
•Червоний гірник• субота, 13 сіЧня 2012 року 1

g Реклама

ГЧКриворізька
загальноміська
газета

ервоний
ірник

Виходить з 7 грудня 1924 р.Виходить з 7 грудня 1924 р.

Субота,   18 серпня   2012 року
№ 62 (21288)               Ціна вроздріб – 80 коп.

Цены снижены  
401-28-62; 

096-279-21-21ТЦ «Мега Дом»
КОНДИЦИОНЕРЫ

Шановні мешканці міста, прилеглих районів та селищ!
В Кривому Розі працює ЦЕНТР БЕЗВІДСОТ КОВОГО КРЕДИТУ-

ВАННЯ за національною програмою енерго збе ре ження.
Безвідсоткові кредити надаються виключно на метало-

пластикові вік на та двері з високо якісних профілів VEKA, 
DECEUNINCK та REHAU виробництва Німеччини та Бельгії 
з підвищеним коефіцієнтом енергозбереження. Можливе 
оформлення без першого внеску, без комісії та переплати, 
строком до одного року.

За детальною інформацією звертайтесь до консультантів 
кредитного центру за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мелеш-
кіна, 1а, магазин «ТВОЯ КІМНАТА», 2-й поверх (район площі 
Артема, зупинка «Вул. Філатова»), або за багатоканальним 
телефоном гарячої лінії у м. Кривий Ріг: 401-33-44 (моб. 

тел. 097-309-00-99), з понеділка по суботу з 9 до 18. При за-
мовленні вікон за даною програмою доставка, монтаж та 
демонтаж висококваліфікованими спеціалістами підпри-
ємства «ВІКНОПЛАСТ» виконується БЕЗКОШ ТОВНО. Пільгови-
кам та пенсіонерам надається додаткова знижка 2%.

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

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

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

g Увага, акція!

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

Передплати «ЧГ»  
на четвертий квартал 

2012 року 

та виГрай 
Путівку  

до Ялти. 

В Ялту разом з «Гірником»

Голосувати за криворізьку команду 
можна вже з першого ефіру!

Анна РодічКінА. фото Андрія ТРУбіЦинА.

Стартує третій сезон гран-
діозного дійства на Майдані. 
І хоча телевізійники обіцяли 
зробити перший день некон-
курсним, голосування розпо-
чнеться вже сьогодні. Щоб під-

тримати своє місто, треба під 
час прямого ефіру надсилати 
на номер 2012 sms із цифрою 5. 
Саме під цим номером будуть 
виступати криворізькі «майдан-
сери».

Про те, як живеться дітям на 
проекті, розповів на нещодавній 
прес-конференції один з хорео-
графів команди нашого міста – 
Микола Коваль:

–  Кривий Ріг на «Майдансі» – 
дебютант. Багато з наших дітей, 
можливо, вперше вирушають 
до столиці, ніколи не бачили 
ні Майдану, ні Хрещатика. Але 
погуляти містом у них можли-

вості не буде. На залізничному 
вокзалі нас зустрічають авто-
буси і везуть на Майдан. Він 
увесь перегороджений парка-
нами. По периметру – охоро-
на. Ніхто не виходить і не за-
ходить, безпека надійна. Дітей 
годують тричі на день. У кож-
ної команди – своя палатка. 
Водичка, чай – постійно. Якщо 
комусь із старших дітей, років 

17-18, захочеться відлучитися, 
йому видається браслет. На-
приклад, якщо хтось із родичів 
хоче взяти дитину прогуляти-
ся.

Такі танцювальні битви від 
сьогодні будуть відбуватися що-
суботи, але криворіжці після ни-
нішнього ефіру наступного разу 
потраплять на екрани телевізо-
рів 8 вересня.

g наші на «Майдансі»

Учора двісті криворізьких танцюристів – професій-
них і тих, хто раніше не займався хореографією 
всерйоз, – відправилися до Києва. сьогодні о 20.30 
на «інтері» вони будуть презентувати Кривий Ріг у 
телепроекті «Майданс».



2 •Червоний гірник• субота, 18 серпня  2012 року

Картина дня

g Новини України 
        та регіону

g 19 серпня – День пасічника
Шановні бджолярі Дніпропетровщини!

Вітаємо вас з вашим професійним святом. 
Бджільництво, якому ви щедро віддаєте свої сили, є важли-

вою галуззю сільськогосподарського виробництва. Тисячі па-
січників області забезпечують жителів нашого промислового 
регіону безцінними продуктами бджільництва. Щороку на па-
сіках Дніпропетровщини збирається більше 5 тисяч тонн меду, 
більше тонни квіткового пилку та майже півтонни прополісу. 
Це вагома підтримка здоров’я наших земляків. Крім того, ці 
продукти успішно використовуються у харчовій, фармацевтич-
ній, парфумерній та хімічній промисловості, у медицині. 

Нехай і надалі ваша праця приносить насолоду і підвищує 
добробут у суспільстві.

Міцного вам здоров’я, успіху та наснаги у нелегкій праці, 
миру і злагоди у домівках, квітучих ланів і високих медозборів.

Голова облдержадміністрації 
Олександр ВілкУл

Голова обласної ради 
Євген УДОД. 

g Презентуємо область

І барвами, і міццю, і поступом твердим

Вкотре вразила Дніпропетровщина учасників 
Всеукраїнської виставки «Барвиста Україна», що 
тривала з 14 по 17 серпня в Національному ком-
плексі «Експоцентр України» у києві. 

Участь у ній дає можли-
вість налагодити взаємови-
гідне співробітництво між 
підприємствами, національ-
ними і зарубіжними ділови-
ми партнерами. Цьогоріч-
на виставка була присвяче-
на 21-й річниці незалежнос-
ті України.

Експозиція нашої області 
пройшла під гаслом «Будує-
мо нову Дніпропетровщину 
разом з Президентом Украї-
ни Віктором Януковичем!» і, 
як завжди, була найбільшою. 
Вона розміщувалась у павіль-
йоні № 3 «Експоцентру» за-
гальною площею 456 кв. м. 
Ще на 150 кв. м розташували 
відкриту експозицію регіону.

 – на виставці «Барвиста 

Україна» представлені досяг-
нення нашої країни, яка ак-
тивно розвивається в рамках 
програм і реформ Президен-
та України Віктора Янукови-
ча. Досягнення країни пред-
ставлені крізь призму кожно-
го регіону, в тому числі і Дні-
пропетровської області, яка 
цього року відзначає 80-річ-
ний ювілей, – на урочистому 
відкритті експозиції Дніпро-
петровської області зазначив 
голова облдержадміністрації 
Олександр Вілкул.

Міць промислового потен-
ціалу області презентували 
більше 60 підприємств та на-
укових установ, які предста-
вили 72 види продукції, това-
рів та послуг. Основна увага 

була приділена стендам під-
приємств гірничорудного ди-
візіону «Метінвест», компа-
нії «Інтерпайп», ПАТ «Ар-
селорМіттал Кривий Ріг», 
транспортного машинобуду-
вання, підприємств ракетно-
космічної галузі, виробників 
залізничної продукції, під-
приємств агропромислово-
го та паливно-енергетично-
го комплексів, закладів науки 
та освіти, культури і туризму, 
житлово-комунального гос-
подарства, споживчого рин-
ку, охорони здоров’я і спорту.

Різнобарв’я експозиції за-
безпечили найкращі зразки 
петриківського розпису. Цей 
унікальний вид народного 
мистецтва Дніпропетровщи-
ни відомий в усьому світі. Об-
ласна влада реалізує комплек-
сний проект з метою визнання 
петриківського орнаменталь-
ного мистецтва всесвітньою 
нематеріальною спадщиною 
ЮнЕСКО. Петриківка має всі 
шанси стати першим явищем 
української народної культу-
ри, яка отримає такий статус.

новинкою виставки від на-
шої області стала сенсорна 
карта. натиснувши на позна-
чку міста чи району, можна 
отримати детальну інформа-
цію про його соціально-еко-
номічний розвиток, а також 
про проекти, які реалізують-
ся на цій території.

Експозицію Дніпропетров-
щини відвідав Віце-прем’єр-

міністр – Міністр соціальної 
політики України Сергій Ті-
гіпко. Він відзначив її висо-
кий рівень:

– У павільйоні все добре 
збалансовано: представлені 
досягнення у галузі високих 
технологій, сільського гос-
подарства та промисловості. 
Особливо приємно було по-
бачити експонати петриків-
ського розпису. Останнім ча-
сом збільшилася кількість ін-
вестицій у Дніпропетровську 
область. Велика увага при-
діляється розробці техноло-
гій. Я побачив багато прила-
дів зі світлотехніки, маши-
но- та приладобудівельної га-
лузей. Дуже добре, що Дні-
пропетровська область йде в 
лідерах.

***
Метою заходу є демонстра-

ція технічного, інноваційного 
та інвестиційного потенціа-
лу в різних галузях економіки 
регіону, презентація кращих 
науково-технічних розробок, 
унікальних досягнень промис-
ловості та експортних мож-
ливостей підприємств облас-
ті. Щороку виставка «Бар-
виста Україна» супроводжу-
ється масштабним комп-
лексом презентаційних та 
культурно-мистецьких захо-
дів, зокрема проведенням Днів 
областей, фестивалів, пре-
зентацій робіт майстрів де-
коративно-прикладного мис-
тецтва регіонів України.

g У міській раді

Підтримаємо Кривий Ріг!
Учора відбулося спільне засідання постійних комісій 
криворізької міської ради. Його провів міський голо-
ва Юрій Вілкул.

Депутати узгодили порядок денний наступної сесії міської ради, 
що відбудеться в середу, 22 серпня. на сесію буде винесено 61 питан-
ня. Основним буде розглянуто стан підготовки закладів освіти до но-
вого 2012-2013 навчального року.

Міський голова нагадав народним обранцям, що ввечері в суботу, 
18 серпня, у столиці в рамках телепроекту «Майданс» виступатиме 
команда Кривого Рогу. Юрій Вілкул закликав підтримати нашу мо-
лодь у цьому проекті. Зокрема, долучившись до Інтернет-голосуван-
ня, що відбуватиметься під час прямого ефіру на телеканалі «Інтер». 
Адже, погодьтесь, Кривий Ріг достойний перемоги.

Після спільного засідання депутати продовжили роботу в постій-
них комісіях.

Володимир СкіДаНОВ.

«Кращий соціальний  
працівник»

За ініціативи губернатора Олександра 
Вілкула на Дніпропетровщині восени до 
Дня соціального працівника буде вперше 
проведено обласний конкурс «Кращий со-
ціальний працівник року». 

Про це сказав заступник голови облдерж-
адміністрації Іван Ступак під час зустрічі з 
фахівцями із соціальної роботи Центру со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ба-
бушкінського району у Дніпропетровську.

Іван Ступак також зазначив, що в конкур-
сі можуть взяти участь усі бажаючі фахівці 
із соціальної роботи області, спеціалісти ра-
йонних, міських, районних у місті центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
які здійснюють соціальний супровід сімей, 
що опинились у складних життєвих обста-
винах.

Жодних підстав  
для здорожчання  
цукру немає

Жодних підстав для підвищення ціни 
на цукор немає. Про це заявив Прем’єр-
міністр України Микола Азаров в інтерв’ю 
Полтавській ОДТРК «Лтава», повідомляє 
департамент інформації та комунікацій з 
громадськістю Секретаріату КМУ.

«У нас запаси цукру більш ніж достатні. 
навпаки – ще місяць тому ми не знали, куди 
його дівати. Зараз для цінової стабільності є 
всі підстави», – сказав Прем’єр-міністр.

Водночас Глава Уряду додав, що в держ-
резерві є достатньо цього продукту, і Уряд 
у будь-який момент готовий зробити ін-
тервенцію на ринок, аби забезпечити ціно-
ву стабільність. При цьому Прем’єр-міністр 
підкреслив, що ціна цукру 8 гривень за кіло-
грам є неприйнятною. Ажіотаж на цей про-
дукт є штучним, він пов’язаний з тим, що 
люди беруть багато цукру про запас.

Підготував Володимир СкіДаНОВ.

g лідируємо
«Золота» область 

Дніпропетровщина стала лідером з ви-
робництва кращих вітчизняних товарів у 
2012 році. Звання «Регіон – лідер з вироб-
ництва кращих вітчизняних товарів у 2012 
році» область отримала на Всеукраїнсько-
му конкурсі-виставці «Кращий вітчизняний 
товар 2012 року», що тривав у рамках за-
гальнодержавної виставкової акції «Барвис-
та Україна». Також регіон був відзначений 
найвищою нагородою виставки – «Золо-
тим» символом. Цього року у виставці взяли 
участь 62 підприємства та наукові установи 
Дніпропетровської області, які представили 
72 види продукції, товарів та послуг. 

Підготувала Тетяна Дрєєва.

g Повідомлення

15 серпня у виконкомі криво-
різької міської ради відбулося 
засідання, присвячене органі-
зації огляду-конкурсу на звання 
кращих об’єктів благоустрою. 

Головуючим на засіданні був заступ-
ник міського голови Григорій Вербиць-
кий. Він і проінформував громадськість 
міста про розпорядження мера Криво-
го Рогу про проведення огляду-конкурсу 
з благоустрою міста, присвяченого Дню 
незалежності України.

Під час засідання було затвердже-
но склад тимчасової конкурсної комі-

сії, до якої ввійшли представники ряду 
управлінь і комітетів виконкому міськ-
ради (усього 10 чоловік, голова комісії 
– Григорій Вербицький). Також учасни-

ки заходу визначили об’єкти-номінанти 
від кожного з семи районів міста, які  
візьмуть участь у конкурсі.

Загалом учасниками тимчасової комі-
сії було затверджено понад 30 конкурс-
них номінацій. Зокрема, члени комісії 
шляхом голосування або спільного обго-
ворення будуть визначати кращу вули-
цю міста, кращі парк, сквер, спортивну 
споруду, пляж, фонтан, середні та вищі 
навчальні заклади, підприємство, уста-
нову, лікувальний заклад, дитячий май-
данчик та ряд інших об’єктів.

Підсумки конкурсу будуть підбиті до 
31 серпня та оголошені громадськості.

андрій РОЙкО.

Тетяна ДРЄЄВа.

Згідно з рішенням Дніпропетровської ре-
гіональної комісії з питань техногенно-еко-
логічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
(протокол № 21 від 16 серпня 2012) та місь-
кої комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій (прото-
кол №14 від 16 серпня 2012) дозволено від-
криття полювання на пернату дичину в Дні-
пропетровській області за погодження з 
Державним управлінням охорони навко-
лишнього природного середовища у Дні-
пропетровській області згідно з чинним за-
конодавством 18 серпня 2012 року з 16.00 на 
польових та водно-болотних угіддях облас-
ті, крім водоймищ, розташованих на тери-
торіях хвойних лісових масивів.

Управління з питань надзвичайних си-
туацій та цивільного захисту населення 

виконкому міськради.

g анонс

До Дня незалежності в Кривому Розі відбудеться  
огляд-конкурс з благоустрою міста
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g Справи комунальні

Боржник без квартири
Криворізька теплоцен-

траль продовжує викону-
вати необхідні обсяги з 
підготовки до наступно-
го опалювального сезону. 
Тож нині з шести котелень 
підприємства дві вже гото-
ві до подальшої експлуата-
ції, виконано також поло-
вину від передбачених ре-
монтів теплотрас, випро-
бувано більше 90 відсотків 
теплових магістралей.

– Головна проблема, з 
якою стикається наше під-
приємство, – це брак коштів, 
які вкрай потрібні для про-
ведення робіт, – говорить за-
ступник директора фінансо-
вого зі збуту теплової енер-
гії підприємства Сергій Гуль. 
– Виникла вона через не-
своєчасну та неповну опла-
ту споживачами послуг те-

пловодопостачання. Тож 
нашими працівниками ра-
зом з державними виконав-
цями щонайменше двічі на 
тиждень проводяться рей-
ди з опису майна боржників 
за рішеннями судів. Прихо-
димо до тих, хто навіть після 
судової ухвали не воліє роз-
раховуватись, і тому маємо 
вживати такі заходи приму-
сового впливу.

З початку нинішнього 
року майна вже описано у 
квартирах більш як двох-
сот неплатників на суму 1,3 
млн. грн. у рахунок його по-
дальшої реалізації й таким 
чином відшкодування на-
копиченої заборгованості. 
Крім цього, до судів направ-
лено ще майже 4 тисячі по-
зовних заяв на суму більш 
як 20 млн. грн. проти борж-

ників, які не поспішають 
оплатити рахунки. Адже за-
гальна заборгованість спо-
живачів ще досить значна 
– близько 70 млн. грн., за 
перше півріччя нинішнього 
року вона зменшилася тіль-
ки на 5 млн. грн.

Ще один напрямок робо-
ти – це виїзні роз’яснення, 
коли наші співробітники 
разом з представниками 
виконкому Жовтневої ра-
йонної у місті ради, поста-
чальниками інших жит-
лово-комунальних послуг 
відвідують підприємства й 
проводять роз’яснювальну 
роботу безпосередньо на 
робочих місцях спожива-
чів. Сподіваємось тим са-
мим пожвавити розрахун-
ки, адже зима, як мовить-
ся, не за горами.

g Місячник безпеки руху

Збив і втік
Як уже повідомлялося в нашій газеті, 

упродовж серпня на території України за-
галом і в Кривому Розі зокрема триває мі-
сячник з безпеки дорожнього руху.

– З початку серпня на Криворіжжі ско-
єно 27 дорожньо-транспортних пригод, в 
яких 3 людей загинуло та 35 було травмова-
но, – розповідає інспектор сектору профі-
лактичної роботи міського відділу ДАІ, ка-
пітан міліції Андрій Юраш. – Під час про-
ведення профілактичних заходів з початку 
місячника загалом виявлено більше 600 по-
рушень Правил дорожнього руху України, 
у тому числі 95 – водіями автобусів.

Якщо розглядати виявлені порушення 
за видами, то маємо 45 випадків керуван-
ня у нетверезому стані, 131 випадок пе-
ревищення швидкості руху, 26 порушень 
правил обгону та 23 – правил зупинки та 
стоянки під час висадки і посадки паса-
жирів, а також 49 фактів перевезень ав-
тобусами пасажирів понад установлену 
кількість. Додам, що постійно проводять-
ся перевірки суб’єктів господарювання, 
які надають послуги з перевезення паса-
жирів автотранспортом, уже проведено 
більше двадцяти таких перевірок.

Окремо хочу зупинитись на тих дорож-
ньо-транспортних пригодах, при яких во-
дії зникли з місця аварії: з початку місяця 
зареєстровано вже 6 таких ДТП, в яких 
шестеро людей було травмовано. Держав-
тоінспекцією міста Кривого Рогу вжиті 
невідкладні заходи, завдяки чому всі ці 
дорожньо-транспортні пригоди розкриті, 
а їх винуватці затримані. Принагідно на-
гадаю, що відповідно до Правил дорож-
нього руху України (пункт 2.10) «У разі 
причетності до дорожньо-транспортної 
пригоди водій зобов’язаний негайно зу-
пинити транспортний засіб і залишатися 
на місці пригоди». Адже самовільно зали-
шаючи місце ДТП, водій кидає напризво-
ляще постраждалих. А це тягне за собою 
відповідальність як адміністративну, так і 
кримінальну, згідно з якою строк позбав-
лення волі може досягти аж 12 років.

g Увага, розшук!
Тернівським РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській облас-

ті розшукується неповнолітня Усенко Наталя Едуардівна 09.04.1995 
р.н., мешкає: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, буд. 6, кв. 6, яка 
15.08.2012 о 19.00 пішла з дому і до теперішнього часу не повер-
нулась.

Прикмети: на вигляд 15-17 років, худорлявої статури, зріст 
близько 160 см, волосся біле (висвітлене) до плечей, очі блакитні.

Одягнута: кофта з капюшоном бежевого кольору з малюнком 
тигра спереду, шорти темно-синього кольору джинсові короткі, 
кеди сіро-блакитні.

У випадку встановлення місцезнаходження Усенко Наталі 
Едуардівни, 09.04.1995 р.н., просимо повідомити за телефо-
нами: 35-02-02, 0963593529, 0978806603, або 102.

g Прес-конференція

«У дитячих садочках черг 
практично немає»
Доки діти насоло-
джуються останні-
ми тижнями літніх 
канікул, освітяни 
активно готуються 
до початку навчаль-
ного року. З цього і 
розпочала недавню 
прес-конференцію 
заступник міського 
голови Валентина 
Бєрлін. 

Торкнулася вона також 
інших важливих питань: 
реконструкції міського 
академічного театру драми 
та музичної комедії імені 
Тараса Шевченка і «музей-
них» планів міста.

– Добре організова-
ний навчальний процес – 
це запорука хорошого на-
вчання, – відзначила Ва-
лентина Бєрлін. – З місь-
кого бюджету в цьому році 
виділено майже 13 мільйо-
нів гривень на проведен-
ня капітального ремон-
ту покрівель, заміну вікон, 
придбання теплових лі-
чильників, впровадження 
енергозберігаючих техно-
логій. У минулому році ми 
започаткували цю прак-
тику, і вже є результат – 
велика економія коштів, 
тому цю роботу будемо 
продовжувати.

Триває робота з входжен-
ня закладів освіти до єди-
ного інформаційного про-
стору. У місті 100% загаль-
ноосвітніх навчальних за-
кладів комп’ютеризовано, 
встановлено 164 навчаль-
ні комп’ютерні класи, усі за-
гальноосвітні навчальні за-
клади мають доступ до ме-
режі Інтернет, послуги про-
вайдерів оплачуються ко-
штом місцевого бюджету.

А в рамках виконан-
ня програми «Сто від-
сотків» міською владою 
продовжується фінан-
сування для придбання 
комп’ютерних класів. До 
початку нового навчаль-
ного року ще 11 шкіл отри-
мали з міського бюджету 
комплекти комп’ютерних 
класів на суму 500 тис. грн. 
До того ж, з нового на-
вчального року в кожній 
школі з’явиться інженер-
електронник з обслугову-
вання комп’ютерних кла-
сів. Це збільшить ефектив-
ність комп’ютерних класів 
та розвантажить учителів 
інформатики.

Торкнулася Валенти-
на Миколаївна і питання 
дошкільної освіти. на це 
за останні 2 роки виділе-
но майже 5 мільйонів гри-
вень. Відкрились 29 додат-
кових груп у дитячих са-
дочках, що дозволило вла-
штувати в дитячий садо-
чок додатково майже 600 
дітлахів. Загалом проектна 
потужність дошкільних 
закладів міста на сьогодні 
складає майже 1300 груп, 

з яких нині функціонують 
1111. Тож можливість від-
кривати нові групи в дитя-
чих садочках є, щоправда, 
в деяких потрібно провес-
ти ремонт приміщень або 
придбати необхідний ін-
вентар чи меблі.

– Є невеликі проблемні 
моменти, але загалом черг 
у місті в такі дитячі закла-
ди немає, – зазначила Ва-
лентина Бєрлін. – У неве-
ликих обсягах вони існу-
ють тільки в районах авто-
вокзалу, Червоної та Чор-
ногорки. Ми знаємо ці 
проблеми і працюємо над 
їх вирішенням.

Відкривати додаткові 
групи дає можливість та-
кож і відновлення та до-
ведення до повної проек-
тної потужності існуючих 
закладів освіти: створено 
нВК №18 у Дзержинсько-
му районі та №38 – у Тер-
нівському. Це дасть змо-
гу відкрити додаткові до-
шкільні групи на 100 місць.

Приємний подарунок 
від губернатора області 
Олександра Вілкула, при-
дбаний за кошти обласної 
субвенції, до Дня знань че-
катиме на школярів.

– З метою патріотично-
го виховання всім дітям 
приготували шкільні що-
денники з ілюстраціями 
видатних місць Дніпропе-
тровської області, зокре-
ма Кривого Рогу та інших 
міст, – веде мову Валенти-
на Бєрлін.

Іншим питанням, по-
рушеним на прес-
конференції, стала рекон-
струкція міського акаде-
мічного театру драми та 
музичної комедії імені Та-
раса Шевченка. Як уже за-
значалося, в рамках Регіо-
нальної програми розви-
тку театрів на Дніпропе-
тровщині наразі триває ІІ 
етап його реконструкції.

Валентина Миколаїв-
на відзначила, що рекон-
струкція торкнеться вну-
трішніх приміщень, які не 
відреконструювали під час 
першого етапу, заміни сис-
теми опалення, електроос-
вітлення та електрооблад-
нання, вентиляції, кон-
диціювання, а також ре-
монту фасаду споруди з 
облаштуванням його зо-
внішнього архітектурного 
освітлення. Вартість робіт 
становить 14,6 млн. грн. 
Оновлений храм Мельпо-

мени криворізькі театра-
ли побачать у жовтні цьо-
го року.

– нині проходять екс-
пертизу проектні роботи, 
і вже найближчим часом 
почнеться реконструкція, 
– розповіла В. Бєрлін. – 
Буде відремонтована за ра-
хунок благодійних внесків 
мала сцена.

До речі, присвоєння 
двом криворізьким теа-
трам статусу «академіч-
них» принесло їхнім пра-
цівникам збільшення за-
робітної плати. З 1 серпня 
заробітна плата начальни-
ків цехів з основних ви-
дів діяльності збільшуєть-
ся на 400 гривень, худож-
ніх керівників – на 600 гри-
вень, майстрів сцени – на 
450, а інші категорії співро-
бітників театрів отримають 
на 250-350 гривень більше. 
Крім того, заробітна плата 
зросте ще від 10% до 30% за 
рахунок збільшення додат-
кового коефіцієнта.

Доки театр готується до 
реконструкції, вже повним 
ходом йде будівництво 
Льодової арени. З місцево-
го бюджету на це виділе-
но 5,5 мільйона гривень, а з 
державного – 40. Заверши-
ти будівництво обіцяють у 
такт з реконструкцією теа-
тру – до кінця жовтня. Льо-
дова арена з полем розміра-
ми 30 на 60 метрів, чотир-
ма роздягальнями та неве-
ликим буфетом увійде в ко-
мунальну власність міста.

Завершується прохо-
дження проектно-кошто-
рисної документації і в на-
ступному році розпочнуть-
ся ремонтні роботи з ре-
конструкції міського істо-
рико-краєзнавчого музею. 
Планується збільшення в 
чотири рази виставкових 
площ, де будуть розташо-
вані нові експозиції, буде 
створено наукову бібліоте-
ку, картинну галерею, кон-
ференц-залу. З’являться в 
музеї і реставраційні май-
стерні, чого раніше не було 
взагалі. Значне збільшення 
торкнеться і території для 
фондів музею, а також пла-
нується благоустрій при-
леглої території з цікави-
ми архітектурними рішен-
нями. У планах навіть вла-
штувати музей під відкри-
тим небом.

Також заступник місько-
го голови відповіла на інші 
запитання журналістів.

анна РОДічкіНа. Фото Олександра ПОРТНяГіНа.

Е. МіСцЕВиЙ.

Масові перевезення
– Зі свого боку, ми також проводимо 

місячник з безпеки дорожнього руху під 
назвою «Увага, серпень – масові переве-
зення», – долучається до розмови в.о. на-
чальника територіального управління Го-
ловавтотрансінспекції в Дніпропетров-
ській області Валентин Ярославцев. – У 
рамках його проведення значно посиле-
но державний контроль за безпекою ав-
топеревезень під час пасажирських пере-
везень автобусами, дотриманням автомо-
більними перевізниками вимог безпеки, 
зокрема, при виконанні спеціальних па-
сажирських перевезень, передовсім дітей 
до місць оздоровлення та відпочинку.

Загалом з початку місячника територі-
альним управлінням за виявленими фак-
тами складено 73 акти, за якими на по-
рушників накладено штрафні санкції на 
суму більше 94 тис. грн. Коли говорити 
суто про Криворізький регіон, то в ньому 
за виявленими порушеннями складено 
36 актів, за якими до перевізників вжи-
то фінансових санкцій на суму близько 40 
тис. грн. Серед найбільш поширених від-
хилень від діючих нормативів такі, як не-
оформлення ліцензійної картки, відсут-
ність договору із замовником, порушення 
режиму праці та відпочинку водіїв тощо.

Контроль на лініях – триває.
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g Обрії мистецтва

Плели, вишивали,  
ляльку мотали…

Першою ластівкою відгукнувся творчий Кривбас на 
наближення 21-ї річниці незалежності України – в істо-
рико-краєзнавчому музеї відкрилась виставка «Таланти 
твої, Криворіжжя».

Обдаровані майстри-ама-
тори, закохані в різноманітні 
рукомесла, представили ува-
зі відвідувачів зразки зобра-
жувального та декоративно-
ужиткового мистецтва.

Цьогорічна експозиція зі-
брала до гурту 68 авторів, які 
представили 262 роботи, вико-
нані в різних техніках і видах: 
традиційної народної та деко-
ративної вишивки, різьблення 
по дереву, валяння, квілінгу, 
петриківського і хохломсько-
го розписів, кераміки, плетен-
ня, ляльок-мотанок, плетених 
іграшок, бісероплетіння, ори-
гамі, батику, витинанок.

– Виставка вкотре показа-
ла, наскільки талановиті люди 
живуть у нашому краї, – пред-
ставила творчі надбання кри-
воріжців директор музею Іри-
на Зінов’єва. – Організатором 
і натхненницею цієї експози-
ції стала науковий співробітник 
музею, член Національної спіл-
ки майстрів народного мисте-
цтва України Лариса Кравчен-
ко. Приємно відзначити, що ві-
ковий ценз наших обдарованих 
авторів коливається від 7 до 83 

років. Серед дорослих митців 
відзначились і 20 здібних діток, 
які займаються в гуртках Цен-
трів дитячої творчості. З гордіс-
тю зазначу, що майстерні до-
робки декотрих майстрів були 
представлені в Музеї народної 
архітектури та побуту в Пиро-
гові (під Києвом). Як казав Лев 
Толстой, мистецтву не можна 
навчити, ним можна зарази-
ти. Тож приходьте, доторкніться 
до прекрасного, може, творчий 
запал охопить і вас.

І дійсно, кожен з відвідува-
чів знайде тут щось прикмет-
не на свій смак. Може, вподо-
бає декоративний розпис на 
пляшках авторства Людмили 

Рябоконь, дружини відомого 
криворізького художника Ми-
коли Рябоконя. А може, запри-
мітить оригінальні весільні ке-
лихи Олени Сацької. Когось не 
залишить байдужим майстер-
на різьба по дереву Євгенія 
Беца, а комусь більше припа-
дуть до душі вишиванки Лідії 
Челнокової і Валентини Лаврик 
чи ляльки-мотанки Маріани 
Любас та Олени Чернишової. 
Обов’язково приваблять око 
м’які іграшки Наталії Смирно-
вої. Утім, що я вам усе на до-
лоньку викладаю. Поспішайте 
до музею та відкривайте для 
себе світ рукомесел, опано-
ваний вашими натхненними, 
трудящими земляками. Ви-
ставка працюватиме протягом 
місяця щоденно, крім п’ятниці, 
з 10.00 до 17.00.

Подробиці

20.09.2012 р. о 15.30 в залі засідань виконко-
му Жовтневої районної у місті ради відбудуть-
ся громадські слухання з обговорення містобудів-
ного обґрунтування площі земельної ділянки для 
реконструкції нежитлової будівлі під торгівельно-
офісні приміщення на вул. Дишинського, 26-б, у 
Жовтневому районі.

Містобудівне обґрунтування розроблене КФ ДП 
ДДПІ  «Дніпроцивілпроект», ліцензія АВ № 555324 
від 26.08.2012 р. Підставою для розроблення міс-
тобудівного обґрунтування є Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 16 листо-
пада  2011 року № 290.

Загальна площа земельної ділянки складає 0,43 
га, на земельній ділянці розташована 2-поверхова 
будівля, що підлягає реконструкції.

З проектом містобудівної документації, у тому 
числі графічним матеріалом, можете ознайоми-
тись у відділі промислової інфраструктури управ-
ління містобудування і архітектури виконкому 
міської ради – кабінет 530, тел. 74-45-46, пл. Ра-
дянська, 1, 50101.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення 
містобудівної документації пропонуємо надава-
ти в управління організаційно-протокольної ро-
боти виконкому міськради (каб. 122, тел. 440-04-
01, пл. Радянська, 1, 50101) до 20.09.2012 р.

g До уваги страхувальників
Перегляд – щорічний

Відповідно до Закону Украї ни 
«Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове соціальне 
страхування» сума внесків, нара-
хованих на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхуван-
ня від нещасного випадку на ви-
робництві та професійного захво-
рювання, строк сплати яких не на-
став на 1 січня 2011 року, підляга-
ють сплаті в порядку, що діяв до 1 
січня 2011 року, тобто на рахунки 
відповідних робочих органів ви-
конавчої дирекції Фонду.

Суб’єкти господарювання, які 
мають заборгованість зі спла-
ти страхових внесків станом на 
1.01.2011 р., подають до від-
ділення Фонду щоквартально 
звітність щодо сплати страхових 
кош тів до повного погашення за-
боргованості за формою, затвер-
дженою постановою правління 

Фонду від 30.11.2010 р. за № 31.
Також всі страхувальники один 

раз на рік до 25 січня року, наступ-
ного за звітним, подають до ро-
бочих органів виконавчої дирек-
ції Фонду відомість розподілу чи-
сельності працівників, річного 
фактичного обсягу реалізованої 
продукції за видами економічної 
діяльності та щорічно, на підста-
ві відомості розподілу, здійсню-
ється перегляд з початку поточно-
го року належності страхувальни-
ка до класу професійного ризику 
виробництва за основним видом 
економічної діяльності.

У разі зміни основного виду еко-
номічної діяльності, що тягне за со-
бою зниження класу професійно-
го ризику виробництва, робочим 
органом виконавчої дирекції Фон-
ду здійснюється перевірка страху-
вальника щодо достовірності по-

даних ним відомостей про види 
економічної діяльності (у тому чис-
лі основний).

Несвоєчасне подання або не-
подання встановленої звітнос-
ті, подання недостовірної звітнос-
ті щодо страхових коштів, несво-
єчасне інформування Фонду соці-
ального страхування від нещасних 
випадків на виробництві про річ-
ний фактичний обсяг реалізованої 
продукції, нещасні випадки на ви-
робництві та професійні захворю-
вання, що сталися на підприєм-
стві, про зміни технології робіт або 
виду діяльності підприємства тяг-
нуть за собою накладення штра-
фу від восьми до п’ятнадцяти не-
оподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян. Це передбачено ст. 
165-4 Кодексу України «Про адміні-
стративні правопорушення».

Відділення ВД ФССНВУ.

g Оголошення

За останні півроку у місь-
кому історико-краєзнав-
чому музеї відбулося 18 
виставок.

Тетяна ДРЄЄВа. Фото андрія ТРУБіциНа.

g  Посвящение Муслиму Магомаеву

Благодарю тебя
Удивительная пора – приморская осень в крыму. 
Она дарит ощущение радости ласковым сиянием 
солнца, неторопливым гулом морского прибоя, 
насыщенностью терпкого воздуха и великолепием 
игры лимонных, янтарных, пурпурных и багряно-
алых пятен горных лесов.

Особенно меня притяги-
вают морские закаты, заво-
раживающие своей непов-
торимостью. В один из та-
ких вечеров, наблюдая кра-
соту бликов тлеющего за-
ката, я медленно двигалась 
вдоль берега в поисках ти-
хого и уединенного места.

Где-то в отдалении ли-
лась нежная лирическая 
мелодия. Слов песни не-
возможно было разобрать, 
но что-то очень знакомое 
отрывочно доносил лег-
кий, игривый ветер. Уско-
рив шаги, я подошла бли-
же к морю, заметив у са-
мого берега одинокое ма-
ленькое кафе в стиле 
ретро, из которого доно-
силась песня, проникно-
венно исполняемая Му-
слимом Магомаевым.

В эти минуты мою душу 
переполняла восторжен-
ность, которая была созвуч-
на с магией голоса Муслима 
Магомаева, ритмичным ро-
котом моря и ночным таин-
ством неба с недосягаемо-
стью мерцающих звезд.

Пожалуй, в эту ночь я 
ощутила гармонию с окру-
жающей меня красотой ми-
роздания. И под наплывом 
чувств обратилась к морю:

– Спасибо, море. Спаси-
бо, Муслим, за этот вечер!

– Вы любите песни Му-
слима Магомаева? – прозву-
чал совсем рядом незнако-
мый женский голос из тем-
ноты ночи. – не правда ли, 
его голос неповторим, ма-
нит и волнует душу своей 
эмоциональной глубиной?

– Голос действительно 
трогает и волнует душу.

– Простите, что обраща-
юсь к вам. Случайно услы-
шала, как вы благодари-
ли Муслима Магомаева за 
этот вечер… Возможно, 
смысл прозвучавших слов 
покажется вам странным, 
но моя благодарность это-
му человеку измеряется 
длиной всей моей жизни.

– Вы говорите, длиной 
всей жизни?

– Это вас удивляет?
– Звучит несколько зага-

дочно…
– Очевидно, в этом мире 

все немного загадочно. По-
верьте, иногда в жизни 

происходят странные сов-
падения, когда чувство ра-
дости может неожиданно 
омрачиться печалью. Такое 
удивительное совпадение 
случилось и в моей жизни. 
Произошло оно много лет 
назад, оставив в моей судь-
бе неизгладимый след.

Человек, с которым я 
решила соединить свою 
жизнь, накануне свадьбы 
достал для меня, с неимо-
верными усилиями, билет 
на концерт Муслима Маго-
маева, зная о моем восхище-
нии певцом, его талантом. 
Концерт стал подарком мне 
ко дню нашей свадьбы.

нельзя передать слова-
ми тот водоворот мятущих-
ся чувств, нахлынувших на 
меня. Я впервые до конца, 
каждой своей клеточкой по-
няла, что такое потрясаю-
щая сила искусства, которая 
возвышает и преображает.

Проникновенный го-
лос Муслима нашел отзвук 
в моем сердце, настойчиво 
звал за собой, находил до-
рогу к самым сокровенным 

уголкам души. Мне показа-
лось, что этот голос невоз-
можно забыть, он волнует, 
как ожидание счастья, своей 
чистотой и искренностью.

Концерт для меня стал 
своеобразным катарсисом, 
озарением, заполнившим 
меня неуемным стремле-
нием к высокому и прекра-
сному в жизни с ее трепе-
том и любовью… После 
концерта я долгое время не 
могла успокоиться, потря-
сенная тем откровением, 
что снизошло на меня.

наступил день свадь-
бы. А меня томила неясная 
раздвоенность чувств.

Я осознавала, что мой 
поступок покажется близ-
ким людям странным и 
непонятным. Мое чувство 
жалости к человеку, с ко-
торым я должна была свя-
зать судьбу, не принесет 
счастья ни ему, ни мне.

Понимала, что сейчас за-
кроется дверь в мою прош-
лую жизнь и предо мной 
предстанет совершенно но-
вая, неизведанная жизнен-
ная полоса со своими радо-
стями и огорчениями…

Любовь к Муслиму, пере-

полнявшая меня радостью, 
окрасилась в тона светлой 
печали несбыточной меч-
ты… Я знала: по иронии 
судьбы, нам никогда не су-
ждено было встретиться, 
словно двум планетам, ле-
тящим в бесконечном про-
странстве Вселенной.

Чувство любви всегда 
прекрасно в своем отдале-
нии. Я тянулась к этой яр-
кой, пленительной, но не-
досягаемой звезде. И эта 
устремленность заставля-
ла меня становиться луч-
ше, чище, добрее.

Муслиму я благодарна за 
то, что своим творчеством 
он помог мне найти путь к 
себе и понять себя, помог 
не отказаться от самой себя 
и всего, что мне дорого: об-
рести веру, стремление к 
свободной, осмысленной, 
творческой жизни…

Иногда так бывает, когда 
любимая мелодия или пе-
сня постоянно вас сопрово-
ждает по жизни и становит-
ся вашей спутницей навсег-
да. Для меня такой попут-
чицей стала песня Муслима, 
слова которой всевластно 
вошли в мое сознание:

А я живу, как хочется,
А я живу, как дышится.
Судьба – моя помощница.
Любовь – моя владычица.
Мой внутренний голос 

подсказывал, что именно 
в этих словах песни кроет-
ся единственный достой-
ный смысл человеческо-
го существования. Дейст-
вительно, что может быть 
прекраснее независимости 
и свободы – быть самой со-
бой, делать все по зову сер-
дца и велению души, жить, 
не оглядываясь на предрас-
судки и пересуды окружа-
ющих, а так, как подсказы-
вает интуиция.

Повседневность озари-
лась новым смыслом, и ма-
нящий мир искусства стал 
неотъемлемой частью моей 
жизни. Живопись для меня 
стала самовыражением и 
настоятельной душевной 
необходимостью. Я искала 
и находила вдохновение в 
жизни, которая полна мно-
гообразия звуков, запахов, 
света, красок, интонаций и 
чувств. Отношение к окру-
жающему миру, свои мыс-
ли, настроение я доверяла 
краскам, холсту и кисти...

* * *
Женщина замолчала, 

глядя в ночную даль. Мы 
сидели на берегу, слушая 
доносившийся из кафе, 
трогающий душевным от-
кровением голос Муслима:

За шепот и за крик,
За вечность и за миг…
За все тебя благодарю.

Ольга ВалЕНСкая.
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g Є проблема

Потрібна селищу аптека
Доброго дня, шановна редак-

ціє!
не так давно на сторінках ча-

сопису «Червоний гірник» було 
надруковано цікаву інформацію 
про те, як КП «Фармація» від-
значило своє 50-річчя.

Що казати: подія приємна. І 
ми, ті, котрі постійно користу-
ємось послугами аптек, аптеч-
них пунктів, кіосків, солідар-
ні зі словами подяки, які звуча-
ли під час святкування ювілею. 
Сервіс – чудовий! Широкий ви-
бір ліків, комфортні приміщен-
ня, затишні зали... Уважні пра-
цівники-професіонали і зустрі-
нуть, і порадять, і тактовно об-
слугують. Усе добре, похвально. 
Радісно, що ширшає коло аптек 
у віддалених районах, що керів-
ництво опікується здоров’ям 
городян...

Та от що прикро. У нашому 
селищі колишнього РУ ім. Кар-
ла Лібкнехта нині аптечні по-
слуги не надаються. Колись і в 
нас, по вул. Світлогірській, 74, 
працювала ошатна, з усіма піль-
гами аптека, а згодом – зникла. І 
тепер старикам, бабцям з ціпоч-
ками додалось клопотів: треба 
весь час когось прохати – дітей, 
сусідів, аби ті погодились доста-
вити їм оті помічні пігулки.

Отож у нас, жителів вулиць Га-
лілея, Козаченка, Керчинської, 
Арзамаської, Рубльова, Пічугі-
на, Павлика Морозова, Чехосло-
вацької, Світлогірської, Магні-
тогорської, Житомирської та ін-
ших, щиросердне прохання: а чи 
не можна було б і в нашому сели-
щі відкрити чи аптеку, чи аптеч-
ний пункт, чи кіоск? Цікава річ: 
у 60-ті роки саме на нашому руд-

нику працював завідуючим ап-
текою відомий фітотерапевт Да-
нило Зубицький.

Якщо задовольнять це про-
хання, то споживачі ліків бу-
дуть щиро вдячні за повагу, 
співчуття, турботу, добре серце.

За дорученням жителів 
селища, Людмила КОВТУН. 

Усього – понад 30 підписів.

g Хвилини поезії
Малинове диво
Малина зблідла. В сумнівах, півсні
Вона під сонну сутінь підібгала
Ще літнє сонце – світле покривало,
Що гріє кущ узимку й навесні.
Кущі гарячі рве і патьорить,
Морозить серпень чорною іскрою,
Що зветься сонцем літом і зимою,
А вереснем у ягодах дрижить.
Мій Вересню! Не ріж грайливу віть,
З якої трунком лився літній спогад
Про сутінки, про сонце і про Бога,
Що створював усе це мимохідь . . .

Анатолій БІЛИЙ.

g казки бабусі лариси

Бусы времени
Время моей жизни так 

быстро прошло. Совсем 
недавно я бегала босиком 
по траве, солнышко грело 
спину, а пятки щекотала 
трава. Но вот я подросла 
и вскоре уже бежала с пор-
тфелем в школу...

Школьная форма сня-
та, надеты туфельки на 
высоких каблучках, баль-
ное платье. Вот и выпуск-
ной вечер, первый рассвет 
и первый поцелуй...

Но и это прошло. Дни 
летели незаметно, пере-
растали в недели. Недели 
складывались в месяца, ме-
сяца наслаивались друг на 
друга, и вот уже год позади.

Не успела оглянуться – 
вот и первые морщинки. 
Оказывается, годы тоже 
наслоились один на один, 
и вот уже большие бусы с 
десятками бусинок висят 
у меня на шее. Каждая бу-
синка – это прожитый 
год. Каждый имеет свой 
оттенок. В начале жиз-
ни – это светлые бусин-
ки, а в середине – темные. 
Теперь каждый год бусин-
ка становилась все тем-
нее и темнее. Больше по-
терь, чем побед.

И хотя их видно толь-
ко мне, бусы моей жиз-
ни уже достаточно боль-
шие и тяжелые. Что же 

это получается? Если они 
будут такие тяжелые, 
что я не смогу их носить, 
то мне и умирать пора? 
А мне не хочется. Ну как 
же без меня будет цвести 
ромашка и петь соловей. 
Нет! Я думала, что дойду 
до хозяйки Времени и все 
это можно будет решить.

Вот и гора, где живет 
ее величество Время.

– Здравствуйте, госпо-
жа Время, – говорю я. – Я 
пришла к вам с огромной 
просьбой. Видите, какие у 
меня длинные и тяжелые 
бусы Времени. Они тя-
нут меня к земле, и мне 
тяжело уже их носить. Да 
и темных бусинок больше, 
чем мне хотелось. А нель-
зя ли сделать так, чтобы 
они не тянули меня к зем-
ле? Нельзя ли остановить 
для меня Время?

– Странное желание. 
Не думаю, что тебе по-
нравится это. Если пере-
думаешь, то скажешь мне.

Хозяйка Времени сня-
ла с меня бусы и откры-
ла дверь.

– Это моя кладовая 
Времени. Здесь оно сто-
ит. Ты можешь осмо-
треться и решить – но-
сить тебе тяжелые бусы 
или ходить без них...

Я вошла, и за мной за-

хлопнулась дверь.
Кладовая была похо-

жа на тот мир, отку-
да я пришла. Вот только 
что-то было не так.

Я бродила по полям и 
сидела на берегу речки. На 
шее у меня не было бус, но 
с исчезновением бус исчез-
ла и жизнь. Речка не те-
кла между берегов. Она 
остановилась, как на кар-
тинке.

Родничок замер, как 
будто на бегу. Листья 
на деревьях были как на-
рисованные. Один листок 
повис в воздухе. Он не па-
дал на землю. Не было 
здесь ветерка. Да и сол-
нышко не пригревало мои 
плечи. Птицы застыли в 
полете. А вокруг – ни од-
ной живой души. Муравьи 
не собирали листочки, 
паук не плел свои сети, 
бабочки не наслаждались 
ароматом цветов и не со-
бирали нектар. Все было 
ненастоящее, все было 
как нарисованное.

И вдруг мне так за-
хотелось напиться хо-
лодной родниковой води-
цы, услышать жужжа-
ние шмеля и увидеть, как 
паук работает над своей 
паутиной. Все происхо-
дит во Времени. И хотя 
бусы тяжелые, но когда 

они на мне, я могу вдох-
нуть аромат незабудок, 
услышать, как поет со-
ловей.

В это время откры-
лась дверь и вошла госпо-
жа Время. Она вывела 
меня из кладовой и наде-
ла бусы.

– Ну, как тебе мир без 
Времени? Хочешь там 
остаться навсегда?

– Нет! Я лучше буду со 
своими бусами. Мир без 
них теряет смысл.

– Иди домой. Время для 
тебя остановится тог-
да, когда я этого захо-
чу. А пока наслаждай-
ся жизнью и не обращай 
внимания на цвет буси-
нок. Они окрашивают-
ся в тот цвет, который 
ты сама закажешь. Бу-

дешь недовольна жизнью 
– они будут темные. На-
учишься радоваться вос-
ходу солнышка, дунове-
нию ветра, прочитанной 
книге – тогда они поменя-
ют цвет. Как только ты 
больше будешь радовать-
ся, так и бусинки будут у 
тебя светлые. А светлые 
бусы намного легче, чем 
темные. Тебе не будет 
тяжело их носить.

Посмотри вокруг. Как 
прекрасен мир, как кра-
сиво плывут облака в 
небе, как торжествен-
но поднимает подсолнух 
свою головку к солнышку. 
А бусы – это всего лишь 
маленькая плата за свет 
солнышка, лунную дорож-
ку, пенье птиц и журча-
ние ручья.

Лариса ВЕСЕЛКОВА,  
ул. Рязанова.

g Запитайте 
       у юриста

Про право  
на спадщину 
за заповітом

– Моя рідна се-
стра заповіла 
все своє майно 
дружині племін-
ника, а потім 
вчинила запо-

віт, яким заповіла земельну 
ділянку, що належала їй на 
праві власності, своєму ону-
ку. Чи маю я в цьому випад-
ку право на спадщину?

М., вул. Тамбовська.
відповідає червоногірни-

чанський юрист, викладач 
Криворізького факультету 
Національного університету 
«Одеська юридична акаде-
мія» Олена БЕРЕЗОвСЬКА.

У статті 1217 Цивільного 
кодексу України визначено 
два види спадкування: за за-
повітом та за законом.

Статтями 1234 та 1235 зга-
даного кодексу встановлено, 
що фізична особа з повною 
цивільною дієздатністю має 
право особисто вчинити за-
повіт, в якому призначити 
своїми спадкоємцями одну 
або кілька фізичних осіб, не-
залежно від наявності в неї з 
цими особами сімейних, ро-
динних відносин, а також 
державу, територіальну гро-
маду тощо. Відповідно до ст. 
1236 цього кодексу заповідач 
має право охопити заповітом 
усю спадщину або її частини.

Таким чином, сестра на-
шої дописувачки мала право 
вчинити заповіт на користь 
дружини свого племінника 
і заповісти їй усе майно, яке 
належало сестрі дописувач-
ки на момент складання за-
повіту.

Відповідно до частини 2 
статті 1254 Цивільного ко-
дексу України заповідач має 
право в будь-який час склас-
ти новий заповіт. Заповіт, 
який було складено пізніше, 
скасовує попередній заповіт 
повністю або в тій частині, 
в якій він йому суперечить. 
Цим правом і скористалася 
сестра нашої дописувачки, 
коли склала новий заповіт на 
ім’я свого внука.

Стосовно нашої читач-
ки слід зазначити, що вона 
є спадкоємицею другої чер-
ги за законом, бо відповід-
но до статті 1262 Цивільного 
кодексу України в другу чер-
гу право на спадкування за 
законом мають рідні брати 
та сестри спадкодавця, його 
баба та дід як з боку батька, 
так і з боку матері. (У першу 
чергу право на спадкування 
за законом мають діти спад-
кодавця, той з подружжя, 
який його пережив, і батьки 
– відповідно до статті 1261). 
Однак спадкування за зако-
ном відбувається в тому разі, 
якщо заповіт спадкодавцем 
не складався. Оскільки се-
стра читачки вчинила запо-
віт, то права на спадщину 
наша дописувачка не має.

Сторінку підготувала Олена ТаРаСик.

g Нотатки про життя
Одиночество

Каждому нужно дать его игрушку.
Э. Ростан

Мне  не хватает одиночества... Моя жизнь слишком 
наполнена тобой. Я задыхаюсь от твоей всепоглощаю-
щей любви, заполнившей каждый уголок нашего дома. 
Чем больше твой страх меня потерять, тем меньше у 
меня остается свободного пространства. Твое желание 
присутствовать в каждой секунде моего бытия парали-
зует мою личность. Все меньше свободных движений. 
Все меньше мыслей. Все меньше меня...

Инвалид любви. Твоей любви. 
...И каждый год с нетерпением жду весны. Когда 

смогу вдохнуть свежего, переполненного ароматами 

жизни воздуха. Когда смогу расправить плечи, сбро-
сив всю тяжесть твоей огромной любви. Когда смо-
гу, не оглядываясь назад, сделать самостоятельный 
независимый шаг.

Но  каждая весна проходит мимо, не оставляя 
надежды, обрекая на вечное рабство.

Любовь прекрасна!? Поистине высокое чувство! На-
столько высокое, что оставляет внизу все чувства других.

Не надо меня любить! Я НЕ ХОЧУ! Не надо меня удер-
живать! Просто дай мне мою игрушку. Верни мне немно-
го МЕНЯ. Отдай мне МОЕ одиночество. И я всегда буду с 
тобой.

Светлана ШАРКО, Кривой Рог – Смоленск.
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Куплю

Оголошення

Продаю

Загублене

Послуги

Поздоровлення. Оголошення

Різне

 

Требуется

менеджер по снабжению
Тел. 067-3452685

Доход   
3500 – 4200 грн.

Требуется          з/п 3000 – 3500 грн.

менеджер
по работе с клиентами

Тел. 096-5782827

Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-3452671

Виконком Центрально-Міської районної 
у місті ради оголошує конкурс  на  заміщен-
ня вакантних посад:

 – заступника завідувача загального відділу;
 – головного спеціаліста по захисту прав спо-

живачів відділу розвитку підприємництва.
Вимоги до претендентів: громадянство 

України, освіта повна вища відповідного про-
фесійного спрямування, за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне 
володіння державною мовою, навички роботи з  
комп’ютером та оргтехнікою.

На посаду заступника завідувача загального 
відділу: стаж роботи за фахом на службі в ор-
ганах місцевого самоврядування та державній 
службі на керівних посадах не менше 3 років 
або стаж роботи за фахом на керівних посадах в 
інших сферах  не менше 4 років.

На посаду головного спеціаліста по захисту 
прав споживачів: стаж роботи за фахом на служ-
бі в органах місцевого самоврядування та дер-
жавній службі на посаді провідного спеціаліста 
не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в 
інших сферах  не менше 3 років.

Заяви до конкурсної комісії  приймаються 
протягом 30 днів з дня опублікування оголо-
шення за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Леніна, 27, 
каб.419.

За інформацією звертатись за телефоном:  
90-07-46.

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

№
з/п

Балансоутри-
мувач

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

Найменування Місцезнахо-
дження

Загальна 
площа, 

м2

Вартість 
майна за 

не залежною 
оцінкою, грн.

Максималь-
но можли-
вий строк 

оренди
Мета використання

1 УКВМ Нежиле приміщення на 1,2 по-
верхах окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул.Леніна,60 18,9 24986,0  
Станом на 
19.03.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення підрозділу по роботі 
з клієнтами товариства (місця загаль-
ного користування до раніше привати-
зованого об’єкта)

2 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 
1 поверх житлового будинку

М-н Всебрат-
ське2, буд.49

5,2 4922,0 Станом 
на 26.04.2011

1 рік Під розміщення складу, за умови згоди 
всіх співвласників житлового будинку

3 УБЖП Нежиле приміщення в будівлі 
підземного пішохідного переходу

Вул.Лермон-
това

14,5 17256,0 Станом 
на 25.06.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі непродоволь-
чими товарами

4 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 
1 поверх житлового будинку

Пр-т Миру,25 3,8 4148,0 Станом 
на 28.02.2011

1 рік Під розміщення офісу, за умови згоди 
всіх співвласників житлового будинку

5 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 
1 поверх житлового будинку

Вул.Тинка,1 4,6 4812,0 Станом 
на 28.04.2011

1 рік Під розміщення майстерні з ремонту 
взуття, за умови згоди всіх співвлас-
ників житлового будинку

6 УКВМ Окремо розташована двоповер-
хова нежила будівля

Вул.Нікополь-
ське шосе,3 б

14,6 11565,0 Станом 
на 26.04.2011

2 роки 11 
місяців

Під розміщення складу

7 КП «Криворіжавто-
транс»

Нежилі приміщення на 2 поверсі 
окремо розташованої будівлі та 
в одноповерхових нежилих бу-
дівлях

Вул.Аляб’єва,1 89,7 59769,0 Станом 
на

05.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення офісу та майстерні з 
ремонту транспортних засобів

8 УКВМ Нежиле приміщення в однопо-
верховій окремо розташованій 
нежилій будівлі

Вул.Коломой-
цівська,23

115,9 55645,0 Станом 
на 12.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення оптового складу

9 УКВМ Нежиле приміщення в однопо-
верховій окремо розташованій 
нежилій будівлі

Вул.Коломой-
цівська,23

120,1 71027,0 Станом 
на 12.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення оптового складу

10 Відділ освіти ви-
конкому Жовтневої 
районної у місті ради

Нежиле приміщення на 1 поверсі 
окремо розташованої нежилої 
будівлі

М-н 5 
Зарічний,11а

10,5 10323,0  Cтаном 
на 10.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення громадської органі-
зації

11 КУ «Центр первин-
ної медико-санітар-
ної допомоги №2»

Частина вестибюля нежилої окре-
мо розташованої будівлі

Вул.Мусоргсь-
кого,32а

3,5 3850,0 Станом 
на 03.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення банкомата

12 УКВМ Нежиле приміщення на 1 поверсі 
окремо розташованої нежилої будівлі

Вул.Коротчен-
ка,8 а

70,3 58345,0  Станом 
на 17.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення складу

13 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 
цокольний поверх гуртожитку

Вул.Коротчен-
ка,1 в

33,5 42677,0 Станом 
на 17.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення перукарні

14 УБЖП Нежиле приміщення на 5 поверсі 
окремо розташованої нежилої 
будівлі

Вул.Невська,3 526,8 546019,0 Станом 
на 04.07.2012

5 місяців Під розміщення службового примі-
щення державної установи

15 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване 
у цокольний поверх житлового 
будинку

Пр-т Півден-
ний,3

47,3 37124,0 Станом 
на 04.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення майстерні з ремонту 
телерадіоапаратури

16 УБЖП Нежилі приміщення, вбудовані у 
1 поверх, в підвал та у прибудову 
до житлового будинку

Вул.Недєліна, 
28

339,0 258041,0 Станом 
на 09.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі непродоволь-
чими товарами

17 КПТМ «Криворіж-
тепломережа»

Нежиле приміщення в однопо-
верховій нежилій будівлі

Вул.
Черкасова,28а

38,8 32367,0 Станом 
на 12.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення майстерні з ремонту 
та пошиття одягу

18 УКВМ Нежилі приміщення, вбудовані у 
1 поверх житлового будинку

Вул.Івана 
Сірка,43

133,8 133795,0 Станом 
на 13.06.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі продовольчи-
ми товарами

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються відділом дозвільно-погоджувальних процедур виконкому 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 відповідно до абз.3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду 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). 

Виконавчий комітет Жовтневої районної у місті ради оголошує  конкурс на заміщення 
вакантної посади: спеціаліста І категорії управління праці та соціального захисту населен-
ня (тимчасово). Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища економічна освіта за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста абс магістра, вільне володіння державною мовою, вміння 
працювати на комп’ютері. Учасники конкурсу складають письмовий іспит. 

Документи   приймаються   протягом   ЗО   днів   з   дня   опублікування оголошення за адресою: 50014, 
м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 2, кімн. 310. За додатковою інформацією звертатися за телефонами:  50-
31-83 (відділ кадрів), 5 3-00-95 (управління праці та соціального захисту населення).

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

Шановні виборці! 
Відділ   ведення   Державного   реєстру  вибор-

ців   виконкому  Жовтневої районної у місті ради 
запрошує вас   для уточнення своїх персональних 
даних в базі даних Державного реєстру виборців 
та усунення можливих неточностей в Реєстрі, а 
відповідно і в списках виборців.

Це потрібно зробити лише раз, щоб бути впев-
неним у правильності внесення ваших персональ-
них даних до Державного реєстру виборців та для 
уникнення    ускладнень в день голосування на    
чергових виборах народних депутатів України, що 
відбудуться 28 жовтня 2012 року.           

Дякуємо виборцям, які вже звернулися до від-
ділу.

При зверненні потрібно обов’язково мати при 
собі паспорт чи тимчасове посвідчення громадя-
нина України.

Відділ знаходиться за адресою: вул. Шурупова, 
2 (зупинка «КРЕС»), виконком Жовтневої район-
ної у місті ради, 4-й поверх, каб. 407, 408. Режим 
роботи: з понеділка по п’ятницю - з 8.30 до 17.00 
(перерва з 12.30 до 13.00); субота - з 9.00 до 13.00, 
неділя - вихідний.
Відділ ведення Державного реєстру виборців 
виконкому Жовтневої районної у місті ради.

КРиВоРіЗьКа МісьКа РаДа  
ВиКОНАВЧий КОМІТЕТ

РіШЕННЯ
08.08.2012 м. Кривий Ріг № 245

Про проведення громадських обговорень проектів містобудівної документації
Розглянувши заяви замовників містобудівної документації; відповідно до Законів України «Про 

основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», Прикінцевих положень Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності»; на виконання листа головного управління будівництва та архі-
тектури Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 2 вересня 2011 року № 1141/01/183-
11; відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 16 листопада 2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення 
містобудівної документації»; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконком міської ради вирішив:

1. Розпочати процедуру громадських обговорень та провести громадські слухання проектів місто-
будівної документації в строки, визначені в додатку.

2. Управлінню містобудування і архітектури виконкому міської ради (Гнатовський П.П.):
2.1. у 10-денний термін після прийняття рішення забезпечити публікацію оголошень про процедуру 

громадських слухань у засобах масової інформації;
2.2. організувати запрошення представників відповідних служб і організацій для проведення гро-

мадських слухань.
3. Призначити головуючим на громадських слуханнях начальника управління містобудування і ар-

хітектури виконкому міської ради Гнатовського П.П.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Гальченка А.В.

Міський голова Ю. ВІлкул.
Витяг з додатка до рішення виконкому міської ради 08.08.2012 № 245

Перелік проектів містобудівної документації, наданих замовниками для проведення 
громадських обговорень

Вітаємо!

Криворізькі міські електричні мережі ПаТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» повідомляють,  що для 
проведення ремонтних робіт в період з 27.08.2012г. по 31.08.2012г.   можливі тимчасові  (з 
9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях:
Маршака, 8,  9,  10,  11,  12,  13,  банк «Аваль» вул. Маршака, 9,  Коперника, 1-17, 2-28;   Кравченка, 36-44,  
11-25;   Шевченка, 31-53,  24-70;   Фурманова, 24-38,  29-41, 44-62;   Толстого,  29;   Українська, 123-125,  
Декабристів,  84-128,  71-113;   Балхаська, 45-49;   Кобилянського, 177-191, 120-140,  пер.Крамсько-
го, 4-18,   вул. Універсальна, 24-52,  пер. Корсунський, 2-42, 1-11,  вул.Комсомола України, 1-27, 6-26,  
Єреванська, 1-31, 2-34,  Федьковича, 1-20, Мудрьонівська, 1; 2; 4,  6-38; 3-47,  Давидова,  1-37,  2-32,  
Шулейкіна,  1-32;  2-30,  Довгорукого, 1,  3-33;  2-10,  Чижевського,  1-19;  2-30,  Андерсена,  1-17;  2-16а,  
Узбецька,  1-11;  2-22,  Самойлова,  66-76,  78-82,  Чорногорська, 2-48,  Ширван-Заде, 1-49; 2-18,  Азіна, 
1-37; 2-18,  Ольховського, 3-45; 2-34,  Паровозна, 1,  Павлоградська, 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,  Кубинська, 
110-134; 105-131,  Літке, 94,  Чорноморська, 36а-80; 35а-79,  Ст.Більшовиків, 36а-38а,  Чебишева, 1-25; 
2-22,  Цитрусова, 42-62; 35-65,  Вольтера, 35-49; 40-56,  1-35; 2-34,  Петриківська, 11а-65; 14-42а,  42;  6а,  
Достоєвського, 1-37; 18-60;  Лобачевського, 2-38;  Іванівська, 4; 8; 22-24,  26-46;  Кириленка, 29, 35,  Мало-
архангельська, 4а;  7а,  9а;  25-51;  26-50,  Янки Купали, 27-51; 20-44; 55; 59/2; 48-50,  Літке, 43; 15-41; 12б-46; 
54а; 42а,  Хетагурова, 1-35;  Ванди Василевської, 2-38,  Нобелівська, 2-30,  Вільна, 67,  Бердянська, 51-55; 47; 
49,  Курганська, 3-23; 31; 37; 39; 10-30; 40; 2-6; 2б,  Світлогірська, 1-67;  Гірничорятувальна, 13; 14,  Тольятті, 2-8; 
3-11,  Кузнечна, 2-18; 3-19,  Перова, 1-56;  Пічугіна, 2-7;  Оленецька, 1-36;  Рубльова, 19; 20,  7-22,  Світлогірська, 
84-114;  Магнітогорська; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 30,  Паркова, 1-13; СШ-58,  Упіта, 51,  74-80;  53,  Мелешкіна, 2-6,  
8-10;  Лугова, 50-72; 125-173;  Кубинська, 136-158; 133-157,  Янки Купали, 110а-162; 113-161;  Малоар-
хангельська, 133-135; 119; 126;  Літке, 122-136; 113-129,  Криничанська, 2-24; 1-25;  Щукіна, 4-24; 25-45а; 
1-19;  25-річчя Жовтня, 26-46; 27-47, 4-20; 3-21;  Іскрівська, 48-106, 1-37.

Вибачаємося  за викликані незручності.

g Заяви про екологічні наслідки

Заявление об экологических последствиях деятельности
Планируемая деятельность заключается в реконструкции котельной тракторного парка для нужд 

отопления и горячего водоснабжения объектов ОАО «ЮГОК». Целью планируемой деятельности является 
установка водогрейных котлов КОЛВи-3000 (3 шт.) взамен морально устаревших и исчерпавших свой тех-
нический ресурс паровых котлов ДКВР-2,5/13 (3 шт.)

Проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия по обеспечению 
нормативного состояния окружающей среды и энергосбережению: предлагаемые проектом во-
догрейные котлы сконструированы по современной технологии и имеют высокий коэффициент полезного 
действия (92 %); в котельных установлены приборы учета расхода природного газа и холодной воды; для 
более экономного сжигания природного газа проектом предусматривается использование температуры 
уходящих газов для подогрева воды в обратном трубопроводе, проходящем через теплоутилизаторы; ба-
ки-аккумуляторы горячей воды, используемой для технологических нужд, покрываются тепловой изоля-
цией (напыление из пенополиуретана); выполняется изоляция трубопроводов системы теплоснабжения, 
горячего водоснабжения и газоходов; производится сбор, хранение и утилизация отходов производства в 
ходе работ по реконструкции и при эксплуатации котельной; выполняется благоустройство прилегающей 
территории площадью 60 м2 путем восстановления разрушенного цементобетонного покрытия.

В ходе планируемой деятельности от источников реконструируемой котельной тракторного парка вы-
брасываются в атмосферный воздух загрязняющие вещества в объеме 3255,274 т/год, в том числе парни-
ковые газы в объеме 3246,204 т/год. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, 
создаваемые планируемым источником выбросов, достигнут в рассматриваемом районе величины 
0,23 ПДК (азота диоксид) и в ближайших жилых массивах и природно-заповедных объектах не превысят 
предельно-допустимых значений. В ходе эксплуатации реконструируемой котельной предусматривается 
потребление воды питьевого качества в объеме 1712,0 м3/год, в том числе: 206,0 м3/год – на заполне-
ние системы горячего водоснабжения и оборудования (котлов) один раз в год, 773,1 м3/год – на подпитку 
системы теплоснабжения для восполнения безвозвратных потерь утечки и испарения, 11,55 м3/год – на 
регенерацию (регенерация производится один раз в 5 суток), 70,0 м3/год – на смыв полов, 651,0 м3/год – 
на хозяйственно-бытовые нужды обслуживающего персонала котельной.

Для приготовления горячей воды на технологические нужды потребителей ОАО «ЮГОК» планируется 
потреблять 18200,0 м3/год воды питьевого качества.

Производственные стоки в объеме 287,6 м3/год (11,55 м3/год – после регенерации, 206,0 м3/год –  
спуск воды из системы один раз в год, 70,0 м3/год – от смыва полов) отводятся в существующую производ-
ственную канализацию ОАО «ЮГОК», хозяйственно-бытовые стоки в объеме 651,0 м3/год отводятся в су-
ществующую хозяйственно-бытовую канализационную сеть. Проектируемая деятельность предусмотрена 
на территории существующей котельной тракторного парка, в пределах земельного отвода ОАО «ЮГОК». Отвод 
дополнительных земельных площадей под реконструкцию котельной не требуется. Воздействие на почвы и зе-
мельные ресурсы не оказывается. В ходе эксплуатации котельной тракторного парка ОАО «ЮГОК» воздействие 
на геологическую среду не оказывается. В ходе реконструкции котельной тракторного парка образуются отходы 
производства IV класса опасности – строительный мусор (102,936 т за весь период реконструкции) и лом чер-
ных металлов (1,99 т за весь период реконструкции). В ходе эксплуатации реконструированной котельной будет 
образовываться отход IV класса опасности (твердые бытовые отходы – 0,744 т/год). Все образующиеся производ-
ственные отходы организованно собираются, хранятся, а затем передаются по договору специализированным 
предприятиям для вывоза, накопления, регенерации или утилизации. истощение или деградация сложившихся 
в рассматриваемом районе растительных и животных сообществ в результате планируемой деятельности не на-
ступит. На заповедные объекты планируемая деятельность воздействует в допустимых пределах.

Социальная организация близлежащих территорий, условия проживания местного населения, дея-
тельность жилищно-гражданских объектов в ходе планируемой деятельности не нарушаются.

В результате планируемой деятельности нарушение эксплуатационной надежности и сохранности 
близлежащих техногенных объектов не наступит.

Планируемая деятельность с точки зрения обеспечения социальной, техногенной и природной безопа-
сности относится к допустимой при условии реализации всех предусмотренных мероприятий.

Учитывая предусмотренные мероприятия по обеспечению нормативного состояния окружающей сре-
ды и экологической безопасности, можно сделать вывод, что экологический риск планируемой деятель-
ности сведен к минимуму. Планируемая деятельность имеет приемлемый уровень социального риска.

Администрация ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» обязуется обеспечить осуществление 
проектных решений в соответствии с экологическими законодательными и подзаконными актами Украи-
ны на всех этапах строительства и эксплуатации объектов планируемой деятельности.

ОАО «ЮГОК» имеет намерение получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух для стационарных источников проектируемых объектов. общественные слушания по про-
екту состоятся 25 сентября 2012 г. в 15.00 по адресу: г. Кривой Рог, ул. Переясловская, 1-а. Пред-
ложения или замечания можно отправлять по вышеуказанному адресу или в управление 
экологии Криворожского горисполкома (г. Кривой Рог, пл. советская, 1, тел.: 74-56-41, 92-13-63).

Заявление о намерениях
1. инвестор (заказчик) – открытое акционерное общество «Южный горно-обогатительный комбинат», 
почтовый и электронный адрес – 50026, г. Кривой Рог Днепропетровской области, e-mail: office@ugok.com.ua
2. Местоположение площадок строительства – Промплощадка ОАО «Южный горно-обогатительный 
комбинат».
3. Характеристика деятельности (объекта) – реконструкция системы газоснабжения аглоцеха и 
центральной котельной ТСЦ с заменой горелочных устройств выполняется в связи с переводом работы 
аглофабрики № 1 и котлов ПТВМ-100 ТСЦ со смешанного газа (коксодоменная смесь и природный газ) на 
природный газ.
4. социально-экономическая необходимость планируемой деятельности – реализация проек-
тных решений позволит обеспечить поддержание мощности ГОКа и, как следствие, обеспечить занятость 
местного населения в производственном процессе. использование природного газа позволит уменьшить 
количество дымовых газов и вредных выбросов в атмосферу.
5. Потребность в ресурсах при строительстве и эксплуатации: земельные: не требуется, 
сырьевые: эксплуатация природного газа: котлы ПТВМ-100 центральной котельной – 4000 нм3/ч; агло-
фабрика № 1 – 2600 нм3/ч; строительство: трубопроводы – 0,6 км,
энергетические: электроэнергия аглофабрики № 1 – 75 кВт; котельной – 28,6 кВт,
водные: не требуется,
трудовые: эксплуатация – по штатному расписанию.
6. Транспортное обеспечение – использование технологического и хозяйственного автомобильного 
парка комбината.
7. Экологические и прочие ограничения планируемой деятельности – минимизация отрицатель-
ных воздействий на окружающую среду вследствие соблюдения требований нормативно-правовых актов 
санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства и техногенной безопасности.
8. Необходимая эколого-инженерная подготовка и защита территории – специальных меропри-
ятий не требуется.
9. Возможные воздействия планируемой деятельности (при строительстве и эксплуатации) на 
окружающую среду:  климат и микроклимат – изменений не предусматривается; геологическую 
среду – изменений не предусматривается; воздушную среду – при осуществлении плановой деятель-
ности состояние атмосферного воздуха в жилой зоне улучшится. Уменьшится выброс оксидов азота (NO2), 
сернистого ангидрида (SO2) и оксида углерода (CO). Уменьшение общего количества выбрасываемых вред-
ных веществ в валовом выражении – 44,9855 г/с и 22,393 т/год.

 

– водную среду – изменений не предусматривается;  почвы – изменений не предусматривается; 
растительный и животный мир – изменений не предусматривается; заповедные объекты – в расс-
матриваемом районе отсутствуют; окружающую социальную среду (население) – сохранение усло-
вий жизнедеятельности и занятости населения; окружающую техногенную среду – предполагаемая 
деятельность не повлияет на техногенную среду.
10. отходы производства и возможность их повторного использования, утилизации, обезвре-
живания или безопасного захоронения – промышленные твердые отходы не образуются. Хозяйст-
венно-бытовые отходы хранятся в металлических контейнерах на специально отведенных площадках. 
По мере накопления отходы вывозятся на полигон ТБО ООО «Экоспецтранс», согласно заключенному 
договору. Дополнительного образования хозяйственно-бытовых отходов после реализации проекта не 
предполагается.
11. объем выполнения оВос – в соответствии с ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участие общественности – публикация Заявления о намерениях и Заявления о последствиях пла-
нируемой деятельности в средствах массовой информации. Проведение общественных слушаний.

Номер 
источника

Код  
вещества

Наименование 
вещества

изменение выбросов загрязняющих ве-
ществ с учетом планируемой деятельности

г/с т/год
1 2 3 4 5

413
301 Азота диоксид [NO2] -1,704 -4,708
337 Углерода оксид -0,5588 -1,826
330 Сернистый ангидрид -42,543 -10,337

481 301 Азота диоксид [NO2] -0,1797 -5,522

До уваги мешканців м. Кривого Рогу
ТОВ «Ф.М.-Тандем», розташований в промисловій зоні по вул. Нікопольське шосе, 55, в Довгин-

цівському районі м. Кривого Рогу, має наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин при 
експлуатації: виробничого корпусу по просочуванню деревини антисептиком та парогенератора. В 
результаті обстеження джерел викидів з наступним розрахунком кількості забруднюючих речовин, 
встановлено, що від цих джерел в атмосферне повітря надходить 2 найменування найбільш поширених 
забруднюючих речовин: оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту) в кількості 0,344 т/рік, оксид вуг-
лецю – 0,117 т/рік, в загальній кількості 0,461 т/рік; 10 найменувань небезпечних забруднюючих речо-
вин: фенол – 0,00021 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,0014 т/рік, бензол – 0,000024 т/рік, етилбен-
зол – 0,000045 т/рік, ксилол – 0,000032 т/рік, нафталін – 0,0086 т/рік, толуол – 0,000024 т/рік, аценафтен 
– 0,00047 т/рік, фенатрен – 0,00033 т/рік, антрацен – 0,00011 т/рік, в загальній кількості 0,0112 т/рік. 
Загальна кількість забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря, складає 0,4722 т/рік.

ТОВ «Ф.М.-Тандем» зобов’язується дотримуватись природоохоронного законодавства при експлуата-
ції джерел викидів забруднюючих речовин.

З питаннями та побажаннями про наміри ТОВ «Ф.М.-Тандем» отримати дозвіл на викиди можна 
звертатись до управління екології виконкому Криворізької міської ради за адресою: м. Кривий Ріг, пл. 
Радянська, 1, тел. (0564) 74-56-41, 92-13-63.

18 серпня святкує свій 75-річний ювілей 
шановний чоловік, майстер своєї справи, 

прекрасна людина – 
Липовик Василь Васильович

Більш ніж 50 років Відмінник освіти України, професор,  
кандидат фіз.-мат. наук, займається науковою та викладацькою  

діяльністю у Криворізькому національному університеті на кафедрі  
інженерної математики.

Усе Ваше життя віддане служінню підростаючому поколінню. Ми впевне-
ні, що свої надбання та знання Ви ще довго будете віддавати нашій молоді. Як з 
колегою з Вами легко працювати та цікаво спілкуватися.

Гончаренко Наталью Дмитриевну

Поздравляем с днем рождения!
Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны… Муж, сын.

20 августа поздравляем с юбилеем

Ляховец Галину Демьяновну!
От всей души желаем счастья,
А о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней

Мы желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость принесут,
А вот и главный наш завет –
Прожить здоровой до 100 лет.

С ув. народный хор «Краяны».

Ректорат, профспілковий комітет, кафедра інженерної математики 
ДВНЗ «Криворізький національний університет».

В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші слова:
Бажаємо здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,
Хай злагода буде, хай буде любов,

Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині!

№ 
з/п

Назва проекту Замовник
Дата, час, місце 

проведення гро-
мадських слухань

Термін 
подання 

пропозицій
1 Містобудівне обґрунтування площі земель-

ної ділянки під будівництво та обслугову-
вання індивідуального житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Кар-
навальній, 37, у Жовтневому районі

Гр о м а д я -
нин Корні-
яшик Юрій 
Миколайо-
вич

20.09.2012, 15.00, зал 
засідань виконкому 
Жовтневої районної у 
місті ради

До 19.09.2012

ООО «Этель – БЦД»

Утепление стен
Гарантия качества.

Тел. 443-03-53, 096-2166025

керуюча справами виконкому О. ШОВгеля.

g Оголошення
інноваційно-комерційна товарна біржа (надалі – іКТБ) 13 вересня 2012 р. о 10.00 в торго-

во-операційній залі іКТБ за адресою: м. Харків, пл. Рози Люксембург, б. 2, оф. 2, проводить 
аукціон з продажу майна банкрута Фо-П самофатової Валентини Матвіївни (місце прожи-
вання: Харківська обл., Харківський р-н, с. Циркуни, МЖК «інтернаціоналіст», б. 39, кв. 63; 
реєстраційний номер облікової картки платника податків 1481214789), за заявою арбітраж-
ного керуючого онищенко К.с. (ліцензія Держдепартаменту з питань банкрутства серія аВ 
№ 498994 від 10.11.2009 р.).

Дані про об’єкт продажу: 
Лот №1 Нежитлові будівлі у складі:  

– двоповерхова нежитлова будівля адміністративного корпусу літ. «14», площа 648,0 кв.м.;
– частина нежитлової будівлі ремонтно-механічного цеху літ. «З-1» (приміщення: № 1, 5, 17, 18, 19), 

площа 168,1 кв.м., місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе, 
20/14;

– чотириповерхова нежитлова будівля літ. «1-1 – 4 н/ж», заг. пл. 1397,2 кв.м, місцезнаходження: Дні-
пропетровська обл., м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе, 20/1;

– частина нежитлової будівлі ремонтно-механічного цеху літ. «З-1» заг. пл. 1887,9 кв.м (приміщення: 
№ 2 площею 514,1 кв.м, № 3 площею 215,3 кв.м,  № 4 площею 50,0 кв.м, № 6 площею 23,6 кв.м, № 
7 площею 19,3 кв.м, № 8 площею 46,0 кв.м, № 9 площею 48,2 кв.м, № 10 площею 195,6 кв.м, № 11 
площею 152,3 кв.м, № 12 площею 51,2 кв.м., № 13 площею 38,6 кв.м, № 14 площею 34,2 кв.м, № 15 
площею 405,1 кв.м, № 16 площею 94,4 кв.м, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровське шосе, 20/3.

Земельна ділянка, на якій розташовані нежитлові будівлі, належить громаді м. Кривий Ріг Дніпропе-
тровської області. Початкова ціна 1857200 (один мільйон вісімсот п’ятдесят сім тисяч двісті) грн. 0 0 коп. 
(без ПДВ).  Накладено заборону на відчуження (іпотека ПАТ «Альфа-Банк»). Ознайомитись з об’єктом 
продажу можна щоденно з 9.00 до 17.00, крім вихідних та святкових днів, за його місцезнаходженням. 
Реєстрація покупців як учасників аукціону проводиться ІКТБ щодня з 9.00 до 17.00, крім вихідних та 
святкових днів, за адресою: м. Харків, пл. Рози Люксембург, б. 2, оф. 2. Кінцевий термін прийняття заяв 
на участь в аукціоні 10 вересня 2012 р. о 17.00. 

Учасниками аукціону:  сплачується реєстраційний внесок у розмірі 17 грн., на п/р організатора аукці-
ону (ІКТБ) № 26006060566369 в ПАТ «ПриватБАНК» м. Харків, вул. Сумська, 65, МФО 351533; код ЄДРПОУ 
36372688;  вноситься гарантійний внесок у розмірі 185720 (сто вісімдесят п’ять тисяч сімсот двадцять) 
грн. 00 коп. (10% від стартової ціни) на п/р організатора аукціону (ІКТБ) № 26006060566369 в ПАТ «При-
ватБАНК» м. Харків, вул. Сумська, 65, МФО 351533; код ЄДРПОУ 36372688. Платіжні документи про спла-
ту гарантійного та реєстраційного внесків подаються разом з заявою на участь в аукціоні. Додаткову 
інформацію щодо умов участі в аукціоні можна отримати у відділі організації та проведення аукціону 
ІКТБ за адресою: м. Харків, пл. Рози Люксембург, б. 2, оф. 2. та/або за тел. (057) 714-23-14.

Криворізька міська рада та 
її виконком з глибоким сумом і 
скорботою повідомляють, що пі-
шов з життя заступник началь-
ника управління благоустрою 
та житлової політики виконкому 
міської ради –

Рябошапко 
Сергій Миколайович

Рябошапко Сергій Микола-
йович народився 21 липня 1951 
року в м. Кривому Розі. Після за-
кінчення школи, у 1969 році, всту-
пив до Криворізького гірничо-
рудного інституту, пізніше – до 
Одеського інституту інженерів 
морського флоту.

Свою трудову діяльність Сергій 
Миколайович розпочав у черв-
ні 1975 року змінним механіком 
порту «Восточный Порт» м. На-
ходка Приморського краю.

У 1978 році, повернувшись до 
м. Кривого Рогу, працював секре-
тарем комітету комсомолу гірни-
чо-механічного технікуму. За два 
роки пройшов службу в лавах Ра-
дянської Армії.

Відтоді, працюючи на відпові-
дальних керівних посадах в орга-
нах місцевого самоврядування та 
підприємствах міста, присвятив 
багато років самовідданій роботі 
на користь рідного міста й грома-
дян.

В управлінні благоустрою та 
житлової політики виконкому 
міської ради Сергій Миколайо-
вич почав працювати з 30 грудня 
2009 року на посаді заступника 
начальника управління, він ор-
ганізовував роботу відділу жит-
лової політики в управлінні, ко-
ординував роботу комунальних 
підприєм ств «Житлово-експлуа-
таційна організація» (№№ 8, 14, 
20, 31, 35, 45), а також проводив 
активну роботу щодо створення в 
місті об’єднань співвласників ба-
гатоквартирних будинків.

Світла й добра пам’ять збере-
жеться про Сергія Миколайовича 
як про чесну, добропорядну, му-
дру людину, професіонала своєї 
справи, люблячого батька й тур-
ботливого чоловіка. Його світла 
постать назавжди залишиться у 
наших серцях.

У цей скорботний час ви-
словлюємо найщиріші співчуття 
близьким і рідним покійного, по-
діляємо гіркий біль утрати.

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

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

№ 1054. Дом 8х9 в Долгинце-
во, 6 соток, удобства в доме, кафель, 
экономкотел, автомат-колонка, газплита 
«Индезит» с вытяжкой, стабилизатор на-

пряжения, горячая вода в доме и летней 
кухне. Капитальный ремонт. Цена 33 тыс. 
долларов. Тел. 098-3325922.

№ 1078. Дом в селе Костивка Киро-
воградской обл. Петровский р-н. Дом 
с 3-х комнат, погреб, колодец, летняя 
кухня, сарай, земли 41 сот. Во дворе 
газ, план на подключение газа имеет-
ся. Тел. 067-2971647, 405-88-38.

№ 1081. Будинок 14х6 в смт Широ-
ке. Газ, вода в будинку, літня кухня, 
підвал, сарай, колодязь, землі 0,16 га. 
Тел. 098-4346120, (056) 572-19-07.

№ 1082. Дачу в с. Вольный Посад, 6 
соток, полив два раза в неделю. До-
бираться с Долгинцево и с Черво ной. 
Подробности по телефону. Тел. 407-
08-94 (звонить после 18.00). 

№ 1030. Земельну ділянку площею 

7 сот. по вул. Малоархангельській, 
79а. Тел. 063-3323659.

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

№ 1079. Сетки канилированные, 
сварные, просечно-вытяжные под лю-
бой раскрой. Тел. 401-04-17, 050-3213250.

№ 1047. Волгу-21, ц. 8500 грн. Тел. 
096-7697610.

№ 1046. Волгу 31029. Один хозяин. 
Тел. 050-3215111.

№ 1055. ВАЗ-2114, 2007 г., серая, 
пробег 135 тыс. км. центрзамок. Цена 
5 тыс. у.е. Тел. 067-7146495.

№ 1086. Песок, щебень, шлак, гран-
шлак, цемент, керамзит. Тел. 067-
9847171, 067-7300639.

 

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

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

№ 1071. Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Техпромзбут» по-
відомляє про втрату Витягу про реє-
страцію права власності на нежитло-
ву будівлю, розташовану за адресою: 
Дніпропетровська область, м. Кривий 
Ріг, Дзержинський район, вул. Орджо-
нікідзе, 51, Свідоцтво про право влас-
ності на нежитлову будівлю, розташо-
вану за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Кривий Ріг, Дзержинський 
район, вул. Орджонікідзе, 51, та тех-
нічного паспорта нежитлової будівлі, 
розташованої за адресою: Дніпропе-
тровська область, м. Кривий Ріг, Дзер-
жинський район, вул. Орджонікідзе, 51.

№ 1083. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. 
Балакіна, 18-28, видане згідно з роз-
порядженням УЖКГ від 1.10.1993 р.  
№ 5259 на ім’я Шкір Миколи Костян-
тиновича, вважати недійсним.

№ 1084. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. Лі-
сового, 11-54, видане згідно з розпо-
рядженням УЖКГ від 8.09.1994 р. № Д 
2240 на ім’я Вікулова Михайла Єгоро-
вича, вважати недійсним.

№ 1085. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: м-н За-
річний, 9-60, видане згідно з розпоря-
дженням УЖКГ від 23.03.1994 р. № Ж 
1641 на ім’я Отрішко Світлани Мико-
лаївни, вважати недійсним.

№ 1075. Посвідчення учасника бо-
йових дій серії АБ № 590511, видане 
2.07.1996 р. на ім’я Хлівак Юрія Анато-
лійовича, вважати недійсним.

№ 1074. Военный билет, выданный 
Саксаганским военкоматом на имя 
Беляева Андрея Геннадьевича, счи-
тать недействительным. 

№ 1073. Диплом, выданный КТУ на 
Беляева Андрея Геннадьевича, специ-
альность «Подземная разработка ме-
сторождений полезных ископаемых», 
2006 г., считать недействительным.

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

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

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

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

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

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

№ 1038. Реставрация ванн, рако-
вин, устранение сколов, трещин, па-
утинок. Выбор цвета. Гарантия. Тел. 
36-16-44, 098-5083623.

№ 1080. Перевезу меблі та ін. по-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 710. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал 
(более 80 образцов). Профессиональ-
ное художественное оформление. 
Беспроцентная рассрочка. Срочные 
заказы от трех дней. Хранение бесплат-
но. Благоустройство места на кладби-
ще. Пенсионерам скидки. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28, 098-0421494.

№ 846. Гранит (каталог – 
более 90 образцов), крошка, 
бетон; оградки, столики, ска-
мейки. Укладка плитки не-
дорого и качественно. Тел. 
440-50-39, 401-17-82, 098-

1229633, ул. Телевизионная, 1а. 
№ 711. ПАМЯТНИКИ. НИКОЛАЕВ-

СКОЕ ШОССЕ, 21. Тел. 401-42-51. РАСПРО-
ДАЖА! АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ! КОЛИЧЕ-
СТВО ОБРАЗЦОВ ОГРАНИЧЕНО.

№ 1068. Изготавливаем навесы, бе-
седки, ворота въездные, гаражные, 
козырьки, ограждения, двери ме-
таллические (в т.ч. с влагостой-
кими накладками), ковка. Арки 
межкомнатные, двери любого разме-
ра и цвета. Тел. 401-04-17, 92-29-98, 
050-3213250. 

№ 698. Спил деревьев бензопила-
ми (с автовышкой). Порезка, вывоз, 
корчевка. Продаю дрова круглого-
дично. Тел. 098-6929955.

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

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

№ 712. ОТДЫХ У МОРЯ! ПГТ ЛА-
ЗУРНОЕ, ДО МОРЯ 200 м. ТИХИЙ 
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ СО ВСЕМИ 
УДОБСТВАМИ. ТЕЛ. ХОЗЯЙКИ 098-
5922038, Анна Борисовна (посред-
ников просим не беспокоить).

№ 758. КПГМЛ (ПТУ № 37) ЗА-
ПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ НА БАЗІ 
9-11 КЛАСІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОС-
ТЯМИ: ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК, 
ЕЛЕКТ РОС ЛЮСАР, АВТОСЛЮСАР, 
ПРОХІДНИК, МАШИНІСТ ЕЛЕК-
ТРОВОЗА, ЕЛЕКТРОМОНТЕР, ПРО-
ДАВЕЦЬ. ПЛАТНІ КУРСИ З ЦИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (3-6 міс.). СПІВ-
БЕСІДА. СТИПЕНДІЯ. ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННЯ. АДРЕСА: ВУЛ. БИКО-
ВА, 13. Тел. 64-14-54, 64-33-15.

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

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

№ 979. Набор сотрудников: дис-
петчер-охранник; секретарь-адми-
нистратор; помощник руководителя. 
Требования – грамотная речь, дело-
вой вид. Оплата стабильно. Тел. 098-
0418800, 066-9174961.

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

№ 1014. Компании срочно требу-
ются: диспетчер, помощник руково-
дителя, администратор, помощник 
бухгалтера, помощник экономиста. 
Оплата высокая и стабильная. Тел. 
096-7713891, 095-2733977.

№ 1037. Срочно требуется сотруд-
ник в офис с функциями администрато-
ра. Доход 2500 грн. Тел. 067-5865391.

№ 1036. Срочно! Работа для 
молодых пенсионеров. Офис. Доход 
2500 грн. Тел. 067-5865391.

№ 886. Работа молодым мамам, 
пенсионерам. Оплата еженедельно. 
Тел. 097-3052016.

№ 1048. Диспетчер на входящую 
информацию, пятидневка с 10 до 18. 
Тел. 098-8206227.

№ 1049. Требуется помощник бух-
галтера на первичную документацию. 
Тел. 063-3624652.

№ 1050. Требуется делопроизводи-
тель-архивариус. Оплата регулярно. 
Тел. 096-7435680.

№ 1066. Вакансии – договорной от-
дел: диспетчер, администратор, опе-
ратор ПК, менеджер-координатор, 
бухгалтер. Тел. 097-7949313.

№ 1067. Требуется заместитель по 
оптовым договорам. Перспектива – 
руководитель офиса с доходом более 
13500 грн. Тел. 097-7949313. 

№ 1072. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
В ОФИС. ВХОДЯЩИЕ ЛИНИИ, ТЕКУ-
ЩИЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ. ДОХОД 
РАСТУЩИЙ.  Тел. 067-5865108.

№ 1076. Требуется сотрудник в офис 
с в/о, оплата зависит от вашего жела-
ния заработать. Тел. 067-1499060.

№ 1077. Организация приглашает 
на работу сотрудников для работы в 
офисе. Требования: возраст от 25 лет, 
в/о, опыт работы с людьми. Тел. 067-
1499060. 

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

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

g Офіційно

До уваги мешканців Довгинцівського району!
Відділ ведення Державного реєстру виборців виконкому Довгинцівської районної в місті ради 

23.08.2012 року з 8.30 до 17.00 проводить «День прямого телефону» з питання перевірки своїх персо-
нальних даних з метою усунення неточностей та невідповідностей в Державному реєстрі виборців.

Звертатися за телефонами: 440-53-60, 71-79-37, 440-53-74.
Відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Довгинцівської районної в місті ради.

mailto:office@ugok.com.ua
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g Виставки

«Діалог»  
життя
15 серпня в міській виставковій залі від-
крилася фотовиставка анатолія Зеленсь-
кого, керівника фотошколи «Меридіан». 
це його перша персональна виставка у 
виставковій залі. 

Анатолій Зе-
ленський має 
свій особистий 
погляд на світ, 
на події, любить 
передавати ін-
шим власні зна-
ння й навички. 
Через фоторо-
боти можна су-
дити про художника, про 
його внутрішній світ.

Тематика світлин (їх на 
виставці більше 60) різно-
манітна: релігія, пейзажі, 
флора і фауна, діти, ча-
рівні жінки, щасливі по-
дружжя.

– У Кривому Розі це 
моя друга виставка, пер-
ша була в 2010 році, – го-
ворить Анатолій Зелен-
ський. – Свою вистав-
ку я назвав «Діалог». Це 
дуже широке поняття: ді-
алог із дітьми, жінками, 
природою, Богом, із са-
мим собою. Словом, це 
все, що хвилює кожно-

го з нас… Звер-
ніть увагу, що 
лише невелика 
частина, відсо-
тків 15, – поста-
новочна зйомка, 
більшість сюже-
тів зафіксовано в 
природному ви-
гляді. Як, напри-

клад, можна «попросити» 
позувати ось цю ящірку 
або гусеницю?..

Свою думку з приводу 
зйомки висловила й ди-
ректор виставкової зали 

Ольга Валенська:
– Мене особливо зво-

рушили світлини з ді-
тьми. Дітлахи безпосе-
редні, щирі, вони не за-
мислюються, що їх зараз 
фотографують, і в цьо-
му – привабливість таких 
знімків. Дуже подобають-
ся очі цих хлопчиків і ді-
вчаток: вони яскраві, про-
менисті, наче дивлять-
ся на світ із здивуванням 
і в той же час із чисто-

тою… Взагалі, я б назва-
ла виставку «Калейдос-
коп життя». Тут така різ-
ножанровість, усе, що ці-
кавить фотографа: жіночі 
обличчя, природа, духо-
вність, трохи містики… 
Усе життя – яскраве, ко-
льорове, як і світлини 
Анатолія Олексійовича. 
Хочу поздоровити май-
стра, бажаю йому творчо-
го довголіття, успіхів його 
фотошколі.

Анатолій Зеленський 
подякував усім, хто заві-
тав на його фотовиставку, 
побачив та оцінив роботи. 
«Ви взяли участь у моєму 
житті. І це також частина 
нашого з вами діалогу».

Фотовиставку «Діалог» 
можна назвати також і сі-
мейною – адже в експози-
ції присутні декілька ро-
біт Костянтина Зеленсько-
го – сина фотохудожника.

Калейдоскоп

g Посміхніться

g анонс g Оголошення

Жінка - як дитина, ледь що - 
відразу в сльози і до мами.

Жінка - як інспектор ДАІ: фіг-
ні наговорить, гроші відбере, 
настрій зіпсує, а ти ще й винен.

Жінка - як Федір Конюхов, фіг 
знає де її носить і хто її спон-
сорує.

Жінка - як посольство, може 

і не дозволити з друзями в Тай-
ланд їхати.

Жінка - як шахи, трохи не в 
ту сторону крок, відразу мат.

Жінка в торговому центрі - 
як маршрутка, поки не крик-
неш - не зупиниться.

Жінка - як театр, сьогодні ко-
медія, завтра трагедія, а після-

завтра гастролі в іншому місті.
Жінка - як улюблений светр, 

ти його звичайно дуже любиш, 
але на фіга він тобі в Туреччи-
ні потрібний?

Жінка - як викладач на іспиті, 
начебто готувався, все правиль-
но розповів, а вона тебе хоп, і на 
якійсь дрібниці підловила.

В рамках проведення інформаційно-
роз’яснювальної кампанії з питань без-
оплатної вторинної правової допомоги, 
Голов ним управлінням юстиції у Дніпро-
петровській області 20.08.2012 року буде 
проведено виїзний круглий стіл з питань 
формування системи безоплатної вторинної 
правової допомоги в Україні та організації 
проведення другого конкурсу з відбору ад-
вокатів для надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.

Виїзний круглий стіл відбудеться о 12.00 в 
приміщенні Криворізького факультету Наці-
онального університету Одеської юридичної 
академії за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 22.

Збір учасників виїзного круглого столу об 
11.30.

Адреса приймальної комісії:
50027, м. Кривий Ріг, 
вул. ХХII Партз’їзду, 11, кімн. 228. 
 Довідки: (0564) 74-16-16.

проводить додаткове зарахування на на-

вчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр» (перший курс) вступників, які не 

пройшли за конкурсом за кошти державно-

го бюджету на місця за рахунок коштів фі-

зичних, юридичних осіб за обраними або 

іншими напрямами підготовки за умови на-

дання оригіналів документів.

Приймальна комісія.

Провідний заклад освіти криворіжжя –
Державний вищий  
навчальний заклад  

«Криворізький  
національний  
університет» 

до 25.08.2012 р. 

Наталія ЗаВальНЮк. Фото Олександра ПОРТНяГіНа.

18.08.2012    19.08.2012

станом на 17.08.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

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

Хмарно, опади 
За даними Українського гід-

рометцентру, у неділю очіку-
ється хмарна погода, з прояс-
неннями. Можливі опади. Тем-
пература вночі до 17 градусів 
тепла, вдень до +23 градусів. Ві-
тер північно-західний та пів-
нічний, 3-5 м/сек. Атмосфер-
ний тиск 746…757 мм рт. ст. 

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,06 981,46

УкрСиббанк
808,00 24,40 987,00
813,00 25,60 1012,00

ПриватБанк
809,00 24,70 985,00
813,00 25,70 1010,00

Промінвест-
банк

808,50 24,90 992,00
812,90 25,80 1010,00

Райффайзен 
Банк Аваль

809,00 24,40 977,00
813,50 25,90 1012,00

Форум
799,30 25,00 980,00
808,00 25,10 981,50

Південком-
банк

810,00 24,50 985,00
812,00 25,50 1007,00

Укрексімбанк
807,00 24,50 985,00
811,00 25,40 1005,00

кУПіВля ПРОДаж

01 03 12 21 27 33 

18-19 серпня

Геомагнітний прогноз  
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного  
розіграшу 
6 000 000 гривень

g лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1185  
виграшні номери 15.08.2012  

джек-пот 5 700 000.00

g курси валют

0:00 3 2
3:00 3 1
6:00 3 1
9:00 2 2
12:00 2 3
15:00 2 3
18:00 2 3
21:00 2 3

СПІв-
ПАЛИ СТАвКИ СУМА

6 0 0.00
5 6 2901.00
4 256 95.00
3 3219 12.00
2 21537 6.00
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