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g Реклама

g  За що я люблю 
      «Червоний гірник»

«Пригоди роблять 
життя яскравим»

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ  «ЧЕРВОНОГО ГІРНИКА» З УРАХУВАННЯМ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ ПО ДОСТАВЦІ ТА ПРИЙОМУ ПЕРЕДПЛАТИ:

Шановні мешканці міста, 
прилеглих районів та селищ!

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

Безвідсоткові кредити надають-
ся виключно на металопластико-
ві вік на та двері з високо якісних 
профілів VEKA, DECEUNINCK та 
REHAU виробництва Німеччини та 
Бельгії з підвищеним коефіцієн-
том енерго збереження. Можливе 
оформлення без першого внеску, 
без комісії та переплати, строком 
до одного року.

За детальною інформа цією 
звертайтесь до консультантів кре-
дитного цент ру за адресою: м. 
Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 1а, 
магазин «ТВОЯ КІМНАТА», 2-й по-
верх (район площі Артема, зупин-
ка «Вул. Філатова») або за багато-
канальним телефоном гарячої лі-

нії у м. Кривий 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 до-
ставка, монтаж та демонтаж ви-
сококваліфікованими спеціаліста-
ми підприємства «ВІКНОПЛАСТ» 
виконується БЕЗКОШ ТОВНО. Піль-
говикам та пенсіонерам надаєть-
ся додаткова знижка 2%.

Зверніть увагу, при монтажі ві-
кон в зимовий період використо-
вуються високо якісні герметики 
Penosil (Німеччина), що гаранту-
ють якісний монтаж при темпе-
ратурі 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.Телефони для довідок з передплати: міського поштамту – 92-43-41, редакції «Червоного гірника» – 92-89-01.

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

ПІЛЬГОВА (для інвалідів усіх груп і категорій, для чор-
нобильців, а також для учасників війни та пенсіонерів):
на 3 місяці 37,20 грн.,
на півроку 72,75 грн.,
на весь рік 144,30 грн.

ВІДОМЧА (для підприємств, установ 
та організацій):
на 3 місяці 46,80 грн.,
на півроку 91,95 грн.,
на весь рік 182,70 грн.

Не мислить своє життя без подорожей і мандрів-
них авантюр Максим Малик. З цього хронічного 
мандрівника та веломана ми й розпочнемо нову 
рубрику.

– Я – за активний спосіб життя, – 
твердить він. – Треба всюди встиг-
нути побувати, багато незвичайно-
го побачити та відчути. Пригоди – 
це те, що робить життя яскравим. 
Ось щойно повернулися з малень-
кого походу. Трапилася така істо-
рія: розкладали намети в сутінках, 
а вранці, прокинувшись, здивува-
лися: багато подорожніх повз наші 
намети проходять, вітаються. Звід-
ки вони в лісі? Аж потім побачили, 
що поставили свої «хатки» на роз-
доріжжі, яким на своє тихе полю-
вання прямують грибники… 

Навесні цього року «ЧГ» розпо-
відав про його туристичний до-
свід. З тих пір, каже Максим, зна-
йомі стали більше цікавитися ве-
лосипедним спортом і туризмом. 
Були й такі, що рушили разом з 
ним у похід. Днями наш герой 

якраз повернувся з такого похо-
ду – вкотре підкорював  просто-
ри Херсонщини на двоколісному 
транспорті, а кінцевою метою було 
скупатися в гейзері, який б’є з пів-
торакілометрової глибини.

Коли вперше їздили до цього 
гейзера, за його словами, точної 
дороги ще не знали, тож і запиту-
вали шлях у перехожих. З одним 
місцевим жителем розгомоніли-
ся. «Якби той гейзер десь далеко 
був, я б, може, і з’їздив, а як під 
рукою, то навіть нецікаво», – ска-
зав випадковий подорожній.

– У нас часто так – далеко щас-
тя шукаємо, а те, що під носом, 
нам нецікаво, – міркує Максим. 
– Тому приємно, що ваша газета 
завжди поспішає розповісти про 
найцікавіші місця Кривого Рогу та 
України.

Студентка, активістка, 
бджілка працелюбна
Читайте 10 стор.  Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g  Передплата – 2013
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g Сьогодні – День студента

Відстоювати честь міста – готові
Сьогодні країна відзначає уні-
версальне професійне свято 
– День студента. Напередодні 
цієї дати кращих представників 
студентської молоді – майбутніх 
медиків, будівельників, учите-
лів, музикантів та представників 
інших, не менш важливих для 
міста професій привітав викону-
ючий обов’язки міського голови 
– секретар міської ради Сергій 
Маляренко.

Наразі в нашому місті на-
вчається азам майбутнього 
фаху майже 42 тисячі сту-
дентів. На урочистому при-
йомі найбільш активним з 
них, найбільш талановитим 
та ініціативним було вру-
чено грамоти виконкому 
міськради, а ще 34 студенти 
вищих навчальних закладів 
міста І-ІV рівнів акредита-
ції та учні професійно-тех-
нічних навчальних закла-
дів отримали стипендії іме-
ні Григорія Гутовського та 
імені Олександра Поля.

– Можна назвати бага-
то прізвищ людей, які про-
славили наше місто своїм 
талантом, своїми здібнос-
тями та розумом. І я упев-

нений, що дуже скоро при-
йде час, коли ви будете про-
славляти своє місто і свою 
область, – зазначив Сергій 
Маляренко.

Як завжди, назвали тут 
і переможців традиційних 
студентських конкурсів на 
кращий студентський гур-
тожиток та кращу студент-
ську раду. Було визначено, 
що цього року краще за всіх 
зі своїми справами вправ-
ляється студентська рада 
Криворізького державно-
го комерційно-економіч-
ного технікуму в категорії 
вищих навчальних закла-
дів І-ІІ рівня акредитації, 
а серед вишів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації кращою стала 

студрада Криворізького пе-
дагогічного інституту Кри-
ворізького національного 
університету. Серед меш-
канців гуртожитків, за рі-
шенням конкурсної комі-
сії, краще за всіх цього року 
живеться студентам з Кри-
ворізького економічного 
інституту КНУ та політех-
нічного коледжу КНУ.

– Ми дуже раді, що саме 
наш гуртожиток визнали 
кращим, тому що для нас це 
– другий дім, і вчитися на-
багато легше, якщо в цьому 
домі – порядок і затишок, – 
ділиться думками та емоці-
ями Вікторія Прокопенко, 
голова студентської ради 
гуртожитку політехнічно-
го коледжу КНУ. – У нас ні-
коли сумувати, дуже багато 
подій та заходів.

Студенти зізнаються: що-
до того, як відзначити своє 
свято, питань не виникає, 
а от щодо того, як влашто-
вувати своє життя після за-
кінчення вишу, час від часу 
доводиться замислюватись. 
Та в один голос відзнача-
ють: честь міста і за студент-
ською лавою, і в майбутньо-
му професійному житті від-
стоювати готові.

На часі

g Вітання

g Справи комунальні

Шановні працівники сільського Криворіжжя!
Прийміть щирі вітання з нагоди профе-

сійного свята – Дня працівників сільського 
господарства!

Трударі ланів і ферм Криворізького аграр-
ного району – давні й надійні партнери на-
шого індустріального міста. Від ваших не-
втомних рук залежать настрій, добробут 
і затишок кожної родини.

Завдяки вашій сумлінній і наполегливій 

праці споживчий ринок міста насичуєть-
ся високоякісною натуральною сільгосппро-
дукцією за стабільними цінами. Перекона-
ний, що у вас вистачить сил і вмінь й надалі 
натхненно працювати для людей та успіш-
но задовольняти їх життєві потреби.

Бажаю вам міцного здоров’я, благополуч-
чя, родинного тепла й затишку, невичерп-
ного оптимізму, добра та злагоди.

Криворізький міський голова  Ю.  ВІЛКУЛ.

Шановні представники студентської молоді!
Прийміть мої щирі вітання з нагоди Між-

народного дня студентів!
Студентська молодь завжди відігравала 

провідну роль у розвитку громадського та 
економічного життя держави. Енергія, за-
взяття молодості, свіжий погляд на про-
блеми та нові шляхи їх розв'язання певною 
мірою були й залишаються рушієм пози-
тивних перетворень у суспільстві.

Студенти Криворіжжя – це десятки ти-
сяч грамотних, ініціативних, перспективних 
представників молоді. Творчо мислити, ста-
вити перед собою високу та гідну мету й дося-

гати її – головні риси студентів. Вони – світла 
надія нашого краю, його майбутнє та запору-
ка перспективного поступу! Вагомі здобутки 
студентства в навчанні, спорті, громадських 
справах є важливим тому доказом.

Бажаю всім студентам творчого на-
тхнення та успіхів у всіх починаннях, здій-
снення мрій і життєвих планів. Цінуйте ко-
жен день студентського життя, набирай-
теся з мудрих слів своїх наставників жит-
тєвої сили, наснаги, що допоможуть досяг-
ти задуманого на благо рідного міста!

Зі святом!
Криворізький міський голова  Ю.  ВІЛКУЛ.

Розпочався розгляд справи про квітневий  
теракт у Дніпропетровську
У Дніпропетровську суд почав слу-
хати справу теракту – найбільшого 
в історії України. 27 квітня чотири 
вибухи прогриміли в центрі Дні-
пропетровська. Тоді постраждала 
31 людина, 10 з яких – діти. 

На лаві підсудних – чотири особи, яким ви-
сунуто обвинувачення у створенні терорис-
тичної групи, виготовленні вибухових речо-
вин і пристроїв, у вчиненні трьох замахів та 
восьми терористичних актів у містах Харко-
ві, Запоріжжі та Дніпропетровську. 27 квіт-
ня жертвами вибухів у громадських містах у 
Дніпропетровську стали 35 осіб, 1 людина за-
гинула. Своїми діями обвинувачувані поста-
вили під загрозу життя та здоров'я великої 
кількості пересічних громадян.

3 перших кроків розслідування цієї справи, 
Президентом України та Генеральним про-
курором України було поставлено чітке за-
вдання всім правоохоронним органам держа-
ви щодо ретельного розслідування та направ-
лення для розгляду до суду цієї справи.

Завдяки узгодженій співпраці Служби без-
пеки України, МВС та прокуратури завдання 
було виконано швидко та успішно. Цьому пе-
редував надважкий процес. Під час розсліду-
вання справи було опитано понад 2 тисячі свід-

ків, проведено 228 експертиз. Для слідчих дій 
залучались спеціалісти-експерти в різних га-
лузях – криміналісти, хіміки, трасологи, баліс-
тики, генетики, фототехніки, ІТ-спеціалісти, 
психологи та психіатри… Проведення експер-
тиз було доручено кращим науково-дослідним 
та експертним установам нашої країни.

Під час досудового слідства у справі зібра-
но беззаперечні докази вини зазначених осіб 
у скоєнні інкримінованих їм злочинів і терак-
тів, що тримали в напрузі жителів Дніпро-
петровська ще довго після жахливих вибу-
хів на центральному проспекті. Всі слідчі дії 
з підозрюваними проводились за участю за-
хисників, психологів та інших спеціалістів – 
це є одним з чинників гарантії законності, 
об’єктивності та неупередженості отриманих 
доказів.

Наразі справу передано до суду. 8 листопа-
да у Дніпропетровську відбувся попередній 
розгляд кримінальної справи. Зважаючи на 
її великий резонанс, розгляд зробили відкри-
тим для громадськості та ЗМІ.

За словами державного обвинувачувача 
Олександра Гладких, фігурантам справи Дми-
тру Реві і Леву Просвіріну загрожує від 7 до 12 
років ув’язнення, а Віталію Федоряку й Вікто-
ру Сукачову – довічне перебування за грата-
ми. Як стало відомо на засіданні, Федоряк ви-

знав свою вину, Сукачов, за словами його ад-
воката, – визнав частково.

Наступне засідання суду відбудеться 27 
листопада. До цього часу обвинувачувані зна-
ходитимуться під вартою – суд відхилив про-
хання адвокатів про зміни запобіжних захо-
дів.

Голова підкомітету 
Верховної Ради з питань 
судоустрою та статусу 
суддів Дмитро Шпенов 
вважає, що інформація 
про те, що «взяли не тих 
терористів», – провока-
ція.

«Інформація про те, 
що «взяли не тих теро-
ристів», – це однозначно провокація. Видан-
ня, які про це пишуть, займаються самопіа-
ром. З урахуванням того, що цією справою 
займалися три служби – СБУ, МВС і Генераль-
на прокуратура України, працювали найкра-
щі кадри з усієї Дніпропетровської області та 
Києва, я вважаю, що аргументи та докази, які 
були передані в суд, дуже вагомі. Справу роз-
глядають кваліфіковані судді, і вони цілком 
обґрунтовано і правильно прийняли рішен-
ня про те, щоб не змінювати запобіжний за-
хід обвинуваченим», – сказав він.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g У центрі подій
g Новації
Люк з гербом

У Кривому Розі з’явились 
люки каналізаційних коло-
дязів з гербом міста, які вже 
встановлені в Центрально-
Міському та Інгулецько-
му районах. Їх спеціально 
на криворізьке замовлення 
виготовляє одна фірма, що 
недавно хизувалася своїми 
виробами навіть на загаль-
ноукраїнському рівні під 
час спеціалізованої вистав-
ки комунальної техніки й 
обладнання.

Натомість не тільки герб 
у цьому люкові відрізняє 
його від інших, а й сама кон-
струкція, що значно усклад-
нює життя крадіям метало-
брухту. Люк, як і звичайні 
двері, має два положення – 
під 90 та 180 градусів, але 
повністю не відкидається, 
а ніби відкривається вбік, 
залишаючись прикріпле-
ним до самого колодязя. На 
думку заступника міського 
голови Григорія Вербиць-
кого, це якнайкраще підхо-
дить до міських умов екс-
плуатації, причому ще й по-
пуляризує один з головних 
символів міста.

Листя – до контейнера
Листопад зветься так саме 
тому, що з дерев остаточно 
облітає все листя, лишаючи 
стовбури голими. Тож виникає 
потреба кудись дівати опале 
листя. 

Хтось не вповні розумний підно-
сить сірника чи запальничку до зібра-
ної купи, застеляючи все навколо яду-
чим димом, небезпечним для всіх, а для 
астматиків – насамперед. За що й може 
бути притягнутий контролюючими ор-
ганами до передбаченої відповідальнос-
ті, адже спалювати листя заборонено.

Натомість, як радять у підприємстві 
«Екоспецтранс», що займається санітар-
ним очищенням міста, складати опале 
листя потрібно до сміттєвих контейнерів, 

встановлених поруч кожної багатоповер-
хівки міста, і в інших місцях, звідки воно 
відповідним чином буде видалено. Єдине, 
чого прохають комунальники, – не заби-
вати всенький контейнер одним листям, 
оскільки тоді не буде місця для звичайно-
го побутового сміття. Ліпше потроху роз-
класти опале листя до всіх контейнерів, 
аніж повністю забити один тільки ним.

У такому цивілізованому разі й листя 
буде вивезене, і штрафами ніхто покара-
ний не буде.

Е. МІСЦЕВИЙ.
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g Засідання виконкому міськради

Пуста квартира – порожні платіжки
У місті досить багато незаселених квартир, 
які хоч і мають своїх власників, але ті не пла-
тять за свою нерухомість. Таку думку висло-
вив в.о. міського голови – секретар міськра-
ди Сергій Маляренко під час нещодавнього 
засідання виконкому міськради. 

Як проінформувала на 
засіданні директор КП 
«ЖЕО №35» Наталія Ак-
сьонова, у віданні якої пе-
ребувають багатоповерхів-
ки Саксаганського райо-
ну, на території обслугову-
вання знаходиться близько 
5 тисяч порожніх квартир, 
що становить майже деся-
ту частину від усього жит-
лового фонду району.

– Квартири стоять по-
рожніми, власники за них 
не платять, і загальні бор-
ги зростають, – зауважив 
С. Маляренко. – Тож по-
трібно знайти якийсь ви-
хід з цієї ситуації, щоб 
власники або сповна роз-
раховувались, або здавали 
свою нерухомість у найом 
з тим, аби житлово-кому-
нальні послуги оплачува-
ли орендарі.
Борги ростуть  
і зменшуються

Саме стан житлово-ко-
мунальних розрахунків 
споживачів міста став од-
ним з основних питань по-
рядку денного під час засі-
дання. Як зазначив у своїй 
доповіді начальник управ-
ління економіки виконко-
му міськради Олександр 

Світличний, аналіз рівня 
оплати городян за отри-
мані послуги свідчить, що 
загальна нинішня забор-
гованість населення ста-
новить майже півмільярда 
гривень. Половину з ньо-
го споживачі завинили за 
отриману теплову енергію 
– опалення та централь-
не гаряче водопостачання. 
І хоч щодо цього наявне 
певне зменшення заборго-
ваності, але донині неопла-
чені рахунки за цим видом 
послуг становлять близько 
чверті мільярда гривень. 

Водночас зростають бор-
ги за послуги з утримання 
будинків та прибудинкової 
території, які вже наблизи-
лись до показника 100 млн. 
грн. Причому коли праців-
ники бюджетної сфери з їх 
не надто великими статка-
ми в цілому заборгованос-
ті з оплати послуг не мають, 
то працюючі на промисло-
вих підприємствах з їх зна-
чно більшими заробітними 

платами допускають наяв-
ність заборгованості, заува-
жив О. Світличний. Скажі-
мо, мешканці міста, які пра-
цюють на комбінаті «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг», за-
галом мають 23,5 млн. грн. 
боргу, або півроку неопла-
чених рахунків з розрахун-
ку нарахувань за вересень.

При цьому постачаль-
никами послуг недостат-
ньо проводиться претен-
зійно-позовна робота – з 
початку року ними пода-
но до суду трохи більше 19 
тис. позовів, що становить 
лишень 6 відсотків від за-
гальної кількості боржни-
ків. Водночас проблемним 
залишається питання ви-
конання судових рішень 
районними відділами дер-
жавної виконавчої служ-

би Криворізького міського 
управління юстиції. 

Як зауважив у своїй спів-
доповіді начальник цього 
управління Іван Стельмах, 
загалом у провадженні 98 
держвиконавців нині пе-
ребуває 131 тисяча вико-
навчих документів на за-
гальну суму 1,4 млрд. грн. 
Щодо власне комуналь-
них боргів, то стягнути їх 
не завжди видається мож-

ливим як унаслідок певної 
законодавчої плутанини з 
документами, так і через 
суто об’єктивні причини. 
Оскільки, скажімо, борж-
ник може не проживати 
за вказаною в документах 
адресою або й узагалі виї-
хати до іншого міста. Ці та 
інші чинники, а також зна-
чне завантаження вико-
навців не дозволяють стя-
гувати всі житлово-кому-
нальні борги. Хоча управ-
ління робить усе можливе, 
аби кожен винний у забор-
гованості сповна розраху-
вався по своїх платежах.

Після ґрунтовного роз-
гляду було ухвалено відпо-
відне рішення виконкому 
міськради, яким, зокрема, 
доручено постачальникам 
послуг значно активізу-
вати роботу щодо забез-
печення належного стану 
розрахунків усіма катего-
ріями споживачів за отри-
мані житлово-комунальні 
послуги, а також здійсни-
ти необхідні заходи щодо 
підвищення рівня розра-
хунків населенням міста за 
житлово-комунальні по-
слуги до 105% з урахуван-
ням погашення заборгова-
ності минулих періодів.
Враження –  
позитивне

Другим основним питан-
ням порядку денного став 
розгляд ситуації з реалі-
зацією у виконкомі міськ-

ради державної політики 
з питань дозвільної систе-
ми у сфері господарської 
діяльності та надання ад-
міністративних послуг. Як 
зазначила з цього приводу 
начальник відділу дозвіль-
но-погоджувальних про-
цедур виконкому міськ-
ради Наталія Романовська, 

з початку року в муніци-
пальному центрі послуг за 
принципом «єдиного ві-
кна» та організаційної єд-
ності розглянуто звер-
нення більш як 35 тисяч 
суб’єктів господарювання 
та громадян, надано майже 
26 тисяч адміністративних 
та муніципальних послуг, 
що майже на чверть пере-
вищує аналогічні показни-
ки минулого року. 

З початку року виключ-
но державними адміні-
страторами за принципом 
«єдиного вікна» забезпе-
чено видачу суб’єктам гос-
подарювання більше трьох 
тисяч дозвільних доку-
ментів. Для більшої ефек-
тивності здійснюється що-
денний моніторинг дотри-
мання термінів надання 
послуг відповідно до ін-

формаційних і техноло-
гічних карток виконання 
процедур із застосуван-
ням технологій електрон-
ного урядування. 

У жовтні було проведе-
но дослідження очікувань 
громадян від отриманих 
адмінпослуг, в якому взяли 
участь більш як півтисячі 
респондентів. 83 відсотки 
з них висловили позитивну 
думку щодо якості отрима-
них послуг, а 88 та 87 про-
центів відповідно відзна-
чили організацію прийо-
му відвідувачів та зрозумі-
лість і доступність послуг. 
Хоча й були побажання 
щодо встановлення більш 
зручних годин прийому 
окремими підрозділами та 
інспекціями, а також вне-
сення деяких інших корек-
тив у роботу центру. Вони 
були передбачені в підсум-
ковому рішенні виконко-
му міськради, ухваленому з 
цього приводу.

Також на засіданні було 
розглянуто ще три десят-
ки питань, внесені управ-
ліннями та відділами ви-
конкому міськради. Зокре-
ма, про погодження звіту 
про виконання міського 
бюджету за 9 місяців ни-
нішнього року та про вне-
сення змін до нього. З усіх 
них було прийнято відпо-
відні рішення.

Едуард БІЛИК.

g Передплата-2013

Автограф на поштамті
– Це ви з газети? – запитання 

десь із-за спини.
– Так, це я, – повертаюсь до жін-

ки в гарному капелюсі.
– А можна у вас автограф узяти? 

– простягає мені проштампований 
абонемент на «Червоний гірник».

– Несподівано, чесно кажучи. Чи 
не зірка я якась.

– Мені дійсно потрібно – ось тут, 
прямо на червоногірничанському 
абонементі.

– Прошу. Тільки навіщо, будь 
ласка, поясніть?

– А ось тепер зроблю ксерокопію 
зі свого абонемента з вашим під-
писом – і мені точно пощастить під 
час наступного розіграшу. Давно 
мріяла побувати в Карпатах.

Жінка посміхнулась, підмор-
гнула мені та й пішла, мугикаючи 
якусь мелодію. Навіть ім’я не встиг 
спитати, настільки несподіваним 
було її прохання.

Між тим, День передплатника на 
поштамті тривав: підходили люди, 
переглядали каталоги періодич-
них видань, обираючи потрібне, 
оформлювали передплатні абоне-
менти та отримували сувеніри на 
згадку.

– Нині триває акція «Подаруй ди-
тині радість читання», – говорить 

начальник дільниці передплати 
міського поштамту Наталя Гнєзді-
лова. – В її рамках пропонуємо всім 
небайдужим оформити передпла-
ту на видання для дитячих вихов-
них закладів – інтернатів, дитячих 
будинків тощо. Дітки, яких уже по-
карала доля, відібравши батьків, та-
кож мають право читати й розвива-
тись. Для цього пропонуємо перед-
плачувати як спеціалізовані дитячі 
видання, так і суспільні на зразок 
«Червоного гірника». Адже не мож-
на жити в місті й не знати, що на-
вколо тебе діється, чим дихає твоє 
місто, що турбує твоїх земляків. З 
приводу передплати для дітей про-
шу звертатись до будь-якого по-
штового відділення регіону або й 
безпосередньо на нашу дільницю за 
телефоном 92-43-41.

Щодо власне Дня передплатни-
ка, то хто не зумів побувати на ми-
нулому, того запрошуємо на на-
ступний аналогічний захід, який 
має відбутись уже за тиждень, а 
саме – у середу, 
22 листопада, зно-
ву ж таки на Кри-
ворізькому пош-
тамті. Початок 
традиційно об 
11.00.

Нині на виконанні перебуває 42 тис. рішень судових 
інстанцій на загальну суму майже 120 млн. грн., з 
яких з початку року на користь постачальників послуг 
стягнуто менше десяти відсотків від обсягу заборго-
ваних сум.

Показник ефективності 
роботи служб у центрі 
становить 124 відсотки 
й свідчить про вико-
нання процедур на 
24% раніше встановле-
ного терміну.

g Офіційно
Про планування діяльності виконкому міської ради  
з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

Керуючись Законом України «Про 
засади державної регуляторної полі-
тики у сфері господарської діяльнос-
ті», враховуючи пропозицію відділу 
транспорту і зв’язку виконкому місь-
кої ради рішенням виконкому місь-
кої ради від 14.11.2012 №323 доповне-
но план діяльності виконкому місь-
кої ради з підготовки проектів регу-
ляторних актів на 2012 рік розробкою 
в IV кварталі проекту рішення викон-
кому міської ради «Про проведення 
конкурсу з організації та управлін-
ня рухом міського пасажирсько-
го транспорту загального користу-
вання у м. Кривому Розі».

Мета прийняття проекту – залу-
чення на конкурсних засадах суб’єктів 

господарювання для виконання функ-
цій з організації та управління рухом 
пасажирського транспорту й підготов-
ки інформації про роботу перевізників.

 Розробник пректу – відділ 
транспорту і зв’язку виконкому 
міської ради (50101, м. Кривий Ріг, 
пл. Радянська, 1, каб. 155 тел. 74-
70-49).

Регуляторний акт – проект рішен-
ня виконкому міської ради «Про прове-
дення конкурсу з організації та управ-
ління рухом міського пасажирського 
транспорту загального користування у 
м. Кривому Розі» буде оприлюднено в 
міській комунальній газеті «Червоний 
гірник» та розміщено в мережі Інтернет 
на офіційній сторінці:

– виконкому міської ради у підроз-
ділі «Регуляторна політика» роз-
ділу «Інформаційна база» www.
kryvyirih.dp.ua;

– виконкомів Дзержинської, Дов-
гинцівської, Жовтневої, Інгулець-
кої, Саксаганської, Тернівської, Цент-
рально-Міської районних у місті рад 
www.dzr.dp.ua, www.dlgr.ho.ua, www.
zhrrkrog.dp.ua, http//ing-org.dp.ua, 
http//srvk.org.ua, www.trnvk.dp.ua, 
http//vykonkom-tsmkr.gov.ua.

Додаткову інформацію можли-
во отримати в управлінні розвитку 
підприємництва виконкому місь-
кої ради щоденно (50101, м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська, 1, каб. 510, 505, тел. 
74-12-03).

Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради.

Результати проведення публічних слухань
На виконання розпорядження місь-

кого голови від 24.10.2012 №249-р 
«Про проведення публічних слухань» 
у муніципальному центрі послуг міс-
та Кривого Рогу (50101, м. Кривий Ріг, 
пл. Радянська, 1) 13.11.2012 відбули-
ся публічні слухання з питання обгово-
рення проекту регуляторного акта – 
рішення виконкому міської ради «Про 
затвердження Порядку надання до-
зволу на експлуатацію об’єкта пово-
дження з небезпечними відходами».

В обговоренні проекту рішення взя-
ли участь керівники структурних під-
розділів виконкому міської ради, де-
путат районної у місті ради, суб’єкти 
господарювання, представники засо-
бів масової інформації.

Під час слухань висловлено заува-
ження та пропозиції щодо:

– унесення доповнення до Порядку 
надання дозволу в частині визначення 
строку дії дозволу 1 календарний рік;

– викладення пункту 5 проекту рі-
шення у такій редакції: «Відділу до-
звільно-погоджувальних процедур ви-
конкому міської ради надати пропози-
ції щодо унесення відповідних змін до 
рішення виконкому міської ради від 
13.06.2012 №199 «Про дію в місті до-
звільної системи у сфері господарської 
діяльності», зі змінами;

– виключення із п.3.2 Порядку на-
дання дозволу слова «Законодавством 
України можуть установлюватися інші 
підстави для відмови в наданні дозво-
лу»;

– унесення доповнення до проекту 
рішення в частині надання суб’єктам 
господарювання 3 примірників рішен-

ня про надання дозволу на експлуата-
цію об’єкта поводження з небезпечни-
ми відходами.

За результатами проведення пу-
блічних слухань вирішено:

– розробнику проекту регуляторно-
го акта – управлінню екології викон-
кому міської ради опрацювати заува-
ження та пропозиції, за результатами 
внести відповідні зміни до проекту ре-
гуляторного акта;

 – суб’єктам господарювання ще раз 
уважно вивчити проект регуляторно-
го акта та аналіз його регуляторного 
впливу й надати свої зауваження і про-
позиції до 03.12.2012 на адресу: 50101, 
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, управ-
ління екології виконкому міської ради, 
тел.: 74-56-41, 74-92-56, електронна 
адреса: u.ecology@kryvyirih.dp.ua

Управління екології виконкому міської ради.Е. МІСЦЕВИЙ.
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g Всеукраїнська конференція

«Адміністративні послуги:  
спрощений доступ через пошту»

Як уже повідомлялось у нашій газеті, 
днями в Кривому Розі проходила Все-
українська конференція працівників 
поштового зв’язку країни за підсумка-
ми роботи впродовж 9 місяців поточ-
ного року і впровадження пілотного 
проекту Дніпропетровської облдерж-
адміністрації та УДППЗ «Укрпошта» 
під назвою «Адміністративні послуги: 
спрощений доступ через пошту». 

У роботі конференції взяли 
участь керівництво «Укрпошти», 
директори обласних поштамтів 
підприємства, а зустрічав гостей 
в.о. міського голови – секретар 
міськради Сергій Маляренко.

Саме наше місто для цього 
було обрано не випадково, адже 
воно єдине на Дніпропетровщи-
ні, де одразу три відділення по-
штового зв’язку беруть участь у 
проекті, а оскільки проект пілот-
ний, то допоки і єдине в Украї-
ні. Тож гості побували на одно-
му з відділень – №69, де ознайо-
мились з роботою поштовиків з 
надання допомоги в отриманні 
громадянами адміністративних 
послуг. А потім і в муніципаль-
ному центрі послуг, де ці послу-
ги, власне, й надаються. Як за-
значив під час екскурсії центром 
заступник міського голови Ан-
дрій Гальченко, головна мета ро-
боти цього закладу – звільни-
ти відвідувачів від потреби хо-
дити кабінетами для отримання 
якихось узгоджень або дозвіль-
них підписів. Людина прийшла, 
здала необхідні документи – і за-
мість неї всі узгодження отриму-
ють співробітники центру.

Як повідомив на початку семі-
нару С. Маляренко, такою мож-
ливістю цьогоріч скористалося 
понад 35 тисяч відвідувачів, які 
отримали одну або кілька з на-
явних 225 послуг. Причому є об-
ґрунтовані сподівання, що коли 
пілотний проект за допомогою 

«Укрпошти» запрацює на повну 
силу, то кількість обслуговува-
них у муніципальному центрі 
послуг зросте.

– Люди довіряють пошті, вони 
шанують свого листоношу, – за-
уважив С. Маляренко, звертаю-
чись до присутніх. – Це видно бо-
дай з того факту, що в разі виник-
нення, скажімо, питання щодо 
закриття якогось відділення – ре-
акція криворіжців настільки ж 
негативна, як і при розгляді пи-
тання щодо закриття якоїсь лі-
карні. Люди вірять вам і воліють 
отримувати поштові послуги.

Щодо влас-
не заходу, то, 
як наголо-
сив присут-
ній на ньо-
му заступник 
генерально-
го директо-
ра УДППЗ 
«Укр пошта» 
Г е н н а д і й 
Вовк, нині не 

стоїть питання, бути адміністра-
тивним послугам на пошті чи 
ні, бути їм однозначно, лишень 
коли – вже чи трохи пізніше. Це 
один з напрямів подальшого роз-
витку галузі, що, з одного боку, 
приверне ще більшу увагу клієн-
тів до поштових можливостей, а 
з іншого – дозволить забезпечи-
ти галузь стабільною роботою на 
довгий термін.

З доповіді на семінарі дирек-

тора Дніпропетровської дирек-
ції УДППЗ «Укрпошта» Ірини 
Кільчінської щодо перших ре-
зультатів пілотного проекту ви-
ходило, що навіть робота впро-
довж одного місяця, відколи він 
почав реалізовуватись, доводить 
його передбачувану успішність. 
Адже за цей час п’ятьма відділен-
нями поштового зв’язку Дніпро-
петровщини надано допомогу в 
отриманні більше сотні різнома-
нітних адміністративних послуг, 
переважно щодо оформлення 
житлово-комунальної субсидії та 
надання довідок стосовно розмі-
рів пенсійних доходів.

– Реалізація цього проек-
ту відбувається під особистим 
контролем губернатора Дніпро-
петровщини Олександра Вілку-
ла, – підкреслила І. Кільчінська. 
– Увага обласної та міської вла-
ди до нього, а також сприяння 
разом з нашими зусиллями є за-
порукою його успішності та по-
дальшого розгортання. А тому 
вже наступного місяця перед-
бачається збільшити кількість 
задіяних відділень поштового 
зв’язку регіону, тим самим ще 
більше наблизивши адмінпослу-
ги до людей.

Г. Вовк зосередив увагу при-
сутніх керівників обласних ди-
рекцій саме на співпраці з місце-
вими органами влади, тільки за 
допомогою яких можливий ак-
тивний розвиток цього проекту.

– «Укрпошта» вдячна керів-
ництву Дніпропетровщини за-
галом і Кривого Рогу зокрема за 
підтримку й сприяння, – зазна-
чив Г. Вовк. – Без них реалізація 
цього нового для всіх проекту в 
такі стислі строки була б просто 
неможливою. А тому всім іншим 
регіонам потрібно брати приклад 
корисної для всіх взаємодії, яку 
ми побачили на Дніпропетров-
щині. Адже за прикладом та на-
робками саме цього регіону в по-
дальшому й розвиватимемо про-
ект щодо наближення до людей 
адміністративних послуг за допо-
могою пошти по всій Україні.

Едуард БІЛИК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Геннадій Вовк.

g Актуальна тема

Об’єднатися  
і навести лад
Щотижня у виконкомах районних у місті рад прово-
дяться оперативні наради із залученням представників 
підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг, 
асоціації об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку, голів будинкових та квартальних комітетів.

Так, 16.11.2012 у виконкомі Жов-
тневої районної у місті ради проведе-
но чергову оперативну нараду під го-
ловуванням Швеця О.Г. – заступника 
голови виконкому Жовтневої район-
ної у місті ради та за участю заступни-
ка міського голови Вербицького Г.П.

На оперативній нараді розглянуто 
ряд важливих питань, що стосують-
ся утримання житлового фонду міста 
всіх форм власності.

Одним із найважливіших питань 
є створення об’єднань співвласників 
багатоквартирного будинку.

Згідно з Законом України «Про 
об’єднання співвласників багато-
квартирних будинків» власники жи-
лих та нежилих приміщень мають 
право створити об’єднання співвлас-
ників багатоквартирного будинку.

Основна діяльність об’єднання по-
лягає у здійсненні функцій, що за-
безпечують реалізацію прав власни-
ків приміщень на володіння та ко-
ристування спільним майном чле-
нів об’єднання, належне утримання 
будинку і прибудинкової території, 
сприяння членам об’єднання в отри-
манні житлово-комунальних та ін-
ших послуг належної якості за об-
ґрунтованими цінами і виконання 
ними своїх обов’язків, пов’язаних з 
діяльністю об’єднання.

На сьогоднішній день на терито-
рії Жовтневого району мешканця-
ми багатоквартирних будинків вже 
створено 18 об’єднань співвласни-
ків багатоквартирного будинку, 15 з 
них здійснюють управління будинка-
ми самостійно через статутні органи. 
Мешканці цих будинків відповідно до 
Закону України «Про об’єднання спів-
власників багатоквартирних будин-
ків» на загальних зборах самостійно 
визначають розміри внесків на утри-
мання будинків та їх прибудинкових 
територій і визначають шляхи їх ви-
користання.

Так, за вказані кошти в цих будин-
ках щорічно проводяться роботи по 
підготовці будинків до опалюваль-
них періодів, виконується ревізія за-
пірної арматури, промивка та гідрав-
лічне випробування систем централі-
зованого опалення, відремонтовано 
під’їзди, наведено лад в підвальних 
приміщеннях та на прибудинковій 
території.

Разом з тим, на виконання ст. 24 
вищезазначеного Закону, з міського 
бюджету виділяються кошти на ви-
конання капітальних ремонтів кон-
структивних елементів будинків, 
які передані на балансовий облік 
об’єднань.

По Жовтневому району викона-
но капітальний ремонт покрівлі ОСББ 
«Кропивницького,19», ОСББ «Пафос» 
– вул.Тухачевського,63, системи цен-
тралізованого опалення ОСББ «Дю-
жина» – вул.Ігнатьєва,5, ОСББ «Цере-
ус» – вул. Коротченка,15, ОСББ «Цере-
ус-4» – вул.Тухачевського,29а, ОСББ 
«Сержанта Рзянкіна,2», ремонт сис-
теми гарячого водопостачання ОСББ 
«Цереус-5» – вул.Коротченка,15, ка-
пітальний ремонт міжпанельних швів 
ОСББ «Тітонія» – мкр-н 5-й Заріч-
ний,57, ремонт електрощитової ОСББ 
«Аміне» – вул.Тухачевського,10, на 
загальну суму 1 104,4 тис.грн.

Крім цього, у 2012 році виконано 
асфальтування прибудинкових те-
риторій житлових будинків – ОСББ 
вул. Ігнатьєва, 5; вул. Коротченка,13; 
мкр-н 5-й Зарічний, 57 в обсязі 1966 
м2 на суму 233,4 тис. грн.

Рішенням Криворізької міської 

ради від 29.12.2011 №860 затвердже-
но Програму підтримки об’єднань 
співвласників багатоквартирного бу-
динку в м.Кривому Розі на 2012-2016 
роки.

Відповідно до п.6.2 зазначеної 
Програми одержувачами коштів та 
замовниками робіт з капітально-
го ремонту конструктивних елемен-
тів є ОСББ. Це означає, що об’єднання 
мають право на свій розсуд обирати 
проектну організацію, яка виготовляє 
проектно-кошторисну документацію, 
а також підрядну організацію, яка ви-
конуватиме ремонтні роботи.

Таким чином, для отримання ко-
штів для проведення капітально-
го ремонту конструктивних елемен-
тів ОСББ надає до управління благо-
устрою та житлової політики необхід-
ний пакет документів.

В Жовтневому районі в житлових 
будинках, де не створено об’єднання 
співвласників багатоквартирного бу-
динку, діє управитель житловими 
будинками та їх прибудинкових те-
риторій – комунальне підприємство 
«Житлово-експлуатаційна організа-
ція №31».

Згідно з планами підприємства на 
2012 рік, які складено за результата-
ми проведеного у 2011 році осіннього 
огляду, з початку поточного року КП 
«ЖЕО №31» виконано ремонт покрів-
лі на 315 житлових будинках у обся-
зі 46,1 тис. м2 (при цьому задоволено 
657 звернень мешканців).

Крім того, КП «ЖЕО №31» здійснено 
коригування графіка по виконанню 
ремонтів покрівель з метою вклю-
чення додаткових обсягів ремонтних 
робіт за зверненнями мешканців, які 
надійшли протягом 9-ти місяців по-
точного року.

Станом на теперішній час підпри-
ємством протягом 2012 року викона-
но ремонт покрівлі на 390 житлових 
будинках в обсязі 53,5 тис.м2.

Водночас, зазначеним підприєм-
ством в цьому році виконано поточ-
ний ремонт системи холодного, гаря-
чого водопостачання, водовідведен-
ня та централізованого опалення, а 
саме: замінено труб – 10,2 тис. п.м., 
здійснено поточний ремонт міжпа-
нельних швів на 258 будинках в обся-
зі 11,0 тис. п.м.

Проте заборгованість мешканців за 
надані послуги з утримання будинків 
та їх прибудинкових територій в Жов-
тневому районі склала 14,5 млн. грн.

Найбільшу заборгованість мають 
мешканці:

на вул. Вознесенського, №23 – 45,8 
тис. грн.; кв. №33 – 3,6 тис. грн.; кв. 
№38 – 2,1 тис. грн.; кв. №60 – 3,2 тис.
грн.; кв. №62 – 2,8 тис. грн.; кв. №73 
– 3,4 тис. грн.

вул. Мусоргського, №29 – 35,2 тис.
грн.; кв. №19 – 2,1 тис. грн.; кв. №45 
– 2,3 тис. грн.; кв. №57 – 2,3 тис. грн.; 
кв. №65 – 2,2 тис. грн.; кв. №67 – 
2,2 тис. грн. 

вул. Шкапенка, № 14 – 33,6 тис. 
грн.; кв. №21 – 3,7 тис. грн.; кв. № 
23 – 2,8 тис. грн.; кв. №37 – 3,8 тис. 
грн.; кв. №41 – 3,2 тис. грн.; кв. №53 
– 3,1 тис.грн.

Разом з цим, своєчасна оплата 
мешканцями послуг з утримання бу-
динків і споруд та прибудинкових те-
риторій надасть можливість управи-
телям своєчасно виконувати ремонт-
ні роботи, збільшувати їх обсяги та 
суттєво покращити якість цих послуг 
і відповідно – забезпечити комфорт-
не проживання у помешканнях бага-
токвартирних будинків.

Управління благоустрою та житлової політики  
виконкому міської ради.
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ЖОВТНЕВА РАЙОННА У МІСТІ РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

(XVI сесія VІ скликання)
09.11.2012 м. Кривий Ріг № 147

 Про затвердження звіту про виконання  
районного у місті бюджету за 9 місяців 2012 року

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Бюджетним кодексом України, розглянувши звіт про вико-
нання районного у місті бюджету за 9 місяців 2012 року, районна у 
місті рада вирішила:

 1. Затвердити звіт про виконання районного у місті бюджету за 9 
місяців 2012 року з урахуванням сум, одержаних з бюджетів вищих 
рівнів:

• по доходах у сумі 77365,0 тис. грн., у тому числі по загальному 

фонду 76958,2 тис. грн., по спеціальному фонду – 406,8 тис. грн.;
• по видатках у сумі 76557,7 тис. грн., з них по загальному фонду – 

75607,6 тис. грн., по спеціальному фонду – 950,1 тис. грн. (додаток).
 2. Відділу економіки та промисловості виконкому Жовтневої ра-

йонної у місті ради (Мач Т.Б.) забезпечити оприлюднення рішення на 
офіційному веб-сайті виконкому районної у місті ради в мережі Ін-
тернет у визначений чинним законодавством термін.

Голова районної у місті ради  В. КОРИТНІК.

Код Найменування статей
Уточнений 

план на 2012 
рік

 у тому числі Уточнений 
план загаль-
ного фонду 
на 9 місяців 

2012 року

Виконано  
на 

01.10.2012

у тому числі

загальний 
фонд

спеціаль-
ний фонд

у т.ч. 
бюджет 

розвитку
загальний 

фонд
спеціаль-
ний фонд

у т.ч. 
бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 10
ДОХОДИ, ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

10000000 Податкові надходження (всього) 10721044,00 10721044,00 0,00 0,00 8032599,50 8062839,67 8062839,67 0,00 0,00
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 10004044,00 10004044,00 0,00 0,00 7496799,50 7472109,61 7472109,61 0,00 0,00
13050000 Плата за землю 1491377,00 10004044,00 0,00 0,00 7496799,50 1165579,16 7472109,61 0,00 0,00
13050100 Земельний податок з юридичних осіб 1491377,00 1491377,00 0,00 0,00 1114268,00 1165579,16 1165579,16 0,00 0,00
13050200 Орендна плата з юридичних осіб 7006340,00 7006340,00 0,00 0,00 5262758,00 5033154,35 5033154,35 0,00 0,00
13050300 Земельний податок з фізичних осіб 170923,00 170923,00 0,00 0,00 131209,00 187530,83 187530,83 0,00 0,00
13050500 Орендна плата з фізичних осіб 1335404,00 1335404,00 0,00 0,00 988564,50 1085845,27 1085845,27 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки і збори 717000,00 717000,00 0,00 0,00 535800,00 590730,06 590730,06 0,00 0,00
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 717000,00 717000,00 0,00 0,00 535800,00 590730,06 590730,06 0,00 0,00
18040100 Збір за провадження торгівельної діяльності (роздоібна торгівля), сплачений фізичними особами 265400,00 265400,00 0,00 0,00 199400,00 215068,58 215068,58 0,00 0,00
18040200 Збір за провадження торгівельної діяльності (роздоібна торгівля), сплачений юридичними особами 275200,00 275200,00 0,00 0,00 205200,00 238986,48 238986,48 0,00 0,00
18040500 Збір за провадження торгівельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами 8400,00 8400,00 0,00 0,00 6500,00 6328,91 6328,91 0,00 0,00
18040600 Збір за провадження торгівельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами 70000,00 70000,000 0,00 0,00 52000,00 53916,13 53916,13 0,00 0,00
18040700 Збір за провадження торгівельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами 25200,00 25200,00 0,00 0,00 18900,00 12647,34 12647,34 0,00 0,00
18040800 Збір за провадження торгівельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами 34400,00 34400,00 0,00 0,00 24700,00 38927,21 38927,21 0,00 0,00
18040900 Збір за провадження торгівельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту 800,00 800,00 0,00 0,00 600,00 378,00 378,00 0,00 0,00
18041000 Збір за провадження торгівельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту 600,00 600,00 0,00 0,00 400,00 874,00 874,00 0,00 0,00
18041300 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами 2500,00 2500,00 0,00 0,00 1900,00 2090,00 2090,00 0,00 0,00
18041400 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами 15000,00 15000,00 0,00 0,00 11200,00 7527,00 7527,00 0,00 0,00
18041700 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами 10500,00 10500,00 0,00 0,00 8000,00 6840,00 6840,00 0,00 0,00
18041800 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами 9000,00 9000,00 0,00 0,00 7000,00 7146,41 7146,41 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 42000,00 42000,00 0,00 0,00 31500,00 32823,20 32823,20 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 42000,00 42000,00 0,00 0,00 31500,00 32823,20 32823,20 0,00 0,00
21080000 Інші надходження 42000,00 42000,00 0,00 0,00 31500,00 32823,20 32823,20 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 42000,00 42000,00 0,00 0,00 31500,00 32823,20 32823,20 0,00 0,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом 35000,00 35000,00 0,00 0,00 26000,00 24793,24 24793,24 0,00 0,00
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 35000,00 35000,00 0,00 0,00 26000,00 24793,24 24793,24 0,00 0,00
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи даруван-

ня, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 35000,00 35000,00 0,00 0,00 26000,00 24793,24 24793,24 0,00 0,00
31010200 Кошти від реалізації безхозяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 35000,00 35000,00 0,00 0,00 26000,00 24793,24 24793,24 0,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти 77889260,18 77889260,18 0,00 0,00 60563779,92 60563779,92 60563779,92 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 77889260,18 77889260,18 0,00 0,00 60563779,92 60563779,92 60563779,92 0,00 0,00
41030000 Субвенції 77889260,18 77889260,18 0,00 0,00 60563779,92 60563779,92 60563779,92 0,00 0,00
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалі-

дам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 77006300,00 77006300,00 0,00 0,00 59770770,60 59770770,60 59770770,60 0,00 0,00
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших, передбачених законодавством 

пільг ( крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові по-
треби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утри-
мання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсації втрати 
частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самоходних машин і механізмів та від-
повідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 58320,18 58320,18 0,00 0,00 58320,18 58320,18 58320,18 0,00 0,00

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціаль-
них послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 824640,00 824640,00 0,00 0,00 734689,14 734689,14 734689,14 0,00 0,00

41020000 Дотації 10868426,00 10868426,00 0,00 0,00 8274026,00 8274026,00 8274026,00 0,00 0,00
41020300 Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного 

значення) бюджетів 10868426,00 10868426,00 0,00 0,00 8274026,00 8274026,00 8274026,00 0,00 0,00
Разом по загальному фонду доходів 99555730,18 99555730,18 0,00 0,00 76927905,42 76958262,03 76958262,03 0,00 0,00
ДОХОДИ, СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 486830,45 0,00 486830,45 0,00 0,00 406778,05 0,00 406778,05 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 404335,44 0,00 404335,44 0,00 0,00 306173,04 0,00 306173,04 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 383347,00 0,00 383347,00 0,00 0,00 283066,44 0,00 283066,44 0,00
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 15001,00 0,00 15001,00 0,00 0,00 12051,96 0,00 12051,96 0,00
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації майна 5987,44 0,00 5987,44 0,00 0,00 11054,64 0,00 11054,64 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 82495,01 0,00 82495,01 0,00 0,00 100605,01 0,00 100605,01 0,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 8515,35 0,00 8515,35 0,00 0,00 8515,35 0,00 8515,35 0,00
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для ви-

конання цільових заходів 73979,66 0,00 73979,66 0,00 0,00 92089,66 0,00 92089,66 0,00
Разом по спеціальному фонду доходів 486830,45 0,00 486830,45 0,00 0,00 406778,05 0,00 406778,05 0,00

0,00
90010100 РАЗОМ ДОХОДІВ 11284874,45 10798044,00 486830,45 0,00 8090099,50 8527234,16 8120456,11 406778,05 0,00
90010200 ВСЬОГО ДОХОДІВ 89174134,63 88687304,18 486830,45 0,00 68653879,42 69091014,08 68684236,03 406778,05 0,00
90010300 ВСЬОГО 100042560,63 99555730,18 486830,45 0,00 76927905,42 77365040,08 76958262,03 406778,05 0,00

ВИДАТКИ
010000 Державне управління 10913613,86 10748600,00 165013,86 93500,00 8017227,00 8143657,44 7982688,48 160968,96 92565,50
010116 Органи місцевого самоврядування 10913613,86 10748600,00 165013,86 93500,00 8017227,00 8143657,44 7982688,48 160968,96 92565,50
070000 Освіта 824640,00 824640,00 0,00 0,00 734689,14 711102,81 711102,81 0,00 0,00
070303 Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) 824640,00 824640,00 0,00 0,00 734689,14 711102,81 711102,81 0,00 0
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 83814680,61 83338900,00 475780,61 216320,18 64280397,40 64335912,29 64270717,67 251373,44 94414,47
090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус вкреранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (за-
гиблих) 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 заслуги перед Бать-
ківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами 58320,18 0,00 58320,18 58320,18 0,00 58320,18 0,00 58320,18 58320,18

090302 Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 1300300,00 1300300,00 0,00 0,00 715955,34 715955,34 715955,34 0,00 0,00
090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 12147900,00 12147900,00 0,00 0,00 8556073,74 8556073,74 8556073,74 0,00 0,00
090304 Допомога при народженні дитини 35800212,18 35800212,18 0,00 0,00 29738512,64 29729737,47 29729737,47 0,00 0,00
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 6230831,57 6230831,57 0,00 0,00 4321161,12 4321161,12 4321161,12 0,00 0,00
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 8833156,25 8833156,25 0,00 0,00 6830710,21 6830710,21 6830710,21 0,00 0,00
090307 Тимчасова державна допомога дітям 851300,00 851300,00 0,00 0,00 654569,93 654569,93 654569,93 0,00 0,00
090308 Допомога при усиновленні дитини 18500,00 18500,00 0,00 0,00 6239,97 6239,97 6239,97 0,00 0,00
090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 772700,00 772700,00 0,00 0,00 525695,77 525695,77 525695,77 0,00 0,00
090412 Інші видатки на соц. захист населення 308500,00 308500,00 0,00 0,00 171588,98 171526,81 171526,81 0,00 0,00
090802 Інші програми захисту дітей 10500,00 10500,00 0,00 0,00 10500,00 10500,00 10500,00 0,00 0,00
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 29748,74 19500,00 10248,74 0,00 15900,00 26136,85 15898,50 10238,35 0,00
091104 Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
091107 Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї 30700,00 30700,00 0,00 0,00 8700,00 8689,93 8689,93 0,00 0,00
091204 Територіальні центри соціальногообслуговування (надання соціальних послуг) 5092781,79 4860900,00 231881,79 0,00 3527011,00 3664515,64 3526407,32 138108,32 0,00
091205 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 266200,00 266200,00 0,00 186178,82 186178,82 186178,82 0,00 0,00
091214 Інші установи та заклади 1011129,90 835800,00 175329,90 158000,00 589248,00 633727,45 589020,86 44706,59 36094,29
091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 11051400,00 11051400,00 0,00 0,00 8421851,88 8421851,88 8421851,88 0,00 0,00
110000 Культура і мистецтво 67381,81 40500,00 26881,81 0,00 24720,00 50589,83 23717,18 26872,65 0,00
110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 67381,81 40500,00 26881,81 0,00 24720,00 50589,83 23717,18 26872,65 0,00
130000 Фізична культура і спорт 4570884,60 3893613,00 677271,60 520695,60 2624690,00 3130236,01 2619378,87 510857,14 407129,96
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань 20000,00 20000,00 0,00 0,00 14400,00 14400,00 14400,00 0,00 0,00
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 4550884,60 3873613,00 677271,60 520695,60 2610290,00 3115836,01 2604978,87 510857,14 407129,96

РАЗОМ ВИДАТКІВ 100191200,88 98846253,00 1344947,88 830515,78 75681723,54 76557677,20 75607605,01 950072,19 594109,93

Додаток до рішення районної у місті ради 09.11.2012  № 147
Звіт про виконання районного у місті бюджету  за 9 місяців 2012 року грн.

Закінчення на 6 стор.
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Закінчення. Початок на 5 стор.

Публічна інформація

Пояснювальна записка до рішення районної у місті ради  «Про 
затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету  

за 9 місяців 2012 року»
За 9 місяців 2012 року до районного у місті бюджету надійшло 

77365,0 тис.грн., у тому числі по загальному фонду 76958,2 тис.грн., 
по спеціальному – 406,8 тис.грн. Виконання планових показників  
по доходах загального фонду з урахуванням внесених змін склало 
100 %.

У порівнянні з відповідним періодом 2011 року отримано над-
ходжень до районного у місті бюджету на 12134,6 тис.грн., або на  
18,6 % більше.

Обсяг власних доходів за 9 місяців 2012 року склав 8120,5 тис.грн., 
або 100,4 % до запланованих показників.

По платі за землю надходження склали 7472,1 тис.грн. при пла-
ні 7496,8 тис.грн., планові показники виконано на 99,7% у зв’язку зі 
сплатою платниками даного виду податку не в повному обсязі.

По збору за провадження деяких видів підприємницької діяльнос-
ті, план виконано на 110,3 % (надійшло 590,7 тис.грн. при запланова-
них 535,8 тис.грн.), у порівнянні з минулим роком надходження зрос-
ли на 104,3 тис.грн., або на 21,4 % у зв’язку зі збільшенням кількості 
сплачених патентів, в порівнянні з відповідним періодом минулого 
року (2011 рік – 2546 патентів, 2012 рік – 2704 патенти).

Найбільшу питому вагу з даного виду податків (77%) та приріст 
надходжень у порівнянні з 9 місяцями 2011 року (на 90,1 тис.грн.) 
склав обсяг коштів, отриманих від сплати збору за провадження роз-
дрібної торгівлі від фізичних та юридичних осіб.

По адміністративних штрафах та інших санкціях виконання склало 
104,2%, надійшло – 32,8 тис.грн. при плані 31,5 тис.грн. У порівнянні 
з минулим роком надходження зросли на 1,3 тис.грн., або на 5,1%.

По надходженнях коштів від реалізації безхазяйного майна, зна-
хідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною гро-
мадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних 
цінностей, грошових коштів, власники яких невідомі, заплановані 
показники виконані на 95,4% (при плані 26,0 тис.грн. надійшло 24,8 
тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2011 року надходжен-
ня по даному виду податку зменшились на 3,8 тис.грн., або на 13%. 
Зменшення надходжень та невиконання планових показників вини-
кло у зв’язку з відсутністю безхазяйного майна.

За 9 місяців 2012 року районним у місті бюджетом отримано до-
тації з міського бюджету у сумі 8274,0 тис.грн., або 100% до планових 
призначень. У порівнянні з минулим роком обсяг дотації зменшився 
на 4908,5 тис.грн., або на 37,3%, що пов’язано зі збільшенням питомої 
ваги власних доходів у структурі дохідної частини бюджету району.

За 9 місяців 2012 року районним у місті бюджетом отримано суб-
венцій з державного бюджету: на виплату допомог сім’ям з дітьми у 
сумі 59770,8 тис.грн., або 100% до уточнених планових показників; 
на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 
734,7 тис.грн., або 100% до плану.

У порівнянні з відповідним періодом 2011 року обсяг субвенцій на 
виплату допомоги сім’ям з дітьми та на утримання дітей-сиріт збіль-
шився на 9578,2 тис.грн., або на 19%.

За звітний період отримано субвенцію з державного бюджету на 
проведення капітальних ремонтів квартир та будинків ветеранів ві-
йни у сумі 58,3 тис.грн., або 100% планових призначень.

До спеціального фонду районного у місті бюджету за 9 місяців 
2012 року надійшло 406,8 тис.грн., або 102,2% річних планових при-
значень (у порівнянні з відповідним періодом 2011 року доходи спе-
ціального фонду зменшились на 17,8 %), в тому числі:

– плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 
з їх основною діяльністю – 283,1 тис.грн. У порівнянні з відповід-
ним періодом 2011 року надходження збільшились на 53,3 тис.
грн., або на 23 %;

– плати за оренду майна бюджетних установ – 12,0 тис.грн. Про-
ти минулого року доходи від оренди збільшились на 4,0 тис.грн., 
або на 36,4%;

– коштів, що отримуються бюджетними установами від реалізації 
майна – 11,1 тис.грн., що менше надходжень відповідного періо-
ду 2011 року на 15,3 тис.грн., або на 58%;

– благодійних внесків, грантів та дарунків – 8,5 тис.грн., що на 16,4 
тис.грн., або майже у 3 рази, менше надходжень відповідного пе-
ріоду 2011 року;

– надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на ви-
конання цільових заходів – 92,1 тис.грн., що на 108,7 тис. грн., або 
у 2,2 рази, менше надходжень відповідного періоду 2011 року.

Видатки районного у місті бюджету за звітний період склали 
76557,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 75607,6 тис. 
грн., по спеціальному фонду – 950,1 тис. грн. Планові показники по 
загальному фонду виконано на 100%. Питома вага соціальнозахище-
них статей видатків склала 98,5 % від всіх видатків загального фонду, 
проведених протягом 9 місяців.

Видатки загального фонду в порівнянні з відповідним періодом 
2011 року зросли на 12059,6 тис.грн., або на 19 %, насамперед, у 
зв’язку зі збільшенням витрат на виплату соціальних допомог, а та-
кож з причини підвищення рівня заробітної плати та у зв’язку зі 
збільшенням тарифів на оплату енергоносіїв.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за 9 місяців 2012 
року було спрямовано коштів у сумі 11826,4 тис.грн., на оплату спо-
житих установами районного у місті бюджету комунальних послуг – 
1799,1 тис.грн. У порівнянні з 9 місяцями 2011 року ці витрати зросли 
відповідно на 15,9 % та 44,8%.

На виплату соціальних допомог протягом 2012 року витрачено ко-
штів у сумі 60821,4 тис.грн., в тому числі: за рахунок субвенції з дер-
жавного бюджету – 60463,7 тис.грн., за рахунок коштів районного у 
місті бюджету – 357,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом 
2011 року обсяг соціальних допомог з державного бюджету збіль-
шився на 18,7%, обсяг виплат з районного бюджету залишився на 
рівні 2011 року.

На фінансування районних програм протягом звітного періоду 
спрямовано коштів у сумі 1102,2 тис.грн., в тому числі:

– на програму реалізації державної та місцевої політики щодо по-
ліпшення становища дітей, молоді, жінок та сімей – 45,8 тис.грн.;

 – на програму розвитку сфери культури району – 50,6 тис.грн.;
 – на програму розвитку фізичної культури і спорту в районі – 14,4 тис.грн.;
 – на програму соціального захисту окремих категорій мешканців 

району – 991,4 тис.грн., в тому числі на утримання КП «Будинок 
нічного перебування» – 633,7 тис.грн.

Видатки спеціального фонду за 9 місяців 2012 року склали 950,1 
тис.грн. (у порівнянні з відповідним періодом 2011 року видатки спе-

ціального фонду збільшились на 69,7%), з них:
 – по заходах, передбачених програмою реалізації державної та 

місцевої політики щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок 
та сімей – 10,2 тис. грн.;

 – по заходах, передбачених програмою розвитку сфери культури 
– 26,9 тис.грн.;

 – за програмою соціально-економічного розвитку району на 2012 
рік – 594,1 тис.грн. (за рахунок коштів бюджету розвитку), (у по-
рівнянні з відповідним періодом 2011 року видатки збільшились 
майже у 3 рази), в тому числі:

• по органах місцевого самоврядування – 92,6 тис.грн. (придбання 
обладнання – 75,3 тис. грн., проведення капітального ремонту систе-
ми водопостачання та водовідведення – 17,3 тис. грн.);

• по дитячо-юнацьких спортивних школах – 407,1 тис.грн. (на опла-
ту кредиторської заборгованості у сумі 68,7 тис. грн., яка виникла 
станом на 01.01.2012, у зв’язку з непроведенням управлінням дер-
жавної казначейської служби у Жовтневому районі оплати рахунків, 
наданих бюджетною установою; придбання обладнання – 3,0 тис.
грн., оплата робіт з капітального ремонту – 335,4 тис.грн.);

• по управлінню праці та соціального захисту населення виконко-
му районної у місті ради – 58,3 тис. грн. на оплату капітального ре-
монту житлових приміщень ветеранів війни.

 – по заходах, пов’язаних з діяльністю бюджетних установ – 318,8 
тис.грн., у тому числі:

• територіального центру – 138,1 тис. грн.;
• будинку нічного перебування – 8,6 тис. грн.
• органів місцевого самоврядування – 68,4 тис. грн.;
• дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 103,7 тис. грн.
Станом на 01.10.2012 по районному у місті бюджету, у зв’язку з не-

проведенням оплати рахунків бюджетних установ управлінням дер-
жавної казначейської служби, існує кредиторська заборгованість на 
загальну суму 102,88 тис. грн., у тому числі:

• по загальному фонду у сумі 73,5 тис. грн., з них:
 – по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» у загальній 

сумі 34,5 тис. грн.;
 – по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» – 

0,06 тис. грн.;
 – по КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші 

мистецькі заклади та заходи» – 1,0 тис. грн.;
 – по КФК 070303 «Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні 

сім’ї)» – 23,6 тис. грн.;
 – по КФК 090304 «Допомога при народженні дитини» – 8,8 тис. грн.;
 – по КФК 091204 «Територіальні центри соціального обслуговуван-

ня (надання соціальних послуг)» – 0,2 тис. грн., КФК 091214 «Інші 
установи та заклади» – 0,1 тис. грн.;

 – по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота ди-
тячо-юнацьких спортивних шкіл» – 5,3 тис. грн.;

•  по спеціальному фонду – у сумі 29,38 тис. грн., з них:
 – по КФК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у 

справах молоді» – 0,01 тис. грн.;
 – по КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші 

мистецькі заклади та заходи» – 0,01 тис. грн.;
 – по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота ди-

тячо-юнацьких спортивних шкіл» – 29,36 тис. грн.
Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2012 відсутня.

№  
з/п Балансоутримувач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування Місцезнахо-
дження

Загальна 
площа, м2 

Вартість майна 
за незалежною 

оцінкою, грн.

Максималь-
но можли-
вий строк 

оренди
Мета використання

1 Відділ освіти виконкому 
Цент рально-Міської 
районної у місті ради

Комплекс будівель та споруд з інф-
раструктурою Вул. Лермон-

това, 40а 1047,4
1652177,0 
Станом на 
02.08.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення ВЕС-1 підприємства

2 УБЖП Окремо розташований нежилий 
торговельно-зупиночний павільйон

Вул. Руднич-
на 19,1 13667,0 Станом 

на 18.09.2012
2 роки  

11 місяців
Під розміщення торгівлі продоволь-
чими товарами підакцизної групи

3 УБЖП Окремо розташований нежилий 
торговельно-зупиночний павільйон

Вул. Руднич-
на 32,4 24246,0 Станом 

на 18.09.2012
2 роки  

11 місяців
Під розміщення торгівлі продоволь-
чими товарами підакцизної групи

4 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 1 
поверх житлового будинку

Вул. Вахру-
шева, 5 51,5 37482,0 Станом 

на 10.10.2012
2 роки  

11 місяців
Під розміщення перукарні

5 КП «Криворіжавто-
транс»

Окремо розташована нежила од-
ноповерхова будівля

М-н 7-й 
Зарічний,1а 183,9 140765,0 Станом 

на 26.09.2012
2 роки  

11 місяців
Під розміщення транспортного під-
приємства з перевезення пасажирів

6 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване в 
цокольний поверх житлового бу-
динку

Вул. Кремлів-
ська, 3 93,5 89054,0 Станом 

на 07.11.2011
2 роки  

11 місяців
Під розміщення торгівлі продоволь-
чими та непродовольчими товарами

7 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване в 1 
поверх житлового будинку

Вул. Мусорг-
ського,13 172,3 204521,0 Станом 

на 19.09.2012
2 роки  

11 місяців
Під розміщення дільниці абонент-
ської служби підприємства

8 УКВМ, УБЖП Комплекс будівель та споруд з інф-
раструктурою і майном

Вул. Жовто-
нога,1 619,3 451075,0 Станом 

на 10.10.2012
2 роки  

11 місяців
Для здійснення виробничої діяль-
ності підприємства

9 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване в 
підвал житлового будинку

Пр-т Півден-
ний,26 77,8 59431,0 Станом 

на 10.10.2012
2 роки  

11 місяців
Під розміщення дільниці підприєм-
ства з обслуговування доріг

10 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 
1 поверх окремо розташованої не-
жилої будівлі

Пр-т Півден-
ний,1 33,07 38064,0 Станом 

на 22.10.2012
2 роки  

11 місяців
Під розміщення юридичної консуль-
тації

11 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 
2 поверх окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Новоси-
бірська, 21а 46,6 42969,0 Станом 

на 22.10.2012
2 роки  

11 місяців
Під розміщення відділення пошто-
вого зв’язку, торгівлі непродоволь-
чими товарами

12 УКВМ Окремо розташована нежила од-
ноповерхова будівля Вул. Тинка, 4а 18,5 14166,0 Станом 

на 15.10.2012
2 роки 

11 місяців
Під розміщення ветеринарного ап-
течного пункту

13 Відділ освіти викон-
кому Саксаганської 
районної у місті ради

Нежиле приміщення, вбудоване у 
1 поверх окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Мелеш-
кіна, 34-б 133,34 170206,0 Станом 

на 11.10.2012
2 роки 

11 місяців
Під розміщення спортивної секції 
карате-до, погодинно згідно з графі-
ком

14 УКВМ Окремо розташована нежила од-
ноповерхова будівля

Вул. Отто 
Брозовсько-

го, 79-б
1265,3 831827,0 Станом 

на 18.10.2012
2 роки 

11 місяців
Для надання послуг з організації по-
ховань та суміжних послуг (з утри-
мання кладовищ)

15 УКВМ Окремо розташована нежила дво-
поверхова будівля

Вул. Отто 
Брозовсько-

го, 79а
681,5 553317,0 Станом 

на 18.10.2012
2 роки 

11 місяців
Для надання послуг з організації по-
ховань та суміжних послуг (з утри-
мання кладовищ)

16 Відділ освіти виконко-
му Інгулецької район-
ної у місті ради

Нежиле приміщення, вбудоване у 
1 поверх окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул.ХХVІІ 
Партз’їзду,7а 55,24 74092,0 Станом 

на 25.10.2012
2 роки 

11 місяців
Для проведення занять з англійської 
мови, погодинно згідно з графіком

17 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 
1 поверх окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. 
Орджоні-
кідзе, 2к

224,2 220063,0 Станом 
на 23.10.2012

2 роки  
11 місяців

Для надання ритуальних послуг

18 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 
1 поверх окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. 
Орджоні-
кідзе, 2в

133,9 111798,0 Станом 
на 23.10.2012

2 роки  
11 місяців

Для надання ритуальних послуг

19 УКВМ, УБЖП Комплекс будівель та споруд з інф-
раструктурою і майном

Вул. Україн-
ська, 34 989,4 904899,0 Станом 

на 10.10.2012
2 роки  

11 місяців
Для здійснення виробничої діяль-
ності підприємства

20 УКВМ Окремо розташована нежила од-
ноповерхова будівля

Вул. Черкасо-
ва, 15а 89,3 87879,0 Станом 

на 25.10.2012
2 роки 

11 місяців
Для надання ритуальних послуг

Управління комунальної власності міста виконкому міської ради оголошує про наміри  
передати в оренду об’єкти комунальної власності, щодо яких надійшли заяви

g Офіційно

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються 
відділом дозвільно-погоджувальних процедур викон-
кому міської ради протягом 10-ти робочих днів після 
опублікування оголошення в міській комунальній 
газеті «Червоний гірник». У разі надходження двох і 

більше заяв на один об’єкт оренди, орендодавцем 
буде оголошено конкурс на право його оренди відпо-
відно до абз.3 частини 4 ст.9 Закону України «Про орен-
ду державного та комунального майна» та рішення 
міської ради від 23.11.2011 №726 «Про затвердження 

Положення про порядок оформлення оренди об’єктів 
комунальної власності міста».

Довідки можна отримати в управлінні комунальної 
власності міста виконкому міської ради (пл. Радянська, 
1, кімн. 361, 360, тел. 74-49-29, 74-43-97).

Управління комунальної власнос-
ті міста виконкому міської ради ого-
лошує конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалеж-
ної оцінки окремо розташованої 
нежитлової будівлі на вул. Дими-
трова, 87а та зупиночного павіль-
йону «Фрунзе» на вул. Електричній, 
0, для визначення розміру збитків 
розкрадання, нестачі, знищення 
(псування) матеріальних цінностей.

 Учасникам конкурсу необхідно нада-
ти до конкурсної комісії такі документи: 
заяву на участь у конкурсі за встанов-
леною формою; нотаріально посвідче-
ну копію статуту учасника конкурсу (для 
юридичних осіб); копії документів, що 
підтверджують кваліфікацію працівни-
ків, які залучаються до незалежної оцінки 
(кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, сер-
тифікати суб’єктів оціночної діяльності); 
бізнес-програму учасника конкурсу, в 
якій зазначаю ться досвід та кваліфікація у 
сфері проведення незалежної оцінки, про-
позиції щодо умов та виконання робіт.

 Пропозиції учасника конкурсу щодо 
умов оплати відповідно до калькуляції 
витрат та терміну виконання подають-
ся у запечатаному конверті. Пропозиції 
щодо умов, терміну виконання робіт 
необхідно зазначити в єдиній оцінці ви-
міру – календарних днях.

Конкурс відбудеться 30.11.2012 об 
11.00 в управлінні комунальної власності 
міста виконкому міської ради (кімн. 246), 
пл. Радянська,1.

 Прийом заяв на участь у конкурсі 
здійснюється від дня публікації оголо-
шення про його проведення, кінцевий 
термін прийняття заяв – за 2 доби до 
дати проведення конкурсу. Довідки за 
телефонами: 74-54-53, 74-49-29.

До уваги колишніх 
працівників 
ПАТ «Криворізький 
залізорудний комбінат»!

Підприємство не виплачує вам ком-
пенсацію заробітної плати за час від-
пусток з 1995 року, посилаючись на 
обробку архівних документів?

Ми допоможемо вам  
отримати ці кошти.

ТЕЛ. 410-31-99, 096-3462077.

g Реклама
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Образ звуку
Телевізійний диктор здатний причарувати 
багатомільйонну публіку зовнішністю, жестами, 
мімікою та скористатись іншими зоровими 
ефектами. Натомість радіоведучий постає, 
можливо, перед ще ширшою аудиторією 
одновимірно пласким: його образ в уяві слухача 
формують лише звуки. Ігор Чубун залишив помітний 
слід у криворізькому ефірі в кінці 90-х, в епоху 
становлення FM-станцій, і з подібним стереотипом 
не зовсім погоджується.

– Так, на перше враження, у 
порівнянні з «випуклою» персо-
ною від телебачення, радіоведучі 
володіють обмеженішими мож-
ливостями, проте якраз це зму-
шує шукати додаткові способи 
розкритися. У першу чергу маю 
на увазі інтелект, смислову гли-
бину сказаного і наступну гру на 
емоціях слухачів – тембром, ін-
тонаціями розбурхати їхні по-
чуття і спрямувати в обране ав-
тором «звукової» програми рус-
ло. Завдання непросте, а від того 
– прецікаве і захоплююче.

– Ігоре, такий підхід до спра
ви завжди був властивий радіо
ефіру?

– Надто відповідальна річ – да-
вати оцінки сучасному з огляду 
на минуле. Мені здається, нині 
дуже проявляються тенденції на-
слідувати моду, певні загальні ві-
яння. Фактично на голому місці 
формували і технічну базу, і, що 
мені ближче, творчу складову – 
керуючись, сформулюю це так, 
естетичною інтуїцією. Вагомою 
складовою тоді була повна довіра 
засновників: вони гроші вклали 
і не втручались у стратегічні мо-
менти зростання й пошуку пев-
ної самобутності. Гадаю, це було 
властиво тоді не лише криворізь-
кому ефіру. Зараз чомусь доко-
рінно підмінилось почуття до-
тепності як таке. Гучно і заразли-
во погиготіти стало важливішим 
за сам предмет тонкого жарту. 
Динаміка передачі повинна обер-
татись навколо розумової реакції 
не бовкнути абищо, а влучно, без 
принижень підкреслити певний 
іронічний ракурс – це неможли-
во, принаймні, без елементарної 
начитаності. Те, що чую тепер, 
зводиться до гасла: «Аби не мов-
чати!», наймоднішим стилем є 
провокувати дівчину в студії, яка 
зображує «хронічну блондинку», 
на примітивні обмовки і наступ-
не обсмоктування – смакування 
промовлених нею дурниць. Її на-
віжене іржання також є неодмін-
ною складовою радіошоу.

– А як було колись?
– Не наважуся вживати понят-

тя «криворізька школа ді-джеїв», 
хоча вихідці з Кривбасу теперіш-
ній вітчизняний FM-океан запо-
лонили. Скоріше всього, у місті 
існувала традиція надавати ши-
рокі можливості для самореа-
лізації, на такому сприятливо-
му тлі автоматично після двох-
трьох років яскравого перебу-
вання в ефірі надходили запро-
шення перебиратись до Києва. 
Часто це сприймалося за деякий 
виклик: ану, осилю чи ні? З щи-
рою теплотою пригадую успіш-
ну кар’єру Ірини Нагорної, її 
завжди вирізняли не надума-
ні світські манери, а багатогран-
ність ерудиції, освіченість – не 
гарантую достовірність, але, на-
скільки відомо, якраз через ду-
ховне багатство, зрештою, «міс-
ця під радіосонцем» їй не зна-
йшлось.

Усіх і не перелічити: Сергій Га-
лібін, Анна Свиридова, Алевти-
на Маслій, Григорій Палій – на-

разі один із провідних вітчизня-
них спорткоментаторів...

– Чим і як радіоведучий може 
здобути індивідуальну непо
вторність?

– У будь-якій справі присут-
нє таке явище: частина персона-
лу вчасно з’являється на робо-
чому місці, механічно виконує 
посадові обов’язки, зображає із 
себе впливових людей, фактич-
но пливучи за течією, уникаю-
чи відповідальності за подачу 
нових ідей. А хтось намагаєть-
ся внести неординарний стру-
мінь. Щодо контексту радіопе-
редач, у даному випадку, баналь-

ні метеозведення щоразу варто 
спробувати подавати з родзин-
кою. Звісно, вкотре нагадую, до-
сягнення певного індивідуально 
неповторного рівня напряму за-
лежить від рівня освіти, багажу 
загальних знань. Грамотності. 
Усвідомлення відповідальності 
за промовлене слово.

– За яким критерієм підбира
лись ведучі?

– Мені путівку в творче пла-
вання взагалі дали активна 
участь та керівництво студент-
ським театром естрадних міні-
атюр (СТЕМ) «Пилорама». По-
тім КВК і безпосередня участь 
у місцевій команді «Криворізь-
ка шпана». Кращої підготовки не 
вигадати. Супутньо займався су-
часною мовою, корпоративами... 
Власне, провести на гідному рів-
ні приватну гулянку заможних і 
вибагливих замовників складно. 
Деякий час працював у Москві, 
з жадібністю всотував останні 
вподобання бомонду: як і про 
що спілкуються, яку слухають 
музику. На фоні загальноукра-
їнського стереотипного вибо-
ру, коли за вечір вимагали деся-
ток разів крутити «Кусочек кол-
баски», розмаїття вподобань 
москвичів дивувало. Після по-
вернення до Кривого Рогу дов-
го переоцінював побачене, кор-
тіло якось і земляків вирвати з 
усталених невідомо коли й ким 
рамок. Нагодилась пропозиція 
підняти «Радіо Хвилю», прива-
блююча новизною й недовер-
шеністю. Засновник, приміром, 

вручав невелику суму на форму-
вання фонотеки, і за ті копійки 
належало з Києва привезти купу 
дисків із попсою, джазом, роком 
тощо. Перейняв на себе місію 
музичного редактора, обрав за 
концепцію відмову від тих-таки 
«Ковбасок», «Тополиного пуху» 
і «Ах, какая женщина!», хіба що 

по заявках слухачів.
Пишаюся програмою «Лав-

ка старьевщика». Нечасто, про-
те переслуховую архівні записи: 
годинна передача швидко пере-
росла у радіоспектакль, натхнен-
ником його виступав відстав-
ний прапорщик Юрій Цимба-
люк, величезний шанувальник 
історії рок-культури. Несподі-
ваним ефектом обернувся наш 
«хвилівський» гороскоп. Пере-
читував прогнози нібито профе-
сійних астрологів – неконкрет-
на нудьга! Здумав написати своє 
передбачення. Зі стелі взяті. Че-
рез день-другий маса вдячних 
дзвінків, народ дякує за надзви-
чайно влучні пророцтва.

Далебі, креативному завжди 
знайдеться місце. Поряд із редак-
цією розташовувались диспетче-
ри таксі. За домовленістю з пере-
візниками та й в ім’я рядових во-
діїв оперативно повідомляли про 
присутність на шляхах постів 
ДАІ умовною фразою: «На вулиці 
ікс намалювалась яма». І все міс-
то не відривалось від гучномов-
ців, слухаючи саме нас. Зважайте 
на своєрідність епохи до мобіль-
них телефонів. Власне, і тепер цей 
спосіб передачі даних найопера-

тивніший: доки телебачення чи 
газета спроможуться видати ін-
формацію, радіо кілька разів її 
оновить.

Переконаний, такий розклад 
вічний, надзвичайно прикро, що 
Кривий Ріг не має суто місцевих 
FM-радіостанцій. Наскільки ві-
домо, такі є у незрівнянно мен-
ших містах, приміром Нікополі.

– Передачі транслювались у 
записі чи наживо?

– Лише у прямому ефірі. Прин-
ципово! Студійна обробка зни-
щує динаміку, люди це відчува-
ють на рівні підсвідомості. При-
гадую, попервах щось на «Хвилі» 
не складалось із прямими ефіра-
ми, народ писав листи: мішками 
отримував щомісяця заявки на 
вітання зі знаменними датами! 
Вважаю, це красномовне свід-
чення популярності.

Намагався із слухачами вести 
діалог у нетривіальному стилі, з 
іронією, але не злою. Не одразу 
така манера знайшла розуміння. 
Вітав якось 45-річну жінку з іме-
нинами, на все місто побажав їй 

здорового сексу. Дружина засно-
вника влаштувала через те гран-
діозний скандал, кажу їй: «Ви – у 
розквіті сил, її ровесниця, невже 
не мрієте про бурхливу інтимну 
близькість?» Від обурення вона 
трохи не луснула, згодом визна-
ла, що зайві умовності не зава-
дить ламати.

Здається, саме «Радіо Хвиля» 
подало ідею розіграшів грома-
дян. Ведучі оголосили прийом 
замовлень на жарти над рідни-
ми чи знайомими, досить вка-
зати деякі дані. Першим виявив 
охоту покепкувати з нареченої 
студент. У прямому ефірі теле-
фоную їй, прошу вийти на бал-
кон допомогти протягнути ка-
бель до антени, мовляв, уста-
новлюємо безкоштовно супут-
никове телебачення. Перепитує 
– на балкон вийти чи лоджію? 
Опа, дорогенька, думаю, у тебе 
ще й лоджія є! Так і ганяв її пе-
ред слухачами туди-сюди хви-
лин двадцять. Згодом перестрів 
приятеля, він з претензією: «Їхав 
у маршрутці, слухав, як ти муш-
труєш ту баришню. Мав вийти 
на КРЕСі, а довелось пертись аж 
до Артема, щоб дізнатись, чим 
закінчиться історія».

Одного разу юнак дав при-
ціл на приятеля, котрий уни-
кав служби в армії. Телефоную: 
«Хлопче, це майор Чубун. Тебе 
вистежено. Що вирішуємо?» – 
«Тільки нікому не кажіть, що я 
хотів «закосити», негайно зби-
раю речі, завтра зранку буду під 
військкоматом». Окрім десятків 
тисяч криворіжців біля динамі-
ків, про ганебну поведінку Роми 
так ніхто й не дізнався.

– Казуси траплялись часто?
– Постійно! Тим-то прямі 

ефіри й цікаві, мов по мінно-
му полю бродиш. Колега віщує: 
«Завтра в місті очікуйте соняч-
ної погоди, як оце зараз». Влітає 
до студії розлючений звукоре-
жисер, при ввімкненому мікро-
фоні волає: «Ти, курко, давно у 
вікно визирала?!» А там злива 
періщить…

Інтерв’ю із приїжджими «зір-
ками» також відбувались лише 
наживо. Я завжди ретельно го-
тувався до спілкування з ними, 
вивчав віхи творчості, біогра-
фію, однак оригінальні теми зна-
ходились важко, бо у знамени-
тостей давно про все запита-
но-перепитано. Гучний фортель 
утнув Віктор Андрієнко: ніби 
на зйомках «Шоу довгоносиків», 
заходився лупцювати всіх у сту-
дії бутафорським дрючком. Ка-
жуть, по той бік ефіру це звуча-
ло епатажненько.

– Чому зникло «Радіо Хвиля»?
– Всеукраїнська FM-мережа 

придбала і перетворила на свою 
уніфіковану філію.

– Якби виникла така нагода, 
повернувся б на радіо?

– На той час, кінець 90-х, вва-
жав, що себе вичерпав, тому не 
впав у депресію від закриття 
станції. Тепер відчуваю прилив 
нових сил, вдруге вступлю у ра-
діоводу без вагань.

Бесіди за кавою

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

У першій половині 90-х 
почало діяти в місті «Радіо 
Система», за ним з’явилось 
«Радіо Хвиля», до етапу 
становлення якого Ігор мав 
пряме відношення. 

Колектив «Радіо Хвиля», середина 90-х.
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Криворізька міська рада
Виконавчий комітет

Рішення
№322                                     від 14.11.2012
Про затвердження звіту про базове відстеження 
результативності дії регуляторного акта – рішення 
виконкому міської ради від 14.03.2012 №79 «Про Порядок 
встановлення режимів роботи об’єктів бізнесу»

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про за-
сади державної регуляторної політики у сфері господарської діяль-
ності», ураховуючи наслідки аналізу базового відстеження резуль-
тативності дії регуляторного акта – рішення виконкому міської ради 
від 14.03.2012 №79 «Про Порядок встановлення режимів роботи 
об’єктів бізнесу», відповідно до рішення виконкому міської ради від 
13.06.2012 №202 «Про затвердження Регламенту виконавчого коміте-
ту Криворізької міської ради», керуючись Законом України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити звіт про базове відстеження результативності дії ре-
гуляторного акта – рішення виконкому міської ради від 14.03.2012 
№79 «Про Порядок встановлення режимів роботи об’єктів бізнесу» 
(додається).

2. Управлінню розвитку підприємництва виконкому міської ради 
(Рижкова І.О.):

2.1 продовжити виконання заходів щодо здійснення повторного від-
стеження результативності дії регуляторного акта – рішення виконкому 
міської ради від 14.03.2012 №79 «Про Порядок встановлення режимів 
роботи об’єктів бізнесу» згідно зі ст.10 Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2.2 спільно з відділом з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю виконкому міської ради (Полтавець А.А.) забезпечити 
інформування населення міста про зміст рішення у визначений зако-
нодавством України термін.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступни-
ка міського голови Павлова К.Ю.

В. о. міського голови –  
секретар міської ради С. МАЛЯРЕНКО.

Звіт
про базове відстеження результативності дії регуляторно-
го акта – рішення виконкому міської ради від 14.03.2012 №79 

«Про Порядок встановлення режимів роботи об’єктів бізнесу»
1. Назва регуляторного акта, результативність якого від-

стежується: рішення виконкому міської ради від 14.03.2012 №79 
«Про Порядок встановлення режимів роботи об’єктів бізнесу».

2. Відстеження проводило: управління розвитку підприємни-
цтва виконкому міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта: удосконалення існу-
ючої системи встановлення зручних для населення режимів роботи 
об’єктів бізнесу, забезпечення сприятливих умов для життєдіяльнос-
ті громадян.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 17.09.2012 до 
17.10.2012.

5. Тип відстеження: базове.
6. Методи одержання результатів відстеження: базове від-

стеження результативності дії регуляторного акта здійснювалося 
управлінням розвитку підприємництва виконкому міської ради за по-
казниками, наданими відділом взаємодії з правоохоронними органа-
ми та оборонної роботи апарату міської ради і виконкому, виконко-
мами районних у місті рад, шляхом моніторингу статистичних даних 
функціонування об’єктів бізнесу з цілодобовими або подовженими ре-
жимами роботи із забезпеченням в них посиленого режиму охорони 
об’єктів, дотриманням громадського порядку, установлених санітар-
них норм стосовно рівнів звукового навантаження в нічний час. Оцін-
ка показників результативності дії регуляторного акта здійснювала-
ся за період базового відстеження з 17.03.2012 до 17.09.2012 в порів-
нянні з попереднім періодом (аналогічним базовому) з 17.03.2011 до 
17.09.2011.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася ре-
зультативність, а також способи одержання даних.

Головними чинниками результативності дії регуляторного акта є:

- забезпечення прав територіальної громади міста на відпочинок, 
недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених 
санітарними нормами;

- удосконалення існуючої системи встановлення режимів роботи 
об’єктів бізнесу, дотримання виконкомами районних у місті рад єди-
них підстав установлення зручних для населення міста режимів робо-
ти об’єктів бізнесу.

8. Кількісні та якісні значення показників результативнос-
ті акта.

На підставі проведеного моніторингу установлення зручних для на-
селення міста режимів роботи об’єктів бізнесу, дотримання суб’єктами 
господарювання вимог Законів України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу 
шуму», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення» та Порядку встановлення режимів роботи об’єктів бізнесу 
визначено результати від упровадження регуляторного акта – рішен-
ня виконкому міської ради від 14.03.2012 №79:

Порівняльний аналіз показників
І.Кількісні показники

Період ба-
зового від-
стеження з 
17.03.2012 

до 
17.09.2012

Період по-
передній 
аналогіч-
ний ба-

зовому з 
17.03.2011 

до 
17.09.2011

Відхи-
лення + 

або -

Примітка

1. Кількість установлених / скасованих подовжених чи цілодобових 
режимів роботи об’єктів бізнесу:

66/31 31/4 + 35/ 
+27

Зростання показника свідчить 
про успішність удосконалення сис-
теми встановлення режимів роботи 
об’єктів бізнесу, досягнення балансу 
інтересів територіальної громади, 
направленого на створення спри-
ятливих умов для її життєдіяльності

2. Кількість звернень громадян з питань дотримання режимів ро-
боти, порушення належних умов проживання від цілодобового функ-
ціонування об’єктів бізнесу:

67 60 +7 Збільшення показника свідчить 
про активність мешканців в питан-
нях інформування органів місцево-
го самоврядування про факти пору-
шення тиші в нічний час

3. Кількість протоколів про адміністративні правопорушення, пе-
редбачених статтею 182 Кодексу України про адміністративні право-
порушення, складених правоохоронними органами:

49 70 -21 Показник свідчить про відпрацьо-
ваний механізм оперативного припи-
нення суб’єктами господарювання по-
рушень громадського спокою від ро-
боти об’єктів бізнесу з подовженими 
або цілодобовими режимами роботи

ІІ. Якісні показники*
1. Прогнозований клімат для здійснення підприємницької діяль-

ності, формування прозорих вимог у сфері господарювання
Період ба-
зового від-
стеження з 
17.03.2012 

до 
17.09.2012

Період по-
передній 
аналогіч-

ний ба-
зовому з 

17.03.2011 
до 

17.09.2011

Установлення єдиного в місті механізму вза-
ємодії між виконкомами районних у місті рад 
та суб’єктами господарювання щодо функціону-
вання об’єктів торговельного, побутового, соці-
ально-культурного та іншого призначення (ви-
робництва, відпочинку, розваг, спорту) на тери-
торії м. Кривого Рогу з подовженим (після 22 го-
дини) чи цілодобовим режимами роботи.

Прозорість процедури отримання рішень 
про встановлення подовжених або цілодобо-
вих режимів роботи (з урахуванням пропо-
зицій підприємницького активу міста – пред-
ставників міських галузевих рад підприємців)

5 4

2. Забезпечення необхідних вимог для зручної життєдіяльності на-
селення міста
Період ба-
зового від-
стеження з 
17.03.2012 

до 
17.09.2012

Період по-
передній 
аналогіч-

ний ба-
зовому з 

17.03.2011 
до 

17.09.2011

Ужиття суб’єктами господарювання захо-
дів щодо:

- посилення режиму охорони діючих об’єктів, 
забезпечення безпеки їх персоналу із залучен-
ням служб охорони, у т.ч. з установленням у за-
кладах обладнання зовнішнього спостережен-
ня, утриманням фасадного освітлення в належ-
ному стані;

- забезпечення додержання рівнів шуму 
обладнанням, вентиляційними системами, 
гучномовними установками; обмеження часу 
роботи музичних ансамблів до 22 години;

- припинення порушення тиші споживача-
ми (ураховуючи звернення громадян, що на-
дійшли до виконкомів міської та районних у 
місті рад стосовно порушення їх прав)

4 3

3. Дотримання принципу верховенства закону органами місцево-
го самоврядування
Період ба-
зового від-
стеження з 
17.03.2012 

до 
17.09.2012

Період по-
передній 
аналогіч-

ний ба-
зовому з 

17.03.2011 
до 

17.09.2011

Відповідно до повноважень, наданих Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», органами місцевого самоврядування упро-
ваджено Порядок встановлення режимів робо-
ти об’єктів бізнесу, систематизовано взаємодію 
з Криворізьким міським управлінням Головного 
управління Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни в Дніпропетровській області щодо оператив-
ного реагування на встановлені порушення ви-
мог законодавства щодо захисту населення від 
шкідливого впливу шуму, правил додержання 
тиші в населених пунктах і громадських місцях

5 4

*Примітка: оцінка здійснена за 6-бальною системою оцінюван-
ня, за якою 6 балів – результат якісного показника досягнуто у висо-
кій мірі, 5 балів – досягнуто на 100% результат якісного показника, 4 
бали – досягнуто на 75% результат якісного показника, 3 бали – до-
сягнуто на 50% результат якісного показника, 2 бали – досягнуто на 
25% результат якісного показника, 1 бал – якісний показник практич-
но не досягнуто.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та 
ступеня досягнення визначених цілей.

Результати базового відстеження, пропозиції, висловлені під час пу-
блічних слухань, свідчать про те, що заходи, які вживалися органами 
місцевого самоврядування, правоохоронними органами, суб’єктами 
господарювання, направлені на створення балансу інтересів мешкан-
ців міста у рамках дії Законів України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо захисту населення від впливу шуму», «Про забезпечення сані-
тарного та епідемічного благополуччя населення». З прийняттям рі-
шення активізувалось інформування мешканцями про факти пору-
шення спокою та тиші в нічний час. Це в свою чергу дало можливість 
органам місцевого самоврядування оперативно реагувати на звер-
нення громадян. З упровадженням Порядку встановлення режимів 
роботи об’єктів бізнесу відпрацьовано систему взаємодії з Криворізь-
ким міським управлінням Головного управління Міністерства вну-
трішніх справ України в Дніпропетровській області в частині притяг-
нення винних до відповідальності за порушення, передбачені статтею 
182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Позитивні відгуки підприємців, що надійшли за період дії регуля-
торного акта, свідчать про успішність удосконалення процедури вста-
новлення зручних для населення режимів роботи об’єктів бізнесу, на-
працювання єдиного в місті механізму її впровадження, прозорість 
дій органів місцевого самоврядування в зазначеному напрямку.

Аналіз базового відстеження результативності дії рішення виконко-
му міської ради від 14.03.2012 №79 «Про Порядок встановлення ре-
жимів роботи об’єктів бізнесу» підтверджує в певній мірі досягнення 
цілей, визначених при його прийнятті, та дозволяє зробити висновки 
про необхідність подальшого застосування зазначеного регуляторно-
го акта з метою установлення зручних для населення режимів робо-
ти об’єктів бізнесу, створення сприятливих умов для життєдіяльнос-
ті громадян.

До уваги суб’єктів  
господарювання!

Відповідно до Програми розвитку підприємни-
цтва в місті на 2011-2012 роки, затвердженої рі-
шенням міської ради від 22.12.2010 № 66, управ-
лінням розвитку підприємництва виконкому міськ-
ради будуть проведені семінари на тему «Акту-
альні питання ведення бізнесу» для суб’єктів 
господарювання за участю представників органів 
державного нагляду і контролю щодо обговорення 
актуальних питань ведення бізнесу. Запрошуємо 
суб’єктів господарювання взяти участь у за-
значених заходах, які відбудуться:

- 22.11.2012 об 11.00 у залі засідань виконкому 
Довгинцівської районної у місті ради (Дніпропе-
тровське шосе, 11);

- 23.11.2012 об 11.00 у залі засідань виконкому 
Інгулецької районної у місті ради (пл. 60-річчя СРСР, 
1);

- 29.11.2012 о 14.00 у залі засідань виконкому 
Тернівської районної у місті ради (вул. Короленка, 
1а).

Управління розвитку підприємництва  
виконкому міськради.

Публічні слухання
 Відповідно до рішення Криворізької міської 

ради від 22.12.2010 № 65 «Про звіт щодо здійснення 
державної регуляторної політики органами місце-
вого самоврядування за 2010 рік» та розпоряджен-
ня міського голови 24.10.2012 року № 249-р «Про 
проведення публічних слухань» у муніципальному 
центрі послуг міста Кривого Рогу (50101, м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська, 1) 26.11.2012 о 16.00 відбудуть-
ся публічні слухання з питання обговорення проек-
ту рішення міської ради «Про визначення міні-

мальної вартості місячної оренди 1 кв. метра 
загальної площі нерухомого майна фізичних 
осіб» та аналізу його регуляторного впливу.

 З вищезазначеним документом можна ознайо-
митись (з 8.30 до 17.00, перерва з 12.30 до 13.00, 
крім вихідних, святкових днів) у виконкомі місь-
кої ради за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радян-
ська, 1 у розробника проекту рішення – фінансо-
вого управління виконкому міської ради (каб. 
№ 204, тел. 92-13-19) та управління розви-
тку підприємництва виконкому міської ради 
(каб. 505, тел. 74-12-03), а також у міській ко-
мунальній газеті «Червоний гірник» №82 від 
31.10.2012 і на офіційному веб-сайті викон-
кому міської ради в мережі Інтернет (www.
kryvyirih.dp.ua) у підрозділі «Регуляторна по-
літика» розділу «Інформаційна база».

 Запрошуємо громадян, суб’єктів господарюван-
ня, їх об’єднання, наукові установи, представників 
громадських організацій міста та консультативно-
дорадчі органи відповідно до процедури здійснен-
ня державної регуляторної політики взяти участь в 
обговоренні та надати пропозиції і зауваження до 
вищевказаного проекту рішення.

Фінансове управління  
виконкому міськради.

Публічні  слухання
Відповідно до  розпорядження міського голови 

від 24.10.2012 № 249-р «Про  проведення  публіч-
них  слухань» у муніципальному центрі послуг міста 
Кривого Рогу (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1) 
28.11.2012  о 16.00  відбудуться  публічні слухан-
ня з питання обговорення повторного відстеження 
результативності дії регуляторного акта – рішен-
ня міської ради  від  23.11.2011 № 726 «Про затвер-
дження Положення про порядок оформлення орен-
ди об’єктів  комунальної власності міста». Вказане 

рішення міської ради було розміщено в міській ко-
мунальній газеті «Червоний гірник» від 26.11.2011 
№167 (21211) 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  – управ-
ління  комунальної  власності  міста (каб. №№ 360, 
361, тел. 74-54-53, 74-49-29).

Запрошуємо громадян, суб’єктів господарюван-
ня, їх об’єднання,  представників громадських орга-
нізацій міста, комунальних підприємств та консуль-
тативно-дорадчі органи відповідно до процедури 
здійснення державної регуляторної політики взяти 
участь у обговоренні зазначеного рішення.

Управління комунальної власності 
міста виконкому міськради.

Публічні слухання
Відповідно до розпорядження міського голо-

ви від 24.10.2012 №249-р «Про проведення публіч-
них слухань» у муніципальному центрі послуг міста 
Кривого Рогу (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1) 
27.11.2012 о 16.00 відбудуться публічні слухання з 
питання обговорення проекту регуляторного акта – 
рішення виконкому міської ради «Про затверджен-
ня технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель 5 населених пунктів, підпорядкованих 
Криворізькій міській раді».

Проект зазначеного рішення виконкому міської 
ради розміщено в міській комунальній газеті «Чер-
воний гірник» від 07.11.2012 та на офіційній веб-
сторінці Криворізької міської ради в мережі Інтер-
нет www.kryvyirih.dp.ua у підрозділі «Регулятор-
на політика» розділу «Інформаційна база».

Консультацію з питання проведення публічних 

слухань можна отримати у виконкомі міської ради 
за адресою: 50101, Кривий Ріг, пл. Металургів, 36-б у 
розробника проекту рішення – управління земель-
них ресурсів виконкому міської ради (каб. №217, 
тел. 74-24-33) та управління розвитку підприємни-
цтва (каб. №505, тел. 74-12-03).

Запрошуємо громадян, суб’єктів господарюван-
ня, їх об’єднання, представників громадських орга-
нізацій міста, комунальних підприємств та консуль-
тативно-дорадчі органи відповідно до процедури 
здійснення державної регуляторної політики взяти 
участь в обговоренні вищезазначеного проекту рі-
шення виконкому міської ради.

Управління земельних ресурсів  
виконкому міської ради.

Виконком Центрально-Міської  
районної у місті ради 

оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади завідувача сектору з питань внутріш-
ньої політики та зв’язків з громадськістю ор-

ганізаційного відділу 
(тимчасова вакансія).

Вимоги до претендентів: громадянство Укра-
їни, освіта повна вища відповідного професійного 
спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, вільне володіння державною 
мовою, навички роботи з комп’ютером та оргтехні-
кою.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місце-
вого самоврядування та державній службі на поса-
ді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж 
роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах 
не менше 3 років.

Заяви до конкурсної комісії приймаються про-
тягом 30 днів з дня опублікування оголошення за 
адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 27, каб. 307.

За інформацією звертатись за телефоном: 90-07-73.
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g Оголошення

Поздравляем юбиляра – 
Ткаченко Григория Ивановича,

генерального директора ОАО «Криворожэлектромонтаж»!
На протяжении 10 лет Криворожская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 61 тесно со-

трудничает с генеральным директором ОАО «Криворожэлектромонтаж» Ткаченко Григорием Ива-
новичем. Чуткость, доброту, внимание и любовь к детям он проявляет через постоянную помощь, 
оказываемую школе. 

И в день юбилея педагогический, родительский и ученический коллективы школы сердечно по-
здравляют Григория Ивановича и желают долголетия, свершения замыслов, мира и благополучия.

Відокремлений структурний підрозділ «Криворізька пасажирська вагонна дільниця» 
ДП «Придніпровська залізниця», який розташований за адресою: 50023, Дніпропетров-
ська область, м. Кривий Ріг, вул. Серафимовича, 151, сповіщає про намір отримати дозво-
ли на викиди забруднюючих речовин до атмосферного повітря згідно з Постановою КМУ  
№ 302 від 13.03.2002 р.

ВСП «Криворізька пасажирська вагонна дільниця» надає послуги залізничного транспорту з пе-
ревезень пасажирів; технічне обслуговування, ревізія та поточний ремонт приписного парку паса-
жирських вагонів; екіпіровка пасажирських вагонів у рейсі та разобладнання їх після рейсу. Відпо-
відальним за охорону навколишнього природного середовища на структурному підрозділі є головний 
інженер Бурлаченко О.О., телефон (056) 408-46-97. Промисловий майданчик – вагонна дільниця, яка 
розташована за адресою: 50023, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Серафимовича, 151. 
Викиди забруднюючих речовин по цьому промисловому майданчику складають 0,222 т/рік. Основні 
джерела викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря: зварювальні пости, зарядка аку-
муляторних батарей, ємність для мийки редукторів, газовий різак, заточувальний, свердлильний та 
металообробні верстати, ємності з вугіллям, шлаком та фарбою, котли вагонного типу, гаражі, автома-
тична мийка вагонів, пост нанесення трафаретів, пости доливання електроліту. Основні забруднюючі 
речовини: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо); манган та його сполуки (у перерахунку на 
діоксид мангану); речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна); 
оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС); 
ксилол. Санітарно-захисна зона складає 100 м. Відстань до найближчої житлової зони складає 100 м. 
Максимальна приземна концентрація на межі СЗЗ складає 0,67 ГДК.

Промисловий майданчик – деревообробна дільниця, яка розташована за адресою: 50054, Дніпро-
петровська область, м. Кривий Ріг, вул. Петриківська, 42. Викиди забруднюючих речовин по цьому 
промисловому майданчику складають 17,053 т/рік (викиди важких металів складають 0,001 т/рік, 
а викиди парникових газів – 15,616 т/рік). Основні джерела викидів забруднюючих речовин до ат-
мосферного повітря на промисловому майданчику: деревообробні верстати, котли водогрійні опалю-
вальні типу КС-ТГ-16, ємність для зберігання вугілля. Основні забруднюючі речовини: арсен та його 
сполуки (у перерахунку на арсен); мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь); нікель та його сполуки 
(у перерахунку на нікель); ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть); свинець та його сполуки (у 
перерахунку на свинець); хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому); цинк та його спо-
луки (у перерахунку на цинк); речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та 
волокна); оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO-NO2]); азоту (1) оксид [N2O]; сірки діоксид; 
оксид вуглецю; вуглецю діоксид; метан. Санітарно-захисна зона складає 50 м. Відстань до найближчої 
житлової зони складає 19 м. Максимальна приземна концентрація на межі СЗЗ складає 0,49 ГДК.

Викиди забруднюючих речовин відповідають техрегламенту та проектним показникам, що відпо-
відає вимогам природоохоронного законодавства.

Громадські організації та приватні особи можуть звернутися з зауваженнями та пропозиціями в 
місячний термін на адресу: 50101, м. Кривий Ріг, площа Радянська, буд. 1, тел. (0564) 92-13-63, управ-
ління екології виконавчого комітету Криворізької міської ради.

КП ДОР «Криворізьке БТІ» інформує населення, що в зв’язку зі 
змінами в розпорядженні від 28.11.2011 року за № 1210 «Про пе-
ренесення робочих днів в 2012 році», яке було прийнято на засі-
данні уряду 26 вересня 2012 року, підприємства, які працюють за 
п’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними днями – субота 
та неділя, робочий день з понеділка 31 грудня 2012 року буде пе-
ренесено на суботу 29 грудня 2012 року.

РЕЖИМ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА:
 – 29 грудня 2012 року робочий день з 8.30 до 16.30;
 – 31 грудня 2012 року – неробочий день (вихідний).

Адміністрація КП ДОР «Криворізьке БТІ».

Бажаємо міцного здоров’я, невичерпного оптимізму, здобутків, бла-
гополуччя та добра. Нехай доля буде завжди прихильною до Вас – осо-
бистості, талановитої людини!

З любов’ю жінка, діти, внуки.

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» повідомля-
ють,  що для проведення ремонтних робіт в період з 26.11.2012 р. по 30.11.2012 
р.  можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях:
Рєпіна  25-33;  26-34;  Верхоянська  22-36;  Лабораторна 1а, 9-21;  Політехнічна 1-35; 
2-36;  Лауреатів 21а, 22а, 18-28, 19-25;  Докучаєва  20-24,  31-35;  Баумана, 1, 2-10,  
Красикова,  1-23,  Іркутська,  2-18,  1-11,  Суворова,  2-16,  1-25,  Травнева,  59-77,  79-
95,  Миклухо-Маклая,  2-26,  1-21,  Софії Ковалевської,  1-11,  2-10,  вул. Світлогірська, 
32-64, 1-67; 80, 91; 93; 95; 97; 99; 101,    Марійська, 4-25,  Озерна, 4-16,  Корейська, 36; 39,  
Чехословацька, 1-47,  Городищенська, 58-138; 27-107, 39; 43; 25;  Уборевича, 1-71; 2-48,  
Гаджибекова, 2-84; 19-83,  Маяковського, 14-20; 43-51,  Калініна, 2-63; 3-29а,  Володи-
мирівська, 2-18; 5-11; 17,  Бєляєва, 11-13; 10; 16,  Серафимовича, 44-60; 64; 70,  Ігрова, 1; 
2,  Павлоградська д.38-а; 38; 90; 41-103,  Янки-Купали, 106; 108; 110; 111; 115,  Львівська, 
1-37,  Лугова, 32-48; 123,  Муромська, 40-64; 57-79,  Кубінська, 110-134; 105-131,  Літке, 
94,  Чорноморська, 36а-80; 35а-79,  Ст.Більшовиків, 36а-38а,  Чебишева, 1-25; 2-22,  Ци-
трусова, 42-62; 35-65,  Вольтера, 35-49; 40-56,  1-35; 2-34,  Д.Донського, 24;  25;  28;  30;  
32,  38; 29; 29а; 10; 24; 22; 34; 35; 36; 37; 39; 41; 42,   Драйзера, 3,  19, 5-17; 2-14,   Джамбула, 
8,  Калінінградська, 6-13,  Дишинського, 60-75,  Житомирська, 1; 3; 4,  Рубльова, 2; 3; 4; 
5; 6,  П.Морозова, 1;  2;  3;  4;  5;  6;  7;  8,  Гафурі, 1а; 2а,  Серафимовича, 340/1-374; 231-
247; 215а-231а; 231б,  Хохломська, 2-10; 1-15; 12,  Тупикова, 2-92; 3-33,  Грозненська, 
115а; 119,  Магнітогірська, 1-16;  Джамбула, 14; 16; 18; 11; 12; 13; 15; 17-25; 20,  Гірничо-
рятувальна, 13; 14,  Тольятті 2-8; 3-11,  Кузнечна, 2-18; 3-19,  Воронезька; 3-25; 4-24;   
Вятська, 16-а; 6а; 4а; 2а; 1а; 1б,  Транзитна, 1-17, 28-42,  Пловдивська, 4-28; 3-23,  Леві-
тана, 4-24; 3-23, 30-50; 27-47,   Іскрівська, 37-59,  124, 108а-122,  63-91,  Милашенкова, 
30-а-52;  4-24; 3-21,  Шполянська, 115,  94-116; 93-113,  Червонопресненська, 8-32; 7-25,  
Воронезька,  28-50; 31-51,  Улітіна, 4-26; 3-23,  Сизранська, 4-22; 3-21,  Аристова, 
4-22; 1-21,  Благоєва, 12-22,  Транзитна, 19-65; 44-94,  Кузнецька, 2-54,  Самарська, 
1-37, Універсальна,  24-52,  пер.Корсунський,  2-42, 1-11,  вул. Комсомолу України,  
1-27, 6-26,  Єреванська,  1-31, 2-34,  Федьковича,  1-20,  Южина,  1-20,  Бізе,  1-18,  
Евенкійська,  1-18,  Тихвінська, 2-14,  Ногіна, 1-5,  Вишневського, 2-15,  Юності,  1-23,  
Місячна,  14-23,  Кам`яна,  45-80. 

Вибачаємося  за викликані незручності.

С особым чувством
В день рожденья
Желаем Вам 

счастливых лет.
Здоровья, радости, движенья

Путем расцвета и побед.
Желаем, чтобы все сбывалось
И крылья славы Вас нашли,
А имя Ваше оказалось
В ряду великих всей Земли!

№ 1472. 1-кімн. квартиру в Дзержин-
ському районі по пр. Металургів: 1/5, 
32 кв.м, цегляний будинок, броньовані 
двері, грати, нова сантехніка. Тел. 050-
4522502.

№ 1515. Массажный пояс для похуде-
ния, при целлюлите, радикулите, остео-
хондрозе. Тел. 096-4662015.

№ 1516. Массажер для нормализа-
ции давления, локализации головных, 
зубных болей («расческа»). Тел. 096-
4662015.

№ 1517. А/м «Волга-31029», один хо-
зяин. Тел. 050-3215111.

№ 1547. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кинока-
меру «Красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную форму до 
1960 г., знамена, столовое серебро, 
корал. бусы, старин. книги, мебель, 
люстры, бивни мамонта, моржа, 
кашалота (изделия), ТВ, радио до 
1955 г. Нивелир, теодолит. Тел. 401-
17-42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 1548. Фотоаппараты: «Нар-
цисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 
200 грн., «Геодезия» – 2000 грн., 
«Репортер» – 1500 грн.,  «Киев-88» 
– 300 грн., «Лейка» – от 1000 грн., 
«Друг» – 200 грн., «Искра» – 200 
грн., «ФЭД» – 100 грн., «Зоркий» – 
100 грн., «Киев-5» и «Алмаз» – 200 
грн. ОБЪЕКТИВЫ: «Зодиак» – 400 
грн.,  «Руссар» – 250 грн., «Калей-
нар-3» – 300 грн., «Вега-28» – 300 
грн., «Гелиос-40» – 300 грн., «Юпи-
тер» (3, 9, 11, 12) от 150 до 650 грн., 
«Карл Цейс», «Пентакон», «Пан Ко-
лор», «Волна» и «Мир» – 350 грн. и 
др. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 066-
1761807, 097-0422903.

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

№ 1476. ВАЗ-2101-099, «Славуту», 
«Таврию», «Ланос», «СЭНС», «Матиз», 
«Москвич». Тел. 067-9819673.

№ 1531. Куплю гараж. Тел. 067-
7659992, 401-39-19.

№ 1532. КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 
097-5700958. Лиц. АВ № 548802 МППУ.

№ 1561. Посвідчення учасника бойо-
вих дій, видане на ім’я Дабіжи Сергія Пе-
тровича, вважати недійсним.

№ 1552. Реєстраційне посвідчення 
від 2.06.1972 р. за адресою: Кривий Ріг, 
с. Долгінцеве, вул. Радянська, 154 на 
ім’я Скибенко Любові Володимирівни 
вважати недійсним.

№ 1553. Реєстраційне посвід-
чення рішення суду, видане БТІ від  
2.06.2004 р. на ім’я Баланди Миколи Во-
лодимировича за адресою: вул. Прже-
вальського, буд. 2, вважати недійсним.

№ 1554. Реєстраційне посвідчен-
ня на спадщину № 28, видане БТІ від  
7.09.1996 р. на ім’я Баланди Миколи Во-
лодимировича за адресою: вул. Прже-
вальського, буд. 2, вважати недійсним.

№ 1555. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. 
Співдружності, буд. 14, кв. 20, ви-
дане Саксаганським виконкомом  
1.02.1985 р. на ім’я Туза Петра Кузьмича, 
вважати недійсним.

№ 1556. Свідоцтво про право влас-
ності на будівлю (садовий будинок 

№ 16) за адресою: садове товариство 
«Озерне», Тернівський район, видане 
згідно з рішенням  виконкому ради на-
родних депутатів № 76 від 20.01.1986 р. 
на ім’я Пожарської Зої Василівни, вва-
жати недійсним.

№ 1557. Паспорт громадянина Укра-
їни АН 377044, виданий Криворізьким 
РВ  УМВС України в Дніпропетровській 
обл. 14.04.2005 р. на ім’я Овечка Дмитра 
Олександровича, вважати недійсним.

№ 1562. Диплом, виданий Інгулець-
ким технікумом Криворізького держав-
ного технічного університету у 2000 р. 
на ім’я Іванова Ігоря Анатолійовича, 
вважати недійсним.

№ 1563. Атестат, виданий СШ № 11 у 
червні 1982 року на ім’я Краснощокової 
Ірини Анатоліївни, вважати недійсним.

№ 1564. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. 89, буд. № 67 по проспекту 
Гагаріна на ім’я Трофименко Надії Васи-
лівни, Трофименка Костянтина Івановича, 
видане згідно з розпорядженням УЖКГ  
№ 3 від 3.01.2006 р., 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 в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

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

№ 1481. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 1537. Перевезу меблі та ін. по-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 1503. ПЕРЕТЯЖКА И ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. РАССРОЧКА 
НА 10 мес. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА, 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. Тел. 410-12-
88, 406-28-77.

№ 1482. Ремонт, установка бой-
леров, колонок, стиральных ма-
шин, счетчиков воды, тепла; 
электрозащита; замена труб. Тел. 66-
05-47, 098-4842663.

№ 1192. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор-
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 098-6929955.

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

№ 1483. ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ 
И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ.  Тел. 097-3406107.

№ 1512. Врезка замков. Утепле-
ние, обшивка дверей, лоджий балко-
нов пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969, 65-98-52.

№ 1360. 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.

№ 1529. Услуги опытного логопеда. 
Тел. 72-24-35.

№ 1511. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН БЕЗ НАРУШЕНИЯ РЕМОНТА! 
ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ! КАЧЕСТВО! 
Тел. 404-91-04, 098-6585254.

№ 1538. Школа крою та шиття. Сайт: 
www.liza.dp.ua.

№ 1558. Цифровое спутниковое ТВ. 
Без абонплаты, 650 грн., 1 год гаран-
тии. Ремонт антенн. Тел. 097-9569771.

№ 1524. Фотошкола-студия «Мери-
диан» обучает: «Цифровая фотография 
от А до Я» и «Как продать свои фото-
графии». Запись по тел. 401-02-54, 096-
3703005, ул. Кобылянского, д. 219, оф. 
310 (рядом Ц-Гор. рынок, заправка, 
«Мультиплекс»).

Загублене

Послуги

Продаю

Куплю

Різне
№ 1315. СДАЮ ДОМИК  НА ГДАН-

ЦЕВКЕ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Тел. 096-
6495386.

№ 1530. Сниму квартиру на 
длительный срок, желательно на 
длительный срок. Тел. 401-39-19, 067-
7659992.

№ 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 военнослужа-
щий для административной работы 
на рук. должность. Тел. 096-5783177.

№ 1415. ТРЕБУЕТСЯ ПРИЕМЩИК. 
Тел. 097-3052016.

№ 1471. Информационному отделу 
требуется специалист по обработке ин-
формации. Тел. 067-1552226.

№ 1526. Компании требуются 
торговые работники. Фармацевты. Тру-
доустройство. Тел. 096-4662015.

№ 1506. Работа молодым пенсионе-
рам. Собеседование. Тел. 096-3459236.

№ 1559. Требуются сотрудники в 
офис! Можно без опыта работы. Бес-
платное обучение, совмещение, воз-
раст значения не имеет, карьерный 
рост. Тел. 067-5693287.

№ 1560. ПАО «ИнГОК» приглашает 
на работу: инвалидов ІІ (рабочей) и ІІІ 
группы инвалидности для трудоустрой-
ства подсобными рабочими. Тел. 407-
67-71, 407-64-11.

№ 1539. Работа молодым пенсионе-
рам. Можно без опыта, обучение. Тел. 
098-1566008.

№ 1540. Требуется сотрудник. Функ-
ции диспетчера, прием звонков. Тел. 
067-8539123.

№ 1541. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО 
КАДРАМ, МОЖНО БЕЗ ОПЫТА, 2000-
2500. тел. 067-5865391.

№ 1542. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
ДЛЯ ПРИЕМА ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ. 
Тел. 098-1563602.

№ 1565. Требуется администратор-
охранник на вход/выход, диспетчер. 
Тел. 096-7435680.

Дирекція, колектив інституту 
«Кривбаспроект» глибоко суму-
ють з приводу смерті колишньо-
го директора інституту

ДРОБІНА 
Георгія Федоровича

і висловлюють співчуття рід-
ним та близьким покійного.

20.11.2012 г. –  
40 дней светлой памяти

СОТНИЧЕНКО 
Валентины Романовны
23.02.1941 – 12.10.2012

Любим, помним, скорбим.
Родные, друзья.

Грищака  
Бориса  

Васильовича

щиро вітаємо  
з ювілеєм!
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Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

17.11.2012   18.11.2012

станом на 16.11.2012 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.

g Погода
Хмарно
 За даними Українського гідромет-
центру, у неділю очікується хмарна 
погода, без опадів. Вночі темпе-
ратура до 1 градуса морозу, вдень 
до 3 градусів тепла. Вітер східний 
та південно-східний, 1-3 м/сек.  
Атмосферний тиск 758…760 мм 
рт. ст.     

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,221 1019,5871

УкрСиббанк
821,00 25,30 1041,00
826,90 26,30 1069,00

ПриватБанк
822,00 25,50 1040,00
825,00 26,50 1075,00

Промінвест-
банк

825,00 25,60 1050,00
827,80 26,40 1073,00

Райффайзен 
Банк Аваль

823,00 25,40 1042,00
826,50 26,40 1080,00

Форум
822,50 25,70 1019,00
828,00 26,90 1062,00

Південком-
банк

820,00 25,00 1040,00
826,00 26,50 1080,00

Укрексімбанк
809,00 25,60 1045,00
811,00 26,30 1062,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

11 17 18 19 49 52

17-18 листопада

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
8 200 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1211 
виграшні номери 14.11.2012 

джек-пот 8 100 000.00

g Курси валют

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

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

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 2 10098.00
4 156 181.00
3 2797 17.00
2 21862 6.00
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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.

Порівняти ж із бджіл-
кою дівчину можна і в 
буквальному смислі: у 
Палаці молоді і студен-
тів Стася відвідує во-
кальну студію «Queen 
bee», що в перекладі 
звучить як «королівські 
бджоли».

– Стася володіє рід-
кісним даром поєднува-
ти відмінне навчання з 
активною громадською 
діяльністю, – пишається 
талановитою студент-
кою декан будівельно-
го факультету КНУ Ва-
лентин Астахов. – Вона 
у нас і організатор різ-
номанітних заходів, і 
профорг групи, і член 
студентської ради уні-
верситету, і «Міс ча-
рівність» університету. 
Володіє солов’їним го-
лосом, є учасницею і пе-
реможницею багатьох 
конкурсів. Життя на фа-
культеті вирує, і Стася 
завжди у центрі подій.

У «послужному спис-
ку» розумнички Насту-
сі – перемоги і участь 
в обласних фестива-
лях «Студентська вес-
на-2011» і «Дніпровські 
зорі». Три роки поспіль 
дівчина ставала лау-
реатом міських фести-
валів «Весна Рудани» 

і «Студентська весна», 
прикрасила своїм спі-
вом «Сузір’я талантів», 
«Студентський мериді-
ан» та «Великодні дзво-
ни». Не обходяться без 
участі Стасі ні олімпіа-
ди, ні науково-технічні 

конференції, ні святкові 
концерти. А от за май-
бутню професію творча 
Настина натура обра-
ла інженерну спеціаль-
ність з ...водопостачан-
ня і водовідведення.

– А чи не буде тобі 
нудно працювати у та-
кій, на мій погляд, чоло-
вічій галузі?

– Та ні, – не розгуби-
лась юна красуня, – спе-
ціальність обирала і за 
власним бажанням, і за 
рекомендацією батьків. 

Вона відносно нова, але 
затребувана, зокрема й 
у нашому місті. Таких 
фахівців у Кривому Розі 
небагато. Між тим вони 
потрібні і в міському во-
доканалі, і на гірничо-
збагачувальних підпри-
ємствах. Ми вивчаємо 
окремий предмет «Во-
допостачання підпри-
ємств». Якось на літній 

практиці відвідували 
ЦГЗК: вразили уяву ве-
ликі масштаби комплек-
сів, величні у своїй по-
тужності й красі. Були 
також на насосній стан-
ції, на каналізаційній 
станції в районі Пісочної. 

Стало трохи страшну-
вато – професія відпові-
дальна, але розумію, що 
вміння приходять з до-
свідом. Поки нам лише 
показували обладнання, 
а ось на виробничій пе-
реддипломній практиці 
вже будемо виконувати 
завдання. Стосовно ж за-
хоплення співом не пере-
ймаюсь – у нашому місті 
на кожному підприємстві 
є можливість реалізувати 
свої здібності в гуртках, у 
палацах культури.

– Вчитись на інжене-
ра-будівельника важ-
ко?

– Не знаю чому, але 
мене завжди тягло саме 
на будівельний факуль-
тет. Важко було на 1 
курсі, згодом – втягла-
ся, зосередилась, зуміла 
організувати свій час 
таким чином, щоб ба-
гато встигнути. Люблю 
креслити в Автокаді. 
Трохи проблемніше з хі-
мією – з цією наукою у 
мене не було дружби ще 
зі школи. Але ці знання 
необхідні для роботи: 
очищення води, хімічні 
реакції.

– А на кохання час 
залишається? У групі, 
мабуть, самі юнаки?

– Якраз навпаки, ді-
вчат більше. І серце моє 
зараз вільне. Перебуваю 
у творчому пошуку, – 
сміється дівчина. – Шу-
каю відповідального, 
надійного, люблячого.

– А хто ж наразі за-
міняє друга?

– О, є такий. Звуть 
його Тоша. Це домашній 
улюбленець – песик по-
роди китайська хохлата. 
Він дуже позитивний і 
кумедний, любить за-
смагати на сонці. Такий 
собі живчик.

– Мабуть, твоя на-
сичена студентська ді-
яльність віднімає заба-
гато часу…

– Так, будівельний фа-
культет – велика, друж-

на родина, студентське 
життя пульсує. І ми 
вдячні декану факульте-
ту Валентину Астахову 
і голові профбюро Ва-
лерію Любченку за під-
тримку й допомогу в ор-
ганізації різних заходів. 
Ми цим живемо: самі 
співаємо, самі придуму-
ємо сценарії, самі стави-
мо. До творчих ініціатив 
студентів тут прихиль-
не ставлення: нас нерід-
ко нагороджують екс-
курсійними поїздками у 
Донецьк, Львів. Вважаю, 
мені дуже пощастило, 
що я навчаюся в універ-
ситеті з таким сильним 
викладацьким складом, 
науковою школою, пе-
дагогічним досвідом. 
Хочеться привітати всіх 
студентів зі святом і ви-
словити велику подяку 
нашим батькам і викла-
дачам вишу за те безцін-
не, що вони вкладають у 
наші душі й голови.

Декан будівельного факультету КНУ  
Валентин Астахов:
Нині на денній формі факультету за 5 спеціальнос-
тями навчаються 700 студентів, 600 – на заочній. 
Ми пишаємось нашими студентами і випускника-
ми, особливо відомими в місті сімейними династі-
ями.  З нагоди свята вітаю студентство і зичу успіхів, 
міцного здоров’я, оптимізму, відповідальності, 
міцних знань!

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g До Дня студента
Щодо перших характери-
стик цієї миловидої дівчини 
– з цим , думаю, зрозуміло. 
Їх студентка 5 курсу буді-
вельного факультету Кри-
ворізького національного 
університету Анастасія 
Пономаренко, яку її оточен-
ня називає просто Стасею, 
заслужила за старанність 
у навчанні і зайнятість у 
бурхливому студент-
ському дозвіллі. 

Студентка, активістка,  
бджілка працелюбна

g Отакої

Любов до  
чотирилапих

Киянка в однокімнатній 
квартирі прихистила 44 коти. 
Любити тварин Ольга навчи-
ла сина, а тепер і невістку.

Коти у квартирі скрізь – у 
спальні, на кухні, балконі і навіть 
у ванній кімнаті. До оселі Ольги 
Нікітчук потрапляють ті, хто най-
більше потребує турботи, – тва-
рини, покалічені машинами або 
побиті людьми.

Кожного з сорока чотирьох 
улюбленців господарка кличе по 
імені. Називає залежно від ха-
рактеру або зовнішності – є На-
хаба, Рудий, Мальвіна...

«Всі коти сплять з нами. В туа-
лет вони ходять в тазик, ми при-
бираємо. Вони час знають, що 
ранком – о 8 годині вже почина-
ють бігати», – розповідає Ольга 
Нікітчук.

Захопленню Ольги знайомі 
переважно дивуються, інколи 
виникають проблеми – кілька 
разів звільняли з роботи: жін-
ка працювала прибиральницею 
і підгодовувала котів довкола 
офіса.

Окрім тих, що вдома, 
Ольга підгодовує де-
сятки бездомних котів. 
Після багатьох таких 
прогулянок велика 
котяча родина попо-
внюється.

Проте сусіди Ольги проти її 
хобі не заперечують. Усі запахи 
залишаються в квартирі, до схо-
дової клітки не доходять. Раціон 
у котів розмаїтий. М’ясо не ви-
буває. На їжу великій компанії 
щомісяця Ольга витрачає півто-
ри тисячі гривень. Ще близько 
тисячі йде на лікування тварин.

Виходженим котам Ольга шу-
кає нових господарів – роздає в 
переході або знаходить через Ін-
тернет. Знайома відкрила спеці-
альну сторінку з фото та деталь-
ними розповідями про кожну 
тварину. Перш ніж віддати тва-
рину – уважно придивляється 
до майбутніх господарів.

«Хтось не подобається – не 
віддаю, подобається людина – 
віддаю. Дуже багато випадків, 
коли котів повертають, а я заби-
раю їх», – розповідає жінка.

  Ольга Нікітчук .
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