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g Завтра – День підприємця
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g Огляд-конкурс

Серед районів перший – Інгулецький
Нещодавно було підбито підсумки оглядуконкурсу щодо благоустрою міста, присвяченого Дню незалежності України.
Відтак, серед районів
пальму першості отримав
Інгулецький район. На другому місці – Жовтневий
район. Третя сходинка – за
Тернівським районом. Разом з тим, як повідомило

управління благоустрою та
житлової політики міськвиконкому, було відзначено
підготовку до свят: Цент
рально-Міського, Дзержинського, Саксаганського та
Довгинцівського районів.

У номінації «Кращий житловий мікрорайон» І місце
за мікрорайоном металургів
та гірників по вул. Ярославській – голови ОСББ Демченко А.В., Ворожбит Л.І.,
Свириденко Т.І., директор
КП «ЖЕО №20» Позднякова О.В. (Інгулецький район); ІІ місце – 44 квартал,
вулиця Мусоргського – ди-

ректор КП «ЖЕО №31»
Шарах О.Л. (Жовтневий район); ІІІ місце – житловий
масив «Даманський» – директор ТОВ «Уют» Хворост І.А.
(Тернівський район).
З повним переліком переможців у номінаціях огляду-конкурсу можна буде
ознайомитись у наступному
номері «Червоного гірника».

g Увага, акція!

g Прямий телефон «ЧГ»

В Ялту разом з «Гірником»

Кадастровий номер:
актуальність питання

Передплати «ЧГ»
на четвертий квартал
2012 року

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

Якщо у вас є запитання щодо порядку присвоєння кадастрового
номера земельній делянці та випадків, які передбачають обов’язковість
його присвоєння земельній ділянці
(для вчинення нотаріальних дій) телефонуйте до нашої
редакції на пряму «гарячу лінію» 7 вересня 2012 року з
14.00 до 15.00 за телефоном: (0564) 92-82-09.
Ви отримаєте компетентні відповіді безпосередньо від керівника управління Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області Сергія Ніколаєва.

g Реклама

Шановні мешканці міста,
прилеглих районів та селищ!

В Кривому Розі працює
ЦЕНТР БЕЗВІДСОТКОВОГО
КРЕДИТУВАННЯ за національною програмою
енергозбереження.
Безвідсоткові кредити
надаються виключно на
металопластикові вікна та
двері з високоякісних 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 інформа
цією звертайтесь до консультантів
кредитного
центру за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 1а,
магазин «ТВОЯ КІМНАТА»,
2-й поверх (район площі
Артема, зупинка «вул.
Філатова»), або за багатоканальним
телефоном

гарячої лінії у м. Кривий
Ріг: 401-33-44 (моб. тел.
097-309-00-99), з понеділка по суботу з 9 до 18. При
замовленні вікон за даною програмою доставка,
монтаж та демонтаж висококваліфікованими спеціалістами підприємства
«ВІКНОПЛАСТ» виконується
БЕЗКОШТОВНО. Пільговикам та пенсіонерам надається додаткова знижка 2%.
Зверніть увагу, при монтажі вікон в зимовий період
використовуються високо
якісні герметики Penosil
(Німеччина), що гарантують
якісний монтаж при температурі до мінус 18⁰С.
У разі виникнення зауважень щодо якості
обслуговування, ви можете звернутись до конт
ролюючого керівництва у
м. Кривий Ріг за тел. 097289-22-22 чи у м. Києві за
тел. 044-466-26-66.

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

g Завтра – День підприємця
Шановні підприємці!
Прийміть щирі вітання з нагоди
професійного свята – Дня підприємця!

Підприємництво вибирають за покликанням енергійні, ініціативні люди,
які максимально ефективно вміють організувати нову справу. Це не лише
талант, але й, водночас, велика праця, гідна пошани й підтримки влади.
У Кривому Розі створено прозорі та доступні умови для започаткування
власної справи й відкриття нових об’єктів бізнесу, що дають можливість
підвищити ділову активність підприємців, залучити інвестиції, розвивати
інноваційну складову економічної діяльності. Налагоджено конструктивний діалог між владою та підприємництвом, спрямований на укріплення добробуту територіальної громади. Тільки з початку поточного року в
цій сфері створено майже 9 тисяч нових робочих місць. Нинішня дохідна
скарбниця міського бюджету на третину ґрунтується на внесках від малого
та середнього бізнесу.
Державно-приватне партнерство дає можливість реалізувати найактуальніші соціально-економічні проекти, є потенціалом зростання економіки.
Щиросердно бажаю усім підприємцям витримки, оптимізму, здоров’я,
успіхів у бізнесі, гараздів у родинах. Нехай приязність долі завжди супроводжує вас у всіх починаннях та справах.
Криворізький міський голова Ю. Вілкул.

Уважаемые предприниматели Кривого Рога!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Сегодня бизнес активно проявляет себя в различных сферах, внося
весомый вклад в социально-экономическое развитие Кривбасса.
Создание новых рабочих мест, модернизация производства, обеспечение населения товарами и услугами, и, конечно же, благотворительная
деятельность – все это весомые составляющие участия криворожских
предпринимателей в развитии нашего города и области, создания благоприятного инвестиционного климата в регионе.
В Кривом Роге обеспечены необходимые условия для создания собственного бизнеса, налажен конструктивный диалог власти и предпринимателей. Уверен, что в дальнейшем это сотрудничество будет развиваться и
совершенствоваться с каждым годом.
Уважаемые предприниматели!
Желаю вам крепкого здоровья, удачи в вашем труде, успехов и деловой
энергии для воплощения новых бизнес-проектов!
С уважением депутат областного совета
Константин Павлов.

У Кривому Розі відзначили
найкращих підприємців
30 серпня, напередодні
професійного свята –
Дня підприємця України,
у залі засідань виконкому міськради відбувся урочистий прийом
суб’єктів господарювання міста. З професійним
святом криворізьких
підприємців привітав
перший заступник міського голови Костянтин
Павлов.
На початку своєї промови Кос– Завдяки вашій активності
Подякувавши підприємцям за
тянтин Юрійович підбив короткі міцніють соціальні стандарти їхню працю, Костянтин Юрійопідсумки роботи бізнесу в Криво- криворізького підприємництва, вич під час урочистої частини
му Розі та розповів про нинішні – зазначив Костянтин Павлов, зустрічі вручив представникам
плани міської влади, направлені звернувшись до запрошених біз- бізнесу грамоти міськвиконкому
на розвиток підприємництва. Зо- несменів. – Так, для сімей, в яких та нагороди від обласної влади.
крема, мова йде про створення виховуються діти-інваліди та онТакож з метою активізації розвіртуального бізнес-інкубатора, кохворі діти, продовжує функці- витку підприємництва було проосновною метою якого є забезпе- онувати муніципальний проект ведено міський конкурс-рейтинг
чення умов безпосереднього до- «Найкраще – дітям». Більшість «Бізнес-успіх 2012». Імена переступу суб’єктів господарювання підприємців є справжніми патрі- можців були названі під час уродо повного переліку бізнес-послуг, отами міста, і це наочно бачать чистого прийому.
які підтримують їх розвиток у пер- криворіжці: благоустрій прилеУ свою чергу, за внесок у розші роки їхньої діяльності в обсягах глої території об’єктів бізнесу, виток підприємництва, активну
і діапазоні, необхідних у даний мо- будівництво спортивних май- громадянську діяльність Золотий
мент часу; допомога новостворе- данчиків для дітлахів, допомога знак Українського союзу промисним фірмам у досягненні зрілос- ветеранам, дитячим будинкам – ловців і підприємців був вручеті, спроможності самостійного ось те, чим оцінюються ставлен- ний першому заступнику міськофункціонування на ринку.
ня і повага до мешканців міста.
го голови Костянтину Павлову.
____________________________________________ Андрій Ройко. Фото Андрія Трубіцина.

g Політична реклама

Ветерани-саксаганці на виборах
до Верховної Ради України
голосуватимуть за Юрія Любоненка
«Юрій Вікторович завжди оперативно вирішував усі нагальні
питання життєдіяльності Кривого
Рогу. Впевнені, що після обрання
до Верховної Ради України він і
надалі відстоюватиме інтереси
рідного міста, тільки на більш
високому рівні, тож підтримаємо
його на виборах», – ці слова стали
лейтмотивом зустрічі з виборцями депутата Дніпропетровської
обласної ради від Партії регіонів
Юрія Любоненка.
Звучали вони з вуст пред- оцінити, на його рахунку
ставників ради ветеранів близько 10% ВВП країни й
Саксаганського району на близько 20% ВВП Дніпропечолі з головою цієї ветеран- тровської області, зазначив
ської організації Євгеном Юрій Вікторович. Тому КриКовальчуком, які на початку вий Ріг заслуговує на те, щоб
цього тижня зібралися в ак- у його бюджеті залишалося
товій залі КЗШ №122, аби по- значно більше коштів, ніж
спілкуватися з кандидатом у це є нині. До того ж, робота
народні депутати й передати підприємств потужного гірйому свій наказ.
ничо-металургійного компЮрій Любоненко розпо- лексу, якими ми по праву пивів ветеранам про те, чому шаємося і які забезпечують
планує присвятити свою де- значну кількість городян випутатську діяльність. Серед сокооплачуваною роботою,
пріоритетних питань він на- відраховують великі кошти
звав надання Кривому Рогу до бюджету та є соціально
особливого статусу, покра- відповідальними, обертаєтьщення екологічної ситуації, ся разом з тим екологічними
вирішення гострих проблем проблемами, що мають бути
житлово-комунального гос- вирішені за рахунок модерніподарства та ще низку тем.
зації виробництва і закриття
Внесок нашого міста в роз- його шкідливих підрозділів,
виток держави важко пере- зокрема аглофабрики ПАТ
_________________________________________________

«АрселорМіттал
Кривий
Ріг», яка є найбільшим забруднювачем у місті.
Йшлося під час зустрічі і
про увіковічення пам’яті захисників Вітчизни, досягнення міста у справі соціального захисту наймолодшого
покоління та людей похилого віку, зокрема дітей війни,
транспортну галузь тощо.
Кандидат у народні депутати Ю. Любоненко відповів
на численні запитання ветеранів і підкреслив, що балотується по мажоритарному
округу, а це означає тісний
зв’язок з виборцями та особливу відповідальність перед
ними. «Буду вашим представником у парламенті!» –
пообіцяв він присутнім, а в
їхніх особах – й усім виборцям 32-го округу.
Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g 1 вересня – День знань
Дорогі школярі і студенти! Шановні педагоги!
Щиро вітаємо вас із Днем знань
та новим навчальним роком!

1 вересня – це ще одна сходинка у житті
кожного з вас, що відкриває великі можливості й перспективи. Це особлива і незабутня подія для першокласників.
Дорогі учні та студенти! Вам будувати
майбутнє Дніпропетровщини та України.
Плідно навчайтесь, будьте ініціативними,
розкривайте свій потенціал і знайте, що ви
– надія нашої області й держави.
Шановні педагоги! Дякуємо вам за наполегливу і самовіддану працю. Успіхи ваших
вихованців – це ваша заслуга та результат
щоденної роботи й педагогічного таланту.
Розвиток системи освіти, її адаптація до
сучасного ринку праці, підвищення престижу професії вчителя є одним із пріоритетів
державної політики нашого Президента
Віктора Януковича, що реалізується на Дніпропетровщині.
Регіональна система освіти вже два роки

розвивається в рамках проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти». В
області в освітній процес впроваджуються
новітні інформаційні технології й методики,
забезпечуються умови для гармонійного
розвитку школярів та студентів.
Створюється система «школа-вишперше робоче місце», метою якої є отримання випускниками вишів хорошої роботи, а підприємствами регіону – освічених
фахівців. Підвищується престиж професії
педагога.
Проводяться ремонти у навчальних закладах, реконструюються та будуються нові
школи і дитячі садки.
Дорогі учні і студенти, шановні освітяни!
Бажаємо вам цікавого й плідного навчального року і високих досягнень задля
розвитку Дніпропетровської області та процвітання всієї України!

З повагою голова Дніпропетровської облдержадміністрації
Олександр Вілкул,
голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод.

Дорогі учні, студенти, освітяни, батьки!
Щиро вітаю вас із Днем знань!

Цього святкового дня за шкільні парти
сядуть малюки, котрі йдуть перший раз
у перший клас, і майже дорослі одинадцятикласники, які навчатимуться в школі
останній рік, а аудиторії професійних і вищих навчальних закладів наповняться
учнями і студентами.
Цей день – завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і,
водночас, нелегкий шлях до пізнання,
до нових звершень, до самостійного
життя.
Бажаю усім вихованцям, школярам,
студентам на цьому шляху підкорити нові
вершини знань, зустріти добрих і надійних

друзів та досягти омріяної мети.
Найщиріші вітання вам, шановні батьки, бабусі та дідусі. Збувається мрія ваших
родин – діти згодом своєю працею прославлятимуть родовід, віддаючи сили,
знання, вміння на справу розбудови держави.
Від щирого серця вітаю педагогів, які
щедро діляться своїми знаннями, плекають справжніх патріотів нашої держави. Їх
мудрість і великодушність залишаються з
вихованцями на все життя.
Нехай цьогорічний першовересень буде
сонячним, несе добрий настрій у кожну
школу, кожну родину!
Зі святом, дорогі друзі! Щасти вам!

Криворізький міський голова Ю. Вілкул.
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Бізнес фартовий: квітучий, квітковий…
На мить зазирнувши до квіткового магазину, із
задоволенням занурюєшся у пахощі витончених лілій,
пломенистих троянд, пухнастих хризантем. Але за
кілька хвилин уже ловиш себе на думці, що перебувати
у стійкому ароматі квіткового різнобарв’я цілісінький
день, при цьому постійно опікуючись крихким товаром і
догоджаючи клієнтам, – справа не з легких.

А хто, по-вашому, може впоратись із важким завданням краще за інших? Звісно, жінка! Така
ж закохана у квіти і водночас рішуча й вимоглива, як Людмила
Скрипковська – власниця найбільшого у місті квіткового магазину «Бізнес-букет». Цього
року її відзначено Почесною грамотою міськвиконкому.
– Я вже 20 років у цьому бізнесі, – ділиться Людмила Володимирівна. – Починала з ринку, згодом відкрила кілька кіосків. Тепер ось наша гордість – магазин
у 490 кв. м, у якому три тематичних зали: штучні квіти, горшкові і флористика. Асортимент різ-

Цифри
та факти
господарську діяльність в місті здійснюють більше 25 тисяч суб’єктів господарювання юридичних
та фізичних осіб; діє
2,5 тисячі малих підприємств;
підприємницька
діяльність здійснюється в майже 10 тис.
об’єктах бізнесу;
питома вага надходжень коштів до
доходної частини бюджету від суб’єктів
господарювання складає третину;
завдяки
створенню в місті сприятливих умов для організації та ведення
підприємницької діяльності за 7 місяців
поточного року підприємцями малого та
середнього бізнесу в
Кривому Розі створено 8,8 тисячі нових робочих місць.

номанітний, на смак найвибагливіших клієнтів. Роботу свою
я дуже люблю, без квітів просто
не можу. Хоча, правду мовити, ця
справа приносить чимало розчарувань: жива квітка – товар, який
швидко псується, тож треба вміти вчасно її реалізувати.
– Професіоналізм можете назвати вашим козирем?
– Звичайно. Я постійно про це
дбаю. Крім фахового столичного вишу, періодично підвищую
кваліфікацію на курсах у ризькій Академії флористики. Буваю
на всеукраїнських та міжнародних виставках, приїжджаю звідти натхненна і починаю втілюва-

ти те нове, що побачила. Працівниці у моєму магазині – тільки
професіонали, які добре знаються на квітах. На практику беремо студентів-флористів. Я навчаю їх усіх премудростей наочно: даю в руки секатор, ножиці,
троянди з шипами.
– Яким квітам віддають перевагу криворіжці?
– Ми привчили своїх клієнтів
до екзотики. Беруть не просто
троянди, а збірні букети. Попитом користуються голландські
орнітогалум, антуріум, трахеліум, хіперикум...
– Які складові успіху вашої
справи?

– Я не боюся ризикувати, альну допомогу дитячому привкладати гроші у товар та об- тулку, інтернату, співпрацюємо
ладнання. Серед секретів успі- зі спілкою інвалідів. Цьогоріч,
ху, мабуть, є місце для надії і приміром, до 1 вересня закупидоброчинності. Ми періодич- ли для дітей-сиріт канцелярське
но надаємо посильну матері- приладдя.
Тетяна Дрєєва. Фото Андрія Трубіцина.

Заробити, аби потім допомогти
Успішність, як сказав один з відомих людей,
кожен виміряє своєю міркою. Власне, як і
розуміння свого призначення. У цьому сенсі
Сергій Бугаєвський, на мій погляд, – людина,
яка знайшла себе.
І справа не тільки в
успішному бізнесі. Він став
лише надійним підґрунтям
для депутата Дзержинської
райради та мецената Сергія
Бугаєвського, котрий цього року відзначений Почесною грамотою облради.
А починалося в Сергія Олександровича все
наприкінці 90-х, як, певно, і в більшості підприємців, з ринкової торгівлі.
Як сам розповідає, річ була
не лише в потребі заробити гроші в той непростий
час, але й у бажанні випробувати, чи його це справа –
власний бізнес. Далі – пішло: підприємець здобував
досвід, його бізнес – розвиток. Після ринку Сер-

гій взявся за оптову торгівлю тютюновими виробами. Далі – розвиток власної
роздрібної мережі. Наступним кроком стало несподіване – вступ до зовсім іншого сегменту ринкового
господарства. І ось на вулиці Косіора відкривається
паб «Ліверпуль».
Яким чином вдається досягати успіху? Цим рецептом, як й іншими принципами, котрі було сформовано на початку бізнесової кар’єри, Сергій Бугаєвський ділиться відверто:
немалою мірою завдяки команді, що працює з ним.
Давній і добрий помічник
– його власна дружина. Той
самий чудовий «Ліверпуль»

– спільний проект подружжя.
А ще, на думку Сергія, у
житті не можна зупинятися на досягнутому, потрібно завжди бути в русі. Зрозуміло, потрібно твердо
знати, для чого ти займаєшся бізнесом. Щоб заробляти. І заробляти чесно. У
тому числі й що стосується

сплати податків та виплат ти, скільки разів Сергій Булюдям, котрі на тебе пра- гаєвський допомагав люцюють. Тож і не дивно, що дям: коли грошима, коли
всі, хто працює в господар- необхідними речами або
стві Бугаєвського, офіційно ліками. Інколи, без перепрацевлаштовані.
більшення, рятуючи людУтім, підвищення до- ські життя. Приміром, за
статку не повинно стати са- допомоги іншого його комоціллю: заробивши – до- леги – Андрія Макаренпомагай людям. І цього ка було організовано пропринципу Сергій Олексан- ведення складної операдрович також дотримуєть- ції вчительці зі школи №4.
ся твердо. Причому часто Окрема увага – дітям, для
– не чекаючи прохання про яких облаштовувалися дидопомогу. Серед іншого, на тячі майданчики. І незабарахунку підприємця капі- ром ще один порадує матальний ремонт шкільно- лечу поряд із будинком
го спортивного залу. Тепер по вулиці Косіора, 29. До
школа №4 гідно приймає цього додайте встановлерайонні спортивні змаган- ні біля під’їздів лавочки…
ня. За меценатської під- А ще – десятки інших дотримки підприємця прой- брих справ, до яких уже дошов і ряд спортивних захо- лучився депутат і підприєдів: загальноміський тур- мець Сергій Бугаєвський. І
нір з настільного тенісу, ще, певен, долучиться, бо
районний турнір серед мо- неспокійна його вдача залоді з важкої атлетики.
лишається відкритою для
Важко навіть підрахува- розуміння інших.
Володимир Скіданов. Фото Андрія Трубіцина.

У «Медікомі» про соцзахист не забувають
У міському конкурсі-рейтингу серед
підприємств та підприємців в
номінації «Соціальний захист»
перемога дісталась лікувальнодіагностичному центру ТОВ
«Медіком».
Ось така висока відзнака свідчить не лише про високий професіоналізм медікомівців щодо
надання криворіжцям якісних медичних послуг. Цей найкрупніший медцентр серед недержавних лікувальних установ міста про соціальні моменти
працівників дбає, свою програму щодо цього має.
– Наш колектив сьогодні налічує понад 500 медпрацівників,
філіали знаходяться в усіх районах міста від Тернів до Інгульця, – говорить директор «Медікому» Андрій Діжур. – Маємо

свою соціальну програму, наші
співробітники працевлаштовані, платять податки, отримують
від нас необхідні соціальні гарантії.
Взагалі, виконуємо величезний обсяг робіт щодо надання
тисячам і тисячам городян медпослуг. Насамперед лабораторних. Причому не тільки пра-

цівникам підприємств, гірничо-збагачувальних комбінатів,
що розташовані в Тернівському, Жовтневому, Саксаганському, Інгулецькому районах (там,
до речі, функціонує аж два таких
філіали), але й усім жителям.
– Андрію Петровичу, які в
«Медікомі» нині існують форми взаєморозрахунків?
– Різні. Звичайно, це розрахунок готівкою, за медичною страховкою (нині співпрацюємо з 30
страховими компаніями). Існує
й третя форма – договірні стосунки з підприємствами. Тобто їх працівників забезпечуємо
якісною меддопомогою.
Буває, що приходять до нас
люди похилого віку, одинокі, пенсіонери, в яких немає коштів на лікування. Звичайно, їм
допомагаємо. Адже найдорожче

– життя людей. А їх, хочу наголосити, лікують класні медики,
яких ми ретельно відбираємо у
професійному плані. Тобто пріоритетним для нас є професійний відбір спеціалістів для лікування людей.
– Очевидно, в клініці існує
якась формула успіху чи ноу-хау?
– Воно полягає в тому, що будуємо свою роботу з клієнта-

ми по записах. Тож і черг немає.
Кожному пацієнту під час прийому лікар «Медікому» приділяє
багато уваги – не менше півгодини. А за потреби й більше. Бо
слід детально в усьому розібратися. Адже здоров’я в людини –
найдорожчий скарб.
Знаєте, який у нас девіз: «Клініка «Медіком»: здоров’я в кожний дім!”.
Віталій Ткачук.
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ЖОВТНЕВА РАЙОННА У МІСТІ РАДА

Про затвердження звіту про виконання районного у місті
– по доходах у сумі 50425,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 50152,4 тис.
бюджету за І півріччя 2012 року
грн., по спеціальному фонду – 272,6 тис. грн.;
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним
– по видатках у сумі 50149,1 тис. грн., з них по загальному фонду – 49777,3 тис. грн.,
кодексом України, розглянувши звіт про виконання районного у місті бюджету за І півпо спеціальному фонду – 371,8 тис. грн. (додаток).
річчя 2012 року, районна у місті рада вирішила:
2. Відділу економіки та промисловості виконкому Жовтневої районної у місті ради
(ХV сесія VІ скликання)
1. Затвердити звіт про виконання районного у місті бюджету за І півріччя 2012 року
(Мач Т.Б.) забезпечити оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті виконкому
17.08.2012 м. Кривий Ріг № 136
з урахуванням сум, одержаних з бюджетів вищих рівнів:
районної у місті ради в мережі Інтернет у визначений чинним законодавством термін.
Голова районної у місті ради В.Коритнік.
								
Додаток до рішення районної у місті ради 17.08.2012 № 136.

РІШЕННЯ

Звіт про виконання районного у місті бюджету за І півріччя 2012 року
у тому числі
Уточнений
план
Уточнений
на
загального
у
т.ч.
Код
Найменування статей
план на загальний спеціаль- бюджет фонду на Виконано
01.07.2012
2012 рік
фонд
ний фонд розвитку І півріччя
2012 року
1
2
3
4
5
6
7
8
ДОХОДИ, ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
10000000 Податкові надходження (всього)
10721044,00 10721044,00
0,00
0,00 5321788,50 5322495,53
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів
10004044,00 10004044,00
0,00
0,00 4966188,50 4928510,94
13050000 Плата за землю
1491377,00 10004044,00
0,00
0,00 4966188,50 794529,88
13050100 Земельний податок з юридичних осіб
1491377,00 1491377,00
0,00
0,00 729113,00 794529,88
13050200 Орендна плата з юридичних осіб
7006340,00 7006340,00
0,00
0,00 3508163,00 3338091,43
13050300 Земельний податок з фізичних осіб
170923,00 170923,00
0,00
0,00
81281,50 132569,14
13050500 Орендна плата з фізичних осіб
1335404,00 1335404,00
0,00
0,00 647631,00 663320,49
18000000 Місцеві податки і збори
717000,00 717000,00
0,00
0,00 355600,00 393984,59
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
717000,00 717000,00
0,00
0,00 355600,00 393984,59
за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений
18040100 Збір
фізичними особами
265400,00 265400,00
0,00
0,00 132400,00 142065,63
за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений
18040200 Збір
юридичними особами
275200,00 275200,00
0,00
0,00 136200,00 160390,49
за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізич18040500 Збір
ними особами
8400,00
8400,00
0,00
0,00
4200,00
4393,91
за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплаче18040600 Збір
ний фізичними особами
70000,00 70000,000
0,00
0,00
34000,00
36532,31
за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юри18040700 Збір
дичними особами
25200,00
25200,00
0,00
0,00
12600,00
8992,34
за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплаче18040800 Збір
ний юридичними особами
34400,00
34400,00
0,00
0,00
16300,00
25805,91
18040900 Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту
800,00
800,00
0,00
0,00
400,00
324,00
за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового
18041000 Збір
торгового патенту
600,00
600,00
0,00
0,00
200,00
378,00
18041300 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами
2500,00
2500,00
0,00
0,00
1200,00
1445,00
за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридични18041400 Збір
ми особами
15000,00
15000,00
0,00
0,00
7600,00
5613,00
18041700 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами
10500,00
10500,00
0,00
0,00
5500,00
4694,00
18041800 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами
9000,00
9000,00
0,00
0,00
5000,00
3350,00
20000000 Неподаткові надходження
42000,00
42000,00
0,00
0,00
20500,00
24610,29
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності
42000,00
42000,00
0,00
0,00
20500,00
24610,29
42000,00
42000,00
0,00
0,00
20500,00
24610,29
21080000 Інші надходження
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції
42000,00
42000,00
0,00
0,00
20500,00
24610,29
30000000 Доходи від операцій з капіталом
35000,00
35000,00
0,00
0,00
17000,00
17144,81
31000000 Надходження від продажу основного капіталу
35000,00
35000,00
0,00
0,00
17000,00
17144,81
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або теритогромадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного
31010000 ріальною
майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі
35000,00
35000,00
0,00
0,00
17000,00
17144,81
Кошти від реалізації безхозяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна,
31010200 одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а
також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі
35000,00
35000,00
0,00
0,00
17000,00
17144,81
40000000 Офіційні трансферти
77991270,00 77991270,00
0,00
0,00 39146991,88 39108487,56
41000000 Від органів державного управління
77991270,00 77991270,00
0,00
0,00 39146991,88 39108487,56
41030000 Субвенції
77991270,00 77991270,00
0,00
0,00 39146991,88 39108487,56
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги
41030600 сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
77006300,00 77006300,00
0,00
0,00 38638011,24 38638011,24
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг
зв’язку, інших, передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання
ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу
на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг теводопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків
41030900 пло-,
і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот), на компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з
власників транспортних засобів та інших самоходних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за
пільговий проїзд окремих категорій громадян
60000,00
60000,00
0,00
0,00
49490,10
10985,78
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
41035800 грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за
принципом «гроші ходять за дитиною»
924970,00 924970,00
0,00
0,00 459490,54 459490,54
41020000 Дотації
10868426,00 10868426,00
0,00
0,00 5679702,00 5679702,00
вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севас41020300 Дотації
тополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів
10868426,00 10868426,00
0,00
0,00 5679702,00 5679702,00
Разом по загальному фонду доходів
99657740,00 99657740,00
0,00
0,00 50185982,38 50152440,19
ДОХОДИ, СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ
444600,15
0,00 444600,15
0,00
0,00 272577,29
від плати за послуги, що надаються бюджетними устано25010000 Надходження
вами згідно із законодавством
399987,19
0,00 399987,19
0,00
0,00 209577,48
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
383214,00
0,00 383214,00
0,00
0,00 196768,26
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
15001,00
0,00 15001,00
0,00
0,00
8049,83
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації майна
1772,19
0,00
1772,19
0,00
0,00
4759,39
44612,96
0,00 44612,96
0,00
0,00
62999,81
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки
4357,75
0,00
4357,75
0,00
0,00
4357,75
що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних
25020200 Кошти,
осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів
40255,21
0,00 40255,21
0,00
0,00
58642,06
Разом по спеціальному фонду доходів
444600,15
0,00 444600,15
0,00
0,00 272577,29
90010100 РАЗОМ ДОХОДІВ
11242644,15 10798044,00 444600,15
0,00 5359288,50 5636827,92
90010200 ВСЬОГО ДОХОДІВ
89233914,15 88789314,00 444600,15
0,00 44506280,38 44745315,48
90010300 ВСЬОГО
100102340,15 99657740,00 444600,15
0,00 50185982,38 50425017,48
ВИДАТКИ
010000 Державне управління
10887656,06 10748600,00 139056,06 93500,00 5455605,00 5537446,70
010116 Органи місцевого самоврядування
10887656,06 10748600,00 139056,06 93500,00 5455605,00 5537446,70
070000 Освіта
924970,00 924970,00
0,00
0,00 459490,54 459490,54
070303 Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)
924970,00 924970,00
0,00
0,00 459490,54 459490,54
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення
83801949,04 83338900,00 463049,04 218000,00 41727166,96 41705935,40
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиосіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам,
090203 блих)
які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали
інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами
60000,00
0,00 60000,00 60000,00
0,00
10193,78
090302 Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами
1300300,00 1300300,00
0,00
0,00 431767,86 431767,86
090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років
12147900,00 12147900,00
0,00
0,00 5713338,39 5713338,39
090304 Допомога при народженні дитини
35800212,18 35800212,18
0,00
0,00 18840654,65 18840654,65
090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
6230831,57 6230831,57
0,00
0,00 2848115,87 2848115,87
090306 Допомога на дітей одиноким матерям
8833156,25 8833156,25
0,00
0,00 4524379,42 4524379,42
090307 Тимчасова державна допомога дітям
851300,00 851300,00
0,00
0,00 432286,42 432286,42
090308 Допомога при усиновленні дитини
18500,00
18500,00
0,00
0,00
4159,98
4159,98
772700,00 772700,00
0,00
0,00 294245,96 294245,96
090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
090412 Інші видатки на соц. захист населення
308500,00 308500,00
0,00
0,00 107424,98 107423,53
090802 Інші програми захисту дітей
10500,00
10500,00
0,00
0,00
10500,00
10500,00
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді
19500,00
19500,00
0,00
0,00
9400,00
8899,00

у тому числі
у т.ч.
загальний спеціаль- бюджет
фонд
ний фонд розвитку
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10
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5322495,53
4928510,94
4928510,94
794529,88
3338091,43
132569,14
663320,49
393984,59
393984,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

142065,63

0,00

0,00

160390,49

0,00

0,00

4393,91

0,00

0,00

36532,31

0,00

0,00

8992,34

0,00

0,00

25805,91
324,00

0,00
0,00

0,00
0,00

378,00
1445,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5613,00
4694,00
3350,00
24610,29
24610,29
24610,29
24610,29
17144,81
17144,81

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17144,81

0,00

0,00

17144,81
39108487,56
39108487,56
39108487,56

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

38638011,24

0,00

0,00

10985,78

0,00

0,00

459490,54
5679702,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5679702,00
50152440,19

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 272577,29

0,00

0,00 209577,48
0,00 196768,26
0,00
0,00
0,00
8049,83
0,00
4759,39
0,00 62999,81
0,00
4357,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
5364250,63
44472738,19
50152440,19

58642,06
272577,29
272577,29
272577,29
272577,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5454610,64 82836,06 52280,00
5454610,64 82836,06 52280,00
459490,54
0,00
0,00
459490,54
0,00
0
41725544,17 108662,97 10193,78

0,00
431767,86
5713338,39
18840654,65
2848115,87
4524379,42
432286,42
4159,98
294245,96
107423,53
10500,00
8899,00

10193,78 10193,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Пояснювальна записка
до рішення районної у місті ради «Про затвердження звіту про виконання районного у місті
бюджету за І півріччя 2012 року»
За І півріччя 2012 року до районного у місті бюджету надійшло
50425,0 тис.грн., у тому числі по загальному фонду 50152,4 тис.грн.,
по спеціальному – 272,6 тис.грн. Виконання планових показників по
доходах загального фонду з урахуванням внесених змін склало 99,9 %.
У порівнянні з відповідним періодом 2011 року отримано надходжень до районного у місті бюджету на 7712,8 тис.грн., або на 18,1 % більше.
Обсяг власних доходів за І півріччя 2012 року склав 5364,3 тис.
грн., або 100,1 % до запланованих показників.
По платі за землю надходження склали 4928,5 тис.грн. при плані
4966,2 тис.грн., планові показники виконано на 99,2% у зв’язку зі
сплатою платниками даного виду податку не в повному обсязі.
По збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності план виконано на 110,8 % (надійшло 394,0 тис.грн. при запланованих 355,6 тис.грн.), у порівнянні з минулим роком надходження зросли на 65,0 тис.грн., або на 19,8 % у зв’язку зі збільшенням
кількості сплачених патентів, в порівнянні з відповідним періодом
минулого року (2011 рік – 1716 патентів, 2012 рік – 1819 патентів).
По адміністративних штрафах та інших санкціях виконання склало
120,1%, надійшло – 24,6 тис.грн. при плані 20,5 тис.грн. У порівнянні
з минулим роком надходження зросли на 4,9 тис.грн., або на 24,9%.
По надходженнях коштів від реалізації безхазяйного майна,
знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною
громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних
цінностей, грошових коштів, власники яких невідомі, заплановані
показники виконані на 100,9% (при плані 17,0 тис.грн. надійшло
17,1 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом 2011 року надходження по даному виду податку зменшились на 3,9 тис.грн., або
на 18,6%. Зменшення надходжень в порівнянні з минулим роком
виникло у зв’язку з відсутністю безхазяйного майна.
За І півріччя 2012 року районним у місті бюджетом отримано дотації з міського бюджету у сумі 5679,7 тис.грн., або 100% до планових призначень. У порівнянні з минулим роком обсяг дотації зменшився на 3618,2 тис.грн., або на 40,3%, що пов’язано, насамперед,
зі збільшенням питомої ваги власних доходів у структурі дохідної
частини бюджету району.
За І півріччя 2012 року районним у місті бюджетом отримано
субвенцій з державного бюджету: на виплату допомог сім’ям з дітьми у сумі 38368,0 тис.грн., або 100% до уточнених планових показників; на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях
– 459,5 тис.грн., або 100% до плану.
У порівнянні з відповідним періодом 2011 року обсяг субвенцій
на виплату допомоги сім’ям з дітьми та на утримання дітей-сиріт
збільшився на 6161,1 тис.грн., або на 18,7%.
За звітний період отримано субвенцію з державного бюджету
на проведення капітальних ремонтів квартир та будинків ветеранів
війни у сумі 10,2 тис.грн., або 20,6% планових надходжень, що вплинуло на показники виконання бюджету.
До спеціального фонду районного у місті бюджету у І півріччі
2012 року надійшло 272,6 тис.грн. (у порівнянні з відповідним періодом
2011 року доходи спеціального фонду зменшились на 25 %), в тому
числі:
– плати за послуги, що надаються бюджетними установами
згідно з їх основною діяльністю, – 196,8 тис.грн. У порівнянні
з відповідним періодом 2011 року надходження збільшились
на 46,3 тис.грн., або на 30,8 %;
– плати за оренду майна бюджетних установ – 8,0 тис.грн. Проти
минулого року доходи від оренди збільшились на 2,6 тис.грн., або
на 48%;
– коштів, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна, – 4,8 тис.грн., що менше надходжень відповідного
періоду 2011 року на 1,9 тис.грн., або на 28%;
– благодійних внесків, грантів та дарунків – 4,4 тис.грн., що на 17
тис.грн., або у 4,7 раза менше надходжень відповідного періоду
2011 року;
– надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних
установ на виконання цільових заходів – 58,6 тис.грн., що на
117,4 тис. грн., або у 5 разів менше надходжень відповідного
періоду 2011 року.
Видатки районного у місті бюджету за звітний період склали
50149,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 49777,3 тис.
грн., по спеціальному фонду – 371,8 тис. грн. Планові показники по
загальному фонду виконано на 100%. Питома вага соціально-захищених статей видатків склала 98,7 % від всіх видатків загального
фонду, проведених протягом І півріччя.
Видатки загального фонду в порівнянні з відповідним періодом
2011 року зросли на 7980,5 тис.грн., або на 19,1 %, насамперед, у
зв’язку зі збільшенням витрат на виплату соціальних допомог, а
також з причини підвищення рівня заробітної плати та у зв’язку зі
збільшенням тарифів на оплату енергоносіїв.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями у І півріччі 2012
року було спрямовано коштів у сумі 8076,8 тис.грн., на оплату спожитих установами районного у місті бюджету комунальних послуг
– 1712,9 тис.грн. У порівнянні з І півріччям 2011 року ці витрати
зросли відповідно на 18 % та у 1,4 раза.
На виплату соціальних допомог протягом 2012 року витрачено
коштів у сумі 39326,9 тис.грн., в тому числі: за рахунок субвенції з
державного бюджету – 38821,7 тис.грн., за рахунок коштів районного у місті бюджету – 235,1 тис.грн. В порівнянні з І півріччям 2011
року обсяг даних видатків збільшився на 18% та 1,6% відповідно.
На фінансування районних програм протягом звітного періоду
спрямовано коштів у сумі 702,3 тис.грн., в тому числі:
– на програму реалізації державної та місцевої політики щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок та сімей – 26,4 тис.грн.;
– на програму розвитку сфери культури району – 19,1 тис.грн.;
– на програму розвитку фізичної культури і спорту в районі – 8,7 тис.
грн.;
– на програму соціального захисту окремих категорій мешканців
району – 648,1 тис.грн., в тому числі на утримання КП «Будинок
нічного перебування» – 412,4 тис.грн.
Видатки спеціального фонду за І півріччя 2012 року склали 371,8
тис.грн. (у порівнянні з відповідним періодом 2011 року видатки
спеціального фонду зменшились на 12,7%), з них:
– по заходах, передбачених програмою розвитку сфери культури
– 18,7 тис.грн.;
– за програмою соціально-економічного розвитку району на 2012
рік – 161,2 тис.грн. (за рахунок коштів бюджету розвитку), в тому
числі:
• по органах місцевого самоврядування – 52,3 тис.грн. (придбання обладнання – 35,0 тис. грн., проведення капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення
– 17,3 тис. грн.);
• по дитячо-юнацьких спортивних школах – 98,7 тис.грн. (на
оплату кредиторської заборгованості, яка виникла станом
на 01.01.2012, у зв’язку з не проведенням оплати рахунків,
наданих бюджетною установою, управлінням державної
казначейської служби у Жовтневому районі, в тому числі
оплата обладнання – 18,2 тис.грн., оплата робіт з капітального ремонту – 50,5 тис.грн.; на оплату проектно-кошторисної документації по ремонту електромережі та автоматики;
технічного нагляду, експертної оцінки – 30,0 тис. грн.);
• по управлінню праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради – 10,2 тис. грн. на оплату
проектно-кошторисної документації по двох об’єктах капітального ремонту будинків (квартир) ветеранам війни;
– по заходах, пов’язаних з діяльністю бюджетних установ, –
191,9 тис.грн., у тому числі:
• територіального центру 96,2 тис. грн.;
• будинку нічного перебування – 2,2 тис. грн.;
(Закінчення на 5 стор.)

Публічна інформація
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(Закінчення. Початок на 4 стор.)

1
091104
091107
091204
091205
091214
091300
110000
110103
130000
130102
130107

2
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних
прав і можливостей жінок і чоловіків
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
Інші установи та заклади
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
Культура і мистецтво
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
Фізична культура і спорт
Проведення навчально – тренувальних зборів та змагань
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл
РАЗОМ ВИДАТКІВ

3
500,00
30700,00
5092147,39

4
500,00
30700,00
4860900,00

5

6

0,00
0,00
231247,39

266200,00 266200,00
0,00
1007601,65 835800,00 171801,65
11051400,00 11051400,00
0,00
59240,65
40500,00 18740,65
59240,65
40500,00 18740,65
4570751,60 3893613,00 677138,60
20000,00
20000,00
0,00
4550751,60 3873613,00 677138,60
100244567,35 98946583,00 1297984,35

7
0,00
0,00
0,00

500,00
6500,00
2413333,00

8
500,00
6494,38
2509243,16

9
500,00
6494,38
2413028,52

10

11

0,00
0,00
96214,64

0,00
0,00
0,00

128271,74 128271,74 128271,74
0,00
0,00
158000,00 413226,00 414670,31 412415,76
2254,55
0,00
0,00 5549062,69 5549062,69 5549062,69
0,00
0,00
0,00
19050,00
37789,83
19049,18 18740,65
0,00
0,00
19050,00
37789,83
19049,18 18740,65
0,00
520695,60 2118580,00 2280164,46 2118563,19 161601,27 98701,23
0,00
8700,00
8700,00
8700,00
0,00
0,00
520695,60 2109880,00 2271464,46 2109863,19 161601,27 98701,23
832195,60 49779892,50 50149098,67 49777257,72 371840,95 161175,01

Управління комунальної власності міста виконкому міської ради
оголошує про наміри передати в оренду об’єкти комунальної
власності, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Вартість МаксиЗамально
№ Балансоутримувач
гальна майна
за не
можМісцезназ/п
Найменування
плоходження ща, залежною ливий Мета використання
оцінкою, строк
м2
грн.
оренди
1 Відділ освіти виконкому Нежиле приміщення на 2 Вул.Мико- 414, 0 366366, 0 2 роки Під розміщення занять
Центрально-Міської ра- поверсі окремо розташо- лаївське
Станом на
11 секції з карате, погодинйонної у місті ради
ваної нежилої будівлі
шосе, 18
20.08.2012 місяців но згідно з графіком
2 КП «Міський тролейбус» Нежиле приміщення на 1 Вул.Плано- 32, 5
35303, 0 2 роки Під розміщення торгівлі
поверсі окремо розташо- ва, 2
Станом на
11 продовольчими товаваної нежилої будівлі
07.08.2012 місяців рами
3 Відділ освіти виконкому Нежиле приміщення на 2 Вул.Неза- 51, 2
63439, 0 2 роки Під розміщення занять
Довгинцівської районної поверсі окремо розташо- лежності
Станом на
11 з аеробіки, погодинно
у місті ради
ваної нежилої будівлі
України,
10.08.2012 місяців згідно з графіком
20
4 Відділ освіти виконкому Нежиле приміщення на 2 Вул.Неза- 51, 2
63439, 0 2 роки Під розміщення занять з
Довгинцівської районної поверсі окремо розташо- лежності
Станом на
11 англійської мови, погоу місті ради
ваної нежилої будівлі
України,
10.08.2012 місяців динно згідно з графіком
20
5 Відділ освіти виконкому Нежиле приміщення на 2 Вул.Неза- 51, 2
63439, 0 2 роки Під розміщення занять з
Довгинцівської районної поверсі окремо розташо- лежності
Станом на
11 хореографії, погодинно
у місті ради
ваної нежилої будівлі
України,
10.08.2012 місяців згідно з графіком
20
6 УКВМ
Нежиле приміщення на 1
Вул.
16, 6
21329, 0 2 роки Під розміщення офісу
поверсі окремо розташо- КорнійчуСтаном на
11
ваної нежилої будівлі
ка, 21
10.08.2012 місяців
7 КП «Швидкісний трам- Нежиле приміщення на 1 Майдан 21, 0
20423, 0 2 роки Під розміщення стоматовай»
поверсі окремо розташо- Праці, 1
Станом на
11 логічного кабінету
ваної нежилої будівлі
08.08.2012 місяців
8 УКВМ
Нежиле приміщення на 1 Вул.Корот- 38, 7
32960, 0 2 роки Під розміщення майповерсі окремо розташо- ченка, 8а
Станом на
11 стерні з ремонту елекваної нежилої будівлі
06.08.2012 місяців тропобутових товарів
9 УКВМ
Нежиле приміщення, Вул.Му- 101, 7 99821, 0 2 роки Під розміщення офісу
вбудоване у 1 поверх соргського,
Станом на
11
житлового будинку
13
13.08.2012 місяців
10 Відділ освіти виконкому Нежиле приміщення на 1 М-н 5-й 316, 42 280462, 0 2 роки Під розміщення занять
Жовтневої районної у поверсі окремо розташо- Зарічний,
Станом на
11 секції з карате, погодинмісті ради
ваної нежилої будівлі
32а
20.08.2012 місяців но згідно з графіком
11 Відділ освіти виконкому Нежиле приміщення на 2 Вул.Шуру- 248, 4 211888, 0 2 роки Під розміщення занять
Жовтневої районної у поверсі окремо розташо- пова, 1
Станом на
11 секції з карате, погодинмісті ради
ваної нежилої будівлі
20.08.2012 місяців но згідно з графіком
12 Відділ освіти виконкому Нежиле приміщення на 1 М-н 7-й 136, 5 121735, 0 2 роки Під розміщення занять
Жовтневої районної у поверсі окремо розташо- Зарічний, 7
Станом на
11 секції з карате, погодинмісті ради
ваної нежилої будівлі
20.08.2012 місяців но згідно з графіком
13 УКВМ
Нежиле приміщення, Вул.Федо- 58, 8
69364, 0 2 роки Під розміщення перувбудоване у 1 поверх ренка, 5
Станом на
11 карні
житлового будинку
14.08.2012 місяців
14 Відділ освіти виконкому Нежиле приміщення на 2 Вул.Не- 113, 9 87270, 0 2 роки Під розміщення торгівлі
Інгулецький районної у поверсі окремо розташо- дєліна, 36
Станом на
11 непродовольчими товамісті ради
ваної нежилої будівлі
06.08.2012 місяців рами та складу
15 КПТМ
Частина покрівлі окремо Вул.Мико- 75, 24 95666, 0 2 роки Під розміщення операто«Криворіжтепломережа» розташованої нежилої лаївське
Станом на
11 рів телекомунікацій
будівлі
шосе, 10а
20.07.2012 місяців
16 УКВМ
Частина покрівлі окремо Пр-т
436, 6 91825, 0 2 роки Під розміщення операторозташованої нежилої 200-річчя
Станом на
11 рів телекомунікацій
будівлі
Кривого
20.07.2012 місяців
Рогу, 7а
17 КП «Криворіжавтотранс» Частина покрівлі окремо
Вул.
229, 2 55990, 0 2 роки Під розміщення операторозташованої нежилої Аляб’єва, 1
Станом на
11 рів телекомунікацій
будівлі
20.07.2012 місяців
18 КПТМ
Частина бетонного замо- Проммай- 90, 3 175686, 0 2 роки Під розміщення операто«Криворіжтепломережа» щення та частина площі данчик
Станом на
11 рів телекомунікацій
димової труби з оглядо- ПівнГЗК
20.07.2012 місяців
вими майданчиками
19 КПТМ
Частина бетонного замоСел.
59, 0 148781, 0 2 роки Під розміщення операто«Криворіжтепломережа» щення та частина площі Мирівське,
Станом на
11 рів телекомунікацій
димової труби з оглядо- котельня
20.07.2012 місяців
вими майданчиками
ЦГЗК
20 УКВМ
Частина покрівлі окремо Вул.23 255, 0 76438, 0 2 роки Під розміщення операторозташованої нежилої Лютого,
Станом на
11 рів телекомунікацій
будівлі
164
20.07.2012 місяців
21 УКВМ
Частина покрівлі окремо Вул.Щорса, 200, 0 51921, 0 2 роки Під розміщення операторозташованої нежилої
25а
Станом на
11 рів телекомунікацій
будівлі
20.07.2012 місяців
22 УКВМ
Частина асфальтового
Вул.
51, 0
5898, 0
2 роки Під розміщення оператозамощення
УхтомськоСтаном на
11 рів телекомунікацій
го, 24в
20.07.2012 місяців
Заяви про оренду зазначених
ня двох і більше заяв на один об’єкт затвердження Положення про порядок
об’єктів приймаються відділом до- оренди, орендодавцем буде оголооформлення оренди об’єктів комунальзвільно-погоджувальних
процедур
шено конкурс на право його оренди
ної власності міста».
виконкому міської ради протягом 10 відповідно до абз.3 частини 4 ст.9 ЗаДовідки можна отримати в управробочих днів після опублікування огокону України «Про оренду державного
лінні комунальної власності міста вилошення в міській комунальній газеті
та комунального майна» та рішення
конкому міської ради (пл.Радянська,1,
«Червоний гірник». У разі надходженміської ради від 23.11.2011 №726 «Про
кімн. 361,360, тел.74-49-29, 74-43-97).

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про
державну службу» прокуратура Жовтневого району м. Кривого Рогу оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади головного
спеціаліста з питань охорони державної таємниці (м. Кривий Ріг, вул.Невська,3).
У конкурсі можуть брати участь громадяни
України, які мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, володіють
українською мовою, не досягли граничного віку
перебування на державній службі та мають стаж
роботи за фахом в державній службі на посаді
провідного спеціаліста не менше 3 років або
стаж роботи за фахом в інших сферах управління
не менше 5 років.
До заяви про участь у конкурсі додаються такі документи: заповнена особова картка
(форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві
фотокартки розміром 4x6 см; копії документів
про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому
встановленому законодавством порядку; відомості про доходи та зобов’язання фінансового
характеру щодо себе та членів своєї сім’ї; копія
першої та другої сторінок паспорта громадянина
України, засвідчена кадровою службою.
Термін подання заяви – один місяць з дня
оголошення конкурсу. За довідками звертатись:
прокуратура Жовтневого району м. Кривий Ріг,
вул. Невська,3 тел. (0564) 95-90-29.
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про
державну службу» прокуратура м. Кривого Рогу оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади головного спеціаліста з
питань захисту державних таємниць прокуратури м. Кривого Рогу (м. Кривий Ріг,
вул. Леніна, 27).
У конкурсі можуть брати участь громадяни
України, які мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування, володіють
українською мовою, не досягли граничного віку
перебування на державній службі та мають стаж
роботи за фахом в державній службі на посаді
провідного спеціаліста не менше 3 років або
стаж роботи за фахом в інших сферах управління
не менше 5 років.
До заяви про участь у конкурсі додаються
такі документи: заповнена особова картка
(форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві
фотокартки розміром 4x6 см; копії документів
про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому
встановленому законодавством порядку; відомості про доходи та зобов’язання фінансового
характеру щодо себе та членів своєї сім’ї; копія
першої та другої сторінок паспорта громадянина
України, засвідчена кадровою службою.
Термін подання заяви – один місяць з дня
оголошення конкурсу. За довідками звертатись:
прокуратура м. Кривого Рогу, вул. Леніна, 27, тел.
(0564) 90-08-10.
Виконком Криворізької міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної
посади
в управлінні екології
– спеціаліста І категорії (на період тимчасової відсутності основного працівника)
відділу з охорони навколишнього природного середовища.
Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра чи спеціаліста, без вимог до стажу роботи, вільне володіння державною мовою,
знання основних програм роботи на комп’ютері.
Заяви до конкурсної комісії приймаються протягом 30 днів із дня опублікування оголошення
за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська,
1, кімн. 226. За додатковою інформацією щодо
основних функціональних обов’язків, розміру
та умов оплати праці звертатися за телефонами:
74-66-28 (кадрова служба виконкому міської
ради); 74-92-56, 92-13-63 (управління екології).

Шановні мешканці
Жовтневого району!
Відділ ведення Державного реєстру виборців виконкому Жовтневої районної у місті ради
проводить щосереди «День прямого телефону»
з питання порядку звернення до відділів ведення щодо уточнення своїх персональних даних у
Реєстрі.
Звертатися з 9.00 до 17.00 за телефоном 44032-10.

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» повідомляють, що для проведення ремонтних робіт в період з 10.09.2012г. по 14.09.2012г. можливі тимчасові (з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях:
вул. Чудська, 26а, 32; пров. Гоголя, 1а, 1-17, 2-24; вул. 1-7, 2-6; вул. Каракалпацька, 1-17, 2-18; вул. Кутаїська, 1-7, дянська, 51-55; 47; 49, Вільна, 67, Курганська, 21; 31; 37; 39;
П.Ангеліной, 1-13, 2-14, вул. Брянська, 77, 79; вул. Чудська, 2-6, пр. Миру, 11-15, ГРП, пр. Дзержинського, 2-28, Вуличне 10-30; 40; 2-6; 2б, вул. Гамарника, 107-127, 109а, 115, 133-137,
20а, 22-50, 13-41, 41а, вул. Купріна, 30, кафе «Лаванда», вул. освітлення, вул. Партизанська, 28, 1-79, 2-18, 26-68, Смольна, 137а-8, вул. Качалова, 34, 36, 38, 40, 53-105, вул. Пришвіна, 4,
Кривбасівська, 95, СОВ «Бізнес ресурс», дренажна насосна, 61а, Каховська, 1-9, Садовського, 15а, 12-18а, 2, Солов`їна, 5, 8, Дитячий будинок № 3 м-н Сонячний, 47а, 36а, Магазин
СПД Біляєв, СПД Тимкур, вул. Урожайна, 3 «Автодор», ЧП Мі- 1-51, 2-56, пр.Піонерський, 10-14, 7-13, Старицького, 2-22, «БАДЕН-БАДЕН» м-н Сонячний, ТРП № 93 вул. Незалежності
нотавр, вул. Купріна, 125, 127а, кафе «Спутнік», ЧП Симопчук, 3-5а, вул. Солов`їна, 30, вул. Каховська, 7а-17, 11б, Парти- України, Дитячий садочок № 77 вул. Незалежності УкраїЧП Погребняк ринок, пров. Новолозуватський, 1-7.2-24, вул. занська, 20-24а, Смольна , 1-93, 2-98, вул. Лесі Українки, 13, ни, вул. Універсальна, 24-52, пр. Корсунський, 2-42, 1-11,
Леніна, 65, 65а, 67, 67б, 67в, 71-87; вул. Карагандинська, 1, 2, молитовний дім, вул. Лесі Українки, 19-43, 20а-46, 1-17, 2-20, вул. Комсомола України, 1-27, 6-26, вул. Єреванська, 1-31,
4, РСУ вул. Леніна, 65, ПП Семенов; ПП Старовойтов, ГРП, вул. Усика, 35-39, Каховська, 8-26, Кошута, 2-34, 1-31, 36-70, 33а- 2-34, вул. Федьковича,1-20, вул. Весела, 1-7, вул. Грекова,
Леніна, 59 СПД Мальчіков, СОВ «Рост», вул. Каунаська, 2, 3-13, 73, Очаківська, 2-60, 3-39, 62-72, Широківська, 143а, 143-165, 1-7, вул. Цілинна, 15-20, Тагора, 1-6, вул. Мечникова, 1-7,
2а, 16/5, 16/6, 16/7; вул. Леніна, 57, 57а, 59; вул. Р. Люксембург, Успенського, 1-5а, 2а, гаражі, Я.Купали, 106; 108; 110; 115; вул. Щорса, магазин «Вікна та двері», вул. Щорса, 31, 27,
6-38, 1-23; вул. Саянська, 3, 4, 5, 6, 8, 10, вул. Леніна, 81б, вул. 111, Львівська, 1-37, Лугова, 32-48; 123, Муромська, 40-64; 29; Паустовського, 39, вул. Валі Котика, 1-13, ПаустовськоЛеніна, 61 мед. центр «Мрія», СОВ «Инкорп», вул. Амосова, 57-79, Кубинська, 110-134; 105-131, Літке, 94, Чорноморська, го, 1-35, вул. Комарова, 33-37, вул. Смоленська, 1-23; Мико2-32; 11-17, вул. Шмідта, 15-55, 10-42; вул. Гризодубової, 2-50, 36а-80; 35а-79, Ст. більшовиків, 36а-38а, Чебишева, 1-25; лаївська, 2-29, дачі, вул. Комарова, 12, м-н 5-й Зарічний, 36,
1-39, вул. Лациса, 20-114; вул. Конєва, 2-32, 3-39, вул. Літейна, 2-22, Цитрусова, 42-62; 35-65, Вольтера, 35-49; 40-56; 1-35; 38, 53, 57, 58, ВНС, ТРП №89, ВНС, ТРП №94, м-н 5-й Зарічний,
27-103, 28-102, 1-25, 4-26; вул. Танкістів, 8-40; вул. Урицького, 2-34, Серафимовича, 163-229; 228-338; 340/2; 340/1; 231-247; магазин АТБ , м-н 5-й Зарічний, торговельно-зупиночний
68а, 67а; вул. Чешська, 2-6. 1-7, вул. Леніна, 55(юристи, 62, 215а-219а; 225а-231а; 231б, Тупикова, б.8; 2-92; 3-33, Хохлом- комплекс, вул. Івана Сірка, 24, 26, 29, 31, вул. Кирюхіна, 1-49,
62а, 62є, 60) 60/2, 53; вул. Янова, 10, маг.« Все для повних» ська, 2-10; 1-12; 12, Грозненська, 115а; 119, Паркова, 1-5; СШ 4-60; Матросова, 48-66.
СПД»Асингєров Сімон» вул. Леніна, 62, будівництво по вул. №58; 1-3, Упіта, 74-80; 53; 51, Мелешкіна, 8-10; 2-6, НобелівЛеніна, 60б, вул. Кленова, 1-9, 13-17, 4-14; вул. Хруничева, ська, 10; 2-30, Хетагурова, 1-35, В.Василевської, 2-38, Бер-

Вибачаємося за викликані незручності.

• органів місцевого самоврядування – 30,6 тис. грн.;
• дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 62,9 тис. грн.
Станом на 01.07.2012 по районному у місті бюджету, у зв’язку з
не проведенням оплати рахунків бюджетних установ управлінням
державної казначейської служби з причини відсутності дозволу на
проведення незахищених та капітальних видатків, існує кредиторська заборгованість на загальну суму 239,1 тис. грн., у тому числі:
– по загальному фонду у сумі 1,5 тис.грн., з них по:
• виконкому районної у місті ради – 0,6 тис. грн.;
• КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Жовтневому районі» – 0,2 тис. грн.;
• КП «Будинок нічного перебування» – 0,7 тис. грн.
По спеціальному фонду (бюджет розвитку) кредиторська заборгованість складає 237,6 тис. грн., з них по КФК 090203 за експертизу
проектів кошторисної документації на проведення капітальних ремонтів жилих приміщень ветеранів війни на суму 0,8 тис. грн., по
КФК 130107 за проведення капітальних ремонтів покрівлі дитячоюнацьких спортивних шкіл №№ 4,6 на загальну суму 236,8 тис. грн.
Кредиторську заборгованість погашено 02.07.2012 в повному
обсязі. Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2012 відсутня.

реклама «ЧГ» • Тел.: 92-97-16, 067-7437902.

g Заяви про наміри
ЗАЯВЛЕНИЕ Об экологических последствиях реконструкции
системы газоснабжения аглоцеха и центральной котельной
ТСЦ ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат»
1. Данные о планируемой деятельности.
Рабочим проектом предусматривается реконструкция системы газоснабжения в
связи с переводом работы аглофабрики № 1 аглоцеха, котлов ПТВМ-100 теплосилового цеха со смешанного газа (коксодоменный и природный газ) на природный газ.
Система газоснабжения потребителей аглофабрики №1: количество агломашин
– 5 шт. (4 рабочих, 1 резервная); потребление природного газа – 2600 нм3/час; тепловая мощность горна с 4-мя горелками – 5,2 МВт на каждую агломашину; среднее
количество часов работы одной агломашины – 7920 часов.
Система газоснабжения потребителей котлов ПТВМ-100 центральной котельной
ТСЦ: количество котлов ПТВМ-100 – 2 шт. (1рабочий, 1 резервный); потребление природного газа – 4000 нм3/час; максимальное потребление тепла (в зимний период) –
32 Гкал/час; максимальное потребление тепла (в межсезонье) – 5 Гкал/час; среднее
количество часов работы в году центральной котельной – 4392 часа.
Реконструкция предусматривается в условиях действующего производства и в
пределах существующей производственной площадки.
2. Факторы, которые воздействуют или могут воздействовать на состояние окружающей среды.
Реконструкция системы газоснабжения положительно воздействует на окружающую воздушную среду. Уменьшиться выброс оксидов азота (NO2), сернистого ангидрида (SO2) и оксида углерода (CO).
Объект не оказывает влияния на: климат и микроклимат, геологическую среду,
водную среду, почвы, растительный и животный мир, окружающую социальную среду, окружающую техногенную среду.
3. Количественные и качественные показатели оценки уровней воздействий, экологического риска планируемой деятельности, и мероприятия,
гарантирующие соответствие экологическим стандартам и нормативам.
В результате перехода водогрейных котлов ПТВМ-100 центральной котельной
ТСЦ и аглоцеха со смешанного газа (коксодоменного и природного газа) на более
экологически чистый природный газ происходит уменьшение вредных выбросов,
уменьшается загрязнение атмосферного воздуха в жилой зоне.
Так как природный газ не содержит серы, которая присутствовала в составе коксового газа, то в продуктах сгорания будет отсутствовать сернистый ангидрид. Уменьшится также количество выбрасываемых оксидов азота и углерода. Более высокая
калорийность топлива позволит уменьшить объем потребляемого газа, что, соответственно, приведет к уменьшению количества дымовых газов.
Уменьшение общего количества выбрасываемых веществ в валовом выражении
– 44,9855 г/с и 22,393 т/год.
Концентрация оксидов азота в дымовых газах, выходящих из дымовой трубы
центральной котельной, не превысит 80 мг/м3 при нормативе предельно-допустимых выбросов из стационарных источников 500 мг/м3.
Индекс опасности вредных веществ, выделяющихся из реконструируемых источников выброса, меньше 0,1, т.е. показатели неканцерогенного риска крайне малы.
Замена старого оборудования на новое снижает вероятность возникновения аварийных ситуаций, сопровождающихся выбросами вредных веществ в окружающую
природную среду.
Уровень шума после замены старого оборудования на новое также снизится.
Для местных жителей и заинтересованных сторон предусматривается постоянно
действующая телефонная связь с Заказчиком, позволяющая получить информацию
о предстоящей планируемой деятельности и результатах ОВОС в полном объеме.
ОАО «ЮГОК», в соответствии со статусом акционерного предприятия, обладая необходимыми техническими, материальными, финансовыми средствами и организационными возможностями, обязуется осуществлять проектные решения соответственно нормам и правилам охраны окружающей природной среды и требованиям
экологической безопасности на всех этапах строительства и эксплуатации объекта
планируемой деятельности. ОАО «ЮГОК» имеет намерение получить разрешение на
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников проектируемого объекта.
Общественные слушания по проекту состоятся 2 октября 2012 г. в15.00 по адресу:
г. Кривой Рог, ул. Переяславская, 1а.
Предложения и замечания можно направлять по вышеуказанному адресу или в
управление экологии Криворожского горисполкома (г. Кривой Рог, ул. Советская, 1,
тел. 74-56-41, 92-13-63).

ПАО «Кривбассжелезрудком» планирует осуществлять отсыпку пу
стых пород и складирование некондиционной рудной массы (НРМ)
на территории горного отвода шахты «Октябрьская» ПАО «Кривбасс
железрудком» с согласованием проектных решений.
В результате проектируемой деятельности на окружающую среду
будут оказаны следующие воздействия:
– размещение на нарушенных землях ш. «Октябрьская» 1354,0 тыс.
м³ пустых пород и 300 тыс. м³ некондиционной рудной массы
(за10 лет);
– выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от склада НРМ и от
вала пустых пород в объеме 42,758 т/год (пыль неорганическая,
диоксид азота, сажа, сернистый ангидрид, оксид углерода, углеводо
роды предельные), без превышения предельно допустимых кон
центраций в приземном слое атмосферы в жилых массивах.
Вероятность неблагоприятных последствий от совокупности вред
ных воздействий на окружающую среду, вызывающих необратимую
деградацию экологических систем (экологический риск) при осу
ществлении проектируемой деятельности весьма мала. Экологиче
ская полноценность проекта определяется обязательным выполне
нием рекультивации после окончания отсыпки отвала пустых пород
и склада некондиционной рудной массы.
Рабочий проект отсыпки отвала пустых пород и склада НРМ имеет
цель обеспечить стабильную работу ш. «Октябрьская» с восстановле
нием в будущем нарушенных земель.
Проектами предусмотрены следующие технические решения
и мероприятия: размещение пустых пород из горнопроходческих
работ в зоне сдвижения, что обеспечивает экономное использова
ние земельных ресурсов при отвалообразовании; засыпка нарушен
ных участков земель производственной деятельностью шахты «Ок
тябрьская» ПАО «Кривбассжелезрудком»; установка и обозначение
на местности призмы сползания при отсыпке отвала пустых пород и
склада НРМ; планировка территории участков, засыпанных отвалом
пустых пород и складом НРМ с последующей рекультивацией.
Остаточные воздействия на окружающую среду при проектируе
мой деятельности имеют нарушенные земли отсыпкой отвала пустых
пород и складом НРМ.
Администрация шахты «Октябрьская» ПАО «Кривбассжелезруд
ком» обязуется обеспечить своевременное выполнение работ, пред
усмотренных настоящими проектными решениями, надзор за ка
чеством этих работ, контроль за состоянием окружающей среды в
процессе их выполнения, принятие мер по устранению нарушений
в части охраны окружающей среды и экологической безопасности.
Общественные слушания по вопросу воздействия планируемой деятельности на окружающую среду состоятся 5 сентября
2012г. в 11.00 в конференц-зале ПАО «Кривбассжелезрудком» по
адресу: г. Кривой Рог, ул. Симбирцева, 1а.
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Дзержинська РАЙОННА У МІСТІ РАДА

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та вимогами
Бюджетного кодексу України, розглянувши звіт про виконання районного у місті бюджету за І півріччя 2012 року, районна у місті рада вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання районного у місті бюджету за І півріччя
2012 року по доходах з урахуванням сум, одержаних з бюджетів вищих рівнів
у сумі 30 822,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 29 835,8 тис. грн.,
по спеціальному фонду 986,2 тис. грн. та по видатках у сумі 30 926,9 тис. грн., з

них: по загальному фонду – 29 181,5 тис. грн., по спеціальному фонду – 1 745,4
тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 813,3 тис. грн. згідно з додатком
(додається).
2. Організаційному відділу (Петренко С.О.) забезпечити оприлюднення рішення на
(ХV сесія VІ скликання)
офіційному веб-сайті виконкому районної у місті ради в мережі Інтернет у визначений
17.08.2012 м. Кривий Ріг № 135
чинним законодавством термін.
Про затвердження звіту про виконання районного у місті
Голова районної у місті ради С.Д. Степанюк.
бюджету за І півріччя 2012 року
Додаток до рішення районної у місті ради17.08.2012 № 135
Звіт про виконання районного у місті бюджету за І півріччя 2012 року

у тому числі
Найменнування статей
1
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Плата за землю
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Місцеві податки і збори
Збір за місця для паркування транспортних засобів
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений
фізичними особами
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений
юридичними особами
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового
торгового патенту
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Інші надходження
Адміністративні штрафи та інші санкції
Власні надходження бюджетних установ
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ
Надходження від продажу основного капіталу
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною
громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а
також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна,
одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а
також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі
РАЗОМ власних і закріплених ДОХОДІВ
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ
Від органів державного управління
Дотації
Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів
Субвенції
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг
зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання
ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу
на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку
з власників транспортних зпсобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за
пільговий проїзд окремих категорій громадян
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за
принципом "гроші ходять за дитиною"
ВСЬОГО ДОХОДІВ
Державне управління
Освіта
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт
Видатки, не віднесені до основних груп
РАЗОМ ВИДАТКІВ

До уваги мешканців міста!

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

в тому
числі
бюджет
розвитку
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

269 594,00

0,00

0,00

План на 2012
загальний спеціальний
рік
фонд
фонд
2
3
12 385 625,00 12 385 625,00
11 577 625,00 11 577 625,00
1 468 589,00 1 468 589,00
7 832 385,00 7 832 385,00
270 142,00
270 142,00
2 006 509,00 2 006 509,00
808 000,00
808 000,00
104 000,00
104 000,00
104 000,00
104 000,00
704 000,00
704 000,00
200 000,00
200 000,00
269 594,00

4

Уточнений
план на 2012 загальний
рік
фонд
6
7
12 385 625,00 12 385 625,00
11 577 625,00 11 577 625,00
1 468 589,00 1 468 589,00
7 832 385,00 7 832 385,00
270 142,00
270 142,00
2 006 509,00 2 006 509,00
808 000,00
808 000,00
104 000,00
104 000,00
104 000,00
104 000,00
704 000,00
704 000,00
200 000,00
200 000,00
269 594,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

План на І
півріччя
2012 року
(загальний
фонд)
10
5 997 968,00
5 632 130,00
664 717,00
3 822 844,00
128 180,00
1 016 389,00
365 838,00
50 976,00
50 976,00
314 862,00
90 000,00

Уточнений
план на І
півріччя
2012 року
(загальний
фонд)
11
5 997 968,00
5 632 130,00
664 717,00
3 822 844,00
128 180,00
1 016 389,00
365 838,00
50 976,00
50 976,00
314 862,00
90 000,00

119 594,00

119 594,00

у тому числі
числі
спеціаль- в тому
бюджет
ний фонд розвитку
8

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9

269 594,00

0,00

0,00

Виконано
за І півріччя
2012 року

у тому числі
загальний
фонд

12
13
6 402 091,91 6 402 091,91
5 969 555,78 5 969 555,78
723 998,35 723 998,35
3 966 161,02 3 966 161,02
149 485,15
149 485,15
1 129 911,26 1 129 911,26
432 536,13
432 536,13
25 526,34
25 526,34
25 526,34
25 526,34
407 009,79
407 009,79
111 769,96
111 769,96
139 070,71

(грн.)

РІШЕННЯ

чисспеціаль- влітому
бюджет
ний фонд розвитку
14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

139 070,71

0,00

0,00

2 580,00

2 580,00

0,00

0,00

2 580,00

2 580,00

0,00

0,00

1 290,00

1 290,00

5 101,00

5 101,00

0,00

0,00

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

38 000,00

38 000,00

54 836,04

54 836,04

0,00

0,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

7 500,00

7 500,00

13 133,13

13 133,13

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

18 000,00

18 000,00

36 119,30

36 119,30

0,00

0,00

756,00

756,00

0,00

0,00

756,00

756,00

0,00

0,00

324,00

324,00

540,00

540,00

0,00

0,00

84,00

84,00

0,00

0,00

84,00

84,00

0,00

0,00

21,00

21,00

1 743,00

1 743,00

0,00

0,00

4 730,00

4 730,00

0,00

0,00

4 730,00

4 730,00

0,00

0,00

1 505,00

1 505,00

2 575,33

2 575,33

0,00

0,00

77 256,00
0,00
23 000,00 1 895 987,00
23 000,00
0,00
23 000,00
0,00
0,00 1 895 987,00
13 000,00
0,00
13 000,00
0,00
13 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

77 256,00
1 631 367,00
23 000,00
23 000,00
1 608 367,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00

77 256,00
0,00
23 000,00 1 608 367,00
23 000,00
0,00
23 000,00
0,00
0,00 1 608 367,00
13 000,00
0,00
13 000,00
0,00
13 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

38 628,00
9 700,00
9 700,00
9 700,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

38 628,00
9 700,00
9 700,00
9 700,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

42 121,32
993 043,25
6 858,38
6 858,38
986 184,87
3 719,50
3 719,50
3 719,50

42 121,32
6 858,38
6 858,38
6 858,38
0,00
3 719,50
3 719,50
3 719,50

0,00
986 184,87
0,00
0,00
986 184,87
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13 000,00

0,00

0,00

13 000,00

13 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

3 719,50

3 719,50

0,00

0,00

12 421 625,00 1 895 987,00
45 464 935,00
0,00
45 464 935,00
0,00
12 502 135,00
0,00
12 502 135,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14 029 992,00
45 667 035,00
45 667 035,00
12 581 435,00
12 581 435,00

0,00 6 008 668,00 6 008 668,00 7 398 854,66 6 412 669,79
0,00 23 628 980,51 23 488 818,29 23 423 090,55 23 423 090,55
0,00 23 628 980,51 23 488 818,29 23 423 090,55 23 423 090,55
0,00 6 461 945,00 6 541 245,00 6 541 245,00 6 541 245,00
0,00 6 461 945,00 6 541 245,00 6 541 245,00 6 541 245,00

986 184,87
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

77 256,00
1 918 987,00
23 000,00
23 000,00
1 895 987,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
14 317 612,00
45 464 935,00
45 464 935,00
12 502 135,00
12 502 135,00

32 962 800,00 32 962 800,00
32 717 000,00 32 717 000,00

0,00

12 421 625,00 1 608 367,00
45 667 035,00
0,00
45 667 035,00
0,00
12 581 435,00
0,00
12 581 435,00
0,00

0,00
0,00

0,00 33 085 600,00 33 085 600,00
0,00 32 797 000,00 32 797 000,00

0,00
0,00

0,00 17 167 035,51 16 947 573,29 16 881 845,55 16 881 845,55
0,00 17 009 700,00 16 778 151,98 16 778 151,98 16 778 151,98

0,00
0,00

0,00
0,00

75 200,00

75 200,00

0,00

0,00

75 200,00

75 200,00

0,00

0,00

75 200,00

75 200,00

9 472,26

9 472,26

0,00

0,00

170 600,00

170 600,00

0,00

0,00

213 400,00

213 400,00

0,00

0,00

82 135,51

94 221,31

94 221,31

94 221,31

0,00

0,00

57 886 560,00 1 895 987,00
0,00 59 697 027,00
8 022 500,00
0,00
0,00 8 273 563,58
170 600,00
0,00
0,00 213 400,00
38 895 900,00 255 200,00 75 200,00 39 243 503,53
5 400,00
0,00
0,00 104 600,00
10 435 460,00 1 995 987,00 280 000,00 12 886 431,98
1 500,00
0,00
0,00
1 500,00
57 531 360,00 2 251 187,00 355 200,00 60 722 999,09

58 088 660,00
8 016 063,58
213 400,00
38 973 303,53
104 600,00
10 517 250,06
1 500,00
57 826 117,17

1 608 367,00
0,00 29 637 648,51 29 497 486,29
257 500,00 257 500,00 4 013 655,00 4 275 545,79
0,00
0,00
82 135,51
94 221,31
270 200,00 90 200,00 20 008 179,13 19 618 304,59
0,00
0,00
2 500,00 101 100,00
2 369 181,92 940 814,92 6 311 146,00 5 203 603,93
0,00
0,00
750,00
879,26
2 896 881,92 1 288 514,92 30 418 365,64 29 293 654,88

30 821 945,21
4 295 271,36
94 221,31
19 736 323,00
104 475,00
6 695 755,91
879,26
30 926 925,84

59 782 547,00
8 022 500,00
170 600,00
39 151 100,00
5 400,00
12 431 447,00
1 500,00
59 782 547,00

Наявність письмових доказів порушення прав споживачів прискорить дії державних органів з поновлення споживчих прав і інтересів!
Шановні споживачі! Для того, щоб звернутись до будь-яких державних органів за поновленням
своїх споживчих прав, треба мати відомості про порушника (найменування суб’єкта господарювання, адреса здійснення його господарської діяльності) та докази його вини. Це необхідно для
того, щоб державні організації, що здійснюють захист прав споживачів, могли не сумніватися в
достовірності й правдивості фактів, викладених у зверненні.
До доказів порушення прав, необхідних для відповідних державних органів, можна віднести:
чек чи інший документ, що підтверджує факт придбання чи укладення договору (це обов’язкова
умова застосування положень Закону України «Про захист прав споживачів»); висновки авторизованих сервісних центрів; письмові звернення до суб’єктів господарювання, завірені в установленому порядку; отримані письмові відповіді продавців чи виконавців робіт (послуг).
Правильніше – спочатку, у разі порушення прав споживачів, негайно звернутися в письмовій
формі безпосередньо до самого порушника. По-перше, більшість продавців, виконавців і виробників реагують на заяви споживачів відповідно до чинного законодавства й конфлікти швидко вичерпуються. По-друге, в разі, якщо порушник не діятиме відповідно до законодавства про захист
прав споживачів, відповідна дата прийняття заяви та зволікання з відповіддю, негативна відповідь або резолюція про відмову будуть доказом порушення прав споживачів.
До речі, споживачеві належить право вирішувати, до кого необхідно звернутися з вимогою про
відновлення його порушених прав: або до продавця, або до виробника, або до їх представника,
яким є, наприклад, авторизований сервісний центр. Суб’єкти господарювання або уповноважені
ними їх працівники зобов’язані зареєструвати заяву-претензію громадянина відповідно до законодавства про звернення громадян, правил торгівлі і послуг, умов договору. Відмова у реєстрації звернення
громадян та ненадання відповіді в установлені строки є порушенням вимог законодавства України.
Крім того, усі суб’єкти господарювання сфери торгівлі, ресторанного господарства та послуг
ведуть Книги відгуків та пропозицій встановленої форми, в які покупці (замовники) записують
скарги, пропозиції, відгуки та зауваження. Чимало споживачів недооцінюють дію Книг відгуків та
пропозицій. І даремно. Контролюючі органи зазвичай ознайомлюються із записами в Книзі відгуків та пропозицій і за цими записами формують попередню оцінку якості виконання службових
обов’язків працівниками організації. Запис у цій Книзі також може слугувати додатковим доказом
порушення прав споживачів під час досудового або судового розгляду справи.
Шановні споживачі! Тільки від вашого ставлення до того, що відбувається, від знань і поведінки
залежатиме швидкість та якість вирішення неприємної ситуації. Постарайтесь від самого початку конфлікту не загострювати відносини. Будьте доброзичливі до продавців (виконавців послуг) та дайте їм зрозуміти,
що мета вашого звернення – захистити свої порушені права. Водночас будьте наполегливі й упевнені в
своїх силах, постарайтесь показати свою впевненість в обґрунтуванні висловленої претензії. До
речі, таку впевненість мають, як правило, споживачі, які добре орієнтуються у відповідному законі.

У разі необхідності спеціалісти з питань захисту прав споживачів апарату міськради і виконкому
та виконкомів районних у місті рад нададуть вам відповідну консультацію:
№
п/п

Район

Адреса

Телефони

з питань захисту прав споживачів апарату пл. Радянська, 1
1 Відділ
493-04-76
міськради і виконкому
2 виконком Тернівської районної у місті ради
вул. Короленка, 1а,
35-15-35
3 виконком Жовтневої районної у місті ради
вул. Шурупова, 2
50-38-24
4 виконком Саксаганської районної у місті ради
вул. Мелешкіна, 32
64-32-25
5 виконком Довгинцівської районної у місті ради
Дніпропетровське шосе, 11, 71-12-76
6 виконком Дзержинської районної у місті ради
пр. Миру, 42
90-67-87
7 виконком Центрально-Міської районної у місті ради вул. Леніна, 27
90-07-75
8 виконком Інгулецької районної у місті ради
вул.60–річчя СРСР, 1
406-91-74
Відповідно до законодавства України правом здійснювати в установленому порядку перевірки
у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг якість продукції, додержання обов’язкових вимог щодо безпеки продукції, додержання правил торгівлі та надання послуг та вживати відповідні заходи у
разі виявлення порушення прав споживачів віднесено до повноважень органів виконавчої влади:
№
п/п

Організація

Адреса

Телефони

вул. Барикадна, 23,
(056)
Державна інспекція з питань захисту
м. Дніпропетровськ, 49044
744-09-46
1
прав споживачів
у Дніпропетровській області
майдан Праці, 1м. Кривий Ріг
440-88-02
2
ДЗ Криворізька міська СЕС
вул. Олейникова,3
493-08-12
3 ДП «Кривбасстандартметрологія»
вул.Орджонікідзе,23
407-08-05
ветеринарної медицини
4 Управління
вул. Широківська, 112
26-16-73
в м.Кривому Розі
Також можна ознайомитися з інформацією у сфері захисту прав споживачів на офіційній сторінці виконкому Криворізької міської ради (www.kryvyrih.dp.ua) в розділі «Підрозділи виконкому»
– «Відділ з питань захисту прав споживачів апарату міськради і виконкому».
Відділ з питань захисту прав споживачів апарату міськради і виконкому.

29 835 760,34 986 184,87
0,00
4 260 892,62 34 378,74 16 614,00
94 221,31
0,00
0,00
19 618 304,59 118 018,41 9 076,26
101 100,00
3 375,00
0,00
5 106 124,06 1 589 631,85 787 625,26
879,26
0,00
0,00
1 745 404,00 813 315,52

Про відстеження результативності дії
регуляторного акта

На виконання вимог Закону України «Про засади держаної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою залучення суб’єктів господарювання, членів територіальної
громади до участі у здійсненні регуляторної діяльності органів
місцевого самоврядування управліннями містобудування і
архітектури, земельних ресурсів виконкому міської ради по
25.09.2012 здійснюються заходи з періодичного відстеження
результативності дії регуляторного акта – рішення міської ради
від 22.02.2012 №978 «Про затвердження Тимчасового порядку розміщення об’єктів містобудування та надання
вихідних даних для їх проектування». За показниками:
кількість нових об’єктів містобудування (за рахунок як нового
будівництва, так і реконструкції існуючих будівель та споруд);
суб’єктів господарювання, що є замовниками в створенні нових
об’єктів містобудування; земельних ділянок, на які оформлено
документи на право користування; забезпечення права власників
нерухомості на зміну цільового призначення шляхом реконструкції
об’єктів та розташування на раніше відведених земельних ділянках
нових об’єктів нерухомості; дотримання суб’єктами господарювання
вимог містобудівного законодавства (розробники: управління
містобудування і архітектури виконкому міської ради, каб.
520, 529, тел.92-13-81, 74-45-47; управління земельних ресурсів виконкому міської ради, каб.217, тел.74-24-33).
Зазначене рішення міської ради розміщено на офіційних
сторінках виконкому міської в мережі Інтернет ради у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Законодавство» (www.
kryvyirih.dp.ua).
Криворізьке міське управління юстиції для інформування населення м. Кривого Рогу повідомляє, що 10.09.2012 року з 10.00 до 12.00
відбудеться проведення прямої «гарячої» телефонної лінії заступником начальника управління – начальником Жовтневого відділу
державної виконавчої служби Криворізького міського управління
юстиції Пономаренко Людмилою Валентинівною, за номером 40605-02, з питань виконання рішень судів (посадових осіб).

Оголошення

•Червоний гірник• субота, 1 вересня 2012 року
g Реклама

КПТМ «Криворіжтепломережа»

Шановні громадяни
Дзержинського району!
Абонентська служба
Дзержинського району
змінила
місце розташування.

З 1.09.2012 р. знаходиться за адресою: вул. Будьонного, б. 5.
Прийомні дні: понеділок, четвер з
8.00 до 17.00.
Перерва з 12.00 до 12.48. Третя субота місяця з 9.00 до 13.00.
Контактний телефон бухгалтерії –
409-56-85.

Продаю

g Оголошення

Шановний споживач!

Через відділення поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта» ви можете відправляти міжнародні електронні перекази у національній валюті до будь-якої з перелічених країн: Словаччини, Греції,
Латвії, Польщі, Угорщини, Португалії, Хорватії, Румунії, Іспанії, Боснії і Герцеговини, Франції, Росії, Литви, Казахстану, Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Молдови, Естонії, Узбекистану, Таджикистану (м. Душанбе).
Для відправки міжнародних електронних переказів до вищезазначених країн у валюті (у доларах
США чи Євро) та виплати грошових коштів за системами: Western Union, BLIZKO (у гривнях,
доларах США та Євро), Money Gram, юнистрим (у доларах США та Євро) прохаємо завітати до
поштамту – Центру поштового зв ‘язку №2 (м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 26).
Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном: (0-24) 92-30-16. Ми завжди раді працювати для вас і бачити вас знову!

Про результати проведення
публічних слухань

Відповідно до розпорядження міського голови у єдиному дозвільному центрі м. Кривого Рогу
(50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1) 28.08.2012
відбулись публічні слухання з питання перевірки
цілей, задекларованих при прийнятті діючого
регуляторного акту – рішення виконкому міської
ради від 10.08.2011 №279 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання майданчиків для
платного паркування» під час здійснення заходів
з повторного відстеження результативності їх дії.
У слуханнях брали участь: депутати міської
та районних у місті рад, члени міської галузевої
ради підприємців з питань діяльності у сфері
транспорту і зв’язку, мешканці міста, суб’єкти господарювання, керівники структурних підрозділів
виконкому міської та районних у місті рад, представники податкових інспекцій міста та засобів
масової інформації.
В ході слухань було проінформовано про наслідки відстеження результативності дії рішення
виконкому міської ради від 11.08.2011 №279, які
свідчать про досягнення цілей, задекларованих
при його прийнятті, а саме надана можливість:
– суб’єктам господарювання справляти з користувачів економічно-обґрунтовану плату
за користування місцями для паркування;
– органам місцевого самоврядування здійснювати належний контроль за відповідністю рівня тарифів на послуги з утримання
майданчиків для платного паркування транспортних засобів.
Присутніми було відмічено, що аналіз повторного відстеження результативності дії рішення
виконкому міської ради від 10.08.2011 №279 підтверджує його доцільність для подальшого розвитку мережі місць паркування.
Відділ транспорту і зв’язку виконкому
міської ради.

Інформаційне повідомлення

Управління земельних ресурсів виконкому
міської ради повідомляє про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які

будуть залучені до проведення оцінки земельної
ділянки несільськогосподарського призначення
площею 0,0998 га на вул. Орджонікідзе, 3б/1 у
Дзержинському районі для розміщення виробничого комплексу.
Згода про продаж земельної ділянки та проведення її експертної грошової оцінки надана рішеннями Криворізької міської ради від 27.06.2012
№1215.
Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії заяву та конкурсну документацію.
Конкурсна пропозиція подається в запечатаному
конверті. Підтвердні документи подаються з описом наявних.
До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою;
копія установчого документа претендента; копія
ліцензії Державного комітету України по земельних ресурсах; копія свідоцтва про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів (у разі наявності);
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які
будуть залучені до проведення оцінки і підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної
ділянки; інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента щодо його
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду
роботи оцінювачів із незалежної оцінки земельних
ділянок, які будуть залучені ним до проведення
оцінки і підписання звіту про експертну грошову
оцінку земельної ділянки).
До підтвердних документів додаються рекомендації та висновки контролюючих органів та інших
державних установ (у т.ч. органів державної експертизи) щодо практичної діяльності претендентів.
Конкурсна пропозиція претендента має містити інформацію щодо пропонованої вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також терміну виконання робіт
з оцінки земельних ділянок (у календарних днях).
Конкурсну документацію слід подавати не пізніше
ніж за 4 робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). Конкурс відбудеться 21
вересня 2012 р. о 15.00 за адресою: м. Кривий Ріг,
пр-кт Металургів, 36 б, кімната 216. Документи до
комісії приймаються до 18 вересня 2012 р. включно. Телефон для довідок: 74-73-53

Виконком Довгинцівської районної у місті ради оголошує
конкурс на заміщення вакантних посад:
• служба у справах дітей: спеціаліста І категорії сектору з
питань усиновлення, опіки та піклування;
• управління праці та соціального захисту населення:
– спеціалістів І категорії сектору прийому громадян відділу грошових виплат та компенсацій – 2 вакантні посади;
– спеціаліста І категорії відділу обслуговування інвалідів, ветеранів
війни та праці, тимчасово, на період відпустки по догляду за дитиною до 3-х років основного працівника.
• відділ житлово-комунального господарства:
– спеціаліста І категорії, тимчасово, на період відпустки по догляду за дитиною до 3-х років основного працівника.
Вимоги до посад: вища освіта відповідного професійного спрямування; володіння основними навиками роботи на комп’ютері з
відповідними програмними засобами.
Перелік документів: заява, особова картка П-2 ДС, автобіографія, копія документа, який посвідчує особу, копії документів про
освіту, декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік (за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»), дві фотокартки 4x6, копія військового квитка для військовозобов’язаних.
Додаткова інформація щодо основних функціональних
обов’язків, розміру та умов оплати праці надається відділом з питань кадрової роботи (тел. 71-82-37). Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою:
50086, м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 11, відділ з питань
кадрової роботи.

Виконком
ЦентральноМіської районної у місті ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
– завідувач сектору з питань
внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю організаційного відділу (тимчасова вакансія).
Вимоги до претендентів: громадянство України, освіта повна
вища відповідного професійного
спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, навички роботи з
комп’ютером та оргтехнікою.
Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на
посаді головного спеціаліста не
менше 3 років або стаж роботи за
фахом на посадах в інших сферах
не менше 3 років.
Заяви до конкурсної комісії
приймаються протягом 30 днів з
дня опублікування оголошення
за адресою: м. Кривий Ріг, вул.
Леніна, 27, каб.419. За інформацією звертатись за телефоном:
90-07-73.

№ 1121. Будинок по вул. Світлогір
ській. У будинку всі вигоди, ділянка 14
сот. Тел. 066-8725110.
№ 1122. 3-кімн. квартиру «сталінку»
по вул. Курчатова, 3/5. Тел. 066-8725110.
№ 1099. 2-кімн. квартиру, 3/5, зі «сві
жим» євроремонтом і меблями по вул.
Будьонного, 13. Поряд парк, навпроти
маг. «Мир кафеля», не над дорогою. Ма
газини, садочок, школа, зупинки – по
ряд. Тел. 097-1880439, 096-4723677.
№ 1145. Дачный участок. Тел. 0980825336, 71-40-17.
№ 1123. Сетки канилированные,
сварные, просеячно-вытяжные под лю
бой раскрой и изделия из них. Тел. 40104-17, 92-29-98, 050-3213250.
№ 1086. Песок, щебень, шлак, гран
шлак, цемент, керамзит. Тел. 0679847171, 067-7300639.
№ 1124. Поликарбонат любого цвета
и размера. Тел. 401-04-17, 050-3213250,
92-29-98.
№ 1125. Срочно трактор К-700А, Ди
метра 400 и плуг ПЛН 8/35. Тел. 0983185560.
Новый аппарат для измерения саха
ра в крови; слуховой аппарат; бочку 200
л; заднее и переднее стекло, боковые
двери на «ЗАЗ-968М». Тел. 65-34-25, 0964973273.

Куплю
№ 1091. Очень дорого! Цена договорная. Старинные награды, знаки, документы на них. Кинокамеру
«Красногорск-3», объективы, фотоаппараты, монеты, иконы, фарфоровые статуэтки, картины, часы,
статуэтки, военную форму до 1960
г., знамена, столовое серебро, корал.
бусы, старин. книги, мебель, люстры,
бивни мамонта, моржа, кашалота
(изделия), ТВ, радио до 1955 г. Нивелир, теодолит. Тел. 401-17-42, 0637670807, 066-1761807, 097-0422903.
№ 1092. Фотоаппараты: «Нарцисс» – 1200 грн., «Горизонт» –
550 грн., «Ленинград» – 300 грн.,
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 300
грн., «Геодезия» – 2000 грн., «Репортер» – 1500 грн., «Киев-88» – 500 грн.,
«Лейка» – от 1000 грн., «Друг» – 200
грн., «Искра» – 200 грн., «ФЭД» – 100
грн., «Зоркий» – 100 грн., «Киев-5» и
«Алмаз» – 300 грн. ОБЪЕКТИВЫ: «Зодиак» – 400 грн., «Руссар» – 550 грн.,
«Калейнар-3» – 500 грн., «Вега-28»
– 300 грн., «Гелиос-40» – 1600 грн.,
«Юпитер» (3, 9, 11, 12) от 450 до 650
грн., «Карл Цейс», «Пентакон», «Пан
Колор», «Волна» и «Мир» – 450 грн.
и др. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 0661761807, 097-0422903.

Загублене
№ 1148. Посвідчення дитини з багато
дітної сім’ї № 009927, видане 14 вересня
2010 р. виконкомом Інгулецької район
ної у м. Кривому Розі ради на ім’я Капус
ти Олександра Юрійовича (22.03.1995
р.н.), вважати недійсним.
№ 1126. Студентський квиток, вида
ний КДПУ 1 вересня 2010 р. на ім’я Мазур
Ганни Геннадіївни, вважати недійсним.
№ 1132. Диплом ДТ № 479835, вида
ний 1 березня 1982 р. Інгулецьким гір
ничорудним технікумом на ім’я Подобед
Олени Федорівни, вважати недійсним.
№ 1133. Свідоцтво про реєстрацію
платника податку на додану вартість
товариства з обмеженою відповідаль
ністю «ХайдельбергГраніт Україна» від
25.05.2010 року № 100285096, видане
Центральною міжрайонною ДПІ у м.
Кривому Розі, ІПН 368771704810, вва
жати недійсним.
№ 1138. Свідоцтво про право влас
ності на квартиру за адресою: вул. Єсе
ніна, 13-58, видане згідно з розпоря
дженням УЖКГ № С-83 від 6.06.2000 р.
на ім’я Галушка Володимира Семенови
ча, вважати недійсним.
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№ 1144. Свідоцтво про право власності
на квартиру за адресою: вул. Спаська, 2-18,
видане згідно з розпорядженням УЖКГ
№ С 3028 від 7.07.1993 р. на ім’я Чиркіної
Таїсії Петрівни, вважати недійсним.
№ 1146. Свідоцтво про право влас
ності на квартиру за адресою: вул. Груні
Романової, 9-31, видане згідно з розпо
рядженням НКГЗК № 316 від 12.08.1996
р. на ім’я Д’якової Ольги Валентинівни,
вважати недійсним.
№ 1147. Довіреність на проведення
реорганізації управління Держкомзе
му у м. Кривий Ріг Дніпропетровської
області № 45/12 від 3.05.2012, видана
Комісією з проведення реорганізації
Головного управління Держкомзему
у Дніпропетровській області на ім’я До
бробабенка Богдана Григоровича, вважа
ти такою, що втратила чинність. Претензії
приймаються протягом місяця за адресою:
майдан Праці, 1. Тел. (056) 409-12-93.
№ 1149. Державний акт на право
власності на земельну ділянку серія ЯЕ
№ 929471, яка розташована в межах
території Казанківської селищної ради
Казанківського району Миколаївської
області на ім’я Дібрової Олександри
Ананіївни, вважати недійсним.

Послуги

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 0673165901, 050-5614766. Ремонт праль
них машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12.
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.
№ 16. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ.
Гума. Вдома і майстерні. Тел. 401-02-85,
097-7795606. Дешево.
№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 0673981097.
№ 1096. Перевезу меблі та ін. По
слуги вантажників. Недорого. Тел.
401-31-05, 067-5671948.
№ 710. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА,
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо
лее 80 образцов). Профессиональное
художественное оформление. Беспро
центная рассрочка. Срочные заказы от
трех дней. Хранение бесплатно. Благо
устройство места на кладбище. Пенсио
нерам скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 40126-28, 098-0421494.
№ 846. Гранит (каталог – бо
лее 90 образцов), крошка, бе
тон; оградки, столики, скамей
ки. Укладка плитки недорого
и качественно. Тел. 440-50-39,
401-17-82, 098-1229633, ул. Те
левизионная, 1а.
№ 711. ПАМЯТНИКИ. НИКОЛАЕВСКОЕ ШОССЕ, 21. Тел. 40142-51. РАСПРОДАЖА! АКЦИОННЫЕ
ЦЕНЫ! КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ
ОГРАНИЧЕНО.
№ 1127. Изготавливаем навесы, бе
седки, козырьки, ворота въездные (в
т.ч. откатные), гаражные, ограждения
(от элитных до сетчатых); двери метал
лические, в т.ч. влагостойкие накладки;
ковка. Изделия из МДФ: арки, межком
натные двери любого размера и цвета.
Тел. 401-04-17, 92-29-98, 050-3213250.
№ 1131. ГИПСОКАРТОН, ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА, КАФЕЛЬ, ОБОИ, ЛАМИНАТ. СТЯЖКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛ
КО
НОВ, ОТКОСЫ, ПЛАСТИК, МДФ.
ЭЛЕКТРИКА. Тел. 401-05-73, 097-7631311.
№ 989. Спил деревьев. Порезка,
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел.
097-0341978.
№ 1094. ЧИЩЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЇ.
Тел. 097-3406107.

Різне
№ 1137. КПГМЛ (ПТУ № 37) ПРОДОВЖУЄ НАБІР УЧНІВ 9-11 КЛАСІВ
ЗА
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИМИ
ПРОФЕСІЯМИ. СТИПЕНДІЯ, ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. АДРЕСА: вул. БИКОВА, 13. Тел. 64-14-54, 64-33-15.
№ 712. ОТДЫХ У МОРЯ! ПГТ Лазурное, ДО МОРЯ 200 м. ТИХИЙ
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ. ТЕЛ. ХОЗЯЙКИ 098-5922038,
Анна Борисовна (посредников просим не беспокоить).
№ 1128. Потрібна людина по догляду
за самотньою жінкою. Зуп. «Піонер», се
лище Бажанове, вул. Альпіністів, 25 (йти
мимо дитячого садочка вниз до річки).
№ 1129. Набор сотрудников: секре
тарь-администратор; диспетчер-охран
ник; комплектовщик-упаковщик; по
мощник руководителя. Требование
– грамотная речь. Оплата стабильная.
Тел. 098-0418800.
№ 1130. Офисная работа для
достойных людей. Доход 800-1000 грн.
в неделю. Оплата своевременно. Тел.
066-9174961.
№ 1134. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В
ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ. 2000-2500 грн. Тел. 0675865108.
№ 1135. Требуется помощник бухгал
тера на первичную документацию. Тел.
063-3624652.
№ 1136. Требуется делопроизводи
тель-архивариус. Соцпакет. Тел. 0632418758.
№ 1140. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК В
ОФИС, 2000 грн. Тел. 067-8539123.
№ 1118. Вакансии – секретарь-рефе
рент, психолог, рекламный оформитель
в договорной отдел. Тел. 098-2077499.

Доход

3500 – 4200 грн.

Требуется

менеджер по снабжению
Тел. 067-3452685

Требуется з/п 3000 – 3500 грн.

менеджер

по работе с клиентами

Тел. 096-5782827

Требуется

менеджерконсультант

Обучение. Доход 2800 грн.
Тел. 067-3452671
№ 378. Предприятие «Криворож
аглореконструкция» СРОЧНО при
нимает на постоянную работу работ
ников следующих специальностей:
электрогазосварщики, газорезчики,
монтажники ж/б и м/конструкций, бетонщики, штукатуры, каменщики, эл.
слесарь, дежурная – уборщица для
офиса (женщина-инвалид). Опыт ра
боты по специальности. Информация
по тел. (056) 406-48-43, 406-48-45, 0962488843, 067-2841984. Адрес: г. Кривой
Рог, ул. Г. Романовой, 1.
№ 1141. ТРЕБУЕТСЯ ПОМ. РУКОВОДИТЕЛЯ, 2000 грн. Тел. 098-1566008.
№ 1143. Работа. Молодым пенсионе
рам. Дружный коллектив. Доход 18002000 грн. Тел. 067-5865391.
№ 1142. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК
В ОФИС ДЛЯ РАБОТЫ ПО ПРИЕМУ
ЗВОНКОВ. МОЖНО БЕЗ ОПЫТА. ДОХОД 1500-1800 грн. Тел. 098-1563602.
№ 1070. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК
С ФУНКЦИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА.
3000 грн. Тел. 097-3570757.
№ 1095. Требуется диспетчер. Тел.
067-9446864.
№ 1069. Требуется оператор на те
лефон, 2300 грн. Тел. 095-5401151,
097-3052016.
№ 1117. Вакансии – помощник бух
галтера, помощник юриста, кладовщик,
финансист-аналитик – договорной от
дел. Официальное оформление. Тел.
098-2077499.
№ 1116. Работа в офисе. Набирается
штат сотрудников для работы с клиент
ской базой, текущей документацией.
График гибкий. Оплата высокая. Тел.
097-2949604, 097 – 2201112.
№ 388. Товарна біржа «Базис» ого
лошує проведення аукціону з реаліза
ції майна КЖП № 1, що знаходиться за
адресою: м. Кривий Ріг, вул. Косіора,
66а, а саме: рухоме майно, в тому числі
несправні КТЗ, що складається з 30 на
йменувань. Початкова вартість 8219,10
грн. Аукціон відбудеться 1 жовтня 2012
року о 10.00 за адресою: м. Кривий Ріг,
вул. Косіора, 66а. Заявки на участь при
ймаються за адресою: м. Кривий Ріг,
вул. Соціалістична, 12/7. Бажаючі при
йняти участь в аукціоні повинні спла
тити реєстраційний внесок у розмірі
17,00 грн. та гарантійний внесок у роз
мірі 10% від початкової вартості майна
за реквізитами: одержувач – Товарна
біржа «Базис» (код ЄДРПОУ 31736375),
п/р 26001060432600 в КФ ПАТ КБ «При
ватБанк», м. Кривий Ріг, МФО 305750.
Телефони біржі: (056) 401-42-09, 096 –
2488831. Кінцевий термін подачі заявок
24 вересня 2012 року.
Пожертвуйте, пожалуйста, для Союза
инвалидов линолеум старый, любой, 3х2
(можно кусками).
Виконком Саксаганської район
ної у місті ради висловлює щире спів
чуття завідуючій відділом земельних
відносин та будівництва Богдановій І. В.
з приводу смерті її матері

Четверик
Ніни Михайлівни.
2 вересня
минає півроку,
як в аварійному ліфті
обірвалося
життя молодої вчительки

Тетяни
Дмитрівни
Кокул

Дорога, мила, рідна донечка
– ти наш первоцвіт, наша любов,
надія і все життя.
Тепер... смуток, сльози, щем
ний біль осиротівшої старості.
Пам’ятають і сумують рідня,
колеги, друзі, сусіди і найрідніші
твої тато і мама.
Пухкої і квітучої тобі землі.
Вічна пам’ять.
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g Курси валют

станом на 31.08.2012 р.
(грн. за 100 од.)
купівля

продаж

долар Рубль Євро

799,30 24,751 1002,6419

Курс НБУ
УкрСиббанк
ПриватБанк
Промінвестбанк
Райффайзен
банк Аваль
Форум
Південкомбанк
Укрексімбанк

810,00
815,00
811,00
815,00
810,00
814,30
811,00
815,00
810,50
814,00
811,00
815,00
807,00
811,00

24,10
25,30
24,30
25,30
24,40
25,30
24,20
25,50
24,90
25,90
24,30
25,10
24,10
25,00

1003,00
1027,00
1000,00
1025,00
1006,00
1025,00
1005,00
1030,00
1001,00
1027,00
1000,00
1025,00
1005,00
1025,00

g Лотерея

ДЖЕК-ПОТ
наступного
розіграшу
7 000 000 гривень
номер розіграшу 1189
виграшні номери 29.08.2012
джек-пот 6 700 000.00
01 27 30 37 40 41
СПІВПАЛИ СТАВКИ
6
5
4
3
2

0
0
95
1842
16402

СУМА
0.00
0.00
269.00
23.00
6.00

g Магнітні бурі
Геомагнітний прогноз

по Кривому Рогу

1-2 вересня

Калейдоскоп

•Червоний гірник•

субота, 1 вересня

g Шоу продовжується

«Майdан’s»: як криворіжці
у футбол гратимуть
Старт третього сезону танцювального
телешоу під відкритим небом «Майdан’s»
став для криворіжців незабутнім: дебютний виступ нашої команди отримав найвищі оцінки і від членів журі, і від публіки.
Завдяки спільним зусиллям юних танцівників і талановитих хореографів Колі та
Жори (Миколи Коваля і Тараса Копила) з
результатом у 65 балів криворізькі «люди
в чорному» вийшли в абсолютні лідери. Тепер у змаганні за мільйон гривень команді
належить не лише підтвердити своє лідерство, а й вибороти яскраву перемогу.
...У спортивному залі
КНУ триває виснажлива репетиція. Високі й маленькі, стрункі і повненькі, дітлахи і підлітки (більшість дівчатка) – усього понад 400 чоловік синхронно
повторюють рухи за Колею
та його помічницею Оленою Чумаченко. У залі –
гул дитячих голосів. Коля
закликає своїх підопічних
до тиші і послуху – часу на
підготовку нових номерів
залишається небагато: попереду всього вісім репетицій. Треба зібрати докупи
волю й сили, інакше омріяної перемоги не досягти.
Коля, головний
хореограф команди:
– Сьогодні ми проводимо не тільки репетицію, а й кастинг – добираємо танцівників. Так вийшло, що деякі учасники минулого виступу далі

не зможуть брати участь у
шоу: хтось вступив до вишів, хтось поїхав на відпочинок, тож доводиться відбирати нових. Успішний
виступ команди надихнув
– дітей прийшло багато. І
це добре. Нехай вони краще в нас займаються, замість вештатись по вулицях і бешкетувати. Нині
готуємо два нових номери.

Перший «Як козаки у футбол грали» буде складатись
із танцю хореографа і 200
чоловік команди. Обіграємо прикру ситуацію з голом, не зарахованим суддею українській команді на
Єврочемпіонаті. А другий
буде присвячений творчості Адріано Челентано –
танець міста, де братимуть
участь усі 400 чоловік. Хореографія вже поставлена.
Хотілось би за сьогоднішню репетицію підготувати
перший номер. Розумію,
що була велика перерва,
учасники трохи розслабились. Але треба усвідомлювати, що високий результат залежатиме від зосередженості й готовності
працювати.
Чи успіх голови не затьмарив? Та ні, навпаки,
чим далі триватиме шоу,

1
2
2
2
2
2
1
2

тим більше нам доведеться працювати, придумувати нове й нове. Ми й так
виступом не вповні задоволені: малюнок губ вийшов не таким, як задумували. Не все було ідеально, зауважень достатньо.
Але приємно, що учасни-

2
2
1
2
1
2
1
2

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

g Погода

Буде ясно

За даними Українського гідрометцентру, у неділю
очікується ясна погода. Температура вночі до 11 градусів тепла, вдень до 22 градусів тепла. Вітер східний, 1-2
м/сек. Атмосферний тиск
758…759 мм рт. ст.
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ки виявились дисциплінованими. Вони ж бо не всі з
танцювальних колективів,
є й фотографи, і таксисти.
Але для участі в «Майдансі» головне – бажання. Вікових обмежень теж немає, приймаємо і в 40, і в
50, якщо людина «потягне» фізичні навантаження, покаже характер, харизму, настрій. Хочу висловити величезну подяку всім мешканцям міста
за підтримку! Голосува-

Наступний ефір, в якому виступатимуть наші земляки,
відбудеться 8 вересня. Підтримаймо своє місто голосу
ванням, покажемо всій країні криворізьке «чуття єдиної
родини»!
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ли криворіжці просто шикарно. Діти були щасливі! Якщо так піде й далі, у
нас є 200% шансів на перемогу. Велике шанування й подяка міській владі, особисто меру і його
заступникам за розуміння й допомогу. Ми збираємось єдиною командою,
обговорюємо декорації,
все узгоджуємо. У нашого мера добре почуття гумору, з ним легко спілкуватись. Я радий, що в моєму рідному місті (я родом
з Кривого Рогу) такий мер.
Оксана Підглазна,
головний адміністратор
проекту:
– Ми отримали такий
позитивний досвід, при-

ємні враження від участі в проекті. Приємно, що
не було нарікань ні від
батьків, ні від дітей. Звісно, діти втомились, бо багато працювали, тож ми
очікували, що на кастинг
прийде небагато. Та кількість охочих перевершила всі сподівання. Мабуть, перший успіх команди викликав бажання
приєднатись до історії.
Валентина Бєрлін,
заступник
міського голови:
– Після яскравого виступу нашої команди охопили відчуття єдності і патріотизму, гордості за наше
місто і за цих обдарованих
дітей, які з власної ініціативи взяли участь у нелегкому проекті, витримали багатогодинні тренування у
спеку. Ми пишаємось, що
підростає таке покоління.
При цьому діти мають нагоду зрозуміти, що все в
житті дається важким трудом. Я вірю в нашу перемогу! Особисто надіслала
180 смс своїм друзям, щоб
проголосували, і ще близько 30 смс відправила на
підтримку команди. Цього
разу в постановках будуть
використані масивні декорації та цікаві сюрпризи,
але давайте не будемо розкривати всіх таємниць, нехай для глядача залишиться інтрига…

Тетяна Дрєєва. Фото Андрія Трубіцина.

g Вітання
Поздравляем

Короленко
Михаила Константиновича,

Поздравляем

председателя правления
ОАО «Южный горно-обогатительный
комбинат» с присвоением высокого звания
«Героя Украины».

с 60-летием!

Владимира
Томовича

Счастья,
здоровья,
долголетия!

Желаем успехов, здоровья, радости и счастья!
Пусть удача сопутствует во всех делах и в жизни
будет множество интересных и восхитительных
событий.
Криворожская городская
федерация греко-римской борьбы.
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