
4 Фізика 2873 1469 1948 1078 1520
5 Хімія 500 603 667 479 716
6 Біологія 1008 1391 1793 1000 1485
7 Географія 834 1442 2171 1191 1566
8 Англійська мова - 1000 1287 830 1240
9 Французька мова - 3 6 5 9

10 Німецька мова - 53 62 28 49
11 Іспанська мова - 3 3 3 2
12 Основи правознавства 999 - - - -
13 Основи економіки 752 - - - -
14 Зарубіжна література 136 - - - -
15 Російська мова - - - 140 203
16 Всесвітня історія - - - - 180

Кількість зареєстрованих осіб для участі у ЗнО  
в м. Кривому Розі  

(порівняно з попередніми роками)

Тетяна ДРєєВА.

Що то було? Мабуть, ЗНО…

КриворізьКа місьКа рада
виКонавчий Комітет

РІшення
13.06.2012                                   м. Кривий Ріг                                             №197

Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів 
на міських автобусних маршрутах загального  

користування та затвердження його умов
З метою вдосконалення перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування; відповідно до Закону України «Про автомобільний тран-
спорт», Постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про за-
твердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування», Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України 
від 12 квітня 2007 року №285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфорт-
ності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху»; 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 
ради вирішив:

1. Провести 09.08.2012 конкурс із перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування, визначених рішенням виконкому міської ради від 
08.04.2009 №125 «Про затвердження міської маршрутної мережі пасажирського авто-
мобільного транспорту».

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

3. Відділу транспорту і зв’язку виконкому міської ради (Сінкевич С.Г.) здійснити орга-
нізаційні заходи щодо проведення конкурсу.

4. Відділу інформатизації виконкому міської ради (Білогай О.Ю.) забезпечити опри-
люднення рішення на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в ме-
режі Інтернет у визначений чинним законодавством термін.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  
Гальченка А.В.

Міський голова       Ю. ВілКул.

Виконком Центрально-Міської районної  
у місті ради оголошує конкурс на заміщення  

вакантних посад:
– головного спеціаліста відділу веден-

ня Державного реєстру виборців;
– головних спеціалістів відділу роз-

витку підприємництва (дві посади, одна 
з них тимчасова);

– головного спеціаліста сектору з пи-
тань опіки, піклування та усиновлення 
служби у справах дітей;

– головного спеціаліста відділу освіти;
– провідного спеціаліста служби у 

справах дітей.
Вимоги до претендентів: грома-

дянство України, освіта повна вища від-
повідного професійного спрямування, 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, вільне володіння 
державною мовою, навички роботи з 
комп’ютером та оргтехнікою.

На посаду головного спеціаліста: стаж 

роботи за фахом на службі в органах 
місцевого самоврядування та державній 
службі на посаді провідного спеціаліста 
не менше 1 року або стаж роботи за фа-
хом в інших сферах не менше 3 років.

На посаду провідного спеціаліста 
служби у справах дітей: стаж роботи за 
фахом на службі в органах місцевого 
самоврядування або державній службі 
на посаді спеціаліста І чи II категорій не 
менше 1 року або стаж роботи за фахом 
в інших сферах управління не менше 2 
років.

Заяви до конкурсної комісії прийма-
ються протягом ЗО днів з дня опубліку-
вання оголошення за адресою: м.Кривий 
Ріг, вул. Леніна, 27, каб.419.

За інформацією звертатись за телефо-
ном: 90-07-46.

Шановні батьки!
06.06.2012 року на річ

ці Інгулець в Центрально
Міському районі стався 
нещасний випадок зі смер
тельним наслідком з учнем 
2 класу Криворізької за
гальноосвітньої школи ІІІІ 
ступенів №10 Криворізької 
міської ради Дніпропетров
ської області.

Відповідно до рішення 
комісії з питань техноген
ноекологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій у 
ЦентральноМіському ра
йоні від 23.03.2012 особли
ву небезпеку для дітей ста
новлять місця на наступних 
водних об’єктах, а саме:

 – водоспад біля плотини 
Карачунівського водосхови
ща;

– затоплені кар’єри у ра
йоні житлового масиву Кар

наватка;
– на річці Інгулець біля ву

лиці Курячого, 2х автомо
більних мостів на вулицях 
Урицького та Миколаївське 
шосе, 3х понтонних мостів 
на вулицях Дощовій, Табір
ній, Шокальського;

– берегові смуги річок Ін
гулець та Саксагань.

У зв’язку з вищезазна
ченим, виконком Цент
ральноМіської районної 
у місті ради звертається з 
проханням не залишати 
дітей без нагляду на вод
них об’єктах району та 
міста; відповідально і пе
редбачливо відноситись 
до збереження життя та 
здоров’я ваших дітей та 
забезпечувати умови без
печної життєдіяльності в 
літній період 2012 року.
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«Я всерйоз і надовго!»
Заколот  
на честь  
іменинника

Справи в Олексан
дра Григоровича йшли 
просто чудово. У кіль
кох районах розкину
лись підконтрольні 
йому угіддя загальною 
площею 120 тисяч гек
тарів, середня зарпла
та працівників сягну
ла 56 тисяч, у жнива 
механізатори не ди
вуються і сумі близь
ко 15 000, види на вро
жай багато обіцяючі, 
п’ятирічний син про
явив неабиякий інтерес до 
спорту. 

Та враз добродій Пово
рознюк відчув у трудовому 
колективі підозрілі, як зда
лось, віяння. Окремі акти
вісти під покровом утаєм
ниченості явно щось заті
вали. Витівки конкурен
тів? Де ж їм взятись, кілька 
розорених сільськогоспо
дарських підприємств ні
коли ніякого комерційно
го зиску не являли, доки 
не взявся за них він осо
бисто. Пайовики отриму
ють найвищі дивіденди. За 
власні кошти в кількох се
лах заасфальтував дороги, 
провів водогони…

«Оце така вона, людська 
вдячність», – напрошува
лась єдина версія. А на
справді народ у складчину 
вирішив піднести Батькові, 
як позаочі величають По
ворознюка, на день наро
дження іменний номерний 
знак на автомобіль – іншо
го свідчення глибокої по
ваги, окрім, звісно, добро
совісної праці, не вигадали. 
Хоча для нього прояв най
більшої шани – якраз оте 
чи титул, чи прізвисько. Та 
добрий і чуйний він лише 
до роботящих; на дух не 
терпить лінощів, безпоміч
ності, малоініціативності:

– Типова картина. Почи
нав освоювати нові про
стори завжди з облаго
родження двору конто
ри, прилеглих вулиць, зре
штою, самого населеного 
пункту, – ділиться кредо 
ділового успіху Олександр 
Григорович. – Скажу про
сто. Навіщо ті статки, коли, 
маючи їх, існуєш посеред 
безладу. Радянська епоха 
мала свою привабливість, 
однак «колгоспна» філосо
фія є вкрай поганим спад
ком і чинником. Нікого ні
чого не цікавить, навіть за 
гроші. Деякий час не наві 
дувався в одне село, так 

біля офісу лобода селек
ційна зросла. Відповідаль
на за ошатність терито
рії особа нарікає, мовляв, 
мотокоса зламалась. Роз
гнівався я сильно, знай
шов серп, самостійно здо
лав бур’яни. Проте епізод 
видався повчальним, якщо 
завдання ставлю, впев
нений у стовідсотковому 
якісному виконанні.
Міцніші за крицю – 
три «не»

Свою маленьку аграр
ну імперію Поворознюк 
звів на трьох китах. Не пи
ячити в робочий період, 
не красти, не брехати. За
повіді обов’язкові до ви
конання всім без винятку, 
включно з їхнім автором: 
він свідчить, що ці поро
ки є коренем негараздів 
українського села. На зорі 
господарювання зустрів 
предивне явище. Кожен 
мешканець мав кустарно
го виробництва здоровен
ний велосипедний багаж
ник. На фермі півтисяч

ному поголів’ю катастро
фічно бракувало кормів, 
надої – смішні, хоча в те
орії справи мали бути зо
всім інакші. Аналіз ситуа
ції відкрив шокуючі фак
ти. Майже ніхто з селян 
не запасає худобі харчів, 
але здають заготівельни
кам рекордні літражі мо
лока – навіть ті, хто взагалі 
не тримає корів! Зате спо
зарання одні на тих самих 
неосяжних велобагажни

ках тягнуть з товариства 
силос та ще щось прина
гідно, інші одразу вина
городжують себе моло
ком. Рішучий край безла
ду було покладено, і рен
табельність тваринництва 
з мінусів миттю сягнула 
47%. Хто ж налаштував
ся на нововведені форми 
праці, отримав такий за
робіток, що потреба крас
ти заради виживання еле
ментарно відпала.

На противагу своїм по
передникам, ласим від зе
мельки урвати максималь
ний зиск – і негайно, Олек
сандр Григорович мислить 
далекосяжно, не соромить
ся зважати на поради фа
хівців, навіть якщо почуте 
дещо суперечить його ба
ченням. Одна людина, на
віть з неабиякими органі
заторськими талантами, не 
здатна бути універсальним, 
непогрішним знавцем в 
усіх галузях. Так, економіс
ти допомогли якнайвигід
ніше скористатись принци
пом «гроші повинні робити 

гроші». Восени торік тонна 
соняшникового насіння ко
штувала десь три з лишком 
тисячі, весною очікувався 
ріст ціни. Але швидка реалі
зація продукції після збору 
врожаю дозволила на виру
чені кошти задешево при
дбати паливномастильні 
матеріали, добрива, запчас
тини: з урахуванням різни
ці сезонних цін вийшло, що 
якби соняхи продавались 
весною по 5 тисяч, і то на
вряд чи вдалось би так гар
но отоваритись.
Влада нарешті  
помітила землеробів

Звісно, приклад дрібний 
для ілюстрації стратегіч
ної налаштованості одного 

з найуспішніших вітчиз
няних фермерів. «Я на зем
лі всерйоз і надовго», – за
являє при кожній нагоді та 
підтверджує це справами. 
Розуміючи необхідність 
руху від суто сировинно
го виробництва до якісно
го переродження, засну
вав низку переробних під
приємств. Труднощів при 
тому виникло тільки дві. 
Ніяк остаточно не визна
читься з дизайном торго
вельної марки, та ще влас

ною продукцією не вда
ється накуштуватись, біз
неспартнери шикуються 
в чергу одразу біля конве
єра. Свіжий епізод: ваго
ма партія пресмачної ков
баси, стовідсотково з на
туральних складових, що 
фактично за роздрібною 
ціною не дорожча від са
мого м’яса, розійшлася так 
хутко – навіть йому не діс
талось на пробу. А нічого 
і не вдіяти, зобов’язання 
перед партнерами непо
рушні.

Єлей лити про якусь пер
сону не є хитрою 
справою, важче 
особистість про
ана лізувати неупе
реджено. Олек
сандр Повороз
нюк має своєрід
ну рису. Навік 
запам’ятав мате
ринське повчання: 
«Коли йдеш угору, 
з довірою, щиро опирай
ся на людей, бо якщо, Гос
поди, відверни, доведеть
ся падати, за них же і ухо
пишся». Ніколи й нікому 
не відмовляє у підтримці, 
по можливості, намагаєть

ся надати засіб покращити 
життя, аніж одномоментну 
допомогу. Разом з тим, не 
відмовляє у вільному роз
кошуванні власного «его», 
зайве розповідати, чого 
вартує зареєструвати полі

тичну партію, чергове з та
ких утворень виникло під 
«малоамбітним» брендом 
«Аграрна партія Повороз
нюка». У її списку значився 
однісінький кандидат, хто 
б сумнівався – сам О. Г. По
ворознюк. Жарти жарта
ми, та ця сила на місцевих 
виборах до сусідньої з Кри
вим Рогом районної ради 
взяла найбільший відсо
ток голосів. Навіть без та
кого парадоксального ре
зультату його безліч ра
зів пробували проштов
хнути до рад вищих рівнів, 
включно з парламентом. 
Відмовляється категорич
но, мотивує великою від
повідальністю та, що ва

гоміше, неминучою розлу
кою з улюбленою справою. 
Стосовно політики без епа
тажу, Олександр Григоро
вич свідчить: на відміну 
від колишніх можновлад
ців, тільки нинішні почали 
рахуватись із думкою зем
леробів, це простежується 
на всіх рівнях влади, дуже 
позитивно відчувається у 
Дніпропетровській та Кі
ровоградській областях.

Сільські обрії

Тарас ЗаТУльний. Фото Олександра ПОрТняГіна.

Новітня зерносушарка – «перлина» агрофірми «П’ятихатська».

Олександр Поворознюк.
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Публічна інформація

Саксаганська районна у місті рада
Рішення

(ХІІІ сесія VІ скликання)
25 травня 2012 року м. Кривий Ріг № 153
Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за І квартал 2012 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 80 Бюджетного кодексу України, розглянувши звіт 
про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року, ра-
йонна у місті рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання районного у місті бюджету 
за І квартал 2012 року:

1.1 за доходами, з урахуванням сум, одержаних з бюджетів 
вищих рівнів, у розмірі 27731,3 тис. грн., з них за загальним фон-

дом 27428,3 тис. грн., спеціальним фондом 303,0 тис. грн.;
1.2 за видатками у розмірі 27142,4 тис. грн., з них за за-

гальним фондом 26227,2 тис. грн., спеціальним фондом 
915,2 тис. грн. (додаток).

Голова районної у місті ради В. БеззуБченко.
Додаток до рішення районної у місті ради від 25 травня 2012 року № 153

Звіт про виконання районного у місті бюджету за І квартал 2012 року
Найменування статей план 

на 2012 
рік

в тому числі уточне-
ний план 
на 2012 

рік

в тому числі уточне-
ний план 
на І квар-
тал 2012 

року

в тому 
числі

вико-
нано за 
І квар-

тал 2012 
року

в тому числі

загаль-
ний 

фонд

спеці-
альний 

фонд

загаль-
ний 

фонд

спеці-
альний 

фонд

загаль-
ний 

фонд

загаль-
ний 

фонд

спеці-
альний 

фонд
ДОХОДИ, Загальний фонд

Податкові надходження, в тому числі: 15091,1 16303,1 0,0 16303,1 16303,1 0,0 3943,0 3943,0 4087,1 4087,1 0,0
Плата за землю 15091,1 15091,1 0,0 15091,1 15091,1 0,0 3653,4 3653,4 3751,6 3751,6 0,0
Місцеві податки і збори: 1212,0 1212,0 0,0 1212,0 1212,0 0,0 289,6 289,6 335,5 335,5 0,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 1212,0 1212,0 0,0 1212,0 1212,0 0,0 289,6 289,6 335,5 335,5 0,0
Неподаткові надходження, в тому числі: 27,0 27,0 0,0 27,0 27,0 0,0 4,4 4,4 4,2 4,2 0,0
Адміністративні штрафи та інші санкції 27,0 27,0 0,0 27,0 27,0 0,0 4,4 4,4 4,2 4,2 0,0
Доходи від операцій з капіталом 24,0 24,0 0,0 24,0 24,0 0,0 3,0 3,0 8,2 8,2 0,0
Надходження від продажу основного капіталу 24,0 24,0 0,0 24,0 24,0 0,0 3,0 3,0 8,2 8,2 0,0
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, 

одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а та-
кож валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

24,0 24,0 0,0 24,0 24,0 0,0 3,0 3,0 8,2 8,2 0,0

Всього доходів загального фонду (власних та закріплених) 16354,1 16354,1 0,0 16354,1 16354,1 0,0 3950,4 3950,4 4099,5 4099,5 0,0
Офіційні трансферти: 89403,4 89403,4 0,0 89458,3 89458,3 0,0 23335,4 23335,4 23328,8 23328,8 0,0
Від органів державного управління 89403,4 89403,4 0,0 89458,3 89458,3 0,0 23335,4 23335,4 23328,8 23328,8 0,0
Дотації 13426,2 13426,2 0,0 13426,2 13426,2 0,0 4016,8 4016,8 4016,8 4016,8 0,0
Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севас-

тополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів
13426,2 13426,2 0,0 13426,2 13426,2 0,0 4016,8 4016,8 4016,8 4016,8 0,0

Субвенції 75977,2 75977,2 0,0 76032,1 76032,1 0,0 19318,6 19318,6 19312,0 19312,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги 

сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалі-
дам та тимчасової державної допомоги дітям

73328,2 73328,2 0,0 73328,2 73328,2 0,0 18698,7 18698,7 18698,7 18698,7 0,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг 
зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання лі-
ків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на 
побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), 
на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власни-
ків транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним 
збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян

125,0 125,0 0,0 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Інші субвенції 2266,5 2266,5 0,0 2321,4 2321,4 0,0 548,2 548,2 541,6 541,6 0,0
Субвенцiя з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної со-

ціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за прин-
ципом «гроші ходять за дитиною»

257,5 257,5 0,0 257,5 257,5 0,0 71,7 71,7 71,7 71,7 0,0

Разом доходів по загальному фонду 105757,5 105757,5 0,0 105812,4 105812,4 0,0 27285,7 27285,7 27428,3 27428,3 0,0
ДОХОДИ, Спеціальний фонд
Власні надходження бюджетних установ 905,8 0,0 905,8 919,3 0,0 919,3 0,0 0,0 293,0 0,0 293,0
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю
893,0 0,0 893,0 893,0 0,0 893,0 0,0 0,0 273,5 0,0 273,5

Плата за оренду майна бюджетних установ 12,8 0,0 12,8 12,8 0,0 12,8 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку май-

на (крім нерухомого майна)
0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2

Благодійні внески, гранти та дарунки 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,0 3,4 0,0 3,4
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних 

осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів
0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 9,9 0,0 0,0 9,9 0,0 9,9

Інші субвенції 35,2 0,0 35,2 35,2 0,0 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Разом по спеціальному фонду 941,0 0,0 941,0 954,5 0,0 954,5 0,0 0,0 293,0 0,0 293,0
Цільові фонди 10,0 10,0 10,0
Всього доходів 106698,5 105757,5 941,0 106766,9 105812,4 954,5 27285,7 27285,7 27731,3 27428,3 303,0

ВИДАТКИ
Державне управління – всього, в тому числі: 11112,5 11105,8 6,7 11387,7 11371,0 16,7 3342,4 3342,4 2881,0 2863,2 17,8
Органи місцевого самоврядування 11105,8 11105,8 6,7 11387,7 11371,0 16,7 3342,4 3342,4 2881,0 2863,2 17,8
Освіта, в тому числі: 257,5 257,5 0,0 257,5 257,5 0,0 71,7 71,7 71,7 71,7 0,0
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціа-

лізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) 257,5 257,5 257,5 257,5 71,7 71,7 71,7 71,7 0,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення – всього, в тому числі: 87918,3 86061,4 1856,9 88272,9 86172,2 2100,7 21828,4 21828,4 21940,7 21595,3 345,4
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону Укра-

їни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які ма-
ють особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам помер-
лих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам 
праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслу-
ги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

125,0 125,0 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 807,3 807,3 0,0 807,3 807,3 0,0 215,7 215,7 215,7 215,7 0,0
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 12896,1 12896,1 0,0 12896,1 12896,1 0,0 2889,9 2889,9 2889,9 2889,9 0,0
Допомога при народженні дитини 35155,2 35155,2 0,0 35155,2 35155,2 0,0 9177,0 9177,0 9177,0 9177,0 0,0
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 5102,4 5102,4 0,0 5102,4 5102,4 0,0 1414,3 1414,3 1414,3 1414,3 0,0
Допомога на дітей одиноким матерям 7007,5 7007,5 0,0 7007,5 7007,5 0,0 1904,1 1904,1 1904,1 1904,1 0,0
Тимчасова державна допомога дітям 574,0 574,0 0,0 574,0 574,0 0,0 158,3 158,3 158,3 158,3 0,0
Допомога при усиновленні дитини 55,0 55,0 0,0 55,0 55,0 0,0 10,4 10,4 10,4 10,4 0,0
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 523,3 523,3 0,0 523,3 523,3 0,0 154,1 154,1 154,1 154,1 0,0
Інші видатки на соціальний захист населення 307,0 307,0 0,0 307,0 307,0 0,0 56,9 56,9 48,6 48,6 0,0
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в склад-

них життєвих обставинах
2266,5 2266,5 0,0 2356,6 2321,4 35,2 548,2 548,2 542,4 541,5 0,9

Інші програми соціального захисту дітей 10,9 10,9 0,0 10,9 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 8,8 8,8 0,0 12,6 12,6 0,0 8,1 8,1 4,3 4,3 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків
3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 8547,5 7959,2 588,3 8583,8 7995,1 588,7 1975,0 1975,0 1951,8 1816,9 134,9
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

306,8 306,8 0,0 306,8 306,8 0,0 81,7 81,7 78,4 78,4 0,0

Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації ін-
валідів

1869,0 1869,0 1143,6 1885,2 1885,2 1351,8 459,7 459,7 616,4 406,8 209,6

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 11207,4 11207,4 11207,4 0,0 2775,0 2775,0 2775,0 2775,0 0,0
Культура і мистецтво – всього, в тому числі: 40,8 40,8 0,0 162,7 162,7 121,9 121,9 121,9 121,9 0,0
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи 40,8 40,8 0,0 162,7 162,7 0,0 121,9 121,9 121,9 121,9 0,0
Фізична культура і спорт – всього, в тому числі: 7334,2 6525,0 809,2 7763,7 6529,0 1234,7 1929,5 1929,5 2127,1 1575,1 552,0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 47,0 47,0 0,0 51,0 51,0 18,0 18,0 14,0 14,0 0,0
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 7287,2 6478,0 809,2 7712,7 6478,0 1234,7 1911,5 1911,5 2113,1 1561,1 552,0
Разом видатків 106663,3 103990,5 2672,8 107844,5 104492,4 3352,1 27293,9 27293,9 27142,4 26227,2 915,2

 

g офіційно
Про планування  
регуляторної діяльності

Керуючись Законом України «Про засади державної ре-
гуляторної політики у сфері господарської діяльності», вра-
ховуючи пропозицію управління екології виконкому місь-
кої ради, з метою забезпечення прозорості та системного 
підходу до підготовки проектів регуляторних актів рішен-
ням виконкому міської ради від 13.06.2012 №173 допо-
внено план діяльності з підготовки проектів регуля-
торних актів на 2012 рік.

Строк підготовки проекту рішення виконкому міської 
ради «Про затвердження Порядку надання дозволу 
на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечни-
ми відходами» IV квартал; розробник – управління 
екології виконкому міськради (50101, м.Кривий Ріг, 
пл.Радянська,1, каб.403, тел.74-56-41).

Метою прийняття регуляторного акта – є розробка поряд-
ку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з 
небезпечними відходами відповідно до вимог Закону Украї-
ни «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Примітка: План діяльності виконкому міської ради з під-
готовки проектів регуляторних актів на 2012 рік розміщено 
на офіційній сторінці виконкому міської ради в мережі Ін-
тернет у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інфор-
маційна база» www.kryvyirih.dp.ua.

Додаткову інформацію з визначених питань можна 
отримати в управлінні розвитку підприємництва (50101, 
м.Кривий Ріг, пл.Радянська,1, каб.505, тел.74-12-03).

Про результати  
публічних слухань

Керуючись Законом України «Про засади державної ре-
гуляторної політики у сфері господарської діяльності», на 
виконання розпорядження міського голови від 24.05.2011 
№131-р «Про проведення публічних слухань» 08.06.2012 
у муніципальному центрі послуг м.Кривого Рогу (пл.Ра-
дянська,1) проведено публічні слухання з питання обго-
ворення сталого досягнення цілей, задекларованих при 
прийнятті регуляторного акта – рішення міської ради від 
25.05.2011 №391 «Про внесення змін у додаток 2 до рішен-
ня міської ради від 26.01.2011 №153 «Про встановлення 
збору за провадження деяких видів підприємницької ді-
яльності на території м.Кривого Рогу».

У заходах брали участь депутати міської та районних у 
місті рад, члени міських галузевих рад підприємців, з питань 
розвитку підприємництва, суб’єкти господарювання, пред-
ставники громадських організацій підприємців, податкових 
інспекцій міста, засобів масової інформації, структурних під-
розділів виконкому міської та районних у місті рад.

В ході публічних слухань було обговорено кількісні та якіс-
ні показники результативності дії зазначеного рішення. За 
результатами слухань присутніми було наголошено на ефек-
тивності дії регуляторного акта щодо збору за провадження 
деяких видів підприємницької діяльності, відмічено, що акт 
сприяє створенню стабільного прогнозованого клімату для 
здійснення підприємницької діяльності в місті.

Про відстеження  
результативності дії  
регуляторних актів

З метою залучення суб’єктів господарювання, членів те-
риторіальної громади до участі у здійсненні регуляторної 
діяльності органів місцевого самоврядування розробни-
ками (структурними підрозділами виконкому міської ра-
ди) здійснюються заходи з відстеження результативності 
дії регуляторних актів.

По 16.08.2012 повторне відстеження рішення виконко-
му міської ради від 13.07.2011 №249 «Про внесення змін 
до міської маршрутної мережі пасажирського автомо-
більного транспорту», за показниками: сприяння розвитку 
конкурентного середовища у сфері пасажирських переве-
зень, підвищення рівня безпеки дорожнього руху та удо-
сконалення діяльності суб’єктів господарювання за раху-
нок зменшення дублювання маршрутів на діючих міських 
маршрутах загального користування; задоволення потреб 
мешканців пр.Карла Маркса, вулиць Дунайської, Ентузіас-
тів у перевезенні, що зменшить кількість звернень від них 
з питань транспортного забезпечення та коригування місь-
кої маршрутної мережі (розробник – відділ транспор-
ту і зв’язку, 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська,1, 
каб.  151, 155, тел.: 74-70-49, 74-24-41).

Рішення виконкому міськради від 13.07.2011 №249 
оприлюднено в міській комунальній газеті «Червоний гір-
ник» 16.07.2011 та розміщено на офіційній сторінці викон-
кому міської ради в мережі Інтернет у підрозділі «Ре-
гуляторна політика» розділу «Інформаційна база» 
www.kryvyirih.dp.ua.

управління розвитку підприємництва  
виконкому міськради.

До уваги мешканців міста!
З метою реалізації соціальних ініціатив Президента Украї-

ни в частині запровадження часткової компенсації ставок за 
іпотечними кредитами на придбання громадянами доступ-
ного житла в муніципальному центрі послуг м. Кривого Ро-
гу започатковано роботу єдиного вікна «Доступне житло».

Чекаємо на вас за адресою: площа Радянська,1, ви-
конком Криворізької міської ради, муніципальний центр 
послуг м. Кривого Рогу, щоденно, із 9-00 до 15-00, окрім 
суботи та неділі.

Повну інформацію можна отримати за телефонами: 92-
13-18, 74-52-74.

До уваги мешканців  
Довгинцівського району!

28 жовтня 2012 року відбудуться чергові вибори народ-
них депутатів України. Напередодні виборчого процесу відділ 
ведення Державного реєстру виборців виконкому Довгин-
цівської районної в місті ради 18.06.2012 року з 8.30 до17.00 
проводить «День прямого телефону» з питання перевірки 
своїх персональних даних з метою усунення неточностей та 
невідповідностей в Державному реєстрі виборців.

Звертатися за телефонами: 440-53-60, 71-79-37, 440-53-74.
Відділ ведення Державного реєстру  

виборців  виконавчого комітету 
Довгинцівської районної в місті ради.

тис. грн.
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Куплю

Реклама. Оголошення

Загублене

Продаю

Послуги

Вітаємо!

Від щирого серця хочемо привітати колектив  
інфарктного відділення 9 міської лікарні 

з Днем медичного працівника, 
а саме: головного лікаря Климович Олену Василівну, лікарів – Годоногу Володимира Вікторовича, Масника Сергія 

Дмитровича, Митилева Сергія Михайловича, Ковтонюк Зою Федорівну, Суботіну Тетяну Анатоліївну, зав. відді-
лення Мирошниченко Людмилу Леонідівну. Медичних сестер: Воропаєву Марину Миколаївну, Остапенко Тетяну 
Миколаївну, Баранцову Наталю Іванівну, Сахно Світлану Петрівну, Яковлєву Валентину Павлівну, Федунь Олену 

Іванівну; молодших медсестер: Овсянникову Людмилу Володимирівну, Койдан Ларису Миколаївну,  
Галепу Ольгу Анатоліївну, Бакал Ольгу Григорівну.

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «Дніпрообленерго» повідомляють, що для проведен-
ня ремонтних робіт в період з 25.06.2012 р. по 27.06.2012 р. можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) 
відключення ел. енергії на вулицях: Каширська, 1-59, 22-84,  Салавата Юлаєва, 1-37, Юріївська, 1-31, Опа-
рина, 2-44, 3-68, 45-80, Кам’яна, 1-30, 31-52, Цілинна, 1-10, Січнева, 1-15, 19, 23, 27-41, 2-64, Алексєєнка, 51/1, 
51/2, 51/3, 69, 72, 41-65, 56-70,  Братиславська, 2-74, 3-63,  Ливарна, 47, 51, Кобилянського, 239-269, Нартова, 
1-17, 2-24, 19-97, Шокальського, 2-18, 1-51, 53-73,  Менжинського, 2-110, 1-91, 62, 62а, 91а, Юних комунарів, 
1-31, 1а, 1б, 2-36, Тинка, 34, 36, 39, 40, 41, середня школа № 91, Тинка, ТРП № 54, Тинка, Промислова, 4, 6, 8, 
середня школа № 94, насосна № 56, котельна, Промислова, магазин «Барвінок», Промислова, 6, Упіта, 1-33, 
2-52, 68, 3а-6а, музична школа, Льотчиків, 1-13, 2-12, 11, 15-27, 14, 70, 71, 72, 74, Харцизька, 5, Філатова, 2-12, 
Севастопольська, 2-46, 1-47, Мудрьонівська, 1, 2, 4, 6-38, 3-47, Давидова, 2-32, Шулейкіна, 1-32, 2-30, Довго-
рукого, 1, 3-33, 2-10, Чижевського, 1-19, 2-30, Андерсена, 1-17, 2-16а, Узбекська, 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, 
Давидова, 1-37, Павлоградська, 38а, 38, 90, 41-103, Янки Купали, 106, 108, 110, 111, 115, 1-25, 2-18, Львівська, 
1-37, Муромська, 40-64, 57-79, 1-55, 2-36, Кубинська, 110-134, 105-131, 2-40, 1-39, Літке, 94, Лугова, 32-48, 
123, 1-39, 6а, 16а, 14а, 17, 1а, 2а, 3а, 5а, 11а, 15а, 17а, 47-85, Кириленка, 52-68, 39-59, Старих більшовиків, 51, 
Лафарга, 2-58, 1-63, Липецька, 1 – 43, 2-60, пер. Лікувальний, 2-34, 12, 9а, 13а, 15а, 17а, 27, 15, 17, 1, 74, Грушев-
ського, 22-28, 23, 25, 3, 5, 7, Володимирівська, 106а, 108а, 120, Сільськогосподарська, 37-73, 94-426, 73-125, 
Комунарна, 79-117, 68-104, Разенкова, 5-85, 50-80, Чеченська, 4-24, 3-31, Черкаська, 4-30, 3-17, Серафимо-
вича, 154а-222, 170-190, 202, 204, 130а-152, Колійна, 1-а/2, 4, 2, Ветеранів праці, 20, склад «Квинт», Ветеранів 
праці, 7-13, Постишева, 10, Постишева, 2, магазин «Мебель», Ветеранів праці, 15, майстерня, Постишева, 
2-8, 12, 14-20, Ландау, 2, 3-17, Ветеранів праці, 1-5, 15, 17, 18, пр. Металургів, 8, Шиферна, магазин, на-
сосна, Громової, 21, Кронштадтська, 41-55, Ангарська, 20. Вибачаємося  за викликані незручності.

Колектив дитячої музичної школи № 8 
поздоровляє

Кузьменка Івана Григоровича

з 75-річним ювілеєм!
Сухомлинський писав: «Сер-

це віддаю дітям», Іван Гри-
горович віддає учням, батькам, колективу школи і серце, 

і душу, і творче натхнення. В кожному з нас закладено дух 
та традиції, які склав саме Іван Григорович, будучи майже 50 

років на посаді директора школи. Ми бажаємо йому здоров’я, 
щастя у родині, яскравих літ, сонячних променів у душі.

З днем народження,  
дорогий Іван Григорович!

Я, Никитская Екатерина Ивановна, проживающая по улице Чешской, участник войны, инвалид 
второй группы, хочу поблагодарить депутата Центрально-Городского района Коверниченка 
Станислава Николаевича за оказанную помощь в ликвидации последствий неблагоприятных 
погодных условий и всех, кто оказал мне помощь – детей, внуков, родственников.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ 
ПО РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ «ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕХВАТА  
ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ВОД ОТ ГИДРО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ» НА ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ».
Вниманию жителей города Кривого Рога:

26 июня 2012 года в 10:00 в ДК металлургов по адресу: проспект Металлургов, 7 состо-
ятся общественные слушания заявления об экологических последствиях рабочего проекта 
«Внедрение технологии перехвата высокоминерализованных фильтрационных вод от ги-
дротехнических сооружений» на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Для справки просьба обращаться по телефону 78-38-81 с 9.00 до 15.00.
Рабочий проект «Внедрение технологии перехвата высокоминерализованных фильтрационных 

вод от гидротехнических сооружений» на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» разработан ЧАО «Тяжпро-
мавтоматика».

Рабочим проектом предусмотрена организация дренажных систем на участке № 1 – у западной 
дамбы хвостохранилища «Миролюбовское», и системы водоотведения на участке № 2 – у западной 
дамбы аккумулирующей емкости пруда-осветлителя № 2 металлургического производства, с направ-
лением перехваченных вод в оборотную систему водоснабжения ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Принятые проектные решения позволят отвести дренирующую из-под основания нижнего бьефа 
дамбы аккумулирующей емкости воду от Нагорного канала и самотеком направить ее в пруд-освет-
литель № 2.

Основные воздействия планируемой деятельности на окружающую среду связаны с перехватом 
вод, фильтрующихся из-под ограждающих дамб аккумулирующей емкости и хвостохранилища «Ми-
ролюбовское» и с сокращением объемов поступления высокоминерализованных фильтрационных 
вод в обводной канал.

Планируемая деятельность позволит улучшить показатели химического состава воды, транспор-
тируемой по обводному каналу, и снизить уровни грунтовых вод в зонах строительства дренажных 
сооружений, улучшив, таким образом, ситуацию по условиям подтопления территории.

Планируемая деятельность по перехвату фильтрационных вод и их возврату в оборотные системы 
водоснабжения предприятия не предполагает образование новых источников выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ.

Уровень шумового воздействия от объектов проектируемой деятельности не выходит за пределы 
допустимых норм

Состояние флоры и фауны в рассматриваемом районе существенным образом не изменится. На 
природно-заповедные объекты планируемая деятельность оказывать воздействие не будет.

Реализация планируемой деятельности на условия жизнедеятельности и здоровье местного насе-
ления существенным образом не влияет. Деятельность близлежащих промышленных и гражданских 
объектов, их эксплуатационная надежность и сохранность обеспечиваются.

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» обязуется осуществлять в полном объеме мероприятия по охра-
не окружающей среды, предусмотренные в рабочем проекте в соответствии с требованиями приро-
доохранных и санитарных органов.

Главный управляющий по инжинирингу Р.С. Баранник.

на постійну роботу потрібен
друкар 
плоского 
офсетного 
друкування 
або помічник 
друкаря  

Друкарні  
«СТПРЕС» 

Звертатися: 
вул. Окружна, 12, друкарня «СТПРЕС» або
за тел.: 409-35-88; 409-53-50; 067-7459119.

№ 760. 3-кімн. квартиру з холом, як 
4-кімн., 1 поверх на дві 1-кімн та дві 
2-кімн., можлива малосімейка. Роз-
глянемо будь-які варіанти. Тел. 098-
2547039, 95-41-54.

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

№ 748. 3-кімн. квартиру по Дніпро-
петровському шосе (вул. Вечірньо-
кутська), 8/9, усі вигоди, дві лоджії, 
пл. 66/45/7 кв.м. Тел. 401-37-75, 097-
3400579.

№ 749. 2-кімн. квартиру в Довгинців-
ському районі, військове містечко. Тел. 
067-1219609.

№ 657. Терміново 1-кімн. кварти-
ру в р-ні «Сучасника», 1 поверх, без 
посередників. Тел. 067-7926646, 050-
4586988.

№ 702. Дачу, ділянка 7 сот., є капі-
тальний 2-поверховий будинок 10х8 з 
літньою верандою, капітальний гараж, 
погріб, душ, сарай. Все у відмінному 
стані, через 10 м – колонка питної води. 
Заповідна зона, садівництво «Україна» 
знаходиться в Центрально-Міському 
районі, біля річки Інгулець (100 м від 
Гданцівки), зуп. «Нижня Антоновка». 
Тел. 097-3872635.

№ 750. Диван+2 крісла б/у – 400 грн., 
шафу платтяну поліровану – 250 грн., 
стіл письмовий – 100 грн., машинку 

швейну ножну – 300 грн., палас 5х3 – 
350 грн. Тел. 067-1219609.

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

№ 624. СЕНО-РАЗНОТРАВИЕ. Тел. 
096-4930991, Василий Сергеевич.

№ 445. ЛІС, ДОШКУ, БРУС. Тел. 098-
4626411.

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

№ 748. Щенка породы Чихуахуа, де-
вочка, 4 месяца. Тел. 098-5612947, 067-
7503114.

№ 745. Фотоаппараты: «Нарцисс» 
– 1200 грн., «Горизонт» – 550 грн., 
«Ленинград» – 300 грн., «Спорт» 
– 3000 грн., «Спутник» – 300 грн., 
«Геодезия» – 2000 грн., «Репортер» 
– 1500 грн., «Киев-88» – 500 грн., 
«Лейка» – от 1000 грн., «Друг» – 200 
грн., «Искра» – 200 грн., «ФЭД» – 100 
грн., «Зоркий» – 100 грн., «Киев-5» 
и «Алмаз» – 300 грн. ОБЪЕКТИВЫ: 
«Зодиак» – 400 грн., «Руссар» – 550 
грн., «Калейнар-3» – 500 грн., «Вега-
28» – 300 грн., «Гелиос-40» – 1600 
грн., «Юпитер» (3, 9, 11, 12) от 450 
до 650 грн., «Карл Цейс», «Пента-
кон», «Пан Колор», «Волна» и «Мир» 
– 450 грн. и др. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

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

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

№ 444. АВТО ІНОМАРКУ, ВІТЧИЗНЯ-
НУ В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ. Тел. 401-12-
81, 098-4626411.

№ 656. КУПИМО МЕТАЛОПРОКАТ 
Б/У. Тел. 098-4231118.

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

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

№ 751. Студентський квиток, виданий 
КТУ, група ЭП 071 на ім’я Василенко Надії 
Миколаївни 1990 р.н., вважати недійсним.

№ 752. Посвідчення учасника бойових 
дій серія АА № 010606 від 20.07.1996 р., ви-
дане Дзержинським РВК на ім’я Дем’яненка 
Івана Івановича, вважати недійсним.

№ 753. Реєстраційне посвідчення, вида-
не Криворізьким бюро технічної інвентари-
зації на квартиру за адресою: вул. Нахімова, 
буд. 28, кв. 19 на ім’я Гопкала Олександра 
Олексійовича, вважати недійсним.

№ 754. Регистрационное свидетельст-
во от 3.10.1979 г. договора купли-продажи  
№ 4823 от 5.09.1979 г. между Драгуновым 
Н.И и Вовк А.А., считать недействительным.

№ 755. Свідоцтво про право власнос-
ті на квартиру, видане згідно з розпоря-
дженням УЖКГ № Ж 487 від 25.01.1999 р. 
на ім’я Смолінського Степана Микола-
йовича, вважати недійсним.

№ 760. Свідоцтво про право власнос-
ті на квартиру за адресою: вул. Тухачев-
ського, 15-77, видане згідно з розпоря-
дженням УЖКГ № Ж-695 від 12.02.1999 
р. на ім’я Бугайо вої Зінаїди Іванівни, 
вважати недійсним.

№ 756. Паспорт АМ 302086, виданий 
Тернівським МУ Криворізького РВ 13 
травня 2001 р. на ім’я Попової Маргари-
ти Андріївни, вважати недійсним.

№ 766. Реєстраційне посвідчення 
на квартиру за адресою: вул. Дишин-
ського, 35-1, видане Криворізьким БТІ 
27.04.1996 р. на ім’я Романовської Люд-
мили Вікторівни, вважати 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 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.

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

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

№ 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.

№ 343. Гранит (каталог – бо-
лее 90 образцов), крошка, бе-
тон; оградки, столики, скамей-
ки. Укладка плитки недорого 
и качественно. Тел. 440-50-39, 
401-17-82, 098-1229633, ул. Те-
левизионная, 1а.

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

№ 735. Перевезу меблі та ін. Послу-
ги вантажників. Недорого. Тел. 401-31-
05, 067-5671948.

№ 727. Ремонт и установка бойлеров, 
колонок, счетчиков тепла, воды; госповер-
ка, замена труб. Тел. 66-05-47, 098-4842663.

№ 713. КРОВЛЯ КРЫШ! Фасадные 
работы: ОТДЕЛКА, ПОКРАСКА, УТЕ-
ПЛЕНИЕ. Доставка материалов. 
СКИДКИ! Тел. 401-32-33, 097-3165445.

№ 722. Врезка замков. Утепление, 
обшивка дверей, лоджий, балко-
нов пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969.

№ 736. Замена и установка! Стояков, 
отопления, канализации и др. Тел. 097-
2402266.

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

№ 684. ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 
ПОГРУЗКА, ПОРЕЗКА, ВЫВОЗ. КУПЛЮ 
ГАЗ. КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ б/у. 
Тел. 098-0388171. Лиц. АВ № 548802 
МППУ.

№ 685. КУПЛЮ ГАРАЖ МЕТАЛЕВИЙ, 
АБО КАПІТАЛЬНИЙ у КООПЕРАТИВІ. 
Тел. 401-39-19, 098-5469967.

№ 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).

№ 757. Загублені документи на ім’я 
Воронова І.В. прохання повернути за 
винагороду. Тел. 096-6268839, 097-
0506111.

№ 762. Утерянный проездной билет 
на имя Кирсановой Маргариты просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 90-82-
42, 097-4815686.

№ 758. КПГМЛ (ПТУ № 37) ЗА-
ПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ НА БАЗІ 
9-11 КЛАСІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОС-
ТЯМИ: ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК, 
ЕЛЕКТРОСЛЮСАР, АВТОСЛЮСАР, 
ПРОХІДНИК, МАШИНІСТ ЕЛЕКТРО-
ВОЗА, ЕЛЕКТРОМОНТЕР, ПРОДА-
ВЕЦЬ. ПЛАТНІ КУРСИ З ЦИХ СПЕЦІ-
АЛЬНОСТЕЙ (3-6 міс.). СПІВБЕСІДА. 
СТИПЕНДІЯ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 
АДРЕСА: ВУЛ. БИКОВА, 13. Тел. 64-
14-54, 64-33-15.

№ 765. КРИВОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІ-
ЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  
№ 20 ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НА-
БІР УЧНІВ В 1, 7-9 КЛАСИ. Довідки за 
тел. 90-27-73.

№ 764. 22 червня 2012 року о 14.00 в 
КЗ «Міський центр здоров’я», що знахо-
диться за адресою: вул. Орджонікідзе, 
2, відбудеться засідання міської галузе-
вої ради підприємців з питань охорони 
здоров’я.

№ 661. Требуется зам. директора, со-
трудники. Обучение бесплатно. Оплата 
1799-2539 грн. Тел. 096-5541400.

№ 662. Требуется администратор, ме-
неджер. Доход от 1069 грн. до 7906 грн. 
Совмещение, гибкий график, соц. пакет, 
карьера. Тел. 098-4966343.

№ 663. Требуются менеджеры. Веде-
ние деловых переговоров, отчетности. 
Можно без опыта работы. Обучу сама, 
карьерный рост, доход 2137 – 9741 грн. 
Тел. 098-4966373.

№ 664. Требуется диспетчер на те-
лефон. Прием входящих звонков, за-
полнение заявок. Можно без опыта 
работы, обучу сама. Доход 1981 – 3745 
грн. Тел. 097-5785005.

№ 669. Требуется сотрудник с тех. 
образованием. Тел. 095-5400684, 098-
2752496.

№ 666. Срочно требуются сотрудни-
ки для работы в офисном складском 
помещении. Оформление документов, 
ответственность, стабильный зарабо-
ток. Тел. 097-5604805, 067-1508174.

№ 667. У зв’язку з розширенням фі-
ліалу, для роботи в офісі терміново по-
трібні працівники. Готовність постійно 
вчитися та удосконалювати свої нави-
чки. Тел. 067-1508174.

№ 717. Требуется помощник бухгал-
тера на первичную документацию. Тел. 
063-3624652.

№ 718. Требуется дежурный админи-
стратор, муж./жен., с 9.00 до 17.00, суб. 
и воскр. – выходной. Тел. 063-2418758.

№ 719. ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-КОН-
СУЛЬТАНТ. ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ, ВЕ-

ДЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ. 
ДОХОД РАСТУЩИЙ. ОБУЧЕНИЕ. Тел. 
067-5865108.

№ 720. Компания приглашает к со-
трудничеству администраторов, бух-
галтеров до 55 лет. Тел. 096-2555323.

№ 721. Срочно! Требуется диспетчер 
до 55 лет. Тел. 096-2555323.

№ 762. ПЕНСИОНЕРАМ РАБОТА В 
ОФИСЕ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ДОСТОЙ-
НАЯ ОПЛАТА. Тел. 067-3986396.

№ 738. Штат сотрудников, более 7 
вакансий. Договорный отдел. Перспек-
тива дохода более 4500. Возможно со-
вмещение, бесплатная подготовка. Тел. 
098-2077499.

№ 741. Требуется диспетчер, охран-
ник, трудоустройство официальное. 
Тел. 066-9174961.

№ 651. Требуется ассистент руково-
дителя. Срочно! Без продаж. Тел. 097-
3052016.

№ 616. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. 
СРОЧНО! 3000 ГРН. Тел. 097-3570757.

№ 767. Товарна біржа «Базис» ого-
лошує про проведення аукціону з про-
дажу майна ТОВ «Орієнтир ЛТД». Лот 
№ 1. Тимчасові будівлі та споруди: бу-
дівля боксу (літ. «А-1» – 116,8 кв.м), бу-
дівля складу (літ. «Б-1» – 93,3 кв.м), бу-
дівля складу з прибудовою (літ. «В-1, в, 
в-1» – 143,0 кв.м), будівля складу (літ. «Г-1, 
г» – 142,8 кв.м), будівля побутового 
приміщення (літ. «Д-1» – 16,3 кв.м), не-
житлова будівля (літ. «Е-2, е-2» – 293,1 
кв.м), нежитлова будівля (літ. «Ж-2, ж» 
– 704,7 кв.м), нежитлова будівля (літ. 
«К-1» – 86,0 кв.м), нежитлова будівля 
(літ. «Л-1» – 61,3 кв.м), замощення, ого-
рожа, ворота. Загальна початкова вар-
тість – 193990,00 грн. без ПДВ. Аукціон 
відбудеться 17 липня 2012 р. о 10.00 
за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ногіна, 
8. Усі бажаючі взяти участь в аукціоні 
зобов’язані не пізніше ніж за 3 дні до 
його проведення подати до біржового 
комітету заяву та документи, які перед-
бачені п.3.4 Правил біржової торгівлі 
ТБ «Базис», а також не пізніше ніж за 
три дні до проведення аукціону внести 
реєстраційний внесок 17,00 грн. та га-
рантійний внесок у розмірі 10% від по-
чаткової вартості майна на банківський 
рахунок ТБ «Базис» 26001060432600 в 
ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305750, код 
ЄДРПОУ 31736375. Телефони: 401-42-09, 
401-47-48 – для ознайомлення з май-
ном та умовами проведення аукціону.

Комітет з фізичної культури і 
спорту виконкому Криворізької 
міської ради, спортивна громад-
ськість міста глибоко сумують з 
приводу смерті ветерана фізкуль-
турного руху, заслуженого тренера 
України з авіамодельного спорту, 
майстра спорту СРСР міжнародного 
класу, чемпіона Європи та срібного 
призера чемпіонату Світу

СТРУКОВА 
Валерія Павловича

та висловлюють співчуття близь-
ким і рідним.

Управління розвитку підприєм-
ництва виконкому міськради, ке-
рівники та ветерани торговельної 
галузі висловлюють щире співчуття 
рідним та близьким з приводу пе-
редчасної смерті колишнього бух-
галтера комунального підприємства 
«Ялина»

КОЗАЧЕНКО 
Тамари Лаврентіївни,

яка значну частину свого життя 
присвятила розвитку торговельної 
галузі міста.

Колектив музичної школи № 3 
глибоко сумує з приводу передчас-
ної смерті викладача та концертмей-
стера вищої категорії –

ШАРКОВСЬКОЇ 
Оксани Георгіївни.

Поділяємо біль втрати з її рідними 
та близькими.

Міняю

Різне

За працю вашу – низький уклін,
За доброту – велике спасибі,

За радість життя, що даруєте всім
Хай Бог посилає любов, віру, надію.

З повагою сім’я Олініченко.
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16.06.2012   17.06.2012

станом на 15.06.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

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

Хмарно, дощ
За даними Українсько-

го гідрометцентру, у неділю 
очікується хмарна погода, з 
проясненнями. Можливі опади. 
Температура вночі до 17 граду-
сів тепла, вдень до 24 градусів 
тепла. Вітер північно-західний 
та північний, 4-7 м/сек. Атмос-
ферний тиск 752 мм рт. ст. 

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,25 24,534 1003,1387

УкрСиббанк
809,00 24,30 1011,00
814,90 25,30 1035,00

ПриватБанк
809,00 24,30 1010,00
814,00 25,50 1040,00

Промінвест-
банк

808,80 24,50 1015,00
812,90 25,35 1033,00

Райффайзен 
Банк Аваль

810,50 23,50 1005,00
813,90 25,50 1040,00

Форум
809,00 24,50 1005,00
813,50 25,60 1033,00

Південком-
банк

810,00 23,70 1010,00
813,50 25,20 1039,00

Укрексімбанк
806,00 24,50 1010,00
808,90 25,20 1035,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

03 23 36 40 46 51

16-17 червня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
13 100 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1167 
виграшні номери 13.06.2012 

джек-пот 14 000 000.00

g Курси валют

0:00 2 2
3:00 2 2
6:00 1 1
9:00 2 4

12:00 1 3
15:00 2 3
18:00 1 3
21:00 2 3

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 1 1000000.00
4 209 291.00
3 4395 23.00
2 39552 6.00

Редакція може публікувати статті у порядку обговорення, не поділяючи точ-
ки зору автора. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність 
за підбір та точність наведених фактів, цифр, імен.

Листування з читачами – тільки на сторінках газети. Газета виплачує гоно-
рар лише за публікацію замовлених матеріалів.

За зміст та достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідаль-
ність несе рекламодавець. Матеріали зі знаком   Р  друкуються на правах рек-
лами.

Редакція залишає за собою право на мовностилістичну правку, змінювати 
заголовки, редагувати й скорочувати матеріали, не змінюючи їх змісту.

Рукописи і фотознімки не рецензуються і не повертаються.

Засновник:
Криворізька 
міська рада
Видавець:

редакція Криворізької 
міської 

комунальної газети
«Червоний гірник»

Адреса редакції:
50027, пр. Металургів, 28. 

Довідки по редакції: 92-70-70, 
відділ реклами: 92-97-16. 

e-mail: rminer@rminer.dp.ua; 
reklama@rminer.dp.ua

Віддруковано в комунальному під приємстві 
«Криворізька друкарня». 

За якість друку газети 
від по   відальність несе друкарня. 

50027, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 28. Тел. 90-63-35.

 Індекс – 61621. Обсяг 2 др. арк. Друк офсетний.
Свідоцтво про державну реєстрацію газети 

«Червоний гірник» ДП реєстр № 709 від 28 лютого 2000 р.
ГазЕТа вихОдиТь двічі на ТиждЕнь 

(СЕРЕда, СубОТа).

 
Час підписання до друку за графіком 17.30 Зам. 2025.

ТиРаж 22026 ПРиміРників. 
ТижнЕвий ТиРаж 44624 ПРиміРники.

Редакційна колегія
Головний редактор Ольга КАЛИНЮК
Члени редколегії:
Володимир СКІДАНОВ 
(заступник головного редактора)
Тетяна ВЕРШИЦЬКА 
(відповідальний секретар)
Віталій ТКАчУК (завідувач відділу)
Тетяна ДРЄЄВА (завідувач відділу)

Калейдоскоп

g Світ захоплень

– З чого взагалі все 
почалось?

– З того, що, вступа-
ючи до університету, я 
не пройшла за конкур-
сом (мені не вистачило 
одного бала) – і рік си-
діла вдома. Готуватись 
до екзаменів вдруге 
було нудно, тому стала 
вивчати фотошоп, взя-
ла у брата фотоапарат 
і почала просто, як-то 
кажуть, клацати. І так 
воно пішло, пішло… 
і прийшло! – сміється 
Настя.

А прийшло до того, 
що зараз вона  – одна 
з кращих і найбільш 
відомих молодих фо-
тографів Кривого Рогу, 
член громадської ор-
ганізації «Кривбасфо-
токлуб». Дівчина вже 

мала персональну ви-
ставку в нашому місті, 
її роботи бачили Київ, 
Харків, Дніпропе-
тровськ, Суми, Ялта...

«Чи можу я просто 
підійти до незнайомої 
людини і запросити її 
на фотосесію? Поки що 

ні, бо трохи вагаюсь і 
соромлюсь. Але, гадаю, 
треба починати це ро-
бити. Дуже багато втра-
чаєш через скутість».

Кожний знімок, кож-
на робота Насті має 
свою власну атмосферу, 

неповторну історію. І 
залежить це не від пік-
селів, не від того, як усе 
гарно «відфотошопле-
но» і «підкоректовано».

– Це все мій внутріш-
ній світ – він мовби від-
кривається у фотогра-
фіях. Щодо стилю, я 
особливо не шукала ні-
чого конкретного. Фо-
тографую вже три роки 
і можу впевнено сказа-
ти, що з часом стиль у 

мене не змінився, він 
просто з’явився.

Своїм вчителем у 
світі фото вона вважає 
Андрія Самойлова – 
директора «Кривбас-
фотоклубу». На по-
чатку своєї творчості 

дівчина була шокова-
на тим, скільки дета-
лей і особливостей у 
фотомистецтві. Але 
тепер, будучи профе-
сіоналом, почувається 
мов риба у воді.

– Усі, хто мене ото-
чує, завжди в усьо-
му підтримують: мої 
друзі, рідні, особливо 
мама. Вона завжди 
все схвалює, і коли я 
в дитинстві вирішила 
піти до музичної шко-
ли – теж. Навіть після 
мого «невступу» до 
університету казала: 
«Звичайно, Насте, за-
ймайся тим, що подо-
бається». Ця підтрим-
ка дуже важлива.

До своєї популяр-
ності у Кривому Розі 
фотохудожниця ста-

виться приблизно так:
 – Ну це як у селі – 

є чоловік, який гарно 
вміє співати, і за це він 
відомий на все село.

Талановита в усьо-
му, Анастасія Івінська 
знайшла себе у твор-
чості. Вона безмежно 
вдячна близьким за 
розуміння, вона щас-
лива, адже робить те, 
що любить. І це для 
неї найважливіше.

Її приклад може 
надихнути молодих 
людей: якщо у вас 
не вийшло з чимось, 
спробуйте інше. Шу-
кайте себе. Не сидіть 
на місці. І тоді ви пізна-
єте своє власне призна-
чення. А під лежачий 
камінь вода, як відомо, 
ніколи не тече.

Краса крізь призму об’єктива

Вероніка ШУМЕЙКО, студентка Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.   
Фото Анастасії ІВІНСЬКОї та з її особистого архіву.

Молодь, як відомо, постійно шукає своє місце в суспіль-
стві. Кожен питає в себе: де я маю бути, що мені роби-
ти? Після одержання середньої освіти хлопці й дівчата 
часто відчувають сумніви щодо свого майбутнього, своєї 
професії і справи, якою мріють займатись усе життя. Такі 
думки колись були і в Анастасії Івінської – нині відомого 
в місті фотографа. Але час розставив усе на свої місця.

У доробку Анастасії Івінської переважають 
фотографії дівчат, і ось чому:
«Раніше я взагалі природу знімала. А потім зро-
зуміла – людина набагато цікавіша, особливо 
дівчина. Хлопці мене не так надихають, а ось 
жіноча краса... Адже всі книги, поезія, живопис, 
архітектура – усе сконцентровано на цій красі. 
І мене вона чіпляє, та й узагалі – не може 
лишати нікого байдужим».

✓  2 путівки у Ворохту
✓ дитяча путівка на Азовське море

(Карпати)

СУПЕРПОДАРУНКИ

Передплата триває до 28 червня

Продовжується передплата на єдине оперативне видання Криворіжжя – газету «Червоний 
гірник» на ІІ півріччя 2012 року. Передплатіть газету та візьміть участь у традиційній акції

«ПОДАРУНКИ ВІД «ЧГ»

ЩЕДРА ПЕРЕДПЛАТА!
g Передплата – 2012: друге півріччя

• Анастасія Івінська.

• Не мода диктує нам стандарти 
краси. Ми самі вирішуємо,  

кого вважати красивим.

• 2 фотосесії • 6 УЗД-обстежень • 2 енциклопедії та інші
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19.07.2012 о 16.00 в залі засідань виконкому Сак-
саганської районної в місті ради відбудуться гро-
мадські слухання з обговорення детального плану 
території під розміщення культурно-розважаль-
ного комплексу з аквапарком після реконструкції 
суміжно розташованих ринкового комплексу на 
вул. Корнійчука, 3 та автостоянки на вулицях Ба-
лакіна, Корнійчука в Саксаганському районі.

Детальний план території розроблений ДП «ДПІ 
«Кривбаспроект». Підставою для розроблення вище-
зазначеної документації є рішення Криворізької місь-
кої ради від 28.03.2012 № 1030.

Детальним планом території передбачається роз-
міщення культурно-розважального комплексу на ву-
лицях Балакіна, Корнійчука в Саксаганському районі.

З проектом містобудівної документації, у тому числі 
графічним матеріалом, можете ознайомитись в управ-
лінні містобудування і архітектури виконкому міської 
ради – каб. 530, тел. 74-45-46, пл. Радянська, 1, 50101 та 
на офіційній сторінці виконкому міської ради в мережі 
Інтернет www.kryvyirih.dp.ua.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення місто-
будівної документації пропонуємо надавати в управ-
ління організаційно-протокольної роботи виконкому 
міськради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Радянська, 1, 
50101) до 19.07.2012.


	16_06_2012
	1,2,4
	3,5_1606
	1,2,4
	3,5_1606
	6_1606
	8,7_1606


